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احلمد هلل رب العاملني ،وأزكى الصالة وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعاملني،
وعىل آله الغر امليامني ،النجباء األكرمني ،ومن واالهم بإحسان اىل يوم الدين.
وبعد فإن من نعم اهلل تعاىل عىل عبده املؤمن ما ورد بيانه يف كالم رسول اهلل
| اىل أيب ذرَ :يا َأ َبا َذ ٍّر ،إ َذا َأ َرا َد اهلل ب َع ْب ٍد َخ ْري ًا َف َّق َه ُه يف الدِّ ينَ ،و َز َّهدَ ُه يف الدُّ ْن َيا،

َّص ُه ب ُع ُيوب َن ْفسه( .االمايل للطويس ص)901
َو َب َّ َ

وبعد ان وفقني اهلل تعاىل إلنجاز رشح منهاج الصاحلني بام ُي َس ِّهل عىل عموم

املكلفني االستفادة املرجوة من املسائل العملية ،وبام حيقق الغرض الذي من أجله
دونت تلك الرسائل ،وبعد أن تلمست القبول واالثر من ذلك ،ونتيجة لطلبات
كثرية تسأل عن هذا الرشح بعد نفاد ما متت طباعته يف الطبعة األوىل ،فقد استأذنت
سامحة األستاذ آية اهلل العظمى املرجع السيد حممد صادق احلسيني الروحاِن حفظه
اهلل تعاىل يف أن أعيد طباعة هذا الرشح ضمن املجموعة التي كنت قد بدأت بإنجازها
ضمن سلسلة فتاوى واستفتاءات سامحته ،فبارك ذلك مشكور ًا.
وقد أحببت أن أعيد القراءة ٍّ
فالتفت اىل وجود بعض األخطاء
بتأن وتدقيق،
ُّ
الفنية يف الطبعة السابقة ،وخاصة فيام يرتبط بأرقام بعض اهلوامش ،مما عملت عىل
تصحيحه ،إضافة اىل زيادة اهلوامش وتوسعة بعض الرشوح والتعليقات.
وقد اكتمل انجاز املراجعة والتدقيق بجوار سيد الشهداء أيب االحرار احلسني
بن عيل ‘ ،يف ذكرى والدة رشيكته يف املصاب اخته احلوراء زينب بنت أمري
املؤمنني ÷ ،يف اخلامس من مجادى األوىل من عام  1209للهجرة.

وأهنيت األجزاء الثالثة متام ًا يف ذكرى والدة أمها الصديقة الكربى بضعة
املصطفى فاطمة الزهراء البتول ،يف العرشين من مجادى الثانية من عام 1209هـ.
وقد أصبحت هوامش اجلزء الثالث  0751هامش ًا ،أما عدد املسائل وترتيبها
فبقي كام هو يف الطبعة األوىل.
جعلنا اهلل ومجيع املشتغلني بالعلم والعمل الصالح ممن تناهلم شفاعتهم ﴿ َي ْو َم
مح ٍل َ ْ
ت ََر ْو َهنَا ت َْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْرض َع ٍة َع َّام َأ ْر َض َع ْت َوت ََض ُع ُك ُّل َذات َ ْ
مح َل َها َوت ََرى النَّا َ
اب اهلل َشديد﴾ [احلج]4 :
َارى َو َلك َّن َع َذ َ
َارى َو َما ُهم ب ُسك َ
ُسك َ
الشيخ مصطفى حممد مَّصي العاميل

احلمد هلل الذي هدانا لدينه ،و َي ََّّس لنا َب َ
وج َعلنا من خ َرية األمم يف
يان أحكامهَ ،
رسله ،حممد | الصادق االمني ،الذي
بر ّيته ،بأن و ّف َقنا ألن نكون عىل رشعة س ّيد ُ
الغر الكرام.
ك َُملت برسالته األديان ،وازدان ْ
َت بنور وجوده األكوان ،وعىل آله ِّ
السيد
وبعد ..فإن رسالة منهاج َّ
الصاحلني والتي كان قد أ ّل َفها آية اهلل ال ُعظمى ّ
حمسن احلكيم  +منذ ما يزيدُ عىل نصف قرن ،والتي ََتتوي عىل ُمع َظم املسائل
الرشعية التي ُي ْب َتىل هبا املكلفون ،كانت قد نالت رض ًا وقبوالً عند أهل الفضل
وغريهم من عا ّمة املؤمنني ملا َتتويه من تصنيف وتبويب وتفصيل.
السيد أبو القاسم املوسوي
زعيم احلوزة العلمية آية اهلل ال ُعظمى املغفور له ّ
وكان ُ
اخلوئي َّ +أول من اعتمدها بعد السيد احلكيم  +فزا َد فيها بعض الفروع وأعاد
وأدرج عليها تعليقة ،ثم دجمها يف االصل فخرجت مطابقة
ترتيب بعض املسائل،
َ
لفتاواه .)1(+
( ) 1وقد ورد يف نص التقديم الذي كتبه آية اهلل العظمى السيد اخلوئي  +ملنهاج الصاحلني ما ييل:
وبعد :يقول العبد املفتقر إىل رمحة ربه ،الراجي توفيقه وتسديده أبو القاسم خلف العالمة اجلليل
املغفور له السيد عيل أكرب املوسوي اخلوئي أن رسالة منهاج الصاحلني آلية اهلل العظمى املغفور
ً
حاوية ملعظم املسائل الرشعية املبتىل هبا يف:
له السيد حمسن الطباطبائي احلكيم  +ملا كانت
العبادات واملعامالت فقد طلب مني مجاعة من أهل الفضل وغريهم من املؤمنني أن أعلق
عليها ،وأبني موارد اختالف النظر فيها فأجبتهم إىل ذلك  .ثم رأيت أن ادراج التعليقة يف
األصل جيعل هذه الرسالة أسهل تناوال ،وأيَّس استفادة ،فأدرجتها فيه .وقد زدت فيه فروعا
كثري ة أكثرها يف املعامالت لكثرة االبتالء هبا ،مع بعض التَّصف يف العبارات من االيضاح
والتيسري ،وتقديم بعض املسائل أو تأخريها ،فأصبحت هذه الرسالة الرشيفة مطابقة لفتاوانا،
وأسأل اهلل تعاىل مضاعفة التوفيق ،واهلل ويل الرشاد والسداد.
ابو القاسم املوسوي اخلوئي

السيد
وقد دأب عىل هذا النهج سيدنا االستاذ املرجع املجاهد آية اهلل العظمى ّ
فاستجاب لطلب أستاذ الفقهاء
الروحاين دام ظله الرشيف
َ
حممد صادق احلسيني ُّ
رجع اليها يف املسائل االحتياطية ،أو
واملجتهدين السيد اخلوئي ،بنرش رسالة عملية ُي َ
َيرج َع اليها الراغبون بتقليد سامحته ،فكتب تعليقة عىل نسخة استاذه ونرشت يف
حياته  +بطبعتها االوىل يف  19صفر عام  1232للهجرة(.)1
إحلاح املؤمنني عىل س ّيدنا االستاذ وطلبهم إعاد َة طبع هذه الرسالة
وملا ك ُثر
ُ
لتأخذ مكانتها املعتربة اىل جانب الرسائل العملية األخرى لسامحته من تعليقته عىل
العروة الوثقى ،واملسائل املنتخبة ،وتوضيح املسائل وغريها ،وملَّا َمل ْس ُت منه َرغب ًة يف
َ
العمل عىل إعداد هذه
أخذت عىل عاتقي
فت بأن
ُ
رش ُ
االستجابة اىل طلبهم فقدْ َت ّ
َ
القراء وا ُملطلعني بعد
النسخة عىل مدى يزيد عىل السنتني،
لتكون بمتناول املُق ِّلدين و َّ
صبح مطابق ًة لفتاويه حفظه اهلل تعاىل.
اضافة تعليقاته اىل َمتن املسائل ودجمها ل ُت َ
طلحات والعبارات الواردة يف
شجعني سامح ُته عىل كتابة َرش ٍح لل ُم ْص َ
وقد َّ
هم املراد من الفتاوى لعا ّمة املُكلفني نظر ًا
املسائل مع بعض التعليقات بام ُي ِّ
سهل َف َ
َظهر من خالل األسئلة الكثرية ا ُمل ْستفَّسة عن
للحاجة ا ُمل ّ
َ
لحة اىل ذلك والتي ت ُ
عبارات املسائل ،باالضافة اىل اختالف املستويات بينهم ،وهو ما وفقني اهلل النجازه
وإمتامه.
ولزيادة الفائدة من هذه الرسالة الرشيفة فقد متت إضاف ُة م ِ
ناسك احلج اليها،
َ
ّ
( ) 1وجاء فيام كتبه سامحته يف مقدمة الطبعة االوىل ما ييل :وبعد فلام كانت رسالة منهاج الصاحلني
فتاوى مرجع املسلمني زعيم احلوزة العلمية أفضل علامء العامل آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم
ً
جامعة لشتات املسائل املبتىل هبا ،سه ً
ال تناوهلا فقد طلب مني مجع من
املوسوي اخلوئي مد ظله
الفضالء واملتدينني من املؤمنني أن أعَ لق عليها وأبني موار َد االختالف يف الفتوى ،فأجبتهم إىل
ً
ُ
مطابقة لفتاوانا ،وأسئل اهلل تعاىل أن يلحظها
الرشيفة املع َّل ُق عليها
الرسالة
ذلك .فأصبحت هذه ّ
بعني القبول إنه الكريم املنَّان.
 19صفر سنة  1232ـ حممد صادق احلسيني الروحاِن

َ
لتكون بذلك شامل ًة جلميع أبواب املسائل
مع تكملة املنهاج ،وا َملسائل ا ُملستحدثة،
حيتاجها ا ُملكلف ،فكان اجلزء االول شام ً
ال للعبادات ابتدا ًء من التقليد
الفقهية التي
ُ
وانتها ًء باجلهاد ،واجلزء الثاِن شام ً
ال للمعامالت من التجارة اىل كتاب االرث ،بينام
احتوى اجلزء الثالث عىل مناسك احلج ،وتكملة املنهاج واملسائل املستحدثة.
وقد لوحظت يف ترقيم املسائل اعتبارات فنية لت َْس ُهل املراجع ُة من خالل اعتامد
ٍ
تس ٍ
واحد لألجزاء الثالثة ،وإضافة أرقا ٍم جلميع ما ورد فيها مواضيع.
لسل
َ
وقد بلغ عدد املسائل يف االجزاء الثالثة  2090مسألة ،وعدد
اهلوامش.13377
وتسهي ً
تم االستغنا ُء اىل َحدِّ كبري عن استعامل معظم
ال عىل املكلفني فقد َّ
ُ
الباحث عن معرفة احلكم الرشعي ملسألته،
كلف
تاجها ا ُمل ُ
املُ ْصطلحات التي ال َحي ُ
مدلوهلا ُ
َ
أهل االختصاص ،ككلمة
عرف
والتي
ختتص باالبحاث العلم ّية التي َي ُ
ُ
األقوى ،واالظهر ،واألوىل ،باالضافة اىل حذف املسائل املرتبطة بأحكام العبيد.
َ
اكتمل انجاز االجزاء الثالثة يف ذكرى مولد رسول االنسانية |
وقد
وحفيده صادق أهل البيت ^ يف  15ربيع االول من عام  1240للهجرة وأهنيت
املراجعة االخرية يف ذكرى املبعث النبوي الرشيف يف  45رجب  1240هـ ع َّلنا ننال
ون * إ َّال َم ْن َأتَى اهلل ب َق ْل ٍ
ب َسلي ٍ
الشفاعة ﴿ َي ْو َم َال َين َف ُع َمال َو َال َبنُ َ
م﴾ [الشعراء]05-00 :
وهذا هو اجلزء الثالث والذي يبدأ من املسألة  0291وينتهي باملسألة .2090
الشيخ مصطفى حممد مَّصي العاميل

ﭑﭒﭓﭔ
سامة بمنهاج الصاحلني
هذه الرسالة ا ُمل َّ
بأجزائها الثالثة حجة عىل من يقلدنا
والعمل هبا مربئ للذمة إن شاء اهلل
الروحاِن
حممد صادق احلسيني الروحاِن

وفيه فصول:


وجوب احلج  -ص10



رشائط وجوب حجة اإلسالم – ص19



الوصية باحلج  -ص00



فصل  :يف النيابة  -ص27



احلج املندوب  -ص90



أقسام العمرة  -ص92



أقسام احلج  -ص90



أحكام املواقيت  -ص54



كيفية اإلحرام  -ص50



تروك اإلحرام  -ص09



الوقوف بعرفات  -ص123



الوقوف باملزدلفة  -ص120



منى وواجبهاهتا  -ص127

م  :0291جيب احلج عىل كل مكلف( )1جامع للرشائط اآلتية ،ووجوبه ثابت
بالكتاب والسنة( )4القطعية.
واحلج ركن( )0من أركان الدين ،ووجوبه من الرضويات( ،)2وتركه مع
االعرتاف بثبوته معصية كبرية ،كام ان إنكار أصل الفريضة  -اذا مل يكن مستندا إىل
شبهة( - )9كفر.
اع إ َل ْيه
ح ُّج ا ْل َب ْيت َمن ْاس َت َط َ

قال اهلل تعاىل يف كتابه املجيدَ ﴿ :وهلل َع َىل النَّا
َسبي ً
ني﴾ [آل عمران ]55 :
ال َو َمن َك َف َر َفإ َّن اهلل َغن ٌّي َعن ا ْل َعاملَ َ
وروى الشيخ الكليني بطريق معترب(َ )7ع ْن َأيب َع ْبد اهلل ×َ :ق َال َم ْن َم َ
ات َو َمل ْ
احل َّج َأ ْو
اجة ُ ُْتح ُ
حي َّج َح َّج َة ْاإل ْس َالم َمل ْ َي ْمنَ ْع ُه م ْن َذل َك َح َ
َُ
ف به َأ ْو َم َرض َال ُيط ُيق فيه ْ َ
ََّصان ّي ًا.
ُس ْل َطان َي ْمنَ ُع ُه َف ْل َي ُم ْت َ َُيود ّي ًا َأ ْو ن ْ َ
( )1يقصد باملكلف :املسلم البالغ العاقل امللزم بأداء العبادات وبمراعاة األحكام الرشعية يف
املعامالت ،أ ي من عنده أهلية التكليف الرشعي ذكرا كان أو أنثى ،ويقصد بالتكليف إلزام
املسلم البالغ العاقل املقتدر باألحكام الرشعية.
( )4أي أن وجوب احلج ثابت من خالل القرآن الكريم والسرية النبوية الثابتة.
( )0الركن هو أمر أسايس ارتكز عليه دين االسالم.
( )2وهي األمور الواض حة يف الدين التي لو أنكر شخص واحدة منها يعد كافرا ،ألنه يؤدي اىل
إنكار الدين.
( )9الشبهة هي االمر الذي التبس أمره ومل يكن واضحا ،كام لو توهم شخص سقوط وجوب احلج
لسبب من األسباب كام هو احلال عند بعض الدروز.
اجل َّبار عَ ْن َص ْف َو َ
حي َيى
( )7الكايف ج  2ص  .470وسنده أ ُبو عَ ٍّيل ْاألَ ْش َعر ُّي ْ
ان ْبن َ ْ
عَن ُحم ََّمد ْبن عَ ْبد ْ َ
عَن َذر ٍ
الصادق×.
يب عَ ْن َأيب عَ ْبد اهلل َّ
يح ا ُْمل َحار ِّ
ْ

وهناك روايات كثرية تدل عىل وجوب احلج واالهتامم به مل نتعرض هلا طلبا
لالختصار .ويف ماذكرناه من اآلية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم ان احلج الواجب عىل املكلف يف اصل الرشع إنام هو ملرة واحدة،
ويسمى ذلك ب (حجة االسالم(.))1
م  :0294وجوب احلج بعد َتقق رشائطه فوري ،فتجب املبادرة إليه يف سنة
االستطاعة ،وإن تركه فيها عصيانا ،أو لعذر وجب يف السنة الثانية وهكذا .واليبعد
ان يكون التأخري من دون عذر من الكبائر(.)4
م  :0290اذا حصلت االستطاعة وتوقف االتيان باحلج عىل مقدمات وهتيئة
الوسائل ،وجبت املبادرة إىل َتصيلها( ،)0ولو تعددت الرفقة( )2فإن وثق باالدراك مع
التأخري جاز له ذلك ،وإال وجب اخلروج من دون تأخري(.)9
م  :0292إذا أمكنه اخلروج مع الرفقة االوىل ومل خيرج معهم لوثوقه باالدراك

( ) 1حجة االسالم هي احلجة االوىل التي ُتب عىل املكلف حني استطاعته ،وال جيب غريها عليه
إال إذا حصلت أسباب توجبها كالنذر مثال أو غري ذلك.
( ) 4الذنوب الكبرية هي كل ما أوجب حدا يف الدنيا ،كالزنا ورشب اخلمر ،أو وعيدا يف اآلخرة
كأكل الربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين وبالتايل فإن مرتكب الكبرية حيكم بفسقه يف الدنيا،
وتنتفي عنه صفة العدالة اىل غريها من اآلثار.
( )0مثل أن يسجل اسمه م ثال يف لوائح الراغبني بالسفر ألداء احلج ،وأن جيهز جواز السفر وغريه
من املستندات والوثائق التي يطلب ُتهيزها للتمكن من السفر للحج.
( )2ما يصطلح عىل تسميته يف زماننا باحلمالت التي حيتاج احلاج لاللتحاق هبا يف سفره.
( )9كام حيصل يف بعض البلدان التي تنحَّص وسيلة السفر منها بالطائرة ويعمل الكثريون عىل تأخري
موعد سفرهم اىل االيام االخرية من مواعيد السفر يف أوائل ذي احلجة فمع عدم االطمئنان اىل
تأمني احلجوزات جيب االرساع ضمن مواعيد سابقة.

مع التأخري ولكن اتفق أنه مل يتمكن من املسري( ،)1أو أنه مل يدرك احلج بسبب التأخري
استقر عليه احلج ،وإن كان معذورا يف تأخريه(.)4

م  :0299ال جيب احلج عىل غري البالغ( )0وإن كان مراهقا( ،)2ولو حج الصبي مل
جيزئه عن حجة االسالم ،وإن كان حجه صحيحا(.)9
م  :0297اذا خرج الصبي اىل احلج فبلغ قبل أن حيرم من امليقات( ،)7وكان
مستطيعا ،فال اشكال يف أن حجه حجة االسالم ،وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه مل جيز
له إمتام حجة ندبا( ،)5وال عدوله إىل حجة االسالم( ،)0بل جيب عليه الرجوع إىل أحد
املواقيت( ،)5واالحرام منه حلجة اإلسالم.
( )1كام لو كان مطمئنا المكانية سفره بالطائرة االخرية ولكنها تعطلت وفات الوقت.
( )4ففي مثل هذه احلالة جيب عليه احلج متسقبالوعليه أن يؤديه وال يعترب انه غري مستطيع .
( )0أي من مل يبلغ سن التكليف الرشعي للذكور الذي يعرف ببلوغ مخسة عرش سنة  ،أو االحتالم
أو نبات الشعر اخلشن عىل العانة ،وببلوغ تسع سنوات لالنثى أو احليض.
( )2املراهق هو من صار قريبا من مرحلة البلوغ.
( )9أي أن حج غري البالغ صحيح وله ثواب عليه ولكنه ال يغني عن حجة اإلسالم ،فإن متكن من
احلج بعد البلوغ فعليه أن حيج وال تسقط عنه حجة اإلسالم بحجه قبل البلوغ.
( )7امليقات :هو املكان الذي حيرم منه املتجه اىل مكة ألداء احلج أو العمرة.
( )5أي ال يصح منه أن يكمل حجه بنية االستحباب.
( )0أي ال يصح منه أن يغري نيته اىل احلج الواجب وهو حجة االسالم.
( )5املواقيت هي االماكن التي حددت يف الرشيعة لالحرام ،وسيأيت بياهنا مفصال يف املسألة.0743

فإن مل يتمكن من الرجوع إليه ففي حمل إحرامه تفصيل يأيت إن شاء اهلل تعاىل يف
حكم من ُتاوز امليقات جهال او نسيانا ومل يتمكن من الرجوع إليه يف املسألة .0740
م  :0295إذا حج ندبا( )1معتقدا بانه غري بالغ فبان بعد أداء احلج انه كان بالغا
أجزأه عن حجة االسالم.
م  :0290يستحب للصبي املميز( )4أن حيج ،ويشرتط يف صحته إذن الويل.
م  :0295يستحب للويل أن حيرم بالصبي الذكر غري املميز( ،)0وذلك بأن يلبسه
ثويب االحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابال للتلقني( ،)2وإال لبى( )9عنه،
وجينبه عام جيب عىل املحرم االجتناب عنه.
وجيوز أن يؤخر ُتريده عن الثياب إىل فخ( ،)7إذا كان سائرا من ذلك الطريق،
ويأمره باالتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال احلج ،وينوب عنه فيام اليتمكن،
ويطوف به ويسعى به بني الصفا واملروة ،ويقف به يف عرفات واملشعر ،ويأمره
بالرمي إن قدر عليه ،وإال رمى عنه ،وكذلك صالة الطواف ،وحيلق راسه ،وكذلك
بقية االعامل
وجيب ان يوضئه للطواف وصالته ان مل يتمكن الصبي من التوىض ،واال
توضأ بنفسه ،ومع عدم امكاهنام يتوضأ الويل نيابة عنه.
( )1أي بنية االستحباب.
( )4املميز هو القادر عىل متييز االمور احلسنة من القبيحة قبل البلوغ.
( )0أي الطفل الصغري الذي ال يدرك االمور احلسنة من غريها.
( )2أي أن يردد االب عبارات التلبية ويرددها الطفل الصغري خلفه.
( )9أي إن مل يكن الطفل متمكنا من ترديد عبارات التلبية فيلبي األب عنه.
( )7أي يمكن تأخري ُتريد الطفل املحرم من ثيابة اىل فخ وهو موقع غريب مكة عىل طريق مكة
التنعيم املدينة ،وبينه وبني مكة ثالثة أميال أي حوايل ستة كيلو مرتات.

م  :0273نفقة حج الصبي يف مايزيد عىل نفقة احلرض( )1عىل الويل( )4ال عىل
الصبي.
نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا عىل السفر به ،أو كان السفر مصلحة له ،جاز
االنفاق عليه من ماله(.)0
م  :0271ثمن هدي( )2الصبي عىل الويل ،وكذلك كفارة صيده( ،)9واما
الكفارات التي ُتب عند االتيان بموجبها عمدا( )7فالظاهر أهنا الُتب بفعل الصبي،
ال عىل الويل وال يف مال الصبي.
م  :0274فالجيب احلج عىل املجنون وإن كان ادواريا( ،)5نعم إذا أفاق املجنون
يف أشهر احلج وكان مستطيعا ومتمكنا من االتيان باعامل احلج وجب عليه ،وإن كان
جمنونا يف بقية االوقات(.)0
( ) 1أي أن كلفة أخذ الطفل اىل احلج والتي تزيد عن مصاريفه العادية يف حمل إقامته هي عىل وليه
وليست من مال الطفل.
( )4الويل هو القيم عىل الطفل ،سواء كان والده أو جده أو من يعينه احلاكم الرشعي.
( )0أي إن مل يكن ممكنا ترك الطفل يف حمل االقامة أثناء السفر اىل احلج ،او كانت هناك مصلحة هلذا
الطفل يف أخذه للحج فعندها يمكن الَّصف عليه من ماله
( )2اهلدي الواجب هو ما يلزم احلاج ذبحه يف اليوم العارش من ذي احلجة بمنى.
( )9أي إذا اصطاد الصبي املحرم أثناء إحرامه للحج او للعمرة فتجب الكفارة عىل وليه.
( )7أي الكفارات التي ال ُتب إال يف حال االتيان هبا عمدا ال ُتب عىل أحد منهام.
( )5املجنون األدواري هو الذي يكون يف بعض أوقاته جمنونا،ويفيق يف بعضها.
( )0فيتعني أن يؤدي احلج ألنه يكون يف تلك الفرتة عاقال كام لو كان موسم احلج قد صادف يف أيام
الشتاء وحالة اجلنون التي تصيبه هي يف أيام الصيف مثال.

م  :0270ال جيب احلج عىل اململوك( )1وان كان مستطيعا ومأذون ًا من قبل
املوىل ،ولو حج باذن مواله صح ولكن الجيزيه عن حجة االسالم ،فتجب عليه
االعادة إذا كان واجدا للرشئط بعد العتق.
م  :0272إذا أتى اململوك املأذون من قبل مواله يف احلج بام يوجب الكفارة
فكفارته عىل مواله يف غري الصيد ،وعىل نفسه فيه(.)4
م  :0279اذا حج اململوك بإذن مواله وانعتق قبل إدراك املشعر( )0أجزأه عن
حجة االسالم ،بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وان مل يدرك املشعر،
ويعترب يف االجزاء االستطاعة حني االنعتاق ،فان مل يكن مستطيعا مل جيزئ حجه عن
حجة االسالم.
والفرق يف احلكم باالجزاء بني أقسام احلج من االفراد والقران والتمتع( )2إذا
كان املأيت به مطابقا لوظيفته الواجبة.
م  :0277إذا انعتق العبد قبل املشعر يف حج التمتع فهديه عليه ،وإن مل يتمكن
فعليه أن يصوم بدل اهلدي عىل ما يايت ،وإن مل ينعتق فمواله باخليار ،فان شاء ذبح
عنه ،وان شاء أمره بالصوم.
م  :0275يعترب يف َتقق االستطاعة عدة أمور:
( )1اململوك هو العبد اململوك لغريه الذي يباع ويشرتى ،وال وجود له يف زماننا.
( )4أي أن كفارة الصيد ُتب عىل اململوك وليس عىل مالكه.
( )0املشعر احلرام هو املزدلفة وسيأيت بياهنا مفصال يف املسألة .0027
( )2سيأيت بيان أقسام احلج الثالثة يف املسألة .0733

االول :السعة يف الوقت
ومعنى ذلك وجود القدر الكايف من الوقت للذهاب إىل مكة والقيام باالعامل
الواجبة هناك ،وعليه فال جيب احلج إذا كان حصول املال يف وقت اليسع للذهاب
والقيام باالعامل الواجبة فيها ،أو انه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة ال تتحمل عادة.
ويف مثل ذلك جيب عليه التحفظ عىل املال إىل السنة القادمة( ،)1فان بقيت
االستطاعة إليها وجب احلج فيها ،وإال مل جيب.
الثاين :االمن والسالمة
وذلك بان اليكون خطرا عىل النفس أو املال أو العرض ذهابا وإيابا( )4وعند
القيام باالعامل( ،)0كام ان احلج الجيب مبارشة عىل مستطيع ال يتمكن من قطع املسافة
هلرم أو مرض او لعذر آخر ،ولكن ُتب عليه االستنابة( )2عىل ماسيجئ تفصيله.
م  :0270إذا كان للحج طريقان أحدمها مأمون واالخر غري مأمون( )9مل يسقط
وجوب احلج ،بل وجب الذهاب من الطريق املأمون وان كان أبعد.
( ) 1أي إذا حصل عىل املال للحج مع ضيق الوقت فعليه االحتفاظ باملال للسنة التالية وال جيوز له
التَّصف باملال بحيث خيرج عن االستطاعة.
( )4فلو كان األمان حمققا يف طريق الذهاب ولكن اخلطر حاصل أثناء العودة فال جيب احلج.
( ) 0كام لو كان اخلطر عليه أثناء تأدية مناسك احلج وليس يف طريق الذهاب أو اإلياب فال جيب
احلج.
( ) 2فمن يملك املال وال يستطيع الذهاب للحج جيب عليه أن يبعث أحدا ليحج نيابة عنه ،وهي
العبادة الواجبة الوحيدة التي يمكن القيام هبا نيابة عن احلي فيام لو توفرت الرشوط لذلك.
( )9أي يف سلوكه خطر عىل الشخص ،سواء كان اخلطر عىل حياته او ماله ،فلو كان السفر اىل احلج
عرب إحدى الدول يعرضه لالعتقال مثال ويمكنه السفر عرب بلد آخر فيجب عليه السفر عرب
ذاك البلد حتى ولو كانت الكلفة أكثر والطريق أبعد.

م  :0275إذا كان له يف بلده مال معتد به وكان ذهابه إىل احلج مستلزما لتلفه
مل جيب عليه احلج ،وكذلك إذا كان هناك مايمنعه عن الذهاب رشعا ،كام إذا استلزم
حجه ترك واجب أهم من احلج ،كإنقاذ غريق أو حريق( ،)4أو توقف حجه عىل
ارتكاب حمرم( ،)0كان االجتناب عنه( )2أهم من احلج.
()1

م  :0253إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب حمرم كذلك
فهو وان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل احلرام إال أن الظاهر أنه جيزئ
عن حجة االسالم إذا كان واجدا لسائر الرشائط( ،)9والفرق يف ذلك بني من كان
احلج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
م  :0251إذاكان يف الطريق عدو اليمكن دفعه إال ببذل مال معتد به( ،)7مل جيب
بذله ويسقط وجوب احلج.
م  :0254لو انحَّص الطريق بالبحر( )5مل يسقط وجوب احلج ،إال مع خوف
الغرق أو املرض ،ولو حج مع اخلوف صح حجه.
الثالث :الزاد والراحلة
م  :0250ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به يف الطريق من املأكول
( )1كام لو كان عنده مزرعة أبقار مثال وليس عنده من يقوم بخدمتها مما يعرضها للتلف.
( )4كالطبيب الذي حيتاج النا

اليه يف أيام احلرب مثال أو غري ذلك.

( )0كأن يستعمل أوراقا مزورة باسم خمتلف او جنسية خمتلفة كي يتمكن من السفر مما يعرضه
للخطر يف حال انكشافه ،أو يضطر لالعتداء عىل شخص ما كي يتمكن من السفر.
( )2أي إذا كان ذهابه اىل احلج سيوقعه حتام يف حمرم ليس احلج بأهم منه كموت انسان.
( )9فلو ذهب للحج مع ارتكابه واحدا من املحرمات أو تركه لبعض الواجبات صح احلج منه.
( )7كام لو كان عليه أن يدفع خوة كبرية كي يتمكن من املرور.
( )5أو اجلو أو أية وسيلة من وسائل النقل.

واملرشوب وسائر ماحيتاج إليه يف سفره ،أو وجود مقدار من املال نقدا أوغريه
يَّصفه يف سبيل ذلك ذهابا وايابا.

()1

ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن هبا من قطع املسافة ذهابا وايابا(،)4
ويلزم يف الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال املكلف(.)0
م  :0252الخيتص اشرتاط وجود الراحلة بصورة احلاجة إليها ،بل يشرتط
مطلقا ولو مع عدم احلاجة إليها ،كام إذا كان قادرا عىل امليش من دون مشقة ومل يكن
منافيا لرشفه(.)2
م  :0259العربة يف الزاد والراحلة بوجودمها فعال( ،)9فال جيب عىل من كان
قادرا عىل َتصيلهام باالكتساب ونحوه ،وال فرق يف اشرتاط وجود الراحلة بني
القريب والبعيد.
م  :0257االستطاعة املعتربة يف وجوب احلج إنام هي االستطاعة من مكانه ال
من بلده( ،)7فإذا ذهب املكلف اىل املدينة مثال للتجارة أو لغريها وكان له هناك ما
يمكن أن حيج به من الزاد والراحلة أو ثمنهام وجب عليه احلج ،وان مل يكن مستطيعا
( ) 1أي إذا مل يكن معه مال نقدي وكان معه ما يستطيع بيعه لتأمني مصاريف رحلته فيجب عليه
بيعه لتأمني مصاريف احلج ألنه يعترب ماال حتى ولو مل يكن نقدا.
( )4أي أن وسيلة النقل مؤمنة له يف الذهاب اىل احلج ويف العودة اىل حمل سكناه أما لو كانت وسيلة
النقل مؤمنة يف الذهاب دون ان تكون مؤمنة للعودة فال جيب عليه احلج.
( ) 0أي أن تكون وسيلة النقل ومصاريف رحلته تناسب شأنه االجتامعي ،فلو متكن من الذهاب
بواسطة شاحنة مثال ومل يكن من شأنه ركوب الشاحنة فال جيب عليه احلج.
( )2فال جيب عليه احلج يف مثل هذه احلالة لعدم توفر وسيلة النقل.
( )9أي أن لديه وسيلة النقل واحتياجات السفر ،أو لديه مال يكفي لذلك.
( )7أي من مكان تواجده أو إقامته ال من بلده األصيل.

من بلده(.)1
م  :0255إذا كان للمكلف ملك ومل يوجد من يشرتيه بثمن املثل( )4وتوقف
احلج عىل بيعه بأقل منه بمقدار معتد به( )0مل جيب البيع ،وأما إذا ارتفعت االسعار،
فكانت أجرة املركوب مثال يف سنة االستطاعة أكثر منها يف السنة اآلتية مل جيز
التأخري(.)2
م  :0250إنام يعترب وجود نفقة االياب يف وجوب احلج فيام إذا أراد املكلف
العود إىل وطنه.
واما اذا مل يرد العود واراد السكنى يف بلد آخر غري وطنه ،فال بد من وجود
النفقة إىل ذلك البلد ،واليعترب وجود مقدار العود إىل وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه مل يعترب وجود النفقة إىل
ذلك املكان ،بل يكفي يف الوجوب وجود مقدار العود إىل وطنه.
الرابع :الرجوع إىل الكفاية
م  :0255وهو التمكن بالفعل( )9أو بالقوة( )7من إعاشة نفسه وعائلته بعد
الرجوع.
( )1فمن كان يعمل يف املدينة املنورة أو أية مدينة أخرى أو دولة أخرى ،ويمكنه الذهاب منها للحج
فيجب عليه ذلك حتى لو مل يكن متمكنا للذهاب للحج من بلده االصيل.
( )4أي لديه أمالك ولكن مل جيد من يشرتَيا بقيمتها الفعلية حسب سعر السوق.
( )0أي أن الفارق كبري بني قيمتها الفعلية وما يمكنه بيعها فيه.
( ) 2فال جيوز تأخري احلج للسنة التالية توفريا يف املصاريف كام لو كانت كلفة احلج يف تلك السنة
مخسة ماليني ولكنها ستنخفض يف السنة التالية اىل ثالثة ماليني مثال فال جيوز له التأخري.
( )9أي أنه يملك فعال ما يعتاش به وعائلته بعد رجوعه.
( )7أي أن له عمل أو مورد مايل يؤمن من خالله معيشته ومعيشة عائلته.

وبعبارة واضحة يلزم أن يكون املكلف عىل حالة الخيشى معها عىل نفسه
وعائلته من العوز والفقر بسبب رصف ما عنده من املال يف سبيل احلج ،وعليه فال
جيب( )1عىل من يملك مقدارا من املال يفي بمصارف احلج وكان ذلك وسيلة
العاشته واعاشة عائلته( ،)4مع العلم بانه اليتمكن من االعاشة عن طريق آخر
يناسب شأنه( ،)0فبذلك يظهر أنه الجيب بيع ما حيتاج إليه يف رضوريات معاشه من
أمواله فال جيب بيع دار سكناه الالئقة بحالة وثياب ُتمله وأثاث بيته ،وال آالت
الصنائع التي حيتاج إليها يف معاشه ،ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إىل اهل العلم مما
ال بد منه يف سبيل َتصيله.
وعىل اجلملة كل ماحيتاج إليه االنسان يف حياته وكان رصفه يف سبيل احلج
موجبا للعَّس واحلرج مل جيب بيعه.
نعم لو زادت االموال املذكورة عن مقدار احلاجه وجب بيع الزائد يف نفقة
احلج ،بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثال ويمكنه بيعها ورشاء دار أخرى
بأقل منها من دون عَّس وحرج( )2لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف احلج ذهابا
وإيابا وبنفقة عياله.
( )1أي فال جيب احلج.
( ) 4أي أنه يملك ماال يمكنه من الذهاب واإلياب للحج ولكن هذا املال الذي عليه أن يَّصفه يف
رحلة احلج هو الوسيلة الوحيدة ملعاشه ومعاش عائلته ،كام لو كان مثال يملك سيارة أجرة
يعمل عليها فإذا باعها وذهب اىل احلج فإنه سيفقد وسيلة عيشه ،أو كان لديه بقرة يعتاش منها
وليس لديه مورد عيش آخر مناسب وهكذا ،ففي مثل هذه احلاالت ال جيب عليه احلج.
( ) 0فلو كان لديه دكان يعتاش منه وكان باستطاعته ان يبيع دكانه كي حيصل عىل مصاريف رحلة
احلج ولكن عليه بعد عودته أن يعمل موظفا بدل أن يكون صاحب عمل فال جيب عليه احلج.
( )2أي أن الدار اجلديدة التي يمكنه رشاؤها ال تؤثر عىل مستوى معيشته ومكانته.

م  :0203إذا كان عنده مال الجيب بيعه يف سبيل احلج حلاجته إليه ،ثم استغنى
عنه( )1وجب عليه بيعه الداء فريضة احلج.
مثال إذا كان للمرأة حيل َتتاج إليه والبد هلا منه ثم استغنت عنه لكربها أو
ألمر آخر( ،)4وجب عليها بيعه الداء فريضة احلج.
م  :0201إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها
من دون حرج عليه كام إذا كانت موقوفة تنطبق عليه( ،)0وجب عليه بيع الدار اململوكة
إذا كانت وافية بمصارف احلج ولو بضميمة ما عنده من املال( ،)2وجيزي ذلك يف
الكتب العلمية وغريها مما حيتاج إليه يف حياته.
م  :0204اذا كان عنده مقدار من املال يفي بمصارف احلج وكان بحاجة إىل
الزواج أو رشاء دار لسكناه أو غري ذلك مما حيتاج إليه( )9فان كان رصف ذلك املال يف
احلج موجبا لوقوعه يف احلرج( )7مل جيب عليه احلج ،وإال وجب عليه.
م  :0200إذا كان ما يملكه دينا عىل ذمة شخص وكان الدين حاال( )5وجبت
عليه املطالبة.
( ) 1بأن صار لديه مورد رزق يغنيه عام كان يقوم به ،كام لو كانت عنده دار أخرى يف بلد يعمل به
وقد أهنى عمله يف ذاك البلد بعد أن انتقل اىل مكان آخر فلم يعد بحاجة لتلك الدار.
( )4كام لو طلقت او صارت أرملة مثال فلم تعد بحاجة اىل اظهار احليل لزوجها.
( )0أي وقفا خاصا عىل العائلة وهو من افراد العائلة الذين يستفيدون من هذا الوقف.
( )2فلو كان حيتاج اىل الف دينار لرحلة احلج ويملك منها مخسامية ولديه ما يباع بخمسامية أيضا مما
يمكنه االستغناء عنه مع عدم احلرج فعليه أن يبيع ما يمكنه بيعه كي يكمل مصاريفه.
( )9من تأسيس عمل حيتاج اليه يف أمور حياته.
( )7بحيث يمنعه ذلك من امتام الزواج او رشاء املنزل مع حاجته لذلك فال جيب عليه احلج.
( )5أي مستحقا.

فان كان املدين مماطال( )1وجب إجباره عىل االداء ،وان توقف َتصيله عىل
()0
الرجوع إىل املحاكم العرفية( )4لزم ذلك ،كام ُتب املطالبة فيام إذا كان الدين مؤجال
ولكن املدين يؤديه لو طالبه( ،)2واما إذا كان املدين معَّسا( )9أو مماطال واليمكن
إجباره ،أوكان االجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجال واملدين اليسمح بأداء
ذلك قبل االجل ،ففي مجيع ذلك إن أمكنه بيع الدين( )7بام يفي بمصارف احلج ولو
بضميمة ما عنده من املال ومل يكن يف ذلك رضر والحرج وجب البيع( ،)5واال مل
جيب.
م  :0202كل ذي حرفة كاحلداد والبناء والنجار وغريهم ممن يفي كسبهم
بنفقتهم ونفقة عوائلهم ،جيب عليهم احلج إذا حصل هلم مقدار من املال بإرث أو
غريه( )0وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب واالياب.
م  :0209من كان يرتزق من الوجوه الرشعية كاخلمس والزكاة وغريمها
( )1أي أنه ال يرغب بأداء الدين رغم استحقاق موعده ومتكنه من ذلك.
( )4أي املحاكم املدنية التابعة الرشاف الدولة وليس املحاكم الرشعية.
( )0أي أنه مل يستحق موعد أداء الدين من املستدين اىل صاحب املال.
( )2أي لو كانت له ديون غري مستحقة ولكنه إذا طالب املستدين بأدائها قبل وقت فإنه سيستجيب
له ،فيتعني عليه املطالبة بالدين وَتصيله كي يتمكن من الذهاب اىل احلج.
( )9أي أنه يف ضائقة مالية وليس متمكنا من أداء الدين.
( ) 7فلو كانت له ديون تبلغ الف دينار ولكنها حسب التفصيل الذي مر بيانه ،فيمكنه أن يبيعها
لشخص آخر يستوفيها يف وقتها او يف وقت آخر بأقل من قيمتها ويف تلك احلال يصري مستطيعا
ألداء احلج سواء بواسطة هذا املال او بإضافة ما يكفي مما يملكه.
( ) 5ومعنى ذلك أنه جيب عليه احلج فيام لو متكن من َتصيل أمواله بأية طريقة من الطرق فيام لو مل
يكن يف ذلك حرج عليه.
( )0سواء حصل عىل املال الذي يكفي للحج هبدية او جائزة أو غري ذلك.

وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة( ،)1ال يبعد وجوب احلج عليه
فيام اذا ملك مقدارا من املال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ،وكذلك من قام أحد
باالنفاق عليه طيلة حياته( ،)4وكذلك كل من ال يتفاوت حاله قبل احلج وبعده من
جهة املعيشة إن رصف ما عنده يف سبيل احلج(.)0
م  :0207اليعترب يف االستطاعة امللكية الالزمة( ،)2بل تكفي امللكية املتزلزلة
أيضا ،فلو صاحله شخص ما يفي بمصارف احلج وجعل لنفسه اخليار إىل مدة معينة
وجب عليه احلج ،وكذلك احلال يف موارد اهلبة اجلائزة(.)7

()9

م  :0205الجيب عىل املستطيع أن حيج من ماله ،فلو حج متسكعا( )5أو من مال
شخص آخر أجزأه ،نعم إذا كان ثوب طوافه( )0أو ثمن هديه( )5مغصوبا مل جيزئه ذلك.
م  :0200الجيب عىل املكلف َتصيل( )13االستطاعة باالكتساب او غريه ،فلو

( )1بحيث يأتيه ما يكفي حاجته.
( ) 4يعني أنه جيب احلج عىل يملك مقدارا من املال يكفيه ملصاريف احلج حتى ولو كانت معيشته
اعتامدا عىل غريه ،ومن ذلك مثال من يعيش يف بعض بالد الغرب الجئا معتمدا عىل ما تقدمه
له احلكومة من مصاريف حياته اليومية.
( )0بمعنى أن من كانت مصاريف احلج ال تؤثر سلبا عىل مستوى حياته فعليه ان حيج.
( )2بمعنى أن ملكية املال ثابتة له وليس ألحد حق يف اسرتجاعها.
( )9أي أن ملكية هذا املال ليست ثابتة إذ يمكن لالخرين اسرتجاعها.
( )7اهلبة اجلائزة هي اهلبة التي حيق فيها للواهب ان يرجع عن هبته ويسرتجع ما وهبه.
( )5حج التسكع هو احلج بدون زاد أو راحلة.
()0هو الثوب الذي يرتديه أثناء الطواف الواجب يف احلج وأثناء أدائه لصالة الطواف.
( )5اهلدي هو الذي يذبحه يوم العيد يف منى كي حيل من إحرام احلج.
( )13أي أنه ليس مستطيعا من الناحية العملية ولكنه يستطيع أن يكون مستطيعا.

وهبه أحد ماال يستطيع به لو قبله ،مل يلزمه القبول( ،)1وكذلك لو طلب منه أن يؤجر
نفسه للخدمة باميصري به مستطيعا ولوكانت اخلدمة الئقة بشانه ،نعم لو آجر نفسه
للخدمة يف طريق احلج( )4واستطاع بذلك ،وجب عليه احلج.
وكذلك جيب احلج لو وهبه ماال يفي بمصارف احلج بقيد ان حيج به(.)0
م  :0205إذا آجر نفسه للنيابة عن الغري يف احلج واستطاع بامل االجارة ،قدم
احلج النيايب إذا كان مقيدا بالسنة احلالية ،فان بقيت االستطاعة إىل السنة القادمة
وجب عليه احلج ،واال فال.
وان مل يكن احلج النيايب مقيدا بالسنة الفعلية قدم احلج عن نفسه(.)2
م  :0253إذا اقرتض مقدارا من املال يفي بمصارف احلج وكان قادرا عىل
وفائه بعد ذلك وجب عليه احلج(.)9
م  :0251إذاكان عنده مايفي بنفقات احلج وكان عليه دين ومل يكن رصف
ذلك يف احلج منافيا ألداء ذلك الدين وجب عليه احلج ،وإال فال( ،)7وال فرق يف
الدين بني أن يكون حاال أو مؤجال وبني أن يكون سابقا عىل حصول ذلك املال أو
بعد حصوله.
م  :0254إذا كان عليه مخس أو زكاة وكان عنده مقدار من املال ولكن ال يفي
( )1فلو قبل اهلبة جيب عليه احلج النه صار مستطيعا.
( )4كام لو ذهب سائقا للحجاج او مرشدا او مساعدا او طباخا.
( )0أي إن كانت اهلدية مرشوطة بَّصفها من اجل احلج وقبلها فيجب عليه احلج.
( )2مع بقاءه متمكنا ألداء احلج نيابة عمن استأجره يف السنني الالحقة.
( )9ألنه يف هذه احلالة صار مستطيعا حتى ولو كان مديونا ألن املال معه ويستطيع وفاءه.
( ) 7أي إذا كان رصف املال ألداء احلج مانعا أو مؤثرا بشكل سلبي عىل تسديده ديونه فيسقط
وجوب احلج أما لو مل يكن مؤثرا فيجب عليه احلج.

بمصارف احلج لو ادامها( )1وجب عليه أداؤمها( )4ومل جيب عليه احلج ،والفرق يف
ذلك بني أن يكون اخلمس والزكاة يف عني املال( )0أو يكونا يف ذمته(.)2
م  :0250إذا وجب عليه احلج وكان عليه مخس أو زكاة أوغريمها( )9من احلقوق
الواجبة لزمه أداؤمها ومل جيز له تأخريه ألجل السفر إىل احلج.
م  :0252إذا كان عنده مقدار من املال ولكنه اليعلم بوفائه بنفقات احلج( )7مل
جيب عليه احلج ،والجيب عليه الفحص ،وان كان الفحص أحوط.
م  :0259إذا كان له مال غائب( )5يفي بنفقات احلج منفردا أو منضام إىل املال
املوجود عنده ،فان مل يكن متمكنا من التَّصف يف ذلك املال ولو بتوكيل من يبيعه
هناك مل جيب عليه احلج ،وإال( )0وجب.
م  :0257إذاكان عنده مايفي بمصارف احلج وجب عليه احلج ،ومل جيز له
التَّصف فيه( )5بام خيرجه عن االستطاعة وال يمكنه التدارك( ،)13والفرق يف ذلك بني
( )1أي لو دفع ما عليه من مخس أو زكاة النتفت استطاعته الذهاب اىل احلج.
( )4أي جيب عليه أداء اخلمس أو الزكاة حتى ولو مل يعد مستطيعا الذهاب اىل احلج.
( )0عني املال يقصد به املوجودات التي وجب عليه أداء مخسها.
( )2أي أن يكون اخلمس او الزكاة متعلقا بذمته وليس بخصوص ما بيده من أموال.
( )9من احلقوق سواء كانت حقوقا هلل كالنذر مثال او للنا

كالدين.

( )7أي أنه ال يعلم إن كان ما لديه من مال يكفي ملصاريف احلج ام ال؟
( )5ليس َتت يده سواء كان يف بلده أو يف بلد آخر.
()0أي إذا كان متمكنا من توكيل شخص حيصل له املال او يشرتيه منه فيجب احلج.
( ) 5أي هبذا املال املوجود بني يديه والذي يتمكن به من السفر للحج ،ال جيوز له التَّصف فيه بام
يؤدي لفقدانه االستطاعة بحيث ال يستطيع تعويضه.
( )13أي أنه لن يستطيع تأمني البديل فيام لو تَّصف بام معه من أموال متكنه من احلج.

تَّصفه بعد التمكن من املسري وتَّصفه فيه قبله( ،)1بل الظاهر عدم جواز التَّصف فيه
قبل أشهر احلج أيضا.
نعم إذا تَّصف فيه ببيع أو هبة أو عتق أوغري ذلك( )4حكم بصحة التَّصف،
وإن كان آثام بتفويته االستطاعة.
م  :0255الظاهر انه اليعترب يف الزاد والراحلة ملكيتهام ،فلو كان عنده مال
جيوز له التَّصف فيه وجب عليه احلج إذا كان وافيا بنفقات احلج مع وجدان سائر
الرشوط(.)0
م  :0250كام يعترب يف وجوب احلج وجود الزاد والراحلة حدثا( )2كذلك يعترب
بقاء( )9إىل إمتام االعامل ،بل إىل العود إىل وطنه(.)7
فان تلف املال يف بلده او يف اثناء الطريق مل جيب عليه احلج وكشف ذلك عن
عدم االستطاعة من أول االمر.
ومثل ذلك ما اذا حدث عليه دين قهري ،كام إذا أتلف مال غريه خطأ( )5ومل
يمكنه أداء بدله إذا رصف ما عنده يف سبيل احلج.
( )1أي قبل التمكن من املسري اىل احلج.
( )4فلو وهب ماله الذي صار به مستطيعا من احلج اىل اوالده مثال صحت اهلبة وأثم ألنه فوت عىل
نفسه االستطاعة وبالتايل صار احلج واجبا عليه حتى ولو مل يبق مستطيعا.
( ) 0فيكفي أن يملك ماال يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثال وملا حيتاجه من مأكل ومسكن مع َتقق
الرشائط القانونية االخرى من جواز سفر وفيزا وغري ذلك.
( )2أي الوجود الفعيل.
( )9فيعترب بقاء الزاد والراحلة اىل حني إمتام أعامل احلج.
( )7فال يكفي ان يملك مصاريف الذهاب اىل احلج فقط دون مصاريف العودة.
( )5كام لو صدم سيارة النسان او غري ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها.

نعم االتالف العمدي( )1ال يسقط وجوب احلج بل يبقى احلج يف ذمته مستقرا
فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا(.)4
هذا كله يف تلف الزاد والراحلة.
واما تلف ما به الكفاية من ماله يف بلده فهو ال يكشف عن عدم االستطاعة من
أول االمر بل جيتزئ حينئذ بحجه ،وال جيب عليه احلج بعد ذلك(.)0
م  :0255إذا كان عنده ما يفي بمصارف احلج لكنه معتقد بعدمه أوكان غافال
عنه ،أوكان غافال عن وجوب احلج عليه غفلة عذر( )2مل جيب عليه احلج.
واما إذا كان شاكا بوجوب احلج أوكان غافال عن وجوب احلج غفلة ناشئة
عن التقصري( )9ثم علم أو تذكر بعد أن تلف املال فلم يتمكن من احلج فالظاهر
استقرار وجوب احلج عليه إذا كان واجدا لسائر الرشائط حني وجوده(.)7
م  :0933كام تتحقق االستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل( ،)5وال
يفرق يف ذلك بني أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ،واذا عرض عليه احلج والتزم
( )1كام لو تعمد اتالف سيارته التي يذهب هبا للحج.
( )4أي حتى بدون أن يملك زادا أو راحلة باعتبار وجودمها من رشائط وجوب احلج ،فبام أنه أتلف
ما لديه من مال مما كان يمكنه من احلج فال يسقط حينئذ وجوب احلج عنه.
( )0فلو َتققت عنارص االستطاعة قبل سفره من زاد وراحلة وما حيتاجه ملعيشته بعد عودته ،ثم
تلف ما حيتاجه ملعيشته بعد عودته وذلك قبل سفره ،وسافر وأدى احلج بام معه من زاد وراحلة،
فإن حجه هذا يكون جمزيا وال جيب عليه احلج مرة ثانية.
( )2أي كان معتقدا عدم وجوب احلج عليه جلهل بأحكام احلج غري مس َّبب عن إمهال.
( )9أي أن اعتقاده بعدم وجوب احلج عليه ناتج عن جهل مس َّبب عن إمهال.
( )7أي عند وجود ما يكفيه من مصاريف احلج كانت بقية رشائط وجوب احلج متحققة.
( )5بأن يتكفل له شخص أو أشخاص بمصاريف احلج.

بزاده وراحلته( )1وجب عليه احلج ،وكذلك لو أعطي ماال ليَّصفه يف احلج وكان
وافيا بمصارف ذهابه وايابه.
والفرق يف ذلك بني االباحة والتمليك( ،)4والبني بذل العني وثمنها(.)0
ويشرتط يف وجوب احلج حينئذ ان يكون له مال ينفقه عىل عائلته او يعطيه
الباذل ان كان يقدر عىل االنفاق عليهم مع عدم احلج واليقدر معه ،وايضا يشرتط
ان اليكون عليه دين حال مطالب اليقدر عىل أدائه مع احلج ويقدر عليه مع عدمه(.)2
أوص له بامل ليحج به وجب احلج عليه بعد موت املوص إذاكان
م  :0931لو
َ
املال وافيا بمصارف ونفقة عياله ،وكذلك لو وقف شخص ملن حيج أو نذر أو أوىص
بذلك( )9وبذل له املتويل( )7أو الناذر أو الوص وجب عليه احلج.
م  :0934الجيب الرجوع إىل الكفاية( )5يف االستطاعة البذلية ،ولو كان له مال
ال يفي بمصارف احلج وبذل له مايتمم ذلك( )0الجيب عليه القبول.
م  :0930اذا أعطي ماال هبة عىل أن حيج وجب عليه القبول( ،)5وكذا لو خريه
( )1كام لو قال له شخص أنا أتكفل بتذكرة سفرك وأن إقامتك ستكون معنا مثال.
( )4بأن يعطيه املصاريف أو يدعوه ليكون معهم يف نفس القافلة.
( )0بأن يعطيه تذكرة السفر مثال أو ثمنها ،وكذلك بقية مصاريفه من طعام ومسكن.
( )2فإذا بذل له شخص مصاريف احلج و كان عليه دين مستحق واليستطيع سداده ،إال مع عدم
ذهابه اىل احلج فال جيب عليه احلج يف مثل هذه احلالة.
( )9كام لو أوىص املوص بدفع نفقة احلج لشخص أو ألشخاص من دون أن يعينهم.
( )7أي أن املتويل لتنفيذ الوصية أو النذر أو ما شابه ذلك اختاره ليذهب اىل احلج.
( )5أي ما يكفي الشبع.
( )0أي ال جيب عليه قبول املبلغ الذي يصري بإضافته اىل ما يملكه من مال مستطيعا.
( ) 5فلو وهب شخص ماال لشخص لكي حيج به وجب عليه قبول هذه اهلبة ،بخالف ما لو كانت

الواهب بني احلج وعدمه ،واما لو وهبه ماال من دون ذكر احلج ال تعيينا وال ختيريا
مل جيب عليه القبول.
م  :0932اليمنع الدين من االستطاعة البذلية(.)1
نعم إذا كان الدين حاال وكان الدائن مطالبا واملدين متمكنا من أدائه إن مل حيج
مل جيب عليه احلج(.)4
م  :0939إذا بذل مال جلامعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض املال
املبذول سقط التكليف عن االخرين ولو ترك اجلميع مع متكن كل واحد منهم من
القبض استقر احلج عىل مجيعهم(.)0
م  :0937الجيب بالبذل إال احلج الذي هو وظيفة املبذول له( )2عىل تقدير
استطاعته ،فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو اإلفراد مل جيب عليه
القبول ،وبالعكس ،وكذلك احلال لو بذل ملن حج حجة االسالم.واما من استقرت
عليه حجة االسالم وصار معَّسا فبذل له وجب عليه ذلك( ،)9وكذلك من وجب
عليه احلج لنذر أو شبهه ومل يتمكن منه.
م  :0935لو بذل له مال ليحج به فتلف املال أثناء الطريق سقط الوجوب ،نعم
لوكان متمكنا من االستمرار يف السفر من ماله وجب عليه احلج واجزأه عن حجة
اهلبة جلزء من املصاريف وكان عليه أن يكملها منه كام مر يف املسألة السابقة.
( )1فلو كان عليه دين وبذل له شخص مصاريف احلج فال يمنعه الدين من احلج.
( )4كام مر يف هامش املسألة  ، 0933ومثاله ما لو كان مستطيعا أن يقوم بعمل يف أيام العيد يف بلده
بام يمكنه من تسديد دينه املطالب به فال جيب عليه احلج يف مثل هذه احلالة.
( )0أي صار اجلميع متصفا باالستطاعة ويأثم برتك احلج وجيب عليهم احلج الحقا.
( )2أي وظيفة الشخص الذي وهب له املال لكي حيج حسبام يتضح يف اقسام احلج.
( )9أي وجب عليه احلج حسبام يبذل له ولو مل يكن مطابقا ملا وجبه عليه.

االسالم( ،)1إال أن الوجوب حينئذ مرشوط بالرجوع إىل الكفاية(.)4
م  :0930اليعترب يف وجوب احلج البذل نقدا فلو وكله( )0عىل أن يقرتض عنه
وحيج به واقرتض وجب عليه(.)2
م  :0935الظاهر أن ثمن اهلدي عىل الباذل فلو مل يبذله وبذل بقية املصارف مل
جيب احلج عىل املبذول له اال إذا كان متمكنا من رشائه من ماله ،نعم إذا كان رصف
()7
ثمن اهلدي فيه موجبا لوقوعه يف احلرج( )9مل جيب عليه القبول ،واما الكفارات
فالظاهر أهنا واجبة عىل املبذول له دون الباذل.
م  :0913احلج البذيل جيزئ عن حجة االسالم( ،)5والجيب عليه احلج ثانيا إذا
استطاع بعد ذلك.
م  :0911جيوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول يف االحرام أو بعده ،لكن
اذا رجع بعد الدخول يف االحرام وجب عىل املبذول له إمتام احلج وليس عىل الباذل
ضامن ما رصفه( )0لإلمتام ،واذا رجع الباذل يف اثناء الطريق الجيب عليه( )5نفقة العود.
( )1مر بيان املقصود من حجة االسالم يف هامش املسألة رقم .0291
( )4أي يكفي يف وجوب احلج عليه يف هذه احلالة أن يكون معه ما يكفي نفسه اجلوع.
( )0أي لو قال له شخص اقرتض مصاريف احلج وأنا أسددها الحقا.
( )2أي وجب عليه احلج حتى لو كان املال املوجود معه يف هذه احلالة دينا.
( ) 9أي لو أن الباذل الذي تربع له بمصاريف احلج دفع له املصاريف بدون ثمن اهلدي ،وكان هو
مستطيعا دفع ثمنه ولكن بمشقة تؤثر عىل وضعه.
( )7الكفارات التي ُتب عىل احلاج كام لو ركب داخل السيارة أثناء إحرامه.
( )5مر بيان املقصود من حجة اإلسالم يف املسألة .0291
( )0أي ما يَّصفه احلاج إلمتام حجه بعد رجوع املتربع ال يطلب من املتربع.
( )5أي ال جيب عىل املتربع فيام لو تراجع عن تربعه إعطائه مصاريف العودة.

م  :0914إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اهلل عىل أن يَّصفها يف احلج
وجب عليه ذلك.
وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشرتط عليه أن
يَّصفه يف سبيل احلج مل يصح الرشط ،فال جيب عليه احلج(.)1
م  :0910إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا مل جيزئه عن حجة
االسالم ،وللاملك( )4أن يرجع إىل الباذل أو إىل املبذول له ،لكنه إذا رجع إىل املبذول
له ،رجع هو إىل الباذل إن كان جاهال باحلال( ،)0واال فليس له الرجوع.
م  :0912إذا حج لنفسه أو عن غريه تربعا أو باجارة( )2مل يكفه عن حجة
االسالم ،فيجب عليه احلج إذا استطاع بعد ذلك(.)9
م  :0919إذا اعتقد أنه غري مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال االمر الفعيل( )7ثم
بان انه كان مستطيعا أجزأه ذلك ،والجيب عليه احلج ثانيا.
م  :0917اليشرتط إذن الزوج للزوجة يف احلج إذا كانت مستطيعة ،كام ال
جيوز للزوج منع زوجته عن احلج الواجب عليها ،نعم جيوز له منعها من اخلروج يف
( ) 1فله أن يأخذ الزكاة وال جيب عليه االلتزام بالرشط إال إذا صار مستطيعا ومل يكن بحاجة اىل
املال يف مورد آخر فيجب عليه احلج لالستطاعة وليس التزاما بالرشط.
( )4أي لصاحب املال االصيل أن يطالب به املتربع أو املتربع له وهو احلاج.
( )0أي إذا طالب صاحب املال االصيل احلاج فللحاج أن يطالب املتربع بدفع البدل إن كان جاهال
بأن املال املدفوع له ليس ملكا للمتربع ،أما مع علمه فليس له حق املطالبة.
( ) 2فإذا حج نيابة عن شخص ما مقابل أجرة أو غريها ومل يكن قد حج عن نفسه فال يسقط احلج
الواجب عنه.
( )9فعليه أن حيج عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع.
( )7أي أنه قصد االمر الذي باستطاعته االتيان به وكان يعتقد استحبابه هنا.

أول الوقت مع سعة الوقت(.)1
واملطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت يف العدة.
املح َرم( )4هلا إذا كانت
م  :0915اليشرتط يف وجوب احلج عىل املرأة وجود ْ
مأمونة عىل نفسها .ومع عدم األمن لزمها استصحاب حمرم هلا ولو بأجرة إذا متكنت
من ذلك ،وإال مل جيب احلج عليها(.)0
م  :0910إذا نذر أن يزور احلسني × يف كل يوم عرفة مثال واستطاع بعد
ذلك وجب عليه احلج وانحل نذره ،وكذلك كل نذر يزاحم احلج(.)2
م  :0915جيب عىل املستطيع احلج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ،والجيزئ
عنه حج غريه تربعا أو باجارة.
م  :0943إذا استقر عليه احلج ومل يتمكن من احلج بنفسه ملرض أوحَّص( )9أو
()7
هرم ،أوكان ذلك حرجا عليه ومل يرج متكنه من احلج بعد ذلك من دون حرج
( )1كام لو رغبت يف السفر يف أول شهر ذي القعدة وكان باالمكان هلا أن تسافر يف اول ذي احلجة
مثال فله منعها من السفر يف ذي القعدة وليس له منعها يف ذي احلجة.
( )4امل ْح َرم يف السفر هو املسلم البالغ العاقل الذي حيل له النظر إىل املرأة وملسها ،زوجا كان هلا أم
ممن حيرم عليه نكاحها.
حمرم هلا ومل تتمكن من اصطحاب واحد منهم
( )0أي إن مل تكن تأمن عىل نفسها من السفر بدون َ
حتى باألجرة فال جيب عليها احلج .
( )2أي يسقط االلتزام بكل نذر يؤدي االلتزام به اىل منعه من احلج.
( )9احلَّص عند فقهاء الشيعة هو املنع من تتمة أفعال احلج باملرض خاصة ،فاملحصور غري املصدود،
فإن املحصور هو املريض ،واملصدود هو الذي يرده املرشكون(أو غريهم) كام ردوا رسول اهلل
| ،ليس من مرض ،واملصدود َتل له النساء واملحصور ال َتل له.
( )7احلرج هي املشقة والصعوبة الشديدة.

وجبت عليه االستنابة ،وكذلك من كان مورسا ومل يتمكن من املبارشة( )1أوكانت
حرجية.
ووجوب االستنابة كوجوب احلج فوري.
م  :0941إذا حج النائب عمن مل يتمكن من املبارشة فامت املنوب عنه مع بقاء
العذر أجزأه حج النائب وان كان احلج مستقرا عليه ،واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل
املوت فعليه أن حيج هو بنفسه عند التمكن ،وكذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن
أحرم النائب وجب عىل املنوب عنه احلج مبارشة ،والجيب عىل النائب إمتام عمله(.)4
م  :0944إذا مل يتمكن املعذور من االستنابة سقط الوجوب ،ولكن جيب
القضاء عنه بعد موته إن كان احلج مستقرا عليه( ،)0وإال مل جيب عليه( ،)2ولو أمكنه
االستنابة ومل يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
م  :0940إذا وجبت االستنابة ومل يستنب ولكن تربع متربع عنه مل جيزئه ذلك،
ووجب عليه االستنابة.
م  :0942يكفي يف االستنابة من امليقات( ،)9والُتب االستنابة من البلد.
م  :0949من استقر عليه احلج إذا مات بعد االحرام يف احلرم أجزأه عن حجة
االسالم ،سواء يف ذلك حج التمتع والقران واالفراد( ،)7وإذا كان موته يف أثناء عمرة
( )1فمن كان يملك ماال للحج ولكنه ال يستطيع الذهاب فعليه أن يبعث نائبا ليحج عنه.
( ) 4أي إذا كان النائب قد بدأ بأعامل احلج ثم ارتفع العذر املانع من احلج فال جيب عىل النائب أن
يتم احلج نيابة عن ذاك الشخص بل جيب عىل ذاك الشخص ان حيج بنفسه.
( )0أي كان قد وجب عليه بتحقق االستطاعة يف أحد السنني ولكنه مل حيج.
( )2أي إذا مل يكن قد استطاع احلج وكان متعذرا عليه ومات فال ُتب االستنابة عنه.
( )9املواقيت هي االماكن التي حددها رسول اهلل | لالحرام وتفصيلها يف املسألة .0743
( )7هذه أقسام احلج الثالثة وتفصيلها يف املسألة .0733

التمتع أجزأ عن حجه أيضا والجيب القضاء عنه ،وإن مات قبل ذلك وجب القضاء
حتى إذا كان موته بعد االحرام وقبل دخول احلرم أو بعد الدخول يف احلرم بدون
إحرام( ،)1والظاهر اختصاص احلكم بحجة االسالم فال جيري يف احلج الواجب
بالنذر أو االفساد ،بل الجيري يف العمرة املفردة أيضا ،فال حيكم باالجزاء يف يشء
من ذلك ،ومن مات بعد االحرام مع عدم استقرار احلج( )4عليه فان كان موته بعد
دخوله احلرم فال إشكال يف إجزائه عن حجة االسالم ،واما اذا كان قبل ذلك
فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.
م  :0947إذا أسلم الكافر املستطيع وجب عليه احلج ،وأما لو زالت
استطاعته( )0ثم أسلم مل جيب عليه.
م  :0945املرتد( )2جيب عليه احلج لكن اليصح منه حال ارتداده ،فان تاب
صح منه وان كان مرتد ًا فطريا(.)9
م  :0940إذا حج املخالف( )7ثم استبَّص( )5ال ُتب عليه إعادة احلج إذا كان ما
أتى به صحيحا يف مذهبه وان مل يكن صحيحا يف مذهبنا.
او كان صحيحا يف مذهبنا ومل يكن صحيحا يف مذهبه.
( )1ألن القضاء يسقط عنه فيام لو مات حمرما يف احلرم.
( )4أي مل يكن احلج قد وجب عليه قبل سنته هذه التي أتى ليحج فيها.
( )0أي أنه مل يعد مستطيعا من قبل أن يسلم.
( )2املرتد هو املسلم الذي خيرج عن دين االسالم.
( ) 9املرتد الفطري هو املرتد عن دين االسالم الذي ولد عىل االسالم ،أي من ولد من أبوين
مسلمني أو أحدمها مسلم ،مقابل امليل الذي مل يكن مسلام فأسلم ثم ارتد.
( )7املخالف هو املسلم الذي يتبع مذهبا غري مذهب أهل البيت ^ .
( )5املستبَّص هو املسلم املخالف الذي ترك مذهبه والتزم بمذهب أهل البيت.

م  :0945اذا وجب احلج ،وأمهل املكلف يف أدائه حتى زالت االستطاعة
وجب االتيان به بأي وجه متكن ولو متسكعا( )1وان بلغ حد العَّس واحلرج ،واذا
مات وجب القضاءمن تركته.
ويصح التربع( )4عنه بعد موته من دون أجرة.

م ُ :0903تب الوصية عىل من كانت عليه حجة االسالم وقرب منه املوت،
فان مات تقىض من أصل تركته وإن مل يوص بذلك ،وكذلك إن أوىص هبا ومل يقيده
بالثلث( ،)0وإن قيدها بالثلث فان وىف الثلث هبا وجب إخراجها منه وتقدم عىل سائر
الوصايا ،وإن مل يف الثلث هبا لزم تتميمه من االصل(.)2
م  :0901من مات وعليه حجة االسالم وكان له عند شخص وديعة،
واحتمل( )9أن الورثة( )7اليؤدوهنا إن رد املال إليهم وجب عليه أن حيج هبا عنه( ،)5فاذا
زاد املال من أجرة احلج رد الزائد إىل الورثة.
بل وان علم ان الورثة اليؤدوهنا إن رد املال إليهم( ،)0والفرق بني أن حيج
( )1أي أن يذهب اىل احلج بدون مصاريف احلج معتمدا عىل ما جيود به املحسنون.
( )4أي يصح احلج عنه من قبل متربع بدون أجرة.
( )0الثلث من الرتكة الذي حيق للميت أن يوص به كام يشاء.
( )2أي من أصل الرتكة.
( )9أي الشخص الذي عنده الوديعة.
( )7أي ورثة امليت صاحب الوديعة.
( )5أي حيج هبا نيابة عن امليت فيام لو علم أن الورثة لن يأدوا احلج عنه.
( ) 0أي جيب عىل من كانت عنده االمانة أن حيج عن امليت سواء علم أو احتمل عدم قيام الورثة

الودعي( )1بنفسه أو يستاجر شخصاآخر.
ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية( )4أو إجارة أو غصب
أودين أوغري ذلك.
م  :0904من مات وعليه حجة االسالم وكان عليه دين ومخس وزكاة
وقَّصت الرتكة(.)0
فان كان املال املتعلق به اخلمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهام( )2وان كانا
يف الذمة يسقط احلج عنه ،واليتقدم احلج عليهام كام اليتقدم عىل الدَّ ين(.)9
م  :0900من مات وعليه حجة االسالم مل جيز لورثته التَّصف يف تركته قبل
استئجار احلج سواء كان مَّصف احلج مستغرقا( )7أم مل يكن مستغرقا ،وان كانت
الرتكة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه(.)5
م  :0902من مات وعليه حجة االسالم ومل تكن تركته وافية بمصارفها وجب
رصفها يف الدَّ ين أو اخلمس أو الزكاة إن كان عليه يشء من ذلك ،واال فهي للورثة،
والجيب عليهم تتميمها من ماهلم الستئجار احلج.

بأداء احلج نيابة عن صاحب الوديعة فيام لو أرجعها اليهم.
( )1الودعي :أي من كانت عنده االمانة فله أن حيج عن امليت أو يكلف أحدا باحلج عنه.
( )4أي اإلعارة ويقصد هبا :تسليم يشء الخر ينتفع به ويرجعه إىل صاحبه بعد ذلك.
( )0أي مل تكف تركته ألداء اخلمس والزكاة واحلج.
( )2أي يقدم أداء اخلمس أو الزكاة عىل احلج يف هذه الصورة.
( )9أي يقدم تسديد الديون واحلقوق الرشعية عىل أداء احلج نيابة عن امليت.
( )7أي أن مصاريف احلج َتتاج اىل مجيع الرتكة.
( )5أي ال جيوز التَّصف بالرتكة حتى ولو كانت كبرية والتزم الوارث بأداء احلج.

م  :0909من مات وعليه حجة االسالم الجيب االستئجار عنه من البلد( ،)1بل
يكفي االستئجار عنه من امليقات( ،)4بل من أقرب املواقيت إن أمكن ،واال فمن
االقرب فاالقرب ،واالحوط استحبابا االستئجار من البلد إذا وسع املال ،لكن
الزائد عن أجرة امليقات الحيسب عىل الصغار من الورثة(.)0
م  :0907من مات وعليه حجة االسالم ُتب املبادرة إىل االستئجار عنه يف
سنة موته ،فلو مل يمكن االستئجار يف تلك السنة من امليقات لزم االستئجار من البلد،
وخيرج بدل االجيار من األصل.
وال جيوز التأخري إىل السنة القادمة ،ولو مع العلم بامكان االستئجار فيها من
امليقات(.)2
م  :0905من مات وعليه حجة االسالم إذا مل يوجد من يستأجر عنه إال بأكثر
من أجرة املثل( )9جيب االستئجار عنه وخيرج من االصل وال جيوز التأخري إىل السنة
القادمة توفريا عىل الورثة وان كان فيهم الصغار.
م  :0900من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة االسالم ،وانكره
االخرون فيجب عىل املقر االستئجار للحج ولو بدفع متام مَّصف احلج من حصته،
غاية االمر أن له إقامة الدعوى عىل املنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية الرتكة،
( )1أي من بلد امليت.
( )4مر بيان املواقيت يف املسألة .0743
( ) 0أي أن الفرق يف كلفة احلج بني كونه من بلده أو بني كونه من امليقات يؤخذ من تركة الورثة
الكبار وال حيسب من حصة الورثة الصغار الذين مل يبلغوا سن التكليف الرشعي.
( )2أي إذا تعذر استئجار شخص يف تلك السنة من امليقات وأمكن يف السنة التالية فال جيوز التأخري
اىل السنة التالية بل عليهم استئجار شخص حيج من البلد.
( )9أي االجرة العادية التي يأخذها أمثاله.

وجيري هذا احلكم يف اإلقرار بالدَّ ين( )1أيضا.
نعم إذا مل يف متام حصته بمَّصف احلج مل جيب عليه االستئجار بتتميمه من
ماله الشخيص.
م  :0905من مات وعليه حجة االسالم وتربع متربع عنه باحلج مل جيب عىل
الورثة االستئجار عنه ،بل يرجع بدل االستئجار( )4إىل الورثة.
نعم إذا أوىص امليت بإخراج حجة االسالم من ثلثه مل يرجع بدله إىل الورثة،
بل يَّصف يف وجوه اخلري أو يتصدق به عنه(.)0
م  :0923من مات وعليه حجة االسالم وأوىص باالستئجار من البلد وجب
ذلك ،والزائد عىل أجرة امليقات خيرج من األصل.
ولو أوىص باحلج ومل يعني شيئا وجب االستئجار من البلد إال اذا كانت هناك
قرينة عىل إرادة االستئجار من امليقات كام إذا عني مقدارا يناسب احلج امليقايت.
م  :0921إذا أوىص باحلج البلدي ولكن الوص أو الوارث استأجر من
امليقات بطلت االجارة إن كانت االجارة من مال امليت( ،)2ولكن ذمة امليت تفرغ من
احلج بعمل األجري.
م  :0924إذا أوىص باحلج البلدي من غري بلده ،كام إذا أوىص أن يستأجر من
النجف مثال وجب العمل هبا.
م  :0920إذا أوىص باالستئجار عنه حلجة االسالم وعني االجرة لزم العمل
( )1أي إذا أقر بعض الورثة بوجود دين وأنكر البعض االخر فيطبق نفس احلكم.
( )4أي أن املبلغ الذي أخذ من الرتكة للحج عنه يعاد حينئذ اىل الورثة.
( )0أي أن املال الذي أخرج من الرتكة للحج عنه يَّصف عن روحه وال يعاد للورثة.
( )2أي من تركته التي أوىص بَّصف كلفة احلج منها.

هبا ،وخترج من االصل( )1إن مل تزد عىل أجرة املثل ،واال كان الزائد من الثلث.
م  :0922إذا أوىص باحلج بامل معني وعلم الوص إن املال املوىص به فيه
اخلمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه( )4أوال ورصف الباقي يف سبيل احلج ،فان مل
يف الباقي بمصارفه لزمه تتميمه من أصل الرتكة إن كان املوىص به حجة االسالم،
واال رصف الباقي يف وجوه الرب.
م  :0929إذا وجب االستئجار للحج عن امليت بوصية أو بغري وصية ،وأمهل
من جيب عليه االستئجار فتلف املال ضمنه( )0وجيب عليه االستئجار من ماله.
م  :0927إذا علم استقرار احلج عىل امليت وشك يف أدائه وجب القضاء عنه،
وخيرج من أصل املال.
م  :0925تربأ ذمة امليت بمجرد االستئجار ،فلو علم أن األجري مل حيج لعذر
أو بدونه الجيب االستئجار ثانيا(.)2
م  :0920إذا تعدد األجراء فاالحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت االجارة
()9
بامل امليت ،وان كان جيوز استئجار املناسب حلال امليت من حيث الفضل والرشف
فيجوز استئجاره باألزيد.
م  :0925العربة يف وجوب االستئجار من البلد أو امليقات بتقليد الوارث أو
الوص أو اجتهاده ،ال بتقليد امليت أو اجتهاده ،فلو كان امليت يعتقد وجوب احلج
( )1أي من أصل الرتكة ،وليس من ثلث الرتكة الذي له حق الوصية به.
( )4أي جيب عىل الوارث إخراج اخلمس أو الزكاة من املال املوىص به للحج أوال.
( )0أي أن املهمل يضمن ما تلف فعليه أن يَّصف عىل ذلك من ماله الشخيص سواء كان هذا املهمل
هو الوص أو الوارث أو من كان عنده دين للميت او وديعة وشبهها.
( )2أي ال جيب عىل الوارث او عىل الوص االستئجار مرة ثانية.
( )9كام لو كان امليت عاملا أو شخصية اجتامعية فيتم استئجار املناسب لوضعه.

البلدي والوارث يعتقد جواز االستئجار من امليقات مل يلزم عىل الوارث االستئجار
من البلد.
م  :0993إذا كانت عىل امليت حجة االسالم ومل تكن له تركة مل جيب
االستئجار عنه عىل الوارث ،نعم يستحب ذلك عىل الويل.
م  :0991إذا أوىص باحلج فان علم أن املوىص به هو حجة االسالم أو احلج
الواجب االخر( )1أخرج من أصل الرتكة ،إال فيام إذا عني إخراجه من الثلث( ،)4وأما
اذا علم أن املوىص به غري حجة االسالم وغري احلج الواجب او شك يف ذلك فهو
خيرج من الثلث.
م  :0994إذا اوىص باحلج وعني شخصا معينا لزم العمل بالوصية.
م  :0990إذا اوىص باحلج وعني أجرة اليرغب فيها أحد( ،)0فان كان املوىص
به حجة االسالم لزم تتميمها من أصل الرتكة ،وان كان املوىص به غريها بطلت
الوصية وتَّصف االجرة يف وجوه الرب(.)2
م  :0992إذا باع داره بمبلغ مثال واشرتط عىل املشرتي أن يَّصفه يف احلج عنه
بعد موته كان الثمن من الرتكة ،فان كان احلج حجة االسالم لزم الرشط ووجب
رصفه يف أجرة احلج إن مل يزد عىل اجرة املثل واال فالزائد خيرج من الثلث(.)9
وان كان احلج غري حجة االسالم لزم الرشط أيضا وخيرج متامه من الثلث ،وان
( )1أي حج واجب غري حجة االسالم بسبب النذر مثال.
( )4الثلث :يقصد به ثلث تركة امليت وهو ما له احلق يف الوصيه به كام يشاء.
( )0بأن كانت قليلة ال يقبل هبا أحد.
( )2أي يف أعامل خريية عن روح امليت.
( )9مر بيان املقصود من الثلث يف املسألة .0991

مل يف الثلث مل يلزم الرشط يف املقدار الزائد.
م  :0999إذا صاحله( )1داره مثال عىل أن حيج عنه بعد موته صح ولزم،
وخرجت الدار عن ملك املصالح الشارط( ،)4والَتسب من الرتكة وان كان احلج
ندبيا( ،)0واليشملها حكم الوصية ،وكذلك احلال إذا ملكه داره برشط أن يبيعها
ويَّصف ثمنها يف احلج عنه بعد موته.
فجميع ذلك( )2صحيح الزم ،وان كان العمل املرشوط عليه ندبيا ،واليكون
للوارث حينئذ حق يف الدار ،ولو ختلف( )9املرشوط عليه عن العمل بالرشط مل ينتقل
اخليار( )7إىل الوارث ،وليس له اسقاط هذا اخليار( )5الذي هو حق للميت ،وانام يثبت
اخليار للحاكم الرشعي ،وبعد فسخه( )0يَّصف املال فيام رشط عىل املفسوخ عليه،
فان زاد يشء رصف يف وجوه اخلري.
م  :0997لو مات الوص( )5ومل ُيعلم أنه استأجر( )13للحج قبل موته وجب
( )1أي تصالح صاحب الدار مع شخص وعقد املصاحلة أي التصالح ،هو عقد رشعي للرتايض
والتسامل بني شخصني يف أمر كتمليك عني أو منفعة أو إسقاط دين أو غري ذلك.
( )4املصالح الشارط هو صاحب الدار مثال الذي أجرى املصاحلة مع شخص آخر.
( )0أي حتى لو كان احلج مستحبا وليس واجبا عىل امليت.
( )2أي فجميع تلك الرشوط واالتفاقات ملزمة للطرف االخر وواجبة التنفيذ.
( )9أي لو مل يلتزم الطرف االخر بام تصالح عليه مع امليت قبل موته.
( )7اخليار هو حق فسخ العقد وإبطال املعاملة.
( )5أي ليس للوارث التنازل عن اخليار يف فسخ املعاملة التي مل يلتزم هبا الطرف االخر.
( )0أي بعد أن يقوم احلاكم الرشعي بفسخ املعاملة واسرتداد املال.
( )5املكلف بتنفيذ وصية امليت باحلج.
( )13أي مل يعلم أن الوص قد استأجر احدا للحج نيابة عن امليت.

املوىص به حج ًا واجب ًا ،ومن الثلث إذا كان غريه
االستئجار من الرتكة( )1فيام إذا كان َ
واذا كان املال قد قبضه الوص وكان موجودا أخذ( ،)0وان احتمل ان الوص قد
استأجر من مال نفسه ومتلك ذلك بدال عام أعطاه( ،)2وان مل يكن املال( )9موجودا فال
ضامن عىل الوص ،الحتامل تلفه عنده بال تفريط(.)7

()4

م  :0995إذا تلف املال يف يد الوص بال تفريط( )5مل يضمنه ووجب االستئجار
املوىص به حج ًا واجبا ،ومن بقية الثلث إن كان غريه فان
من بقية الرتكة إذا كان
َ
كانت البقية موزعة عىل الورثة اسرتجع منهم بدل االجيار بالنسبة(.)0
م  :0990إذا تلف املال يف يد الوص قبل االستئجار ومل يعلم أن التلف كان
عن تفريط( )5مل جيز تغريم( )13الوص.
م  :0995إذا أوىص بمقدار من املال لغري حجة االسالم( )11واحتمل أنه زائد
( )1من تركة امليت الذي أوىص باحلج.
( )4أي إذا مل يكن احلج املوىص به حجا واجبا عىل امليت فإنه يَّصف من ثلث تركة امليت ،وهو
الثلث الذي حيق للميت ان يوص به كيفام يشاء.
( )0أي إن كان الوص قد أخذ من الرتكة كلفة استئجار شخص ليحج عن امليت فيسرتجع املال.
( )2فيسرتجع املال من الوص حتى مع هذا االحتامل.
( )9أي املال الذي أخذه الوص ليستأجر شخصا كي حيج نيابة عن امليت.
( )7أي ربام يكون املال قد تلف كام لو رسق مثال من دون إمهال من الوص.
( )5أي بال إمهال.
( ) 0أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف الرتكة يؤخذ منه نصف
الكلفة للحج ،ومن أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة وهكذا.
( )5أي مل يعلم أن التلف كالَّسقة مثال حصلت نتيجة إمهال أو عدم إمهال.
( )13أي ال ُيطا َلب الوص بدفع البدل عام تلف.
( )11أي حلج مستحب.

عىل ثلثه مل جيز رصف مجيعه(.)1
م  :0973يعترب يف النائب أمور:
االول :البلوغ ،فال جيزئ حج الصبي عن غريه يف حجة االسالم وغريها من
احلج الواجب واحلج املندوب وان كان الصبي مميزا(.)4
الثاين :العقل ،فال ُتزئ استنابة املجنون ،سواء يف ذلك ما إذا كان جنونه
مطبقا( )0أم كان أدواريا( )2إذا كان العمل يف دور جنونه( ،)9واما السفيه( )7فال بأ
باستنابته.
الثالث :االيامن( ،)5فال عربة بنيابة غري املؤمن ،وان أتى بالعمل عىل طبق مذهبنا.
الرابع :أن ال يكون النائب مشغول الذمة بحجة االسالم يف عام النيابة إذا تنجز
الوجوب عليه.
والبأ

باستنابته فيام إذا كان جاهال بالوجوب أو غافال عنه.

م  :0971اليعترب يف فراغ ذمة املنوب عنه إحراز عمل النائب واالتيان به
( )1أي ال تنفذ هذه الوصية إن كانت أكثر من ثلث الرتكة.
( )4املميز هو القادر عىل متييز االمور احلسنة من القبيحة قبل بلوغه سن التكليف.
( )0املجنون املطبق :أي الدائم ،دائم اجلنون ،وهو الذي جنونه يستوعب كل أوقاته.
( )2املجنون االدواري هو الذي يكون يف بعض أوقاته جمنونا ،ويفيق يف بعضها.
( )9أي ال يصح استئجار املجنون االدواري يف حال جنونه.
( )7يقصد بالسفيه هنا املبذر ،املتالف ،وهو من يبذر ماله فيام ال ينبغي.
( ) 5يقصد بااليامن هنا املعنى اخلاص للكلمة وهي التي تطلق عىل كل مقر بالوالية لإلمام عيل بن
أيب طالب× وأبنائه املعصومني ^،ويتعبد عىل مذهب أهل البيت.

صحيحا ،بل يكفي االستنابة يف فراغ الذمة(.)1
م  :0974ال بأ

بنيابة اململوك عن احلر إذا كان بإذن مواله.

م  :0970ال جيوز النيابة عن الصبي املميز ،يف حجة االسالم كام ال جيوز النيابة
عن املجنون.
نعم جيب االستئجار عنه( )4إذا استقر عليه احلج يف حال إفاقته ومات جمنونا.
م  :0972اليشرتط املامثلة بني النائب واملنوب عنه ،فتصح نيابة الرجل عن
املرأة ،وبالعكس.
م  :0979ال بأ باستنابة الَّصورة( )0عن الَّصورة وغري الَّصورة( ،)2سواء
كان النائب أو املنوب عنه رجال أو امراة.
م  :0977ال يشرتط يف املنوب عنه االسالم ،فتصح النيابة عن الكافر،
والناصب كالكافر ،إال أنه يكره النيابة عنه نعم جيوز لولده( )9املؤمن ان ينوب عنه يف
احلج بال كراهية.
م  :0975البأ

بالنيابة عن احلي يف احلج املندوب تربع ًا كان أو باجارة

( ) 1مع إحراز مرور وقت يكفي ألداء احلج ،وبالتايل فإنه بمجرد تكليف شخص باحلج نيابة عن
ش خص آخر تفرغ ذمة املنوب عنه ،وال يشرتط التدقيق يف كونه أتى بجميع واجبات احلج ام
ال ،نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن حيرم للحج فال تفرغ ذمة املنوب عنه كام سيأيت يف
املسألة .0951
( )4عن املجنون إن كان وجب عليه احلج حال صحته.
( )0الَّصورة :أي من مل حيج يف السابق ذكرا كان أو انثى.
( )2غري الَّصورة :هو الذي سبق له وأن أدى احلج.
( )9أي لولد الكافر أو لولد الناصبي.

وكذلك يف احلج الواجب إذا كان معذورا عن االتيان بالعمل مبارشة( )1عىل ماتقدم،
وال ُتوزالنيابة عن احلي يف غري ذلك.
واما النيابة عن امليت فهي جائزة مطلقا ،سواء كانت بإجارة أوتربع وسواء كان
احلج واجبا أو مندوبا.
م  :0970يعترب يف صحة النيابة تعيني املنوب عنه بوجه من وجوه التعيني(،)4
واليشرتط ذكر اسمه ،كام يعترب فيها قصد النيابة.
م  :0975كام تصح النيابة بالتربع وباالجارة ،تصح باجلعالة( ،)0وبالرشط يف
ضمن العقد( )2ونحو ذلك.
م  :0953من كان معذورا يف ترك بعض االعامل ،أو يف عدم االتيان به عىل
الوجه الكامل( )9ال جيوز استئجاره ،بل لو تربع املعذور وناب عن غريه يشكل
االكتفاء بعمله(.)7
بأ

نعم إذاكان معذورا يف ارتكاب ما حيرم عىل املحرم كمن اضطر إىل التظليل فال
باستئجاره واستنابته ،وال بأ بنيابة النساء أو غريهن ممن ُتوز هلم االفاضة

( )1أي مل يكن باستطاعته القيام بواجبات احلج بنفسه.
( )4بأن يقصد ابو فالن ،أو أم فالن ،أو شقيق فالن أو أي وصف من أوصافه.
( )0اجلعالة :هي عقد يلتزم فيه الشخص ملن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة ،كأن
يقول" :من حيج عن فالن أعطيه الف دينار ".
( ) 2أي أن يكون احلج نيابة عن الشخص املعني ضمن عقد آخر كام لو باع شخص داره اىل آخر
برشط أن يؤدي احلج عن فالن.
( )9كام لو كان ممن ال يستطيع الطواف بنفسه وال يستطيع أداء صالة الطواف مثال.
( ) 7أي يشكل سقوط التكليف فيام لو تربع شخص ال يستطيع االتيان بنفسه بجميع الواجبات
ليحج عن آخر.

من املزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليال للحج عن الرجل أو املرأة(.)1
م  :0951إذا مات النائب قبل أن تربأ ذمة املنوب عنه ،فتجب االستنابة عنه
ثانية يف ماُتب االستنابة فيه(.)4
وان مات بعد االحرام ودخول احلرم أجزأ عنه ،وان كان موته قبل دخول احلرم
الجيزي( ،)0والفرق يف ذلك بني حجة االسالم وغريها ،وال بني أن تكون النيابة
بأجرة او بتربع.
م  :0954إذا مات االجري بعد االحرام ودخول احلرم استحق متام االجرة إذا
كان أجريا عىل تفريغ ذمة امليت ،واما إذا كان أجريا عىل االتيان باالعامل استحق
االجرة بنسبة ما أتى به ،وان مات قبل االحرام مل يستحق شيئا ،نعم إذا كانت
املقدمات( )2داخلة يف االجارة استحق من االجرة بقدر ماأتى به منها.
م  :0950إذا استأجر للحج البلدي( )9ومل يعني الطريق كان االجري خمريا يف
ذلك ،واذا عني طريقا( )7مل جيز العدول منه إىل غريه.
فان عدل وأتى باالعامل فان كان اعتبار الطريق يف االجارة عىل نحو الرشطية
دون اجلزئية استحق األجري متام األجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ( ،)0فان فسخ

()5

( )1أي هذا يصح استئجاره لكونه يأيت باالعامل بخالف من ال يستطيع االتيان هبا.
( )4من عمرة أو حج.
( )0أي لو أحرم النائب ومات قبل الدخول اىل احلرم فال تفرغ ذمة املنوب عنه.
( )2كتهيئة جواز السفر وتذكرة السفر واملصاريف املرتتبة عليه للمبارشة باحلج.
( )9وهو الذي تكون انطالقته من بلد املنوب عنه.
( )7كام لو اشرتط عليه أن يسافر بالطائرة مثال اىل املدينة املنورة أوال.
( )5أي أن سفره بالطائرة مثال اىل املدينة املنورة أوال هو رشط يف تكليفه بالنيابة.
( )0أي للمستأجر حق إلغاء االتفاق بينهام نتيجة إلخالل الطرف االخر بالرشط.

يرجع اىل أجرة املثل( ،)1وان كان اعتباره عىل نحو اجلزئية( )4كان للمستأجرالفسخ
أيضا ،فان مل يفسخ استحق من األجرة املسامة بمقدار عمله ويسقط بمقدار خمالفته(.)0
م  :0952إذا آجر نفسه للحج عن شخص مبارشة يف سنة معينة مل تصح إجارته
عن شخص آخر يف تلك السنة مبارشة أيضا(.)2
وتصح االجارتان مع اختالف السنتني ،أو مع عدم تقيد إحدى االجارتني أو
كلتيهام باملبارشة.
م  :0959إذا آجر نفسه للحج يف سنة معينة مل جيز له التأخري وال التقديم ،ولكنه
لو قدم أو أخر برئت ذمة املنوب عنه ،واليستحق االجرة إذا كان التقديم أو التأخري
بغري رىض املستأجر(.)9
م  :0957إذا صد( )7االجري او أحَّص( )5فلم يتمكن من االتيان باالعامل كان
حكمه حكم احلاج عن نفسه ،ويأيت بيان ذلك إن شاء اهلل تعاىل ،وانفسخت االجارة
( )1أي إذا فسخ املستأجر االتفاق بينهام يف هذه الصورة فعليه أن يدفع للنائب أجرة املثل عىل العمل
الذي أتى به فلو كان قد استأجره حسب الرشط بمبلغ الف دينار عىل أن يذهب بالطائرة ولكن
النائب خالف الرشط فسافر بالسيارة فإنه حينئذ يستحق أجرة من يذهب بالسيارة وهي
مخسامية دينار مثال ،أما إذا مل يكن هناك فرق بني االجرة املتفق عليها وأجرة املثل التي يستحقها
النائب فال أثر حينئذ اللغاء االتفاق.
( )4أي أن ما اتفق عليه من كيفية هو جزء من العمل الذي جرى عليه االتفاق.
( )0كام لو مل يذهب اىل املدينة املنورة فيسقط من املبلغ كلفة الذهاب اىل الزيارة.
( )2أي فيام لو اشرتط كل منهام عليه أن حيج يف هذه السنة فال تصح االجارة الثانية.
( )9فتربأ ذمة املنوب عنه التيانه باحلج عنه وال يستحق االجرة ملخالفته االتفاق.
( )7املصدود هو املريض الذي مل يستطع إكامل مناسك احلج بعد أن أحرم للحج او للعمرة وقد مر
بيان املقصود من الصد واحلَّص مفصال يف هامش املسألة .0943
( )5املحصور هو الذي يمنعه عدو أو سلطان عن إكامل حجه بعد إحرامه.

إذا كانت مقيدة بتلك السنة ،ويبقى احلج يف ذمته إذا مل تكن مقيدة هبا(.)1
م  :0955إذا أتى النائب بام يوجب الكفارة( )4فهي من ماله ،سواء كانت النيابة
بأجارة أو بتربع.
م  :0950إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقَّصت األجرة عن مصارفه مل جيب
عىل املستأجر تتميمها.
كام أهنا إذا زادت عنها مل يكن له اسرتداد الزائد(.)0
م  :0955إذا استأجره للحج الواجب أو املندوب فأفسد األجري حجه باجلامع
قبل املشعر( )2وجب عليه إمتامه وأجزأ عن املنوب عنه( ،)9وعليه احلج من قابل وكفارة
بدنة ،ويستحق االجرة( ،)7وان مل حيج من قابل لعذر أو غري عذر.
وُتري االحكام املذكورة( )5يف املتربع أيضا غري أنه اليستحق االجرة.
م  :0903االجري وان كان يملك األجرة بالعقد ،ولكن الجيب تسليمها إليه
إال بعد العمل إذا مل يشرتط التعجيل ،ولكن جيوز مطالبة األجري للحج باالجرة قبل
العمل ،وذلك من جهة القرينة عىل اشرتاط ذلك ،فان الغالب أن االجري اليتمكن
من الذهاب اىل احلج أو االتيان باالعامل قبل أخذ االجرة.
( )1أي إذا مل تكن االجارة للحج مقيدة يف تلك السنة التي أحَّص او صد فيها.
( )4كام لو ركب يف السيارة وهو حمرم فوجبت عليه كفارة التظليل.
( )0أي ليس للمستأجر اسرتجاع ما بقي من مصاريف حج النائب.
( )2املشعر احلرام هو ما يعرف باسم املزدلفة وسيأيت التفصيل يف املسألة .0027
( )9أي تفرغ ذمة املنوب عنه ولكن جيب عىل النائب الكفارة واحلج يف السنة التالية.
( )7عىل حجه هذا وليس عىل احلج الثاِن الذي جيب عليه االتيان به يف السنة التالية.
( )5أي أن ذمة املنوب عنه تفرغ هبذا احلج ولكن عىل املتربع احلج ثانية مع الكفارة.

م  :0901إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غريه إال مع إذن املستأجر(.)1
م  :0904إذا استأجر شخصا حلج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد
ضاق فعدل األجري عن عمرة التمتع إىل حج االفراد ،وأتى بعمرة مفردة بعده برئت
ذمه املنوب عنه ،لكن األجري اليستحق االجرة إذا كانت االجارة عىل نفس
االعامل( ،)4نعم إذا كانت االجارة عىل تفريغ ذمة امليت استحقها(.)0
م  :0900ال بأ بنيابة شخص عن مجاعة يف احلج املندوب ،واما الواجب فال
جيوز فيه نيابة الواحد عن اثنني ومازاد ،إال إذا كان وجوبه عليهام أو عليهم عىل نحو
الرشكة( ،)2كام إذا نذر شخصان أن يشرتك كل منهام مع االخر يف االستئجار يف احلج،
فحينئذ جيوز هلام أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهام.
م  :0902ال بأ بنيابة مجاعة يف عام واحد عن شخص واحد( )9ميت أو حي
تربعا أو باالجارة فيام إذا كان احلج مندوبا ،وكذلك يف احلج الواجب فيام إذا كان
متعددا ،كام إذاكان عىل امليت أو احلي حجان واجبان بنذر مثال أوكان أحدمها حجة
االسالم وكان االخر واجبا بالنذر ،فيجوز حينئذ استئجار شخصني أحدمها
لواجب واالخر آلخر وكذلك جيوز استئجار شخصني عن واحد أحدمها للحج
الواجب واالخر للمندوب ،بل جيوز أيضا استئجار شخصني لواجب واحد،
( ) 1فالشخص الذي يتم استئجاره ليحج بنفسه عن شخص ليس له أن يستأجر غريه إال برضا
املستأجر وأما إذا مل يكن االستئجار مرشوطا بأن حيج بنفسه بل كان املقصود منه هو تفريغ ذمة
املنوب عنه باحلج دون مالحظة من حيج ،فيجوز له حينئذ.
( )4أي أن االجارةعىل االتيان بعمرة التمتع وحج التمتع.
( )0أي إذا كانت االجرة عىل تفريغ ذمة املنوب عنه فيستحق النائب االجرة.
( )2أي أن وجوب احلج مشرتك بني هؤالء الرشكاء كاملثال املذكور.
( )9فيحج أكثر من شخص نيابة عن شخص وفق التفصيل املذكور يف االمثلة.

كحجة االسالم من باب االحتياط الحتامل نقصان حج أحدمها.
م  :0909الطواف مستحب يف نفسه ،فتجوز النيابة فيه عن امليت ،وكذا عن
احلي إذا كان غائبا عن مكة أوحارضا فيها ومل يتمكن من الطواف مبارشة(.)1
م  :0907البأ للنائب بعد فراغه من اعامل احلج النيايب أن يأيت بالعمرة
املفردة عن نفسه او عن غريه.
كام ال بأ

ان يطوف عن نفسه او عن غريه.

م  :0905يستحب ملن يمكنه احلج ان حيج وان مل يكن مستطيعا( )4او انه أتى
بحجة االسالم( ،)0ويستحب تكراره يف كل سنة ملن يتمكن من ذلك.
م  :0900يستحب نية العود عىل احلج حني اخلروج من مكة.
م  :0905يستحب احجاج من ال استطاعة له( ،)2كام يستحب االستقراض
للحج اذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك ،ويستحب كثرة االنفاق يف احلج.
م  :0953يستحب اعطاء الزكاة ملن اليستطيع احلج ليحج هبا.
م  :0951يشرتط يف حج املرأة اذن الزوج اذا كان احلج مندوبا( ،)9وكذلك
املعتدة بالعدة الرجعية(.)7
( )1أي ُتوز النيابة يف الطواف عن شخص حارض ولكنه ال يستطيع الطواف لسبب ما.
( )4فيستدين إن كان قادرا عىل الوفاء فيام بعد وحيج.
( )0أي أن من سقط وجوب احلج عنه بإتيانه بحجة االسالم يستحب له احلج جمددا.
( )2أي أن يتربع االغنياء بكلفة احلج ملن ال يستطيع.
( )9أي مستحبا ،وأما الواجب فال يشرتط إذنه.
( )7أي املطلقة طالقا رجعيا قبل انتهاء عدهتا ،وهي التي يستطيع زوجها ارجاعها.

واليعترب ذلك يف البائنة( )1ويف عدة الوفاة(.)4
م  :0954العمرة( )0كاحلج ،فقد تكون واجبة ،وقد تكون مندوبة ،وقد تكون
مفردة( ،)2وقد تكون متمتعا هبا(.)9
م ُ :0950تب العمرة كاحلج عىل كل مستطيع واجد للرشائط ،ووجوهبا
كوجوب احلج فوري ،فمن استطاع هلا ولو مل يستطيع للحج وجبت عليه.
نعم ال ُتب عىل من كانت وظيفته حج التمتع ومل يكن مستطيعا ولكنه استطاع
هلا( ،)7وعليه فال ُتب عىل األجري للحج بعد فراغه من عمل النيابة وان كان مستطيعا
من االتيان بالعمرة املفردة ،لكن االتيان هبا أحوط – استحبابا  ،-واما من أتى بحج
التمتع( )5فال جيب عليه االتيان بالعمرة املفردة جزما.
م  :0952يستحب االتيان بالعمرة املفردة مكررا ،وجيوز االتيان بعمرتني او
اكثر متواليتني بال فاصلة بينهام( )0سواء كانت العمرتان عن نفس املعتمر أوعن
( )1أي املطلقة طالقا بائنا وهي التي ال جيوز لزوجها الرجوع اليها.
( )4أي التي مات زوجها وهي يف عدة الوفاة.
(َ ) 0تصل العمرة بقصد الكعبة للزيارة والتعبد وفق أفعال خمصوصة تسمى احلج األصغر وهي
سبعة :االحرام ،والطواف وصالته ،والسعي بني الصفا واملروة ،واحللق أو التقصري ،وطواف
النساء وصالته.
( )2أي عمرة مفردة ،وهي التي يمكن االتيان هبا يف أي شهر من الشهور.
( )9وهي عمرة التمتع والتي يشرتط االتيان هبا.
( )7أي من استطاع أداء العمرة املفردة بدون احلج فال ُتب عليه العمرة.
( )5واملكون من عمرة التمتع وحج التمتع.
( )0من ناحية الزمن فله أن يذهب اىل التنعيم مثال وحيرم لعمرة ثانية.

شخص آخر ،اوكانت احدى العمرتني عن نفسه واالخرى عن غريه ،او كانت
كلتامها عن شخصني غريه ،كام اليعترب الفصل( )1بني العمرة املفردة وعمرة التمتع
فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له االتيان بعمرة التمتع بعدها وبال فصل ،وكذلك
احلال يف االتيان بالعمرة املفردة بعد الفراغ من اعامل احلج( ،)4وال جيوز االتيان
بالعمرة املفردة بني عمرة التمتع واحلج(.)0
م  :0959كام ُتب العمرة املفردة باالستطاعة( )2كذلك ُتب بالنذر ،او احللف
او العهد او غريذلك(.)9
م  :0957تشرتك العمرة املفردة مع عمرة التمتع يف اعامهلا ،وسيأيت بيان ذلك(،)7
وتفرتق عنها يف أمور:
 .1ان العمرة املفردة جيب هلا طواف النساء ،والجيب ذلك لعمرة التمتع.
 .4ان عمرة التمتع التقع إال يف أشهر احلج وهي شوال ،وذو القعدة ،وذو
احلجة ،وتصح العمرة املفردة يف مجيع الشهور ،وأفضلها شهر رجب وبعده شهر
رمضان.
 .0ينحَّص اخلروج عن االحرام يف عمرة التمتع بالتقصري( )5فقط ،ولكن
( )1من ناحية الزمن كام مرت االشارة اليه.
( )4أي بعد النفر من منى يف اليوم الثاِن عرش او الثالث عرش من شهر ذي احلجة.
( )0أي أن من دخل مكة حمرما لعمرة التمتع وأكملها فال جيوز له أن يأيت بعمرة مفردة قبل ان حيرم
للحج وينتهي من اعامل عرفة واملزدلفة ومنى.
( )2ملن مل يكن تكليفه حج التمتع.
( )9حتى ملن يكون تكليفه االتيان بعمرة وحج التمتع.
( )7أي بيان عمرة التمتع يف املسألة .0739
( )5التقصري هو قص يشء من شعر الرأ

او اللحية او الشارب او من االضافر.

اخلروج عن االحرام يف العمرة املفردة قد يكون بالتقصري وقد يكون باحللق(.)1
 .2جيب ان تقع عمرة التمتع واحلج يف سنة واحدة عىل ما يأيت ،وليس كذلك
يف العمرة املفردة فمن وجب عليه حج االفراد والعمرة املفردة جاز له ان يأيت باحلج
يف سنة والعمرة يف سنة اخرى.
 .9أن من جامع( )4يف العمرة املفردة عاملا( )0عامدا( )2قبل الفراغ من السعي
فسدت عمرته بال اشكال ووجبت عليه اإلعادة.

()9

وأما من جامع يف عمرة التمتع فال تفسد عمرته كام يأيت(.)7
م  :0955جيوز االحرام للعمرة املفردة من نفس املواقيت التي حيرم منها لعمرة
التمتع ويأيت بياهنا(.)5
واذا كان املكلف يف مكة وأراد االتيان بالعمرة املفردة جاز له ان خيرج من
احلرم( )0وحيرم.
والجيب عليه الرجوع اىل املواقيت واالحرام منها.

( )1أي حلق مجيع شعر الرأ

وليس االكتفاء بالتقصري.

( )4يقصد باجلامع العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة.
( )0أي عاملا بحرمة جمامعته لزوجته أثناء االحرام.
( )2أي قاصدا هذا الفعل بخالف ما لو حصل منه عن غري علم أو عن غري قصد.
( )9السعي سبع أشواط بني الصفا واملروة وهو الواجب ما قبل االخري من أعامل العمرة.
( )7يف املسألة .0701
( )5يف املسألة  0743وهي ما يعرب عنها باملواقيت.
( )0يقصد باحلرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ،واملسافة من املسجد احلرام إىل حد احلرم
اثنان وعرشون كيلومرتا تقريبا وبشكل دقيق هو  41570م.

واالحوط استحبابا ان يكون احرامه من احلديبية( )1اواجلعرانة( ،)4أو التنعيم(.)0
م ُ :0950تب العمرة ملن أراد أن يدخل مكة ،فإنه ال جيوز الدخول إليها إال
()2
حمرما ،ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول واخلروج كاحلطاب واحلشاش
ونحومها( .)9وكذلك من خرج من مكة بعد امتامه أعامل احلج او بعد العمرة املفردة،
فانه جيوز له العود اليها من دون احرام قبل ميض الشهر الذي أدى نسكه فيه( ،)7ويأيت
حكم اخلارج من مكة بعدعمرة التمتع وقبل احلج(.)5
م  :0955من أتى بعمرة مفردة يف أشهر احلج وبقى اتفاقا( )0يف مكة إىل أوان
احلج جاز له ان جيعلها عمرة التمتع( )5ويأيت باحلج ،والفرق يف ذلك بني احلج
الواجب واملندوب.
( )1احلديبية :موضع قرب مكة وهو أحد أقرب أماكن االحرام اىل مكة.
( )4اجلعرانة :وهو أيضا أحد أقرب أماكن االحرام اىل مكة ويقع بني مكة والطائف ،وهو حد احلرم
املكي من الشامل الرشقي ملكة املكرمة .وهي اليوم قرية صغرية تبعد عن مكة يف الشامل الرشقي
هلا بحوايل أربعة وعرشين كيلو مرتا .وفيها املسجد الذي أقامته احلكومة السعودية حم َْرما.
( )0موضع يقع يف الشامل الغريب إىل مكة ،وهو أقرب حدود احلرم إىل مكة ،بينه وبينها أربعة أميال،
وفيه مسجد عائشة ويعرف به .ويسمى موضع االحرام اليوم ب (العمرة) وفيه املسجد املذكور.
وهو ميقات املعتمرين من مكة ،وسمي بذلك الن جبال عن يمينه يقال له :نعيم ،وآخر عن
شامله ،يقال له ناعم ،والوادي نَعامن.
( )2وهو العامل الذي حيش احلشيش ألكل املوايش.
( )9كالسائق واملوظف وكل من حيتاج يف عمله اىل اخلروج والعودة باستمرار.
( )7أي واجبات احلج.
( )5يف املسألة .0711
( )0بقي مصادفة أو لسبب ما ومل يكن ناويا البقاء عند إتيانه بالعمرة.
( )5أي أنه حيول نيته مما أتى به من العمرة املفردة اىل عمرة التمتع.

م  :0733أقسام احلج ثالثة:
متتع( ،)1وإفراد( ،)4وقران( ،)0واالول فرض من كان البعد بني أهله( )2واملسجد
احلرام أكثر من ستة عرش فرسخا( ،)9واآلخر( )7فرض من كان أهله حارضي املسجد
احلرام ،بأن يكون البعد بني أهله واملسجد احلرام أقل من ستة عرش فرسخا(.)5
م  :0731ال بأ للبعيد( )0ان حيج حج االفراد او القران ندبا ،كام ال بأ
للحارض( )5ان حيج حج التمتع ندبا ،وال جيوز ذلك يف الفريضة( ،)13فالجيزي حج
التمتع عمن وظيفته االفراد او القران ،وكذلك العكس ،نعم قد تنقلب وظيفة
املتمتع إىل االفراد( ،)11كام يأيت(.)14
( )1حج التمتع هو احلج الواجب عىل من يبعد حمل سكنه عن مكة حوايل  05كيلو مرت تقريبا.
( )4حج االفراد هو احلج الواجب عىل من يقل حمل سكنه عن مكة ب  05كيلو مرت تقريبا.
( )0حج القران هو كحج االفراد ولكن خيتلف معه بكيفية االحرام كام سيأيت يف املسألة.0707
( )2يقصد به وطنه ،أو حمل إقامته الدائمة.
()9حوايل  05كيلو مرت ،وبشكل أدق هي  00532أمتار.
( )7أي حج االفراد وحج القران.
( )5أي ال يبعد حمل سكنه عن مكة  05كلم تقريبا.
( )0أي ملن جيب عليه حج التمتع وهو من يسكن بعيدا عن مكة بام يزيد عن  05كلم تقريبا.
( )5أي للمقيم ضمن دائرة احلرم والذي جيب عليه حج االفراد او القران.
( )13أي أنه جيوز يف احلج املستحب وال جيوز يف احلج الواجب.
( ) 11يف بعض املوارد التي سيأيت تفصيلها يتحول الواجب عىل البعيد من حج التمتع اىل حج
االفراد.
( )14يف املسألة .0714

م  :0734إذا أقام البعيد يف مكة ،سواءكانت إقامته بعد استطاعته ووجوب
احلج عليه ،او كانت استطاعته بعد إقامته يف مكة وجب عليه حج االفراد او القران
بعد الدخول يف السنة الثالثة(.)1
م  :0730إذا أقام يف مكة ويريد االتيان بحج التمتع فعليه ان خيرج إىل ميقات
اهل بلده(.)4
م  :0732يتألف هذا احلج من عبادتني تسمى أوالمها بالعمرة( )0والثانية
باحلج ،وقد يطلق حج التمتع عىل اجلزء الثاِن منهام( ،)2وجيب االتيان بالعمرة فيه قبل
احلج.
م ُ :0739تب يف عمرة التمتع مخسة امور:
االمر االول :االحرام من أحد املواقيت ،وستعرف تفصيلها(.)9
االمر الثاين :الطواف حول البيت.
االمر الثالث :صالة الطواف.
االمر الرابع :السعي بني الصفا واملروة.
االمر اخلامس :التقصري ،وهو أخذ يشء من الشعر او االظفار.
فاذا أتى املكلف هبذه االعامل اخلمسة خرج من إحرامه ،وحلت له االمور التي
( )1أما لو مل يكن قد دخل يف السنة الثالثة من إقامته يف مكة فيجب عليه حج التمتع.
( )4وذلك أن كل ميقات من املواقيت خمصص ملن يأيت من بلده نحو مكة كام يف املسألة .0743
( )0وهي التي يطلق عليها عمرة التمتع.
( )2وهو احلج بعد عمرة التمتع.
( )9يف املسألة.0743

كانت قد حرمت عليه بسبب االحرام.
م  :0737جيب عىل املكلف ان يتهيأ ألداء وظائف احلج ،وهي ثالثة عرش
واجبا فيام اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي احلجة احلرام.
وواجبات احلج هي:
 .1االحرام من مكة ،عىل تفصيل يأيت(.)1
 .4الوقوف يف عرفات( )4بعد ميض ساعة من ظهر اليوم التاسع ،او نفس الظهر
من ذي احلجة احلرام إىل املغرب.
وتقع عرفات عىل بعد أربعة فراسخ( )0من مكة.
 .0الوقوف يف املزدلفة( )2يوم العيد االضحى من الفجر اىل طلوع الشمس،
وتقع املزدلفة بني عرفات ومكة.
 .2رمي مجرة العقبة( )9يف منى يوم العيد ،ومنى عىل بعد فرسخ واحد( )7من مكة
تقريبا.

( )1يف املسألة.0744
( )4يقصد بالوقوف التواجد يف منطقة جبل عرفات.
( )0هو موضع عىل بعد حوايل  44كلم من مكة املكرمة ،وهو املوقف الذي يتم به احلجاج مناسكهم
يوم التاسع من شهر ذي احلجة احلرام.
( )2املزدلفة :موقع بني عرفات ومكة ،وهى اسم ملكان يقال له املشعر احلرام.
( )9مجرة العقبة :هي املكان الذي يرميه احلجاج يف اليوم العارش من شهر ذي احلجة بعد إفاضتهم
من مزدلفة ،وتسمى اجلمرة الكربى وهي عىل حدود منى جلهة مكة.
( )7الفرسخ يساوي ثالث أميال هاشمية وهي قريبة من البحرية وهو َتديدا  9922مرتا.

 .9النحر( )1او الذبح( )4يف منى يوم العيد(.)0
 .7احللق او أخذ يشء من الشعر( )2او الظفر( )9يف منى ،وبذلك حيل له ماحرم
عليه من جهة االحرام ما عدا النساء والطيب ،والصيد.
 .5طواف الزيارة( )7بعد الرجوع اىل مكة.
 .0صالة الطواف(.)5
 .5السعي بني الصفا( )0واملروة( ،)5وبذلك حيل الطيب أيضا.
 .13طواف النساء(.)13
 .11صالة طواف النساء ،وبذلك َتل النساء أيضا.
 .14املبيت يف منى( )11ليلة احلادي عرش وليلة الثاِن عرش ،بل ليلة الثالث عرش
( ) 1النحر يكون لإلبل(اجلامل) بقطع العروق يف أسفل العنق عند الصدر وذلك بأن يدخل سكينا
أو آلة حديدية حادة يف لبتها ،واللبة هي املوضع املنخفض الواقع بني أصل عنق وصدر اإلبل.
وهي موضع نحره.واحلاج خمري يوم العيد بني النحر للجمل والذبح للبقرة أو الغنم.
( )4الذبح يكون للبقر أو الغنم ،سواء كان شاة أو ماعزا.
( )0وهو عيد االضحى املبارك ويعرفه النا
( )2سواء من شعر الرأ

بالعيد الكبري.

أو شعر اللحية أو شعر الشارب ،أو أي شعر من اجلسد.

الرجل.
( )9سواء كان ظفر اليد او ظفر ِّ
( )7وهو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة ويسمى طواف احلج.
( )5وهي صالة ركعتني يف احلرم خلف مقام ابراهيم إن كان متمكنا من املكان.
( )0مرتفع صخري صغري كان متصال بجبل أبى قبيس يبدأ به السعي.
( )5مرتفع صخري صغري كان متصال بجبل قيعيقعان ويقع شامل املسعى وبه ينتهى املسعى.
( )13الطواف سبعة أشواط حول الكعبة بنية طواف النساء.
( )11منى :مشعر من مشاعر احلج تقع عىل بعد ستة كيلو مرتات من مكةتقريبا ،هبا اجلمرات
الثالث .يأيت احلجاج إليها يوم العارش من شهر ذي احلجة ،يوم عيد األضحى ،ويقومون بأعامل

يف بعض الصور كام سيأيت.
 .10رمي اجلامر الثالث( )1يف اليوم احلادي عرشة والثاِن عرش ،بل يف اليوم
الثالث عرش أيضا فيام إذا بات املكلف هناك عىل االحوط.
م  :0735يشرتط يف حج التمتع أمور:
 .1النية بأن يقصد االتيان بحج التمتع بعنوانه ،فلو نوى غريه( )4او تردد( )0يف
نيته مل يصح حجه.
 .4ان يكون جمموع العمرة واحلج يف أشهر احلج ،فلو أتى بجزء من العمرة قبل
دخول شوال( )2مل تصح العمرة.
 .0ان يكون احلج والعمرة يف سنة واحدة ،عىل االحوط وجوبا فلو أتى
بالعمرة ،وأخر احلج إىل السنة القادمة مل يصح التمتع( ،)9عىل االحوط وجوبا.
وال فرق يف ذلك بني ان يقيم يف مكة إىل السنة القادمة وان يرجع اىل اهله ثم
يعود اليها.
تسمى أعامل منى ،وكذلك يعودون إليها أيام الترشيق (احلادي عرش ،والثاِن عرش والثالث
عرش من شهر ذي احلجة) ويرمون فيها اجلمرات الثالث.
( )1اجلامر واجلمرات :واحدهتا مجرة ،وهي يف األصل ،احلصاة ،ويسمى املوضع الذي ترمى فيه
احلصيات السبع ،مجرة ،واجلمرات ثالثة كلها يف منى ،ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات،
وترمى يف يوم العارش من ذي احلجة مجرة العقبة وحدها وهي التي تسمى اجلمرة الكربى،
وترمى يف األيام الثالثة التالية اجلمرات الثالث كل يوم.
( )4بأن نوى حج االفراد مثال أو حج القران ومل ينو حج التمتع.
( )0أي مل يكن جازما يف نيته حج التمتع بل مرددا بينه وبني حج االفراد مثال.
( )2ألن شهر شوال هو أول أشهر احلج فال تصح عمرة التمتع قبل شهر شوال.
( )9أي مل يصح منه حج التمتع ألنه يشرتط االتيان بعمرة التمتع وحجه يف سنة واحدة.

كام ال فرق بني ان حيل من إحرامه بالتقصري( )1وان يبقى حمرما إىل السنة القادمة.
وال يبعد القول بجواز ايقاعهام يف سنتني يف الفرض االخري(.)4
 .2أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع االختيار ،وأفضل مواضعه املقام
او احلجر(.)2

()0

 .9ان يؤدي جمموع عمرته وحجه( )9شخص واحد عن شخص واحد ،عىل
االحوط فلو استؤجر اثنان حلج التمتع عن ميت او حي احدمها لعمرته واالخر
حلجه مل يصح ذلك عىل االحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد
وحجه عن آخر مل يصح.
م  :0730إذا فرغ املكلف من اعامل عمرة التمتع وجب عليه االتيان بأعامل
احلج ،وال جيوز له اخلروج من مكة لغري احلج( ،)7إال ان يكون خروجه حلاجة( )5ومل
خيف فوات اعامل احلج ،فيجب واحلالة هذه ان حيرم للحج من مكة وخيرج حلاجته،
ثم يلزمه ان يرجع اىل مكة بذلك االحرام ويذهب منها اىل عرفات.
واذا مل يتمكن من الرجوع إىل مكة ذهب اىل عرفات من مكانه ،وكذلك ال
جيوز ملن أتى بعمرة التمتع ان يرتك احلج اختيارا ولو كان احلج استحبابيا ،نعم إذا مل

( )1مر بيان معنى التقصري يف هامش املسألة .0957
( )4أي أنه إذا بقي يف مكة حمرما اىل السنة التالية فيصح منه احلج يف هذه الصورة.
( )0مقام ابراهيم × بجوار الكعبة.
( )2أي حجر اسامعيل املالصق للكعبة املرشفة.
( )9أي ال يصح ان يؤدي احلج شخص والعمرة شخص آخر يف حج التمتع.
( )7أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات.
( )5فيام لو اضطر للخروج من مكة اىل جدة مثال الستقبال مسافرين أو لعمل آخر.

يتمكن من احلج فاالحوط ان جيعلها( )1عمرة مفردة ويأيت بطواف النساء.
م  :0735كام ال جيوز للمتمتع اخلروج من مكة بعد متام عمرته كذلك ال جيوز
له اخلروج منها يف أثناء العمرة ،فلو علم املكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إىل
اخلروج منها ،كام هو شان احلملدارية( )4فله ان حيرم اوال بالعمرة املفردة لدخول مكة
فيقيض اعامهلا ،ثم خيرج لقضاء حوائجه ،وحيرم ثانيا لعمرةالتمتع ،واليعترب يف
صحته ميض شهر من عمرته االوىل كام مر(.)0
م  :0713املحرم من اخلروج عن مكة بعد الفراغ من أعامل العمرة أو أثنائها
إنام هو اخلروج عنها إىل حمل آخر( ،)2وال بأ باخلروج إىل أطرافها وتوابعها ،وعليه
فال بأ للحاج ان يكون منزله خارج البلد( )9فريجع إىل منزله أثناء العمرة أو بعد
الفراغ منها.
م  :0711إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعامل العمرة من دون إحرام
وُتاوز املواقيت( )7ففيه صورتان:
االوىل :أن يكون رجوعه( )5قبل ميض شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه
الرجوع إىل مكة بدون إحرام ،فيحرم منها للحج وخيرج اىل عرفات.
الثانية :أن يكون رجوعه بعد ميض شهر عمرته ،ففي هذه الصورة تلزمه إعادة
( )1أي يبدل نيته من عمرة التمتع اىل العمرة املفردة ويكملها باالتيان بطواف النساء.
( )4احلملدارية :يقصد به املعرفون ،أو أصحاب احلمالت التي تنقل احلجاج.
( )0يف املسألة السابقة .0730
( )2أي خارج مكة وحميطها.
( )9بأن يكون حمل إقامته خارج حدود مكة كام حيصل يف زماننا.
( )7املواقيت هي االماكن املحددة لالحرام كام هو مبني يف املسألة .0743
( )5أي أن يكون رجوعه اىل مكة.

العمرة(.)1
م  :0714من كانت وظيفته حج التمتع( )4مل جيز له العدول إىل غريه من إفراد أو
قران ،ويستثنى من ذلك من دخل يف عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من
إمتامها( )0وإدراك احلج ،فانه ينقل نيته( )2إىل حج االفراد ويأيت بالعمرة املفردة بعد
احلج.
م  :0710إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إمتام العمرة وإدراك
احلج( )9قبل أن يدخل يف العمرة جاز له العدول من االول ،والجيب عليه تأخري احلج
إىل السنة القادمة.
م  :0712إذا أحرم لعمرة التمتع يف سعة الوقت ،وأخر الطواف والسعي
متعمدا إىل زمان اليمكن االتيان فيه هبام وإدراك احلج جيوز له العدول إىل االفراد(،)7
وجيب عليه االمتام( )5واالتيان باحلج يف السنة االتية.
م  :0719مر عليك( )0أن حج التمتع يتألف من جزئني ،مها عمرة التمتع
( )1فعليه أن حيرم جمددا ويأيت بعمرة التمتع لسقوط أثر العمرة االوىل.
( )4وهو كام مر من كان حمل سكنه يبعد عن مكة اكثر من  17فرسخا أي حوايل  05كلم.
( ) 0بحيث لو أراد أن يكمل أعامل العمرة من طواف وسعي لضاق وقت االحرام حلج التمتع
والصعود اىل جبل عرفات.
( )2بعد أن يكون قد نوى عمرة التمتع حلج التمتع فيبدل نيته اىل حج االفراد.
( )9أي أنه علم بعدم استطاعته إمتام عمرة التمتع ثم االحرام حلج التمتع.
( )7أي ينوي حج االفراد عند االحرام بدل عمرة التمتع.
( )5أي أن يتم حج االفراد يف تلك السنة ثم يأيت بحج التمتع يف السنة التالية.
( )0يف املسألة .0732

واحلج ،واجلزء االول منه متصل بالثاِن ،والعمرة تتقدم عىل احلج.
أما حج االفراد فهو عمل مستقل يف نفسه واجب كام علمت عىل من يكون
الفاصل بني منزله وبني املسجد احلرام أقل من ستة عرش فرسخا( ،)1وفيام إذا متكن
مثل هذا املكلف من العمرة املفردة وجبت عليه بنحو االستقالل ايضا.
وعليه فاذا متكن من احدمها( )4دون االخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة،
واذا متكن من احدمها يف زمان ومن االخر يف زمان آخر وجب عليه القيام بام تقتضيه
وظيفته يف كل وقت( ،)0واذا متكن منهام يف وقت واحد وجب عليه حينئذ االتيان هبام.
م  :0717يشرتك حج االفراد مع حج التمتع يف مجيع أعامله ويفرتق عنه يف
أمور:
أوال :يعترب اتصال العمرة يف حج التمتع ووقوعهام( )2يف سنة واحدة كام مر،
واليعترب ذلك يف حج االفراد.
ثانيا :جيب النحر أو الذبح يف حج التمتع( )9كام مر واليعترب يشء من ذلك يف
حج االفراد.
ثالثا :ال جيوز تقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني( )7يف حج التمتع مع
االختيار ،عىل املشهور وجيوز ذلك يف حج االفراد ،ولكن االظهر هو اجلواز فيهام(.)5
( )1أي حوايل  05كيلو مرت.
( )4أي العمرة املفردة او حج االفراد.
( )0فلو متكن من حج االفراد يف سنة فعليه االتيان به ويأيت بالعمرة املفردة يف سنة أخرى.
( )2أي يشرتط االتيان بعمرة التمتع وحج التمتع يف سنة هجرية واحدة.
( )9حج التمتع وهو كام مر بيانه وظيفة من يسكن بعيدا عن مكة بحوايل  05كلم.
( )7يقصد بالوقوفني التواجد يف الوقت املحدد رشعا يف عرفات ويف املزدلفة (املشعر احلرام).
( )5فال فرق بني حج التمتع وحج االفراد من هذه الناحية حسب رأي سامحة السيد.

رابعا :إن إحرام حج التمتع يكون بمكة واما االحرام يف حج االفراد فهو من
احد املواقيت( )1االتية.
خامسا :جيب تقديم عمرة التمتع عىل حجة ،واليعترب ذلك يف حج االفراد(.)4
سادسا :يكره بعد إحرام حج التمتع( )0الطواف املندوب وجيوز ذلك يف حج
االفراد بال كراهية.
م  :0715إذا أحرم حلج االفراد ندبا( )2جاز له ان يعدل إىل عمرة التمتع ،إال فيام
إذا لبى( )9بعد السعي( ،)7فليس له العدول حينئذ إىل التمتع.
م  :0710إذا أحرم حلج االفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا(،)5
ولكن جيب عليه التلبية( )0بعد الفراغ من صالة الطواف.
م  :0715يتحد هذا العمل( )5مع حج االفراد يف مجيع اجلهات ،غري ان املكلف
يصحب معه اهلدي( )13وقت االحرام ،وبذلك جيب اهلدي عليه ،االحرام يف هذا
( )1وهي مواقيت عمرة التمتع والتي سيأيت بياهنا يف املسألة .0743
( )4ألنه ال يشرتط فيهام أن يكونا يف سنة واحدة كام يف عمرة التمتع وحج التمتع.
( )0قبل الصعود اىل عرفات.
( )2أي استحبابا.
( )9التلبية تكون بالقولَ :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك.
( )7أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بني الصفا واملروة.
( )5أي استحبابا.
( )0بأن يكرر عبارةَ :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك.
( )5أي حج الق َران.
( )13سواء كان غنام أو ماعزا أو بقرة أو مجال.

القسم من احلج كام يكون بالتلبية( )1يكون باالشعار( )4او بالتقليد( ،)0وإذا أحرم حلج
الق َران مل جيز له العدول إىل حج التمتع.

م  :0743هناك أماكن خصصتها الرشيعة االسالمية املطهرة لالحرام منها،
فيجب ان يكون االحرام من تلك االماكن ،ويسمى كل منها ميقاتا ،وهي تسعة(:)2
 .1مسجد الشجرة( ،)9ويقع قريبا من املدينة املنورة وهو ميقات أهل املدينة وكل
من أراد احلج عن طريق املدينة.
وال جيوز االحرام من خارج املسجد حماذيا له من اليسار او اليمني ،بل ال بد
من االحرام من نفس املسجد مع االمكان(.)7
م  :0741ال جيوز تأخري االحرام من مسجد الشجرة إىل اجلحفة( )5إال لرضورة
( )1كام مر من أن التلبية تكون بالقولَ :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك.
السنام األيمن للبعري أو الناقة وتلطيخ صفحته أي
( )4يقصد باالشعار االخطار ،االعالم بشق ٍّ
جانبه بدمه يف حج القران ،وذلك لالعالم بأنه هدي ،والسنام هو حدبة ظهر اجلمل.
( ) 0تقليد اهلدي بأن يعلق احلاج الذي يؤدي حج القران يف رقبة اهلدي نعال قديام (قد صىل فيه)
لالعالم بأنه هدي.
( )2منها مخسة قريبة اىل مكة يطلق عليها أدنى احلل ،وسيأيت تفصيلها.
( )9مسجد الشجرة هو مسجد ذي احلليفة ،وسمي منسوبا لشجرة كانت فيه نزل النبي | َتتها
وصىل عندها .وعند بناء املسجد اقتلعت الشجرة وبني يف موضعها أسطوانة املسجد الوسطى.
وقد جدد بناؤه مع توسعته قريبا من قبل احلكومة.
( )7ومع التوسعة احلاصلة يف املسجد فيمكن ان حيرم من داخله ويتجول فيه.
( )5سيأيت بيان مفصل عن اجلحفة يف تتمة املسألة.

من مرض او ضعف او غريمها من املوانع.
 .2وادي العقيق( ،)1وهو ميقات اهل العراق ،ونجد ،وكل من مر عليه من
غريهم.
وهذا امليقات له أجزاء ثالثة :املسلخ وهو اسم ألوله ،والغمرة ،وهو اسم
لوسطه ،وذات عرق ،وهواسم آلخره.
واالحوط وجوبا ان حيرم املكلف قبل ان يصل ذات عرق ،فيام إذا مل متنعه عن
ذلك تقية( )4او مرض.
م  :0744جيوز االحرام يف حال التقية قبل ذات عرق رس ًا من غري نزع الثياب
إىل ذات عرق.
فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثويب االحرام هناك(.)0
 .3اجلحفة( ،)2وهي ميقات ،أهل الشام ،ومَّص ،واملغرب ،وكل من يمر عليها
( )1سبعة أودية يف احلجاز تسمى العقيق( ،عقيق عشرية ،ووجرة ،وأم خرمان (أوطا ) ،ذات
عرق ،املسلح (املسلخ) ،وغمرة) كانت مواقيت الحرام أهل العراقني (البَّصة والكوفة) ومن
مر طريقهم .أما اليوم فال طريق للحاج يمر عىل العقيق.
( )4أي إذا أحرم احلاج قبل املكان وكان عرضة لالذية بسبب ذلك فال حيرم من قبل.
( )0أي يف ذات عرق من وادي العقيق.
( )2اجلحفة هي قرية عىل طريق املدينة – مكة القديم عىل بعد عرشين كيلو مرتا من مدينة رابغ.
وأقامت احلكومة هناك مسجدا ،وهو املحرم اآلن ،عىل بعد تسعة كيلو مرتات من مطار رابغ.
ويمر باجلح فة اآلن حجاج الرب القادمون عن طريق ميناء ينبع من مَّص وغريها ،وحجاج الرب
القادمون من األردن عن طريق العقبة حقل الساحيل املار بالرشف فالبدع فضبا فالوجه فأملج
فينبع فرابغ فاجلحفة .ومن اجلحفة يمر الطريق سالكا إىل مكة بكلية ،فخليص ،فعسفان،
فاجلموم ،فَّسف ،فالتنعيم فمكة.

من غريهم إذا مل حيرم من امليقات السابق عليها.
 .4يلملم( ،)1وهو ميقات أهل اليمن ،وكل من يمر من ذلك الطريق ،ويلملم
اسم جلبل.
 .5قرن املنازل( ،)4وهو ميقات اهل الطائف ،وكل من يمر من ذلك الطريق،
والخيتص باملسجد ،فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن املنازل جاز له االحرام منه،
فإن مل يتمكن من إحراز ذلك( )0فله أن يتخلص باالحرام قبال بالنذر( )2كام هو جائز
( ) 1يلملم :هو إمجاال ميقات أهل اليمن ومن مر طريقهم لالحرام حماذ لقرية السعدية عىل طريق
اليمن مكة الساحيل اجلديد.
وتفصيال هو اسم جبل من جبال هتامة ،يقع يف أسفل واد سمى باسمه ،عىل بعد مئة كيلو من
مكة جنوبيها ،عىل طريق اليمن مكة الساحيل القديم ،املعروف بالطريق التهامي .واآلن موضعه
مركز يلملم وهو قرية صغرية تعرف بالوديان ويسمي جبل يلملم عند أهلها ب (وعرة) وبينها
وبني موضع املحاذاة عىل الطريق الساحيل اجلديدة حوايل مخسني كيلو مرتا وبينها وبني قرية
السعدية التي تقع وسطا بينها وبني الطريق مخسة وعرشين كيلو مرت يسلك إليها طريق وعر من
حمطة طفيل الواقعة بعد موضع املحاداة لقاصد مكة .أما الطريق الساحيل اجلديد فإنه يمر حماذيا
للسعدية والوديان عند حمطة صغرية فيها مسجدان صغريان ومقهى وصناديق خشبية كحاممات
لغسل االحرام.
( )4قرن املنازل :اسم جبل سمي الوادي الذي هو فيه باسمه ،كام سميت القرية التي هو فيها باسمه
أيضا فكان يقال هلا (القرن) و(قرن املنازل) وتقع يف طريق الطائف مكة ،املعروف قديام ب (طريق
اليامنية) .وتعرف القرية اليوم ب (السيل) أو السيل الكبري ،وتبعد عن مكة بحوايل ثامنني كيلو
مرتا عىل طريق الرياض مكة املتجه إىل الطائف بمنعطف عىل اليمني عند احلوية مارا بالسيل
الصغري فالسيل الكبري فالزيمة فالرشائع (حنني) فاجلعرانة فمكة .وقد أنشأت احلكومة مسجدا
كبريا لالحرام يف القرية أيضا ،عىل حافة الطريق العام عند سفح اجلبل.
( )0أي إذا مل يستطيع َتديد املكان الذي جيب عليه أن حيرم منه.
( )2أي ينذر أن حيرم قبل امليقات وبالتايل فيتحقق منه االحرام بالنذر قبل امليقات.

اختيارا(.)1
 .6مكة القديمة :يف زمان الرسول | والتي حدها من عقبة املدنيني( )4إىل
ذي طوى( ،)0وهي ميقات حج التمتع(.)2
وال يبعد جواز االحرام من املحالت املتصلة بمكة القديمة املستحدثة( ،)9لكنه
خالف االحتياط.
 .7املنزل الذي يسكنه املكلف ،وهو ميقات من كان منزله دون امليقات اىل
مكة( ،)7فانه جيوز له االحرام من منزله ،وال يلزم عليه الرجوع إىل املواقيت.
 .8حماذاة مسجد الشجرة ،فان من أقام باملدينة شهرا أونحوه وهو يريد احلج ثم
بدا له أن خيرج يف غري طريق املدينة ،فاذا سار ستة أميال( )5كان حماذيا للمسجد ،وحيرم
من حمل املحاذاة ،ويف التعدي( )0عن حماذاة مسجد الشجرة إىل حماذاة غريه من
املواقيت بل عن خصوص املورد املذكور( )5إشكال ،فال جيوز التعدي( )13سواء كان
( )1أي أن االحرام بالنذر جيوز اختيارا وليس منحَّصا يف مورد الرضورة.
( )4عقبة املدنيني :تقع َتت غريب اجلبل املرشف عىل أسفل فخ من اجلنوب واملرشف عىل شهداء
مكة من الرشق ،وبالقرب منها مقربة املهاجرين .وتسمى بريع أيب مدافع.
( ) 0ذي طوى :هو موضع بمكة داخل احلرم هو من مكة عىل نحو من ستة كيلو مرتات ترى بيوت
مكة منه .ويعرف بالزاهر يف طريق التنعيم.
( )2أي من حيرم حلج التمتع بعد انتهاءه من عمرة التمتع ال بد من أن حيرم من مكة.
( )9كالعزيزية اجلنوبية او الشاملية أو الششة.
( )7أي من كان منزله أقرب اىل مكة من أحد املواقيت املذكورة.
( )5وهي تقرب من االميال البحرية ،أي حوايل أحد عرش كيلو مرتا.
( )0أي يف تطبيق هذا احلكم عىل مواقيت أخرى غري مسجد الشجرة إشكال.
( )5أي خصوص من أقام شهرا يف املدينة وخرج للحج عن غري الطريق العادي.
( )13أي ال يصح االحرام يف أي مكان حماذ ألحد املواقيت االخرى.

الفصل كثريا او قليال.
 .9أدنى احلل( )1وهو ميقات العمرة املفردة بعد حج القران او االفراد ،بل لكل
عمرة مفردة ملن كان بمكة وأراد االتيان هبا ،واالفضل ان يكون من ،احلديبية ،أو
اجلعرانة ،او التنعيم(.)4
م  :0740ال جيوز االحرام قبل امليقات واليكفي املرور عليه حمرما( ،)0بل البد
من االحرام من نفس امليقات ،ويستثنى من ذلك موردان:
 -1أن ينذر االحرام قبل امليقات( ،)2فانه يصح واليلزمه التجديد( )9يف امليقات،
وال املرور عليه( ،)7بل جيوز له الذهاب إىل مكة من طريق اليمر بيشء من املواقيت،
والفرق يف ذلك بني احلج الواجب واملندوب والعمرة املفردة ،نعم اذا كان إحرامه
للحج( )5فال بد من ان يكون إحرامه يف أشهر احلج( )0كام تقدم.
 .4اذا قصد العمرة املفردة يف رجب وخيش عدم إدراكها إذا أخر االحرام اىل
( ) 1أدنى احلل :هو أقرب األماكن إىل حدود احلرم من خارجها ،وهو ميقات لالحرام للعمرة
املفردة ،وهو مشتمل عىل مخسة مواقيت وهي التنعيم ،واجلحفة ،واجلعرانة واحلديبية ،وذو
احلليفة.
( )4مر تفصيل عن التنعيم يف هامش املسألة .0955
( )0أي ال يكفي أن يمر حمرما عىل امليقات بل ال بد من أن يكون االحرام منه.
( )2فينذر نذرا هلل بأن حيرم يف مكان حيدده قبل الوصول اىل امليقات.
( )9أي ال يلزم ُتديد االحرام عند الوصول اىل امليقات ملن أحرم بالنذر.
( )7أي ال يلزم املرور عىل طريق امليقات ملن أحرم بالنذر.
( )5سواء لعمرة التمتع أو حلج االفراد او حج القران.
( )0مر بيان أشهر احلج يف املسألة .0957

امليقات جاز له االحرام قبل امليقات( ،)1وَتسب له عمرة رجب وان أتى ببقية االعامل
يف شعبان ،والفرق يف ذلك بني العمرة الواجبة واملندوبة.
م  :0742جيب عىل املكلف اليقني بوصوله إىل امليقات واالحرام منه ،او يكون
ذلك عن اطمئنان او حجة رشعية( ،)4وال جيوز له االحرام عند الشك يف الوصول
إىل امليقات.
م  :0749لو نذر االحرام قبل امليقات وخالف وأحرم من امليقات( )0مل يبطل
احرامه ،ووجبت عليه كفارة خمالفة النذر اذا كان متعمدا.
م  :0747كام ال جيوز تقديم االحرام عىل امليقات ال جيوز تأخريه عنه ،فال جيوز
ملن أراد احلج او العمرة او دخول مكة ان يتجاوز امليقات اختيارا إال حمرما.
حتى اذا كان امامه ميقات آخر( ،)2فلو ُتاوزه وجب العود إليه مع االمكان.
م  :0745إذا ترك املكلف االحرام من امليقات عن علم وعمد حتى ُتاوزه(،)9
ففي املسألة صور:
االوىل :ان يتمكن من الرجوع اىل امليقات ،ففي هذه الصورة جيب عليه الرجوع
واالحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل احلرم( )7أم كان من خارجه ،فان أتى
( )1كام لو كان متجها اىل العمرة ماشيا أو عىل دابة ويفصله عن مكان االحرام مسري يوم مثال وكان
يف آخر ليلة من رجب وبالتايل لن يستطيع الوصول اىل امليقات يف رجب.
( )4كام لو شهد له من يثق هبم بأن هذا املكان هو امليقات.
( )0كام لو نذر االحرام من جدة ولكنه مل حيرم بل توجه اىل اجلحفة وأحرم من هناك.
( )2كام لو كان متجها من املدينة نحو مكة ومل حيرم من مسجد الشجرة قاصدا االحرام من اجلحفة،
فال بد له من الرجوع اىل مسجد الشجرة إن كان متمكنا من ذلك.
( )9أي أنه مر من امليقات وتعمد عدم االحرام مع علمه أنه وصل امليقات.
( )7مر بيان املقصود من احلرم يف هامش املسألة .0955

بذلك صح عمله من دون إشكال.
الثانية :ان يكون املكلف يف احلرم ومل يمكنه الرجوع اىل امليقات ،لكنه أمكنه
الرجوع اىل خارج احلرم ،ففي هذه الصورة جيب عليه الرجوع اىل خارج احلرم
واالحرام من هناك.
الثالثة :ان يكون يف احلرم ومل يمكنه الرجوع اىل امليقات او إىل خارج احلرم ولو
من جهة خوفه فوات احلج ،ويف هذه الصورة يلزمة االحرام من مكانه.
الرابعة :أن يكون خارج احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل امليقات ،ويف هذه الصورة
يلزمه االحرام من مكانه أيضا.
وقد حكم مجع من الفقهاء بفساد العمرة يف الصور الثالث االخرية( ،)1ولكن
الصحة فيها الختلو من وجه ،وان ارتكب املكلف حمرما برتك االحرام من امليقات(،)4
لكن االحوط االوىل( )0مع ذلك إعادة احلج عند التمكن منها اذا كان احلج واجبا،
واما اذا مل يأت بوظيفته يف هذه الصور الثالث وأتى بالعمرة فال شك يف فساد حجه.
م  :0740إذا ترك االحرام عن نسيان أو إغامء أو ما شاكل ذلك ،او تركه عن
جهل باحلكم( )2او جهل بامليقات( )9فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة االوىل :ان يتمكن من الرجوع اىل امليقات ،فيجب عليه الرجوع
( )1وهي فيام لو كان قد وصل احلرم ومل يتمكن من الرجوع اىل امليقات بل اىل خارج احلرم ،او أنه
يف احلرم ومل يتمكن من الرجوع حتى اىل خارج احلرم ،او أنه مل يصل اىل احلرم ولكنه ال يتمكن
من الرجوع اىل امليقات.
( )4أي يصح حجه مع كونه ارتكب حمرما لتعمده عدم االحرام من امليقات.
( )0أي االحوط استحبابا.
( )2كام لو انه مل يكن يعلم بأنه جيب عليه االحرام من هذا امليقات.
( )9أي مل يكن يعلم بأن هذا املكان هو امليقات.

واالحرام من هناك.
الصورة الثانية :أن يكون يف احلرم ومل يمكنه الرجوع اىل امليقات لكن امكنه
الرجوع اىل خارج احلرم( ،)1وعليه حينئذ الرجوع إىل اخلارج واالحرام منه،
واالحوط استحبابا يف هذه الصورة االبتعاد عن احلرم باملقدار املمكن ثم االحرام
من هناك.
الصورة الثالثة :أن يكون يف احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل اخلارج ،وعليه يف هذه
الصورة ان حيرم من مكانه وان كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة :أن يكون خارج احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل امليقات ،وعليه يف
هذه الصورة ان حيرم من حمله.
ويف مجيع هذه الصور االربع حيكم بصحة عمل املكلف إذا قام بام ذكرناه من
الوظائف
ويف حكم تارك االحرام( )4من أحرم قبل امليقات أو بعده ولو كان عن جهل أو
نسيان.
م  :0745إذا تركت احلائض االحرام من امليقات جلهلها باحلكم إىل أن دخلت
احلرم( )0فعليها كغريها الرجوع إىل اخلارج واالحرام منه إذا مل تتمكن من الرجوع إىل
امليقات ،وإذا مل يمكنها إنجاز ذلك فهي وغريها( )2عىل حد سواء.
م  :0703إذا فسدت العمرة( )9وجبت إعادهتا مع التمكن.
( )1مر بيان املقصود من احلرم يف هامش املسألة .0955
( )4أي أن االحكام التي ذكرت لتارك االحرام تنطبق عىل من أحرم يف غري امليقات.
( )0مر بيان املقصود من احلرم يف هامش املسألة .0955
( )2أي نفس االحكام التي تنطبق عىل غري احلائض تنطبق عليها.
( )9ويقصد هبا عمرة التمتع وهي التي تسبق حج التمتع.

ومع عدم االعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه .وعليه االعادة يف سنة
اخرى.
م  :0701قال مجع من الفقهاء بصحة العمرة فيام إذا أتى املكلف هبا من دون
إحرام جلهل أو نسيان ،وهو كذلك واالحوط استحبابا يف هذه الصورة االعادة عىل
النحو الذي ذكرناه( )1فيام إذا متكن منها.
م  :0704قد تقدم أن النائي( )4جيب عليه االحرام لعمرته من احد املواقيت
اخلمسة االوىل(.)0
فان كان طريقه منها فال إشكال ،وان كان طريقه اليمر هبا كام هو احلال يف زماننا
هذا ،حيث إن احلجاج يردون جدة( )2ابتداء وهي ليست من املواقيت فال جيزئ
االحرام منها حتى إذا كانت حماذية ألحد املواقيت عىل ماعرفت ،فضال عن أن
حماذاهتا غري ثابتة ،بل املطمأن به عدمها.
فالالزم عىل احلاج حينئذ أن يميض إىل أحد املواقيت( )9مع االمكان ،أو ينذر
االحرام من بلده( )7أو من الطريق( )5قبل الوصول إىل جدة بمقدار معتد به ،ولو يف
الطائرة فيحرم من حمل نذره(.)0
( )1يف املسألة .0740
( )4أي من كان سكنه يبعد عن مكة حوايل  05كيلومرتا.
( )0أي مسجد الشجرة ،ووادي العقيق ،واجلحفة ،ويلملم ،وقرن املنازل.
( )2حيث املطار اخلاص للحجاج يف مدينة جدة.
( )9وأقربه اىل جدة هو ميقات اجلحفة.
( )7فيحرم احلاج بالنذر من بلده قبل أن يسافر.
( )5أي أن ينذر االحرام من الطريق وقبل وصوله اىل مطار جدة.
( )0أي ينوي االحرام من املكان الذي حدده بالنذر سواء كان بلده او عىل الطريق.

ويمكن ملن ورد جدة بغري إحرام أن يميض إىل(رابغ) الذي هو يف طريق املدينة
املنورة وحيرم منه بنذر باعتبار أنه قبل اجلحفة التي هي أحد املواقيت.
واذا مل يمكن امليض إىل أحد املواقيت ومل حيرم قبل ذلك بنذر لزمه االحرام من
جدة بالنذر( ،)1ثم جيدد إحرامه خارج احلرم( )4قبل دخوله فيه.
م  :0700تقدم ان املتمتع جيب عليه أن حيرم حلجه من مكة( ،)0فلو أحرم من
غريها( )2عاملا عامدا مل يصح إحرامه وان دخل مكة حمرما( ،)9بل وجب عليه
االستئناف من مكة مع االمكان ،واال بطل حجه(.)7
م  :0702إذا نيس املتمتع االحرام للحج بمكة( )5وجب عليه العود مع
االمكان ،واال( )0أحرم يف مكانه ولو كان يف عرفات وصح حجه ،وكذلك اجلاهل
باحلكم.
م  :0709لو نيس إحرام احلج ومل يذكر حتى أتى بجميع أعامله صح حجه(،)5
وكذلك اجلاهل(.)13
( )1أي أنه بعد أن يصل اىل جدة ينذر االحرام منها فيحرم ويتجه اىل مكة.
( )4يقصد باحلرم حدود مكة التي ال جيوز له أن يدخلها اال حمرما.
( )0مر احلديث مفصال عن حدود مكة لالحرام يف املسألة .0955
( )2أي أحرم للحج من خارج مكة.
( )9أي إذا أحرم خارج مكة ودخلها حمرما فال يكفي الحرام احلج.
( )7هذا فيام لو أحرم للحج من خارج مكة عاملا بعدم اجلواز ومتعمدا املخالفة.
( )5وذهب باُتاه عرفات دون أن حيرم من مكة.
( )0أي مع عدم امكان العودة اىل مكة.
( )5بخالف ما لو كان تركه لالحرام عن عمد.
( )13أي أن الذي مل حيرم جهال وأتى بأعامل احلج فحجه صحيح.

م  :0707واجبات االحرام( )1ثالثة امور:
االمر االول :النية.
ومعنى النية أن يقصد االتيان بام جيب عليه يف احلج أو العمرة متقربا إىل اهلل
تعاىل.
وفيام إذا مل يعلم املكلف به تفصيال( )4وجب عليه قصد االتيان به إمجاال(،)0
والالزم عليه حينئذ االخذ بام جيب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية( )2أو ممن يثق
به من املعلمني( ،)9فلو أحرم من غري قصد بطل إحرامه.
ويعترب يف النية أمور:
 .1القربة( ،)7كغري االحرام من العبادات.
 .4ان تكون مقارنة للرشوع فيه(.)5
 .0تعيني أن االحرام للعمرة أو للحج ،وان احلج متتع او قران أو إفراد( ،)0وانه
( )1سواء كان االحرام للعمرة أو للحج.
( )4أي إذا مل يكن املكلف عاملا بتفاصيل مسائل احلج.
( )0أي أنه يقصد االتيان بجميع أعامل احلج املطلوبة منه دون أن يكون مطلعا عىل تفاصيلها.
( )2الرسائل العملية هي الكتب التي يبني فيها املراجع االحكام الرشعية كهذا الكتاب.
( ) 9أي علامء الدين الذين يرافقون احلمالت أو املعرفون وهم أصحاب احلمالت ممن يوثق
بخربهتم ومعرفتهم بمسائل وأحكام احلج.
( )7أي أن يقصد من حجه إطاعة اهلل والتقرب اليه بامتثال ما أمره به من احلج.
( )5أي أن قصد التقرب اىل اهلل يبدأ من حني بدئه بأعامل احلج.
( )0وقد مر بيان أقسام احلج من أهنا متتع او افراد او قران يف املسألة .0733

لنفسه أو لغريه ،وانه حجة االسالم ،أو احلج النذري( ،)1أو الواجب باالفساد( )4أو
النديب( ،)0فلو نوى االحرام من غري تعيني( )2بطل إحرامه.
م  :0705اليعترب يف صحة النية التلفظ وال االخطار بالبال ،بل يكفي الداعي
كام يف غري االحرام من العبادات.

()9

م  :0700يعترب يف صحة االحرام العزم عىل ترك حمرماته فلو عزم من أول
()7
االحرام يف احلج عىل ان جيامع زوجته مثال أويستمني قبل الوقوف باملزدلفة أو تردد
يف ذلك بطل إحرامه.
واما لو عزم عىل الرتك من أول االمر ومل يستمر عزمه ،بأن نوى بعد َتقق
االحرام االتيان بيشء منها مل يبطل إحرامه(.)5
االمر الثاين :التلبية ،وصورهتا أن يقولَ ( :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َك َل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك
احل ْمدَ َوالنِّ ْع َم َة َل َك َواملُْ ْل َك َال
َل َّب ْي َك) ،واالحوط استحبابا إضافة هذه اجلملة (إ َّن ْ َ
َرش َ
(و املُْ ْل َك َل َك َال
يك َل َك َل َّب ْي َك)( ،)0وجيوز إضافة ( َل َك) إىل امللك ،بان يقولَ :
َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك).
م  :0705عىل املكلف ان يتعلم ألفاظ التلبية وحيسن أداءها بصورة صحيحة
( )1أي احلج الواجب بالنذر.
( )4أي احلج الذي جيب عليه االتيان به ألنه أفسد حجه السابق فتعني عليه االعادة.
( )0أي أن يكون حجه مستحبا.
( )2أي من غري أن يعني ما يقصد بإحرامه حسب التفصيل املذكور يف املسألة.
( )9أي جمرد قصد التقرب اىل اهلل باالتيان هبذا العمل.
( )7أي تردد يف نيته بني االلتزام برتك املحرمات وبني االتيان ببعضها.
( )5أي لو نوى االتيان بعمل حمرم بعد إحرامه فهذا ال يؤثر يف صحة النية.
( )0كام ورد يف الكايف عن حج النبي | ج 2ص.442

كتكبرية االحرام يف الصالة( )1ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلامت من قبل
شخص آخر( ،)4فاذا مل يتعلم تلك االلفاظ ومل يتيَّس له التلقني جيب عليه االستنابة
لذلك( )0واالحوط استحبابا يف هذه الصورة اجلمع بني االتيان باملقدار الذي يتمكن
منه( )2واالتيان برتمجتها( )9واالستنابة لذلك(.)7
م  :0723االخر يشري إىل التلبية بإصبعه مع َتريك لسانه ،واالحوط
استحبابا ان جيمع بينها وبني االستنابة(.)5
م  :0721الصبي غري املميز( )0يلبى عنه.
م  :0724ينعقد إحرام حج التمتع ،واحرام عمرته( ،)5وإحرام حج االفراد،
واحرام العمرة املفردة بالنية ،ولكن الحيرم عليه حمرمات االحرام( )13اال بالتلبية ،واما
( )1الفرق بني تكبرية االحرام للصالة والتلبية لالحرام هو أن الصالة تبدأ بتكبرية االحرام وهي
( اهلل أكرب) ،وأما االحرام للعمرة او للحج فيبدأ بالنية ولكن ال َترم عليه حمرمات االحرام إال
حني تلفظه بعبارة التلبية وهي َل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك .باستثناء حج القران
فإهنا َترم عليه عند التلبية او عند االشعار او التقليد يف اهلدي.
( )4أي يردد شخص عبارة التلبية بشكل صحيح أوال فريددها املكلف مثله.
( )0أي إذا مل يستطع ا ن يلبي بنفسه ،ومل يتمكن من ترديدها بشكل صحيح خلف من يعرف فعليه
أن يوكل شخصا ليلبي بالنيابة عنه.
( )2فيذكر بالعربية ما يتمكن من لفظه من عبارات التلبية.
( )9يذكر ترمجتها بلغته التي يفهمها وحيسنها.
( )7يوكل شخصا ليتلفظ عنه بالتلبية باللغة العربية.
( )5فيلبي باالشارة مع َتريك لسانه ويوكل شخصا سليام ليلبي بالنيابة عنه.
( )0مر بيان املقصود بغري املميز يف هامش املسألة.0295
( )5أي إحرام العمرة حلج التمتع.
( )13املحرمات عىل املحرم سريد بياهنا يف املسألة.0795

حج القران فكام حيرم حمرمات إحرامه بالتلبية حيرم باالشعار( )1أو التقليد ،واالشعار
خمتص بالبدن( ،)4والتقليد مشرتك بني البدن وغريها من أنواع اهلدي( ،)0واالحوط
استحبابا اجلمع بني االشعار والتقليد يف البدن ،واالحوط التلبية عىل القارن( ،)2وان
كان عقد احرامه باالشعار او التقليد.
ثم ان االشعار هو شق السنام االيمن( )9بأن يقوم املحرم من اجلانب االيَّس من
اهلدي ويشق سنامه من اجلانب االيمن ويلطخ صفحته( )7بدمه.
والتقليد هو ان يعلق يف رقبة اهلدي نعال خلقا( )5قد صىل فيها.
م  :0720اليشرتط الطهارة عن احلدث االصغر واالكرب( )0يف صحة االحرام،
فيصح االحرام من املحدث باالصغر أو االكرب ،كاملجنب واحلائض والنفساء
وغريهم.
م  :0722التلبية بمنزلة تكبرية االحرام يف الصالة ،فاليتحقق االحرام إال هبا،
أو باالشعار أو التقليد خلصوص القارن ،فلو نوى االحرام ولبس الثوبني وفعل شيئا
من املحرمات قبل َتقق االحرام مل يأثم وليس عليه كفارة.
( )1مر بيان معنى االشعار والتقليد يف هامش املسألة .0715
( )4مجع بدنة و هي يف اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا ،أو تكون كفارة لبعض املنافيات
احلاصلة يف احلج ،ويقصد هبا يف مسائل احلج خصوص الناقة (انثى اجلمل).
( )0أنواع اهلدي ثالثة :االبل (اجلامل) ،والبقر ،والغنم ويشمل املاعز.
( )2ينعقد إحرام من حيج حج القران باالشعار أو التقليد ولكن عليه ان يلبي ايضا.
( )9مر تفصيله يف هامش املسألة .0715
( )7أي يلطخ جانب سنام البعري بدمه ،والسنام هو حدبة ظهر البعري.
( )5خلقا :أي قديام.
( )0احلدث االصغر ما حيتاج املكلف اىل الوضوء لرفعه واالكرب ما حيتاج فيه اىل الغسل.

م  :0729االفضل ملن حج عن طريق املدينة تأخري التلبية اىل البيداء( ،)1وملن
حج عن طريق العراق( )4تأخريها إىل ان يميش قليال ،وملن حج من مكة تأخريها اىل
الرقطاء ،ولكن االحوط التعجيل هبا مطلقا ،ويؤخر اجلهر هبا إىل املواضع املذكورة،
والبيداء بني مكة واملدينة عىل ميل من ذي احلليفة( )0نحو مكة ،والرقطاء موضع
يسمى مدعى دون الردم(.)2
م  :0727جيب ملن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية( )9عند مشاهدة موضع بيوت
مكة ،وملن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول احلرم( )7إذا جاء من خارج احلرم،
وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة الحرامها( ،)5وملن حج بأي نوع من
أنواع احلج قطعها عند الزوال( )0من يوم عرفة.
م  :0725إذا شك بعد لبس الثوبني ،وقبل التجاوز من امليقات يف انه قد أتى
بالتلبية ام ال بنى عىل عدم االتيان( ،)5واذا شك بعد االتيان بالتلبية أنه أتى هبا صحيحة
ام ال بنى عىل الصحة(.)13
( )1البيداء هي أرض ملساء ترشف عىل وادي ذي احلليفة من جهة مكة.
( )4ميقات أهل العراق هو وادي العقيق ولكن ال يوجد عليه خط سري يف زماننا.
( )0وهو املعروف بمسجد الشجرة.
( ) 2الردم أي السد ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن بيت اهلل احلرام ويعرب عنه اآلن
باملدعى وهو ردم بني مجح ويسمى مدعى األقوام جمتمع قبائلهم.
( )9أي أن يتوقف عن ترديد عبارة التلبيةَ :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك.
( )7مر املقصود من احلرم يف هامش املسألة .0955
( )5أي خرج من مكة ليحرم للعمرة املفردة.
( )0أي عند ظهر اليوم التاسع من شهر ذي احلجة.
( )5فيجب عليه يف تلك احلالة التلبية كي ينعقد احرامه.
( )13أي يبني عىل صحة التلبية وال جيب عليه إعادهتا.

االمر الثالث :لبس الثوبني( )1بعد التجرد عام جيب عىل املحرم اجتنابه ،يتزر
بأحدمها ويرتدي( )0باالخر ،ويستثنى من ذلك الصبيان ،فيجوز تأخري ُتريدهم اىل
فخ( ،)2كام تقدم(.)9

()4

م  :0720لبس الثوبني للمحرم واجب تعبدي( )7وليس رشطا يف َتقق
االحرام ،واالحوط ان يكون لبسهام عىل الطريق املألوف(.)5
م  :0725يعترب يف االزار( )0ان يكون ساترا من الَّسة اىل الركبة ،كام يعترب يف
الرداء ان يكون ساترا للمنكبني(.)5
م  :0793لو أحرم يف قميص جاهال او ناسيا نزعه وصح إحرامه ،بل يصح
إحرامه حتى فيام إذا أحرم فيه عاملا عامدا ،واما اذا لبسه بعد االحرام فال اشكال يف
صحة إحرامه ،ولكن عليه شقه( )13واخراجه من َتت(.)11
م  :0791البأ

بالزيادة عىل الثوبني يف ابتداء االحرام وبعده للتحفظ من

( )1الثوبان :مها ما جيب عىل املحرم الذكر لبسهام ويسميان إزار ورداء.
( )4أي يلف االزار عىل النصف االسفل من بدنه من الَّسة اىل ما َتتها.
( )0الرداء هو الثوب الثاِن الذي جيب ارتداؤه وهو الذي يسرت الظهر والصدر والكتفني.
( )2هو موقع غريب مكة عىل طريق مكة ،التنعيم ،املدينة ،وبينه وبني مكة حوايل ستة كيلو مرتات.
( )9يف املسألة .0295
( )7هو الواجب الذي ال يعد رشطا وال جزءا من العبادة أو التكليف.
( )5بأن يلف االزار عىل وسطه االسفل ويضع الرداء عىل كتفيه.
( )0االزار هو ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن ،من الَّسة إىل ما َتتها.
( )5املنكب هو ملتقى الكتف مع العضد.
( )13أي متزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده.
( )11أي أنه خيرجه من جهة رجليه أو من وسطه وليس من جهة رأسه.

الربد أو احلر او لغري ذلك(.)1
م  :0794يعترب يف الثوبني نفس الرشوط املعتربة يف لبا املصيل ،فيلزم أن ال
يكونا من احلرير اخلالص( ،)4وال من أجزاء ما ال يؤكله حلمه( ،)0وال من املذهب،
ويلزم طهارهتام كذلك.
م  :0790يلزم يف اإلزار أن يكون ساترا للبرشة غري حاك( )2عنها ،واالحوط
استحبابا اعتبار ذلك يف الرداء أيضا.
م  :0792االحوط يف الثوبني أن يكونا من املنسوج وال يكونا من قبيل اجللد
واملُ َل َّبد(.)9
م  :0799خيتص وجوب لبس االزار والرداء بالرجال دون النساء ،فيجوز هلن
أن حيرمن يف ألبستهن العادية عىل أن تكون واجدة للرشائط املتقدمة(.)7
م  :0797إن حرمة لبس احلرير وإن كانت ختتص بالرجال وال حيرم لبسه عىل
النساء( )5إال أنه ال جيوز للمرأة أن يكون ثوباها من احلرير ،وال تلبس شيئا من احلرير
اخلالص يف مجيع أحوال االحرام.
م  :0795إذا تنجس أحد الثوبني ،أوكالمها بعد التلبس( )0باالحرام ،فاالحوط
( )1أي حتى لو كان لسبب آخر غري الربد واحلر.
( )4أي احلرير الصايف التي يصنع مما تعمله دودة القز.
( )0أي من أجزاء احليوان الذي ال يؤكل حلمه كالسباع.
( )2أي ليس بشفاف.
( )9تطلق الكلمة عىل ما ُجيمع من صوف وشعر وتطلق عىل ا ُمل َلزَّ ق.
( )7التي وردت يف املسألة .0794
( )5أي ال حيرم عىل النساء ارتداء احلرير يف غري حالة االحرام.
( )0أي بعد االحرام.

املبادرة إىل التبديل أو التطهري.
م  :0790الُتب االستدامة( )1يف لبا االحرام ،فال بأ بإلقائه عن متنه
لرضورة أو غري رضورة ،كام البأ بتبديله عىل ان يكون البدل واجدا للرشائط(.)0

()4

م  :0795قلنا يف ما سبق :إن االحرام يتحقق بالتلبية او االشعار او التقليد وال
ينعقد االحرام بدوهنا( )2وان حصلت منه نية االحرام ،فاذا احرم املكلف حرمت عليه
أمور ،وهي ثالثة وعرشون كامييل:
 .1الصيد الربي(.)9
 .4جمامعة النساء.
 .0تقبيل النساء.
 .2ملس املرأة(.)7
 .9النظر إىل املرأة(.)5
 .7االستمناء.
( )1أي ال جيب االستمرار بلبس ثوب االحرام أثناء االحرام.
( )4عن كتفيه.
( )0التي مرت يف املسائل .0792-0790-0794
( )2أي بدون التلبية ،أو بدون االشعار او التقليد يف حج القران.
( )9هو احليوان الذي يتوالد عىل االرض اليابسة وليس يف املاء ،وال يألف االنسان.
( )7يقصد باملس هنا ملس املرأة عن شهوة ،أما عن غري شهوة فال إشكال فيه.
( )5ويقصد به أن يكون النظر عن شهوة ،ويشمل املالعبة.

 .5عقد النكاح.
 .0استعامل الطيب.
 .5لبس املخيط للرجال(.)1
 .13التكحل.
 .11النظر يف املرآة.
 .14لبس اخلف( )4واجلورب للرجال.
 .10الكذب والسب.
 .12املجادلة.
 .19قتل القمل ونحوه من احلرشات التي تكون عىل جسد االنسان.
 .17التزيني.
 .15االدهان.
 .10إزالة الشعر من البدن.
 .15سرت الرأ

للرجال ،وكذا االرمتا ( )0يف املاء حتى عىل النساء.

 .43سرت الوجه للنساء.
 .41التظليل للرجال(.)2
( )1املخيط هو الثوب الذي خياط خياطة ال نسجا وجيعل فيه اخليوط.
( )4يطلق اخلف عىل ما يسرت ظهر القدمني ،وهو النعل املصنوعة من اجللد الرقيق.
( )0يقصد باالرمتا

غطس متام البدن يف املاء دفعة واحدة.

( )2التظليل كاستعامل املظلة الشمسية وغريها بأن يكون احلاج َتت سقف أو غطاء ،أو أن يضع
شيئا فوق رأسه دون أن يالصقه ،حال السري.

 .44التقليم.
 .40محل السالح.
م  :0773ال جيوز للمحرم سواء كان يف احلل( )1أو احلرم( )4صيد احليوان الربي
()2
أو قتله سواء كان حملل األكل أم مل يكن ،كام ال جيوز له قتل احليوان الربي وان تأهل
احلرم وان كان الصائد حمال(.)9
بعد صيده ،وال جيوز صيد َ
()0

م  :0771كام حيرم عىل املحرم صيد احليوان الربي َترم عليه االعانة عىل
صيده ،ولو باالشارة ،وال فرق يف حرمة االعانة بني أن يكون الصائد حمرما أو حمال(.)7
م  :0774ال جيوز للمحرم إمساك الصيد الربي واالحتفاظ به وان كان
اصطياده له قبل إحرامه.
وال جيوز له أكل حلم الصيد وان كان الصائد حمال ،وحيرم الصيد الذي ذبحه
املحرم( )5عىل املحل أيضا ،وكذلك ماذبحه املحل يف احلرم( ،)0واجلراد ملحق باحليوان
الربي فيحرم صيده وامساكه واكله.
( )1أي قبل وصوله اىل حرم مدينة مكة ،وحدود احلرم مفصلة يف اهلامش التايل.
( )4يقصد باحلرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ،واملسافة من املسجد احلرام إىل حد احلرم
اثنان وعرشون كيلومرتا تقريبا وبشكل دقيق هو  41570م.
( )0هو احليوان الذي يولد يف الرب وال يعيش مع النا .
( )2أي صار يألف النا

وال ينفر منهم بعد صيده.

حرم مكة حتى ولو كان الصائد غري ُحمْرم.
( )9أي ال جيوز الصيد يف منطقة َ
للم ْحرم إعانته يف صيده.
( )7أي حتى لو كان الصائد غري ُحمْرم فال جيوز ُ
املحرم إثام وذبح صيدا فال جيوز حتى لغري املحرم األكل منه.
( )5أي لو ارتكب ْ
( )0أي ما يذبحه غري املحل يف حرم مكة ال جيوز االكل منه حتى لغري املحرم.

م  :0770احلكم املذكور إنام خيتص باحليوان الربي ،وأما صيد البحر كالسمك
فال بأ به ،واملراد بصيد البحر مايعيش فيه فقط.
واما مايعيش يف الرب والبحر كليهام( )1فان كان يبيض ويفرخ يف البحر فهو
بحري ،وان كان يبيض ويفرخ يف الرب فهو بري.
وال جيوز صيد مايشك يف كونه بريا.
م  :0772فراخ هذه االقسام الثالثة من احليوانات الربية والبحرية واالهلية
وبيضها تابعة لالصول( )4يف حكمها.
م  :0779ال جيوز للمحرم قتل السباع( )0إال فيام إذا خيف منها عىل النفس،
وكذلك إذا آذت محام احلرم ،وال كفارة يف قتل السباع( )2حتى االسد ،بال فرق بني ما
جاز قتلها ومامل جيز.
م  :0777جيوز للمحرم أن يقتل االفعى ،واألسود الغدر )9(،وكل حية سوء،
والعقرب ،والفأرة ،وال كفارة يف قتل يشء من ذلك.
م  :0775ال بأ
الرمي وقتلهام.

للمحرم ان يرمي الغراب واحلدأة( ،)7وال كفارة لو أصاهبا

( )1أي من احليوانات الربمائية.
( )4أي بيض احليوان الربي بري ،وبيض البحري بحري وبيض األهيل أهيل.
( )0السباع :من الوحوش والطيور ،وهي ما تفرت احليوان بناهبا أو خملبها لألكل ،أو كل ما كان
ذا خمالب أو ناب يفرت من احليوان أو ما يتغذى باللحم كاألسد والنمر والفهد والثعلب
والصقر والباز ونحوها.
حمرما بقتل السبع فال ُتب عليه الكفارة.
( )2أي أن احلاج املحرم لو ارتكب َّ
( )9األسود الغدر :يطلق هذا الوصف عىل االفعى العظيمة.
( )7احلدأة طائر أسود أو رمادي خبيث يصيد اجلرذان.

م  :0770يف قتل النعامة( )1بدنة( ،)4ويف قتل بقرة الوحش( )0بقرة ،ويف قتل محار
الوحش( )2بقرة ،ويف قتل الظبي( )9واألرنب شاة ،وكذلك يف الثعلب(.)7
م  :0775من أصاب شيئا من الصيد( )5فان كان فداؤه بدنة ومل جيدها فعليه
إطعام ستني مسكينا ،لكل مسكني مد( ،)0فان مل يقدر صام ستني يوما وان مل يقدر
صام ثامنية عرش يوما.
وان كان فداؤه بقرة ومل جيدها فليطعم ثالثني مسكينا ،فان مل يقدر صام تسعة
ايام .وان كان فداؤه شاة ومل جيدها فليطعم عرشة مساكني ،فان مل يقدر صام ثالثة
أيام.
م  :0753إذا قتل املحرم محامة ونحوها يف خارج احلرم فعليه شاة ،واذا قتلها
املحل يف احلرم فعليه درهم(.)5
( )1النعامة :طائر كبري يشتهر بنعومة ريشة حتى غدا مرضبا للمثل.
( )4البدنة :هي الناقة أي انثى االبل ،ومر بياهنا مفصال يف هامش املسألة .0724
( )0بقرة الوحش :حيوان بري يطلق عليه أسم البقر جمازا وليس منها.
( )2محار الوحش :حيوان بري يف بطنه بياض وعىل قوائمه خطوط سوداء.
( )9الظبي :هو الغزال ومنه أنواع متعددة.
( )7الثعلب من حيوانات السباع املفرتسة.
( )5أي من عمل حمرما باصطياده شيئا من احليوانات.
( )0املد :مكيا ل من املكاييل الشائعة يف املدينة املنورة يف العَّص النبوي وقبيله وبعده ،وهو باملقادير
احلديثة يساوي ما وزنه حوايل ثالثة أرباع الكيلو ،أي  593غراما.
( )5للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الرشعي ووزنه من الفضة  4.2غرام.وهناك درهم نقدي
يبلغ وزنه من الفضة  4،555غ وهناك الدرهم البغيل ووزنه  0،07غ.

ويف فرخها نصف درهم ،ويف بيضها ربعه(.)1
واذا قتلها املحرم يف احلرم فعليه اجلمع بني الكفارتني( ،)4وكذلك( )0يف قتل
الفرخ وكَّس البيض ،وحكم البيض إذا َترك فيه الفرخ حكم الفرخ(.)2
م  :0751يف قتل القطاة( )9واحلجل( )7والدراج( )5ونظريها محل قد فطم من اللبن
وأكل الشجر( ،)0ويف العصفور والقربة( )5والصعوة( )13مد من الطعام( )11عىل املشهور،
واالحوط فيها محل فطيم( ،)14ويف قتل جرادة واحدة مترة ،او كف من الطعام ويف اكثر
من واحدة كف من الطعام ،ويف الكثري( )10شاة.
( )1هذا حكم من مل يكن حمرما إذا قتل فرخا او كَّس بيضا.
( )4أي كفارة ألنه قتل وهو حمرم وهي شاة ،وكفارة ألن القتل يف احلرم وهي درهم.
( )0أي جيب عىل املحرم كفارتان يف قتله للفرخ او يف كَّسه للبيض.
( )2وهو نصف درهم.
( )9القطاة :طائر رضبت به عدة أمثال عند العرب فيقال :لو ترك القطا لنام ،ويقصد به من َييج
إذا هتيج ،ويقال :أدل من قطاة ،ألنه يرد املاء ليال من مسافات بعيدة.
( )7احلجل طائر صغري له مشية خاصة فيقال كمشية احلجل.
( )5الدراج :طري مرقط بالسواد والبياض ،قصري املنقار ،وهو يشبه احلجل لكنه أكرب منه .والدراج
من الطيور التي تطري وتعدو حيث أنه يدرج يف مشيه.
( ) 0أي أن احلمل الذي جيب دفعه كفارة ال بد من أن يكون قد فطم من احلليب وصار يرعى
االعشاب.
( )5القربة :طائر صغري أصغر من العصفور الدوري.
( )13الصعوة :عصفور لطيف صغري أمحر الرأ

له ذنب طويل يرمح به.

( )11أي ثالثة أرباع الكيلو من الطعام.
( )14أي غنمة صغرية فطمت عن احلليب وصارت تأكل العشب.
( )10أي يف قتل اجلراد الكثري كفارة شاة.

م  :0754يف قتل الريبوع( )1والقنفذ( )4والضب( )0وما أشبهها جدي( ،)2ويف قتل
العظاية( )9كف من الطعام.
م  :0750يف قتل الزنبور( )7متعمدا إطعام يشء من الطعام( ،)5وان كان القتل
دفعا اليذائه فال يشء عليه.
م  :0752جيب عىل املحرم ان ينحرف عن اجلادة( )0اذاكان فيها اجلراد ،فان مل
يتمكن فالبأ بقتلها.
م  :0759لو اشرتك مجاعة حمرمون يف قتل صيد فعىل كل واحد منهم كفارة
مستقلة.
م  :0757كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ،فلو صاده املحرم واكله فعليه
كفارتان.
م  :0755من كان معه صيد ودخل احلرم جيب عليه إرساله( )5فان مل يرسله
( ) 1الريبوع :حيوان طويل الرجلني قصري اليدين جدا وله ذنب كذنب اجلرذ يرفعه صعدا لونه
كلون الغزال.
( )4ما أبيض شطرا ،أسود ظهرا ،يميش قمطرا ،ويبول قطرا ،وهوالقنفذ.
( )0الضب :حيوان من جنس الزواحف غليظ اجلسم خشنه وله ذنب عريض.
( )2اجلدي :صغري املاعز ،الذكر من املاعز.
( ) 9العظاية :دويبة أكرب من الوزغة ،وتسمى شحمة األرض ،وهي أنواع كثرية منها األبيض
واألمحر واألصفر واألخرض ،وكلها منقطة بالسواد ،ويقال له (احلرذون).
( )7الزنبور :هو ذباب كبري يلسع( ،يعقص) ويسمى (الدبور).
( )5أي يكفي مقدار ما يسمى شيئا من الطعام.
( )0أي عليه أن يغري الطريق التي يتواجد هبا اجلراد كي ال يقتل منها اثناء احرامه.
( )5أي لو كان معه صيد ووصل اىل حرم مدينة مكة فعليه اطالق رساحه.

حتى مات لزمه الفداء(.)1
م  :0750الفرق يف وجوب الكفارة يف قتل الصيد واكله بني العمد والسهو
واجلهل(.)4
م  :0755تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهال او نسيانا او خطأ ،وكذلك يف
العمد( )0واما إذا تكرر الصيد عمدا من املحرم يف احرام واحد مل تتعدد الكفارة.
م  :0703حيرم عىل املحرم اجلامع اثناء عمرة التمتع ،وأثناء العمرة املفردة،
واثناء احلج ،وبعده قبل االتيان بصالة طواف النساء.
م  :0701إذا جامع املتمتع اثناء عمرته قبال او دبرا عاملا عامدا ،فان كان بعد
الفراغ من السعي مل تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ،وهي بدنة للمورس وبقرة
للمتوسط وشاة للمعَّس.
وان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة ،والتفسد عمرته ايضا عىل
االظهر.
واالحوط اعادهتا قبل احلج مع االمكان ،واال اعاد حجه يف العام القابل.
م  :0704إذا جامع املحرم للحج امرأته قبال أو دبرا عاملا( )2عامدا قبل الوقوف
( )1أي لو مات الصيد معه يف حرم مكة دون ان يطلق رساحه فعليه كفارة.
( )4خالفا ملعظم املحرمات التي تسقط كفارهتا يف حال االتيان هبا سهوا.
( ) 0أي أن وجوب الكفارة يف حال الصيد يتحقق يف كل الظروف ،سواء كان الصيد عمدا أو ناُتا
عن جهل أو نسيان أو خطأ وذلك فيام لو كان يف إحرامني ،كام لو اصطاد اثناء عمرة احلج ثم
اصطاد بعد احرامه للحج ،وأما لو تكرر الصيد يف إحرام واحد فال تتكرر الكفارة.
( )2أي عاملا بحرمة جمامعة زوجته يف فرتة االحرام ،بخالف ما لو كان جاهال باحلكم.

باملزدلفة( )1وجبت عليه الكفارة )4(،واالمتام( ،)0واعادة احلج من عام قابل ،سواء كان
احلج فرضا أو نفال( ،)2وكذلك املرأة( )9إذاكانت حمرمة وعاملة باحلال ومطاوعة له عىل
اجلامع.
مكر َهة عىل اجلامع مل يفسد حجها ،وُتب عىل الزوج املكره
ولو كانت املرأة َ
كفارتان ،واليشء عىل املرأة.
وكفارة اجلامع بدنة مع اليَّس( )7ومع العجز عنها شاة.
وجيب التفريق بني الرجل واملرأة يف حجتهام( ،)5ويف املعادة( )0إذا مل يكن معهام
ثالث إىل أن يرجعا إىل نفس املحل الذي وقع فيه اجلامع ،واالحوط استحبابا استمرار
الفصل إىل الفراغ من متام أعامل احلج.
م  :0700إذا جامع املحرم امرأته عاملا عامدا بعد الوقوف باملزدلفة ،فان كان
قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة عىل النحو املتقدم( ،)5ولكن الُتب عليه
االعادة ،وكذلك إذا كان مجاعه قبل ُتاوز النصف من طواف النساء( ،)13وأما إذا كان
( )1املزدلفة هي املشعر احلرام الذي يصله احلاج بعد مغادرته لعرفات.
( )4سيأيت بيان الكفارة يف آخر املسألة.
( )0أي إمتام حجه رغم احلكم عليه بوجوب إعادة احلج يف السنة التالية.
( )2أي حتى لو كان احلج مستحبا.
( )9فيجب عليها الكفارة وإمتام احلج وإعادته يف السنة التالية سواء كان احلج واجبا او مستحبا.
( )7أي مع كونه ميسور احلال ماديا ،وإال فيجب عليه شاة.
( )5أي طوال فرتة احلج الذي حصل فيه اجلامع املحرم بينهام.
( )0أي جيب التفريق بينهام حتى يف احلجة التي جيب عليهام اعادهتا.
( )5كام مر يف املسألة السابقة.
( )13أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف.

بعده فال كفارة عليه.
م  :0702من جامع امرأته عاملا عامدا يف العمرة املفردة وجبت عليه الكفارة
وهى بدنة( )1والتفسد عمرته إذا كان اجلامع بعد السعي ،وأما إذا كان قبله بطلت
عمرته ايضا ،ووجب عليه أن يقيم بمكة إىل شهر آخر ثم خيرج إىل أحد املواقيت
وحيرم منه للعمرة املعادة ،واالحوط استحبابا إمتام العمرة الفاسدة أيضا.
م  :0709من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته املحرمة وجبت الكفارة عىل
زوجته ،وعىل الرجل أن يغرمها( )4والكفارة بدنة.
م  :0707إذا جامع امرأته جهال( )0أو نسيانا صحت عمرته وحجه ،والُتب
عليه الكفارة.
وهذا احلكم( )2جيري يف بقية املحرمات االتية التي توجب الكفارة ،بمعنى أن
ارتكاب أي عمل عىل املحرم اليوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل
أو نسيان ،ويستثنى من ذلك موارد:
 .1ما إذا نيس الطواف يف احلج وواقع أهله( ،)9أو نيس شيئا من السعي يف عمرة
التمتع فأحل العتقاده الفراغ من السعي ،وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصري
جاهال باحلكم.
 .4من أمر يده عىل رأسه أو حليته عبثا فسقطت شعرة أوشعرتان.
( )1البدنة هي الناقة (انثى االبل) مع أهنا تطلق يف اللغة عىل الناقة والبقرة.
( )4أي عىل الزوج أن يدفع الكفارة.
( )0جهال بحرمة ذلك عليه أثناء االحرام.
( )2أي صحة احلج وعدم الكفارة.
( )9أي أنه نيس أن يطوف وجامع زوجته.

 .0ما إذا دهن عن جهل ،ويأيت مجيع ذلك يف حماهلا(.)1
م  :0705ال جيوز للمحرم تقبيل زوجته من غري فرق بني أن يكون عن شهوة
وعن غري شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة واما إذا مل يكن التقبيل عن
شهوة فكفارته شاة.
م  :0700إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته املحرمة فاالحوط استحبابا
أن يكفر بدم شاة.
م  :0705ال جيوز للمحرم ان يمس( )4زوجته عن شهوة ،فإن فعل ذلك لزمه
كفارة شاة ،واذا مل يكن املس عن شهوة فال يشء عليه .وان خرج منه املنى(.)0
م  :0753إذا العب املحرم إمرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة( ،)2وإذا نظر إىل
امرأة أجنبية( )9عن شهوة أو غري شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ،وهى بدنة وان مل
يتمكن منها بقرة ومع عدم التمكن منها شاة .واما إذا نظر إليها( )7ولو عن شهوة ومل
( )1يف املسألة .0527
( )4يقصد باملس هنا املالمسة وليس املجامعة ،وما حيرم هو املس عن شهوة ورغبة.
( )0فإذا ملس زوجته عن غري شهوة وصادف ثوران الشهوة ونزول املني فال كفارة عليه.
( )2مر بيان معنى البدنة يف هامش املسألة .0724
( )9أي ليست زوجته.
( )7أي اىل املرأة االجنبية عنه.

يمن فهو وان كان مرتكبا ملحرم اال أنه ال كفارة عليه.
م  :0751إذا نظر املحرم إىل زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة،
وهي بدنة ،واما إذا نظر اليها بشهوة ومل يمن ،أو نظر إليها بغري شهوة فأمنى فال كفارة
عليه(.)1
م  :0754جيوز استمتاع املحرم من زوجته يف غري ما ذكر( ،)4إال أن االحوط
ترك االستمتاع منها مطلقا.
م  :0750اذا عبث املحرم بذكره فأمنى( )0فحكمه حكم اجلامع ،وعليه فلو وقع
ذلك يف إحرام احلج قبل الوقوف باملزدلفة وجبت الكفارة ،ولزم إمتامه واعادته يف
العام القادم.
كام أنه لو فعل ذلك يف عمرته املفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه
االمتام واالعادة عىل ماتقدم ،وكفارة االستمناء كفارة اجلامع(.)2
ولو استمنى بغري ذلك كالنظر واخليال ،وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة
وهى بدنة.
وال ُتب إعادة حجه وال تفسد عمرته ،وان كان االحوط استحبابا رعاية
االحتياط.

( )1وهبذا خيتلف حكم النظر اىل زوجته عن غريها.
( )4من تقبيل ومس ونظر بشهوة ،فيجوز له االستمتاع بسامع صوهتا مثال.
( )0أي خرج منه املني نتيجة إثارته لنفسه.
( )2كام مر يف املسألة .0704

م  :0752حيرم عىل املحرم التزويج لنفسه أو لغريه( ،)1سواء أكان ذلك الغري
حمرما أم حمال ،وسواء أكان التزويج تزويج دوام ام كان تزويج انقطاع( ،)4ويفسد
العقد يف مجيع هذه الصور.
م  :0759لو عقد املحرم أو عقد املحل للمحرم عىل امرأة ودخل الزوج هبا
وكان العاقد والزوج عاملني بتحريم العقد يف هذا احلال فعىل كل منهام( )2كفارة بدنة،
وكذلك عىل املرأة إن كانت عاملة باحلال ،وَترم عليه أبدا(.)9

()0

م  :0757حيرم عىل املحرم حضور جملس العقد والشهادة عليه ،وذهب
بعضهم إىل حرمة أداء الشهادة عىل العقد السابق أيضا ،ولكن دليله غريظاهر.
م  :0755االحوط وجوبا ان اليتعرض املحرم خلطبة النساء(.)7
نعم ال بأ
بقصد االستمتاع.

بالرجوع إىل املطلقة الرجعية ،وبرشاء االماء( ،)5وإن كان رشاؤها

واالحوط أن اليقصد برشائه االستمتاع حال االحرام ،واالظهر جواز َتليل
أمته ،وكذا قبوله التحليل.
( )1بأن جيري عقد الزواج لنفسه ،أو لغريه.
( )4هو الزواج املنقطع الذي يعرب عنه بزواج املتعة.
( )0أي جامعها.
( )2أي عىل العاقد وعىل الزوج.
( )9فزواجه هذا باطل وال جيوز هلام الزواج مستقبال.
( )7خطبة النساء ،أي طلب الزواج من املرأة ،يقال هلا أو لوليها.
( )5أي رشاء العبيد وهذا ليس له وجود يف زماننا.

م  :0750حيرم عىل املحرم استعامل الزعفران( )1والعود( )4واملسك( )0والور
والعنرب( )9بالشم والدلك واألكل( ،)7وكذلك لبس مايكون عليه أثر منها.

()2

واالحوط استحبابا االجتناب عن كل طيب.
م  :0755البأ بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ،ولكن
يمسك عن شمها حني االكل عىل االحوط استحبابا.
م  :0533الجيب عىل املحرم أن يمسك( )5عىل أنفه من الرائحة الطيبة حال
سعيه بني الصفا واملروة ،إذا كان هناك من يبيع العطور.
ولكن االحوط لزوما ان يمسك عىل أنفه من الرائحة الطيبة يف غري هذا احلال،
والبأ بشم خلوق الكعبة( )0وهو نوع خاص من العطر.
م  :0531إذا استعمل املحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة
عىل املشهور ،ولكن يف ثبوت الكفارة يف غري األكل والتدهني إشكال ،فال جيب

( )1الزعفران :شعريات تؤخذ من ورد خاص يصنع منه الطيب ويوضع يف الطعام.
( )4العود :نوع من البخور وتصنع منه بعض أنواع الطيب.
( )0املسك :لفظ فاريس معرب لنوع من الطيب ،وكانت العرب تسميه املشموم.
( )2الور

نبت أصفر نباته مثل السمسم يوجد يف ارض اليمن ويستعمل للصبغ.

( )9وهو نوع من الطيب ومصدره البحر ،خيرج من بعض احليوانات فيطفوا عىل املاء.
( )7فبعض هذه االنواع يستعمل للطيب وبعضها يستعمل أيضا يف االكل كالزعفران.
( )5بأن يسد أنفه كي ال يشم الروائح الطيبة حال السعي بني الصفا واملروة.
( )0وهو طيب معروف تغلب عليه احلمرة والصفرة ،ويصنع من املواد التالية :الزعفران وقصب
الذريرة واألشنة والقرنفل والقرفة وماء الورد ودهن الورد بمقادير حمددة وطريقة خاصة.

التكفري(.)1
م  :0534حيرم عىل املحرم أن يمسك عىل أنفه من الروائح الكرَية( .)4نعم
البأ باالرساع يف امليش للتخلص منذلك.
م  :0530حيرم عىل املحرم ان يلبس القميص( )0والقباء( )2والَّسوال( )9والثوب
املزرور( )7مع شد أزراره والدرع( ،)5وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان ،وجيب
االجتناب عن كل ثوب خميط ،ويستثنى من ذلك (اهلميان)( ،)0وهو مايوضع فيه
النقود لالحتفاظ هبا ويشد عىل الظهر أو البطن ،فان لبسه جائز وان كان من املخيط
وكذلك ال بأ بالتحزم باملخيط الذي يستعمله املبتىل بالفتق( )5ملنع نزول االمعاء يف
االنثيني( ،)13وجيوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأ باللحاف( )11ونحوه من
( )1إال يف أكل الطيب او التدهن به دون ما لو شمه فقط.
( )4أي ال جيوز له أن يسد أنفه كي ال يشم الروائح الكرَية.
( )0وهو اجللباب وهو ما يعرف يف العراق وعىل امتداده يف بلدان اخلليج ب (الدشداشة) ويف أصقاع
اجلزيرة العربية ب (الثوب) ويف مَّص والشامل اإلفريقي (اجلالبية).
( )2القباء هو الثوب اخلارجي ،وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص (اجللباب) ،ويتمنطق
به ،ومنه ما يعرف اآلن بالعباءة أو العباية والبشت أو املشلح.
( )9الَّسوال هو لبا

يغطي البدن من الَّسة إىل الركبة.

( )7أي الثوب الذي له أزرار كالقميص العادي يف زماننا.
( )5الدرع هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان.
( )0يوضع فيه النقود لالحتفاظ هبا ويشد عىل الظهر أو البطن ،ويعرف ب "الكمر".
( )5الفتق :أي الفتاق ،وهو شق يف جدار البطن ،قد يربز منه يشء من املعدة.
( )13االنثيني :يقصد به اخلصيتان (البيضتان) عند الرجل.
( )11اللحاف كل ثوب يغطى به املرء.

املخيط حالة االضطجاع للنوم وغريه.
م  :0532ال جيوز أن يعقد االزار( )1يف عنقه ،ولكن له ان يعقده بوسطه ،وان
يغرزه بأبرة ونحوها ،واالحوط استحبابا ان اليعقد الرداء أيضا ،والبأ بغرزه
باالبرة وامثاهلا.
م  :0539جيوز للنساء لبس املخيط مطلقا عدا القفازين( )4وهو لبا
يلبس لليدين.

خاص

م  :0537إذا لبس املحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ،وتلزم
الكفارة عليه ولو كان لبسه لالظطرار(.)0
م  :0535االكتحال عىل صور:
 .1أن يكون بكحل أسود ،مع قصد الزينة وهذا حرام عىل املحرم قطعا،
وتلزمه كفارة شاة عىل االحوط استحبابا.
 .4أن يكون بكحل أسود ،مع عدم قصد الزينة.
 .0أن يكون بكحل غري أسود مع قصد الزينة ،فعليه االجتناب يف هاتني
الصورتني ،كام ان االحوط استحبابا التكفري فيهام.
 .2االكتحال بكحل غري أسود ،واليقصد به الزينة ،والبأ به ،والكفارة عليه
( )1مر بيان املقصود من االزار يف املسألة .0725
( )4القفاز :لبا للكف من نسيج أو جلد وهو ما تلبسه املرأة يف يدَيا ويغطي األصابع والكف،
وقد يكون إىل املرفق.
( )0سواء كان االضطرار نتيجة لوضع صحي أو كان هبدف متكنه من املرور عىل احلواجز العسكرية
التي متنع مرور املحرم إذا مل يكن لديه تَّصيح باحلج.

بال إشكال(.)1
م  :0530حيرم عىل املحرم النظر يف املرآة للزينة( ،)4وكفارته شاة عىل االحوط
استحبابا ،وكذا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غري الزينة كنظر السائق فيها لرؤية
ماخلفه من السيارات( ،)0ويستحب ملن نظر فيها للزينة ُتديد التلبية ،أما لبس النظارة
فال بأ به للرجل او املرأة إذا مل يكن للزينة( ،)2واالحوط استحبابا االجتناب عنه،
وهذا احلكم( )9الجيري يف سائراالجسام الشفافة ،فال بأ بالنظر إىل املاء الصايف او
االجسام الصقيلة( )7االخرى.
م  :0535حيرم عىل الرجل املحرم لبس اخلف( )5واجلورب( ،)0وكفارة ذلك شاة
عىل االحوط استحبابا ،وال بأ بلبسهام للنساء ،واذا مل يتيَّس للمحرم نعل( )5او
شبهه ودعت الرضورة إىل لبس اخلف فاالحوط استحبابا خرقه من املقدم.
( )1حيرم الكحل االسود سواء كان للزينة او لغري الزينة وغري االسود إن كان للزينة.
( )4فال جيوز أن ينظر املحرم اىل املرآة ألي سبب سواء للزينة او لغري الزينة.
( )0أما إذا مل يتعمد النظر اىل املرآة فليس عليه كفارة.
( )2كالنظارات الطبية والنظارات الشمسية التي تلبس ألسباب طبية ،ال ألسباب أخرى.
( )9أي حرمة النظر ال تنطبق عىل غري املرآة.
( )7كام لو شاهد انعكا

صورته عىل جدار أو لوح.

( )5اخلف كام مر يطلق عىل ما يسرت ظهر القدمني،وهو النعل املصنوعة من اجللد الرقيق.
( )0اجلورب :ما يلبس من القامش ونحوه بالقدمني إىل ما فوق الكعبني (الكلسات).
( )5أي مل يكن لديه حذاء يلبسه أثناء إحرامه.

وال بأ

بسرت متام ظهر القدم من دون لبس( ،)1بل ولبس من غري خميط(.)4

م  :0513الكذب والسب( )0حمرمان يف مجيع االحوال ،وتتأكد حرمتهام حال
االحرام.
ال َر َف َث َوالَ ُف ُس َ
واملراد من الفسوق يف قولهَ ﴿ :ف َ
احل ِّج﴾
وق َوالَ جدَ َال يف ْ َ
[البقرة  ،]155 :هوالكذب والسب والتفاخر ،وهو اظهار الفخر من حيث
احلسب( )2او النسب(.)9
وهو عىل قسمني:
االول :أن يكون ذلك إلثبات فضيلة لنفسه مع استلزام احلط من شأن
االخرين ،وهذا حمرم يف نفسه(.)7
الثاين :أن يكون ذلك الثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغري،
وحطا من كرامته ،وهذا ال بأ به يف نفسه( )5ولكن حيرم عىل املحرم.
م  :0511ال جيوز للمحرم اجلدال ،وهو قول (ال واهلل) و(بىل واهلل) مرة واحدة
( )1بأن يغطيه ظاهر قدميه.
( )4كاحلذاء البالستيكي املصنوع قطعة واحدة.
( )0السب والشتم هو رمي الغري بكالم يقصد به تنقيصه وإهانته.
( )2احلسب :هو الرشف الثابت يف اآلباء وما يعده الشخص من مفاخر آبائه.
( )9النسب :بالقرابة ،فكام يكون باآلباء يكون باالنتساب اىل البلدان او الصناعات.
( )7سواء كان حال االحرام أو يف غري االحرام فهو عمل حمرم.
( )5أي أن هذا القسم من التفاخر حمرم عىل املحرم فقط دون غريه.

يف اليمني الكاذبة( )1والتكرار ثالثا يف الصادقة( )4واالحوط استحبابا ترك احللف حتى
بغري هذه االلفاظ.
م  :0514يستثنى من حرمة اجلدال أمران:
االول :أن يكون ذلك لرضورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.
الثاين :أن اليقصد بذلك احللف( )0بل يقصد به أمرا آخر كإظهار املحبة
والتعظيم كقول القائل :ال واهلل ال تفعل ذلك.
م  :0510ال كفارة عىل املجادل فيام اذا كان صادقا يف قوله ،ولكنه يستغفر
ربه(.)2
هذا فيام اذا مل يتجاوز حلفه املرة الثانية ،واال كان عليه كفارة شاة( ،)9واما اذا كان
اجلدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة االوىل ،وشاة أخرى للمرة الثانية ،او بقرة،
وبدنة( )7للمرة الثالثة واليبعد كفاية البقرة.
م  :0512ال جيوز للمحرم قتل( )5القمل وال إلقاؤه من جسده ،البأ بنقله من
مكان اىل مكان آخر.
( )1أي أن احللف كاذبا مرة واحدة من املحرمات التي تستلزم الكفارة عىل املحرم.
( )4أي أن تكرار احللف صادقا ثالث مرات هو مما حيرم عىل املحرم أيضا.
( )0كام لو كان معتادا عىل التلفظ بعبارة اليمني دون قصد.
( )2فيكون االستغفار كفارته يف هذه احلالة.
( )9كفارة الشاة مع صدقه يف احللف مرة ثالثة.
( )7يقصد بالبدنة الناقة ،ومر بياهنا مفصال يف هامش املسألة .0724
( )5هوام اجلسد :هي احلرشات التي قد تتواجد عىل اجلسد كالنمل والذباب أو بني الشعر كالقمل.

واذا قتله فاالحوط التكفري عنه بكف من الطعام للفقري ،اما البق( )1والربغوث
وامثاهلام فاالحوط عدم قتلهام إذا مل يكن هناك رضر يتوجه منهام عىل املحرم واما
دفعهام فجائز وإن كان الرتك احوط.

()4

م  :0519حيرم عىل املحرم التزين( ،)0ولكن الحيرم التختم بقصد الزينة،
ويكره ،وال بأ بذلك( )2بقصد االستحباب ،وكفارته شاة( )9عىل االحوط استحبابا.
م  :0517الحيرم عىل املحرم استعامل احلناء فيام إذا عد زينة خارجا وقصد به
التزين ،وأوىل باجلواز ما إذا مل يكن زينة ،كام إذا كان لعالج ونحوه.
م  :0515حيرم عىل املرأة املحرمة لبس احليل للزينة ،وعىل الرجال ،واال( )7ال
حيرم.
م  :0510ال جيوز للمحرم االدهان لو كان بام فيه رائحة طيبة ،ويستثنى من
ذلك ماكان لرضورة او عالج.
م  :0515كفارة االدهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بام فيه

()5

( )1البق :حرشة تشبه القملة.
( )4حرشة سوداء صغرية.
( )0الزينة :ما يتزين به االنسان من حيل ولبس وتَّسيح شعر وشبه ذلك.
( )2أي جيوز لبس اخلاتم بقصد أنه مستحب وال كراهة يف ذلك.
( )9أي كفارة التزيني شاة من الغنم او من املاعز.
( )7أي إذا مل يكن لبسه للزينة بل حلفظه مثال.
( )5أي إذا كان يف الطيب يشء من هذه االشياء املذكورة.

املسك او العنرب او الزعفران او الور او العود او الكافور( ،)1والُتب الكفارة
للتدهني بام ليس فيه واحد من ما ذكر او كان عن جهل.
م  :0543ال جيوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه( )4أو بدن غريه املحرم او
املحل.
وتستثنى من ذلك حاالت أربع(:)0
 .1أن يتكاثر القمل عىل جسد املحرم ويتأذى بذلك.
 .4أن تدعو رضورة إىل إزالته .كام إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا او نحوذلك.
 .0أن يكون الشعر نابتا يف أجفان العني ويتأمل املحرم بذلك.
 .2أن ينفصل الشعر من اجلسد من غري قصد حني الوضوء أو االغتسال.
م  :0541إذا حلق املحرم رأسه من دون رضورة فكفارته شاة ،عىل االحوط
واليبعد التخيري اآلتى( )2واذا حلقه لرضورة فكفارته شاة ،او صوم ثالثة أيام ،او
إطعام ستة مساكني ،لكل واحد مدان( )9من الطعام ،واذا نتف املحرم شعره النابت
َتت إبطيه فكفارته شاة ،واذا نتف أحد إبطيه فكفارهتا طعام ثالثة مساكني وال
كفارة يف حلق املحرم رأ غريه( )7حمرما كان ام حمال.
( )1هو نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل يف حنوط امليت.
( )4سواء كانت إزالة الشعر عن رأسه أو عن يده أو أي عضو من جسده.
( )0تندرج احلاالت الثالث االوىل َتت عنوان الرضورة والرابعة َتت عنوان عدم القصد.
( )2أي يكون خمريا يف الكفارة كام لو حلق عن رضورة.
( )9أي حوايل كيلو ونصف الغرام ( 1933غرام).
( )7عليه االستغفار فقط لكونه ارتكب عمال حمرما.

م  :0544ال بأ بحك املحرم رأسه ما مل يسقط الشعر عن راسه وما مل يدمه(،)1
وكذلك البدن(.)4
واذا أ َم َّر املحرم يده عىل رأسه او حليته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف
من طعام ،واما إذا كان يف الوضوء ونحوه فاليشء عليه.
م  :0540ال جيوز للرجل املحرم سرت رأسه ،ولو جزء منه بثوب ونحوه
واالحوط استحبابا عدم سرته بام ال يتعارف السرت به كالطني وان كان عدم البأ
به.
وال بأ بسرته بحبل القربة( ،)0وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة
الصداع ،وكذلك ال جيوز سرت األذنني(.)2
م  :0542جيوز سرت الرأ

بيشء من البدن كاليد ،واالحوط استحبابا تركه.

م  :0549ال جيوز للمحرم االرمتا ( )9يف املاء وكذلك يف غري املاء( )7عىل
االحوط استحبابا والفرق يف ذلك بني الرجل واملرأة عىل االحوط.
م  :0547إذا سرت املحرم رأسه فكفارته شاة ،وال ُتب الكفارة يف موارد جواز
السرت واالضطرار.
( )1أي ما مل يؤد احلك عىل الرأ

اىل نزول الدم منه.

( )4أي له أن حيك جسده رشط أن ال ينزل منه دم.
( )0القربة :هي الدلو ،او اجلرة.
( )2كام يمكن أن يقع به احلاج أثناء استعامله لبعض أنواع التلفونات.
( )9االرمتا

أي غطس متام البدن يف املاء دفعة واحدة كام مر يف هامش املسألة .0795

( )7كامء الورد أو يف حوض السباحة اململوء بالصابون مثال.

م  :0545ال جيوز للمرأة املحرمة ان تسرت وجهها بالربقع( )1او النقاب( )4او
ماشابه ذلك.
م  :0540للمرأة املحرمة ان تتحجب من االجنبي بأن تنزل ما عىل رأسها من
اخلامر( )0او نحوه إىل ماحياذي أنفها او ذقنها.
م  :0545كفارة سرت الوجه شاة عىل االحوط استحبابا.
م  :0503ال جيوز للرجل املحرم التظليل حال مسريه بمظلة أوغريها ولو كان
بسقف املحمل( )2او السيارة او الطائرة ونحوها ،وال بأ بالسري َتت السحابة
املانعة من رشوق الشمس ،وخيتص حرمة التظليل بالراكب والحيرم عىل الراجل
وحيرم التظليل بام اليكون فوق رأ املحرم بأن يكون مايتظلل به عىل أحد جوانبه(،)9
نعم جيوز للمحرم ان يتسرت من الشمس بيديه.
م  :0501قيل املراد من االستظالل التسرت من الشمس او الربد او احلر او املطر
او الريح ونحو ذلك ،فاذا مل يكن يشء من ذلك بحيث كان وجود املظلة كعدمها
فالبأ هبا ،ولكن املراد أعم فال جيوز يف الفرض( ،)7والفرق فيام ذكر بني الليل
( )1الربقع :قناع أو غطاء يسرت وجه املرأة إال عينيها.
( )4هو القناع الذي تسرت به املرأة النصف األسفل من وجهها من مقارن أنفها إىل نحرها.
( )0اخلامر :هو غطاء تسرت به املرأة رأسها.
( )2املحمل :هو مركب يركب عليه عىل البعري (اجلمل).
( )9فالباصات التي تكون بال سقف ال تكفي مع وجود جوانبها.
( )7أي ال جيوز استعامل املظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة ليشء أو ال.

والنهار(.)1
م  :0504البأ
كان بعد مل يتخذ بيتا.

بالتظليل َتت السقوف للمحرم بعد وصوله إىل مكة وان

كام ال بأ به حال الذهاب واالياب يف املكان الذي ينزل فيه املحرم( ،)4وكذلك
فيام إذا نزل يف الطريق للجلو او ملالقاة االصدقاء او لغريذلك.
وجيوز االستظالل يف هذه املوارد بمظلة ونحوها ايضا وان كان االحوط
استحبابا االجتناب عنه.
م  :0500البأ بالتظليل للنساء واالطفال ،وكذلك للرجال عند الرضورة
واخلوف من احلر أو الربد(.)0
م  :0502كفارة التظليل شاة ،الفرق يف ذلك بني حالتي االختيار واالضطرار،
واذا تكرر التظليل فاالحوط استحبابا التكفري عن كل يوم ،إذ تكفي كفارة واحدة
يف كل إحرام(.)2
م  :0509ال جيوز للمحرم تقليم( )9ظفره ولو بعضه إال ان يترضر املحرم ببقائه،
كام اذا انفصل بعض ظفره وتأمل من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.
( )1أي أن حرمة التظليل يف النهار والليل عىل حد سواء.
( )4فيستطيع املحرم بعد وصوله اىل مكة أن ينزل بالسيارة اىل احلرم أو يعود اىل سكنه.
( )0ولكن ال تسقط كفارة التظليل عن الرجال يف مثل هذه احلالة.
( ) 2فلو تظلل أثناء عمرة التمتع مثال لعدة أيام ثم تظلل يف إحرامه حلج التمتع أليام فعليه كفارتان،
وإن كان االحوط استحبابا دفع كفارة عن كل يوم تظلل فيه.
( )9تقليم االظافر هو قص االظافر.

م  :0507كفارة تقليم كل ظفر مد( )1من الطعام ،وكفارة تقليم أظافري اليد
مجيعها يف جملس واحد شاة ،وكذلك الرجل( ،)4واذا كان تقليم أظافر اليد وأظافر
الرجل يف جملس واحد فالكفارة أيضا شاة ،واذا كان تقليم أظافر اليد يف جملس
وتقليم أظافر الرجل يف جملس آخر فالكفارة شاتان.
م  :0505إذا قلم املحرم أظافريه فأدمى( )0اعتامدا عىل فتوى من جوزه وجبت
الكفارة عىل املفتي.
م  :0500ال جيوز للمحرم محل السالح كالسيف والرمح وغريمها مما يصدق
عليه السالح عرفا( ،)2وذهب بعض الفقهاء إىل عموم احلكم آلالت التحفظ ايضا
كالدرع( )9واملغفر( ،)7وهذا القول أظهر(.)5
م  :0505البأ
فالرتك أحوط.

بوجود السالح عند املحرم إذا مل يكن حامال له .ومع ذلك

م  :0523ختتص حرمة محل السالح بحال االختيار ،وال بأ
االضطرار.

به عند

م  :0521كفارة محل السالح شاة عىل االحوط استحبابا .واالظهر عدم
( )1املد :هو حوايل  593غرام.
الر ْجل له حكم تقليم أضافر اليد.
( )4أي أن تقليم أظافر ِّ
( )0أي فخرج الدم نتيجة قصه ألظافره.
( )2وينطبق يف زماننا عىل املسد

والبندقية.

( )9الدرع :غطاء واقي للجسم ،وهو قميص معدِن يقي صاحبه رضبات السالح.
( )7هي قبعة املحارب ،أي ما يلبسه املحارب من املعدن يف رأسه محاية له.
( )5أي أن حرمة محل السالح تنطبق عىل آالت احلامية كالدرع وغريها.

وجوهبا.
إىل هنا انتهت االمور التي َترم عىل املحرم.
م  :0524قال مجع من الفقهاء :ال جيوز للمحرم إخراج الدم من جسده وان
كان ذلك بحك بل بالسواك وكفارته شاة ولكنه مكروه وليس حمرما فال كفارة عليه.
م  :0520ذهب مجع من الفقهاء إىل حرمة قلع الرض عىل املحرم وان مل خيرج
به الدم ،واوجبوا له كفارة شاة ،ولكن يف دليله تأمال فيجوز مع عدم الكفارة.
م  :0522هناك ماتعم حرمته املحرم واملحل وهو أمران

(:1

أحدمها :الصيد يف احلرم ،فانه حيرم عى املحل واملحرم كام تقدم.
ثانيهام :قلع كل يشء نبت يف احلرم ،او قطعه من شجر وغريه ،وال بأ بام
يقطع عند امليش عىل النحو املتعارف( ،)4كام البأ بأن ترتك الدواب يف احلرم لتأكل
من حشيشه ،ويستثنى من حرمة القلع او القطع موارد:
 .1االذخر( )0وهو نبت معروف.
 .4النخل وشجر الفاكهة.
( )1أي أن هذان حيرمان يف حرم مكة عىل املحرم وغري املحرم.
( )4أي امليش العادي وليس الذي يقصد منه اتالف العشب والنبات.
( )0هو حشيش أخرض عريض األوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت.

 .0االعشاب التي ُتعل علوفة لالبل(.)1
 .2االشجار او االعشاب التي تنمو يف دار نفس الشخص ،او يف ملكه او
يكون الشخص هو الذي غر ذلك الشجر او زرع العشب ،واما الشجرة التي
كانت موجودة يف الدار قبل متلكها فحكمها حكم سائر االشجار(.)4
م  :0529الشجرة التي يكون أصلها يف احلرم وفرعها يف خارجه( )0او بالعكس
حكمها حكم الشجرة التي يكون مجيعها يف احلرم.
م  :0527كفارة قلع الشجرة الكبرية بقرة ،والصغرية شاة ،وىف أبعاضها( )2قيمة
املقطوع ،وال كفارة يف قلع االعشاب ،وقطعها.
م  :0525إذا وجبت عىل املحرم كفارة ألجل الصيد يف العمرة فمحل ذبحها
مكة املكرمة.
واذا كان الصيد يف إحرام احلج فمحل ذبح الكفارة منى .هكذا قالوا ،ولكن
جيوز الذبح يف حمل الصيد.
م  :0520إذا وجبت الكفارة عىل املحرم بسبب غري الصيد( )9فيجوز له تأخريها
اىل عودته من احلج فيذبحها أين شاء( ،)7واالفضل إنجاز ذلك يف حجه ،ويف
( )1أي طعاما للجامل.
( )4فال جيوز قطعها.
( )0أي عىل احلد الفاصل بني حرم مكة وخارجها ،وليس خصوص املسجد احلرام.
( )2أي يف قطع بعض الشجرة كفارة وقدرها قيمة ما قطعه من الشجرة.
( )9كالتظليل وغريه.
( )7سواء يف بلده أو يف أي مكان آخر.

خصوص العمرة املفردة يذبحها يف مكة او منى(.)1

م  :0525الطواف هو الواجب الثاِن يف عمرة التمتع ويفسد احلج برتكه عمدا
سواء أكان عاملا باحلكم( )4او كان جاهال به او باملوضوع( ،)0ويتحقق الرتك بالتأخري
اىل زمان اليمكنه إدراك إحرامه ايضا ،واالحوط استحبابا حينئذ العدول اىل حج
االفراد( ،)2وعىل التقديرين ُتب إعادة احلج يف العام القابل.
م  :0593يعترب يف الطواف امور:
االول :النية
فيبطل الطواف اذا مل يقرتن بقصد القربة.
الثاين :الطهارة من احلدثني
ومها االكرب( )9واالصغر( ،)7فلو طاف املحدث عمد ًا او جهال او نسيان ًا مل يصح
طوافه.
نعم اليشرتط الطهارة يف الطواف املستحب.
( )1أي يستحب له أن يذبح الكفارة يف مكة أو منى.
( )4أي يبطل حجه إذا ترك الطواف سواء كان عاملا بوجوب الطواف أو جاهال.
( )0أي أنه يبطل حجه لو كان تركه للطواف ناُتا عن جهله بكيفية الطواف.
( )2مر احلديث عنه مفصال يف املسألة.0719
( )9االكرب هو حدث اجلنابة ،أو احليض ،أو النفا .
( )7هو احلدث الناقض للوضوء كالنوم ،وخروج البول أو الغائط أو الريح.

م  :0591إذا أحدث املحرم أثناء طوافه فللمسألةصور:
االوىل :أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف( ،)1ففي هذه الصورة يبطل طوافه
وتلزمه إعادته( )4بعد الطهارة.
الثانية :أن يكون احلدث بعد إمتامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ،ففي هذه
الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه(.)0
الثالثة :أن يكون احلدث بعد النصف( )2وقبل متام الشوط الرابع ،او يكون بعد
متامه مع صدور احلدث عنه باالختيار ،واالحوط يف هذين الفرضني ان يتم طوافه
بعد الطهارة( )9من حيث قطع ثم يعيده( ،)7وجيزئ عن االحتياط املذكور أن يأيت بعد
الطهارة بطواف كامل يقصد االتيان بام تعلق بذمته( ،)5سواء أكان هو جمموع الطواف،
ام هو اجلزء املتمم للطواف االول( ،)0ويكون الزايد لغوا.
م  :0594إذا شك يف الطهارة قبل الرشوع يف الطواف أو يف أثنائه ،فان علم ان
احلالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك يف صدور احلدث بعدها( )5مل يعتن
( )1أي قبل أن يكمل ثالث أشواط ونصف من الطواف.
( )4أي تبطل األشواط الثالثة وعليه أن يطوف جمددا سبعة أشواط.
( )0فيخرج من الطواف ويتوضأ ويعود اىل املكان الذي قطع طوافه منه فيكمله.
( )2أي أنه أكمل ثالث أشواط ونصف ومل يكمل الشوط الرابع بعد.
( )9أي يكمل الطواف اىل هناية الشوط السابع من املكان الذي قطع فيه طوافه عند احلدث.
( )7أي أنه يطوف جمددا سبعة أشواط بنية االحتياط.
( )5أي يطوف جمددا سبعة أشواط بالنية املذكورة.
( ) 0أي أن نيته يف هذا الطواف هي أن يقصد ما تعلق بذمته وهو إما أن يكون طوافا كامال من سبعة
أشواط ،أو أن يكون شوطا واحدا وهو الذي قطعه يف الطواف االول عند احلدث ،ويف هذه
احلالة يكون الزائد من األشواط يف طوافه الثاِن زائدا.
( )5أي أنه متيقن من أنه كان متوضأ قبل الطواف ويشك يف فساد وضوءه.

بالشك ،واال( )1وجبت عليه الطهارة والطواف او استينافه بعدها.
م  :0590إذا شك يف الطهارة بعد الفراغ من الطواف مل يعتن بالشك ،وان
كانت االعادة أحوط استحبابا ،ولكن ُتب الطهارة لصالة الطواف(.)4
م  :0592إذا مل يتمكن املكلف من الوضوء يتيمم ويأيت بالطواف ،واذا مل
يتمكن من التيمم ايضا جرى عليه حكم من مل يتمكن من اصل الطواف( ،)0فاذا
حصل له اليأ من التمكن لزمته االستنابة للطواف ،واالحوط استحبابا ان يأيت
هو ايضا بالطواف من غري طهارة.
م  :0599جيب عىل احلائض والنفساء بعد انقضاء ايامهام ،وعىل املجنب
االغتسال للطواف ،ومع تعذر االغتسال واليأ من التمكن منه جيب الطواف مع
التيمم ،واالحوط استحبابا حينئذ االستنابة ايضا( ،)2ومع تعذر التيمم تتعني
االستنابة.
م  :0597إذا حاضت املرأة يف عمرة التمتع حال االحرام أو بعده وقد وسع
الوقت ألداء اعامهلا( )9صربت اىل ان تطهر فتغتسل وتأيت بأعامهلا ،وان مل يسع الوقت
وكان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إىل االفراد( ،)7وبعد
الفراغ من احلج ُتب عليها العمرة املفردة إذا متكنت منها.
( )1أي إذا مل يكن متيقنا من الوضوء.
( )4وهي ركعتان تؤديان بعد صالة الطواف خلف مقام ابراهيم ،االقرب فاالقرب.
( )0يأيت حكم من مل يستطع الطواف يف املسألة .0555
( )2ليس االحتياط عىل نحو الوجوب.
( )9أي أهنا تستطيع ان تنتظر حتى تطهر وتقوم ببقية أعامل العمرة الواجبة.
( ) 7فال َتسب هلا عمرة التمتع الواجبة قبل احلج ،بل تأيت بحج االفراد ويمكنها االتيان بالعمرة
املفردة بعد االنتهاء من احلج يف نفس السنة ان متكنت وإال يف سنني الحقة ،عند متكنها.

م  :0595إذا حاضت املحرمة أثناء طوافها فاملشهور عىل أن طروء احليض إذا
كان قبل متام أربعة أشواط بطل طوافها ،واذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها
إمتامه بعد الطهر واالغتسال ،واالحوط وجوبا يف كلتا الصورتني ان تأيت بطواف
كامل( )1تنوي به االعم من التامم واالمتام(.)4
هذا فيام إذا وسع الوقت( ،)0واال سعت وقَّصت وأحرمت للحج ولزمها
االتيان بقضاء طوافها( )2بعد الرجوع من منى وقبل طواف احلج عىل النحو الذي
ذكرناه(.)9
م  :0590إذا حاضت املرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل االتيان بصالة
الطواف صح طوافها وأتت بالصالة بعد طهرها واغتساهلا وان ضاق الوقت سعت
وقَّصت وقضت الصالة قبل طواف احلج(.)7
م  :0595إذا طافت املرأة وصلت ثم شعرت باحليض ومل تدر أنه كان قبل
الطواف أو قبل الصالة او يف أثنائها( )5او أنه حدثت بعد الصالة بنت عىل صحة
الطواف والصالة.
( )1من سبعة أشواط بعد الطهر واالغتسال.
( ) 4أي أعم من أن يكون املطلوب هو الشوط املكمل للطواف الذي أتت به أو أن يكون املطلوب
منها االتيان بطواف كامل بأشواطه السبعة.
( )0قبل موعد االحرام حلج التمتع والصعود اىل عرفات يف التاسع من شهر ذي احلجة.
( )2أي تقيض الطواف بعد االنتهاء من أعامل احلج يف منى وقبل أداءها طواف احلج.
( )9فتأيت بطواف من سبعة أشواط سواء كان احليض قد أتاها قبل إمتام الشوط الرابع أو بعده.
( )7أي بعد أن تقوم بأعامل احلج من الوقوف بعرفات واملشعر احلرام وأعامل منى يوم العيد ،ولكن
قبل أن تصيل صالة طواف احلج.
( )5أي يف أثناء الصالة.

واذا علمت أن حدوثه كان قبل الصالة وضاق الوقت سعت وقَّصت
وأخرت الصالة اىل ان تطهر( )1وقد متت عمرهتا.
م  :0573إذا دخلت املرأة مكة وكانت متمكنة من أعامل العمرة ولكنها أخرهتا
اىل ان حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد( )4فسدت عمرهتا ،واالحوط ان
تعدل إىل حج االفراد ،وال بد هلا من إعادة احلج يف السنة القادمة(.)0
م  :0571الطواف املندوب( )2ال تعترب فيه الطهارة فيصح بغري طهارة ،ولكن
صالته( )9التصح إال عن طهارة.
م  :0574املعذور يكتفي بطهارته العذرية كاملجبور( )7واملسلو (.)5
اما املبطون( )0فاالحوط وجوبا ان جيمع مع التمكن بني الطواف بنفسه
واالستنابة(.)5
واما املستحاضة فاذا فعلت ما جيب عليها لصالهتا هلا ان تطوف ويصح طوافها
والجيب ان تتوضأ أوتغتسل لكل من الطواف وصالته.
( )1بعد احلج فتصليها كام مر قبل صالة الطواف للحج.
( )4بمعنى أهنا عاملة بقرب حصول احليض وبأهنا لن تتمكن من إكامل أعامل العمرة.
( ) 0ألن االتيان بحج االفراد يف صورة إمهاهلا املتعمد مع علمها بالتكليف ال يسقط عنها احلج
الواجب بل يتعني عليها إعادة احلج يف سنة الحقة إن كانت َتج حجة االسالم.
( )2أي املستحب الذي يؤتى به منفصال وليس له ربط بالعمرة أو باحلج.
( )9أي أن صالة الطواف املستحب تشرتط فيها الطهارة كصالة الطواف الواجب.
( )7هو من يوجد جبرية عىل جسده يف حمل الوضوء.
( )5أي من به داء السلس ،وهو من ال يتحكم يف بوله.
( )0من به داء البطن ،أي من ال يمسك رحيه أو غائطه.
( )5أي يطوف حسب حالته ويوكل أحدا بالطواف نيابة عنه إن متكن من ذلك.

الثالث :الطهارة من اخلبث

()1

م  :0570من االمور املعتربة يف الطواف عىل االحوط فال يصح الطواف مع
نجاسة البدن أو اللبا .
والنجاسة املعفو عنها يف الصالة كالدم االقل من الدرهم( )4ال تكون معفوا
عنها يف الطواف عىل االحوط.
م  :0572البأ بدم القروح واجلروح فيام يشق االجتناب عنه ،والُتب
إزالته عن الثوب والبدن يف الطواف ،كام ال بأ باملحمول املتنجس ،وكذلك
نجاسة ما ال تتم الصالة فيه(.)0
م  :0579إذا مل يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه ثم علم هبا بعد الفراغ من الطواف
صح طوافه ،فال حاجة إىل إعادته ،وكذلك تصح صالة الطواف إذا مل يعلم بالنجاسة
إىل ان فرغ منها(.)2
م  :0577إذا نيس نجاسة( )9بدنه او ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه اعاد طوافه عىل
االحوط لزوما ،واذا تذكر بعد صالة الطواف أعادها.
م  :0575إذا مل يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه وعلم هبا اثناء الطواف ،أو طرأت
النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ،فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب
النجس وأتم طوافه يف ثوب طاهر ،وان مل يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه ولزمه
( ) 1اخلبث هي النجاسة الطارئة عىل اجلسم من بدن االنسان وغريه ويرتفع بالغسل باملاء أو بغريه
من املطهرات.
( )4أي مقدار الدرهم وهو يف الطهارة ،سعة عقد االهبام العليا ،وقيل سعة عقد السبابة.
( )0أي ما ال يكون ساترا يف الصالة ،كام حيمل يف اجليب مثال.
( )2أي اىل أن فرغ من صالة الطواف.
( )9هناك فرق رشعا بني عدم العلم وبني النسيان فيعفى يف االوىل وال يعفى يف الثاِن.

االتيان بام بقي منه بعد إزالة النجاسة(.)1
واالحوط( )4ان يأيت بطواف كامل بقصد األعم من التامم واالمتام عىل
االحوط(.)0
الرابع :اخلتان( )2للرجال
م  :0570جيب اخلتان للرجال قبل احلج ويعترب اخلتان يف الصبي املميز( )9أيضا
إذا احرم بنفسه .واما اذا كان الصبي غري مميز او كان إحرامه من وليه فاعتبار اخلتان
يف طوافه مبني عىل االحتياط.
م  :0575إذا طاف املحرم غري خمتون بالغا كان او صبيا مميزا فال جيتزى بطوافه،
فان مل يعده( )7خمتونا فهو كتارك الطواف جيري فيه ماله من االحكام اآلتية.
م  :0553إذا استطاع املكلف وهو غري خمتون فان أمكنه اخلتان يف سنة
االستطاعة وجب ذلك ،وإال أخر احلج إىل السنة القادمة( ،)5فان مل يمكنه اخلتان
( )1فيعود اىل امل كان الذي قطع فيه طوافه سواء كان يف وسط الشوط او بدايته ويكمل االشواط
السبعة لطوافه دون أن يعيدها من بدايتها وال فرق بني أن يكون قبل متام الشوط الرابع أو بعده.
( )4أي يستحب له االتيان بطواف جديد.
( )0فيأيت بطواف كامل من سبعة أشواط وليست نيته أنه طواف مكمل ملا فاته من الطواف االول،
أو أنه طواف جديد ،بل نيته يف ذلك أوسع من هاتني اخلصوصيتني .كام مر يف هامش املسألة
.0595
( )2اخلتان:هو عملية قطع تتم يف قضيب الذكر (صبيا كان أو رجال) يتم فيها قطع مجيع اجللدة التي
تغطي احلشفة حتى تنكشف مجيع احلشفة.
( )9هو املراهق الذي قرب من سن التكليف.
( )7أي إن مل يعد الطواف بعد اختتانه.
( )5كي يتمكن من االختتان فيحج يف السنة التالية.

أصال لرضر اوحرج او نحو ذلك فالالزم عليه احلج( ،)1لكن االحوط وجوبا ان
يطوف بنفسه يف عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ،ويصيل هو صالة بعد
طواف النائب.
اخلامس :سرتالعورة
م  :0551جيب سرت العورة حال الطواف.
ويعترب يف الساتر االباحة ويعترب مجيع رشائط لبا

املصيل فيه(.)4

م  :0554تعترب يف الطواف أمور سبعة:
االول :االبتداء من احلجر االسود ،واالحوط استحبابا ان يمر بجميع بدنه
عىل مجيع احلجر ،ويكفي يف االحتياط ان يقف دون احلجر( )0بقليل فينوي الطواف
من املوضع الذي تتحقق فيه املحاذاة واقعا عىل أن تكون الزيادة من باب املقدمة
العلمية(.)2
الثاين :االنتهاء يف كل شوط باحلجر االسود وحيتاط يف الشوط االخري
بتجاوزه( )9عن احلجر بقليل عىل أن تكون الزيادة من باب املقدمة العلمية.
الثالث :جعل الكعبة عىل يساره يف مجيع أحوال الطواف.
( )1فيؤدي احلج دون ختان.
( )4مر بيان تفاصيلها يف املسألة  959وما بعدها من اجلزء األول.
( )0أي يقف بالقرب من احلجر االسود.
( )2املقدمة العلمية :إدخال ما زاد عىل الواجب للتأكد والعلم باستيعاب الفعل وهو ما حيصل
للمكلف بسببه العلم بأداء الواجب كامال.
( )9أي بتخطي احلجر االسود.

فاذا استقبل( )1الطائف الكعبة لتقبيل االركان او لغريه او أجلاه الزحام إىل
استقبال الكعبة او استدبارها او جعلها عىل اليمني فذلك املقدار اليعد من
الطواف(.)4
والظاهر أن العربة يف جعل الكعبة عىل اليسار بالصدق العريف كام يظهر ذلك
من طواف النبي | راكبا ،واالحوط استحبابا املداقة( )0يف ذلك والسيام عند
فتحي( )2حجر إسامعيل( )9وعند االركان(.)7
( )1أي إذا صار متجها بجسمه نحو الكعبة.
( )4أي تلك اخلطوات التي يمشيها اثناء الطواف وال تكون الكعبة اىل جانبة االيَّس.
( )0يقصد هبا هنا التدقيق يف بقاء جنبه االيَّس نحو الكعبة الرشيفة.
( )2أي عند طريف حجر اسامعيل كام سيأيت توضيحه يف اهلامش التايل.
( )9حجر إسامعيل هو األرض الواقعة شامل غريب الكعبة املعظمة حييط هبا جدار عىل شكل نصف
دائرة طرفاه إىل زاويتي البيت الشاملية والغربية حماذيني للركن الشامي والركن املغريب ،والبعض
يطلق عليهام العراقي والشامي ،وما ذكرناه هو األصح باعتبار أن العراقي هو الذي يقع فيه
احلجر األسود ،وليس الذي بعده ،ويبعد عنهام بمسافة مرتين وثالثة سنتمرتات من كل جهة،
ويبلغ ارتفاعه مرتا وواحدا وثالثني سنتيمرتا ،وسمكه مرتا ونصف مرت ،وهو مغلف بالرخام.
واملسافة بني منتصف هذا اجلدار من داخله إىل منتصف ضلع الكعبة ثامنية أمتار وأربع وأربعون
سنتيمرتا ،واملسافة بني بايب احلجر ثامنية أمتار.
( )7أي زوايا الكعبة االربعة والتي تعرف باالركان االربعة وهي :الركن العراقي ،وهو الركن الذي
فيه احلجر األسود ،وسمي بذلك ألنه يقابله جهة العراق .والذي بعده عىل ترتيب الطواف هو
الركن الشامي ،ثم بعد الطواف حول حجر إسامعيل يأيت الركن املغريب ثم الركن اليامِن ،وهذا
هو الصحيح يف التسمية ،إذ أن البعض يطلق تسمية الركن العراقي عىل الركن الذي يأيت بعد
الركن الذي فيه احلجر األسود ،ثم بعد العراقي يطلق عىل الركن الذي يليه تسمية الركن
الشامي ثم اليامِن ،وال يذكر الركن املغريب أو املغاريب ،والصحيح الذي اعتمده أكابر فقهائنا
هو ما أرشنا اليه من أن ركن احلجر األسود هو الركن العراقي.

الرابع :ادخال حجر إسامعيل يف املطاف بأن يطوف حول احلجر من دون أن
يدخل فيه.
اخلامس :خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي يف أطرافها املسامة
بشاذروان(.)1
السادس :أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات( )4عرفا ،والجيزى االقل من
السبع.
ويبطل الطواف بالزيادة عىل السبع عمدا كام سيايت.
م  :0550اعترب املشهور يف الطواف أن يكون بني الكعبة ومقام ابراهيم ×(،)0
ويقدر هذا الفاصل بستة وعرشين ذراعا ونصف ذراع(.)2
وبام أن حجر إسامعيل داخل يف املطاف فمحل الطواف من احلجر اليتجاوز
ستة أذرع ونصف ذراع( ،)9ولكن يكفي الطواف يف الزائد عىل هذا املقدار أيضا ،وال
سيام ملن اليقدر عىل الطواف يف احلد املذكور( )7أو أنه حرج عليه ،ورعاية االحتياط
مع التمكن أوىل.
( )1الشاذروان :بفتح ا لذال من جدار البيت احلرام ،وهو الذي ترك من عرض األسا خارجا
ويسمى تأزيرا ألنه كأزار البيت ،وهي حاليا قاعدة رخامية بارزة عن جدار الكعبة َتيط بالبيت
فال يصح ملن يطوف أن يقرتب بجسده فوق هذه املسافة.
( )4أي سبع مرات بشكل متواصل فال يقطع بينها بام يعترب انه فاصل من الناحية العرفية.
( ) 0مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها أثناء بنائه الكعبة املعظمة ،أو لألذان يف النا
باحلج ،والتي فيها أثر قدميه ،وهي من جهة باب الكعبة.
( )2أي 17مرتا وثلث ،والذراع اكثر من نصف مرت وهو  71 ،7سم.
( )9أي أربع أمتار.
( )7بني احلجر االسود ومقام ابراهيم.

إىل الداخل أو اخلارج
م  :0552إذا خرج الطائف عن املطاف فدخل الكعبة( )1فان كان قبل ُتاوز
النصف( )4بطل طوافه وأعاده ،وان كان بعد الشوط الرابع رجع( )0وأتم طوافه ،وان
كان بعد ُتاوز النصف وقبل إمتام الشوط الرابع( )2فاالحوط -وجوبا -إمتام الطواف
ثم إعادته.
هذا يف الطواف الواجب واما املندوب فيكفي االمتام مطلقا(.)9
م  :0559إذا ُتاوز عن مطافه إىل الشاذروان( )7بطل طوافه بالنسبة إىل املقدار
اخلارج عن املطاف ،واالحوط استحبابا إمتام الطواف بعد تدارك ذلك املقدار( )5ثم
إعادته ،واالحوط استحبابا ان اليمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إىل جدار
الكعبة الستالم االركان( )0او غريه(.)5
م  :0557إذا دخل الطائف حجر إسامعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
( )1أي دخل الكعبة من باهبا القريب من احلجر االسود.
( )4أي نصف االشواط السبعة ،والنصف هو ثالث أشواط ونصف.
( )0أي أنه خيرج من الكعبة ويتم طوافه.
( )2أي أنه أكمل ثالث أشواط ونصف ومل يكمل الشوط الرابع بعد.
( )9فيتمم الطواف من املكان الذي انقطع بدخوله اىل الكعبة.
( )7كام لو صعد عليه من جهة حائط املستجار مثال أو من جهة احلجر االسود او من أي جهة أخرى
وقد مر بيان معنى الشاذروان يف هامش االمر اخلامس من املسألة .0554
( )5أي يعود خطوات اىل الوراء اىل املكان الذي ُتاوز فيه الشاذروان ويكمل طوافه ثم يعيده.
( )0استالم احلجر األسود يعني تقبيله ،أو ملسه باليد.
( )5كاستالم املستجار ويقصد به الصاق البطن بجدار الكعبة عند املستجار.

فال بد من إعادته( ،)1واالحوط استحبابا إعادة الطواف بعد إمتامه( ،)4هذا مع بقاء
املواالة( ،)0واما مع عدمها( )2فالطواف حمكوم بالبطالن وان كان ذلك عن جهل او
نسيان.
ويف حكم دخول احلجر التسلق عىل حائطه عىل االحوط.
م  :0555إذا خرج الطائف من املطاف اىل اخلارج( )9فان مل يفت املواالة العرفية
بطل طوافه باملقدار اخلارج من الطواف فيتم طوافه( ،)7وان فاتت املواالة وكان
اخلروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه( ،)5وان كان قبل ُتاوز النصف بطل طوافه،
وان كان قبل إمتام الرابع وبعد ُتاوز النصف مجع بني االمتام واالعادة( )0عىل
االحوط ،هذا يف الطواف الواجب.
واما يف املندوب فيتم طوافه يف مجيع الفروض.
م  :0550إذا أحدث اثناء طوافه جاز له ان خيرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه
عىل ماتقدم ،وكذلك اخلروج الزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه .ولو حاضت املرأة
اثناء طوافها وجب عليها قطعه واخلروج من املسجد احلرام فورا ،وقد مر حكم
طواف هؤالء يف رشائط الطواف يف املسائل السابقة.
( )1أي ال بد من إعادة هذا الشوط الذي دخل فيه اىل حجر اسامعيل.
( )4أي يتم االشواط السبعة لطوافه ثم يعيد الطواف ويأيت باالشواط السبعة منذ البداية.
( )0أي إذا مل يصدق عليه أنه قطع الطواف كام لو دخل وخرج بَّسعة.
( )2أي مع عدم بقاء املواالة كام لو دخل اىل حجر اسامعيل وأطال البقاء فيه.
( )9كام لو اُته ليرشب املاء من االماكن املخصصة بالقرب من مكان بئر زمزم.
( )7أي باملقدار الذي خرج فيه عن دائرة الطواف عند توجهه لرشب املاء مثال.
( )5أي أنه يعود ويتم طوافه وال حيتاج اىل إعادة الطواف منذ بدايته.
( )0فيتم طواف سبعة أشواط ،ثم يعيد طواف األشواط السبعة من جديد.

م  :0555إذا التجأ الطائف إىل قطع طوافه وخروجه عن املطاف لصداع او
وجع يف البطن او نحو ذلك جرى فيه التفصيل املذكور يف املسائل السابقة.
م  :0503جيوز للطائف ان خيرج من املطاف لعيادة مريض او لقضاء حاجة
لنفسه او ألحد إخوانه املؤمنني( ،)1ولكن تلزمه االعادة( )4إذا كان الطواف فريضة
وكان ذلك قبل ُتاوز النصف ،واما إذا كان خروجه بعد اربعة أشواط ،أمته ،وان
كان ُتاوز النصف وقبل امتام الشوط الرابع فاالحوط ان يأيت بعد رجوعه بطواف
كامل يقصد به االعم من التامم واالمتام( .)0وله ان يتمه ويعيد طوافه(.)2
م  :0501جيوز اجللو أثناء الطواف لالسرتاحة ،ولكن البد ان يكون
مقداره بحيث ال تفوت به املواالة العرفيه( ،)9فان زاد عىل ذلك بطل طوافه ولزمه
االستئناف.
م  :0504إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت املواالة بطل طوافه ،واال جاز له
االمتام مامل خيرج من املطاف ،وقدتقدم حكم اخلروج من املطاف متعمدا(.)7
م  :0500إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات املواالة ومل خيرج بعد
من املطاف أتى بالباقي وصح طوافه ،واما إذا كان تذكره بعد فوات املواالة او بعد
( )1فيخرج ليوصل تائها أو يساعد مريضا وشبه ذلك.
( )4فيجب عليه إعادة الطواف إن كان قبل امتام النصف وهو ثالث اشواط ونصف.
( )0مر بيان املقصود من االمتام والتامم يف هامش املسألة .0595
( )2أي أنه خمري بني إمتام طوافه حسب ما ذكر وبني االمتام واالعادة.
( )9بحيث ال ينطبق عليه انه ترك الطواف.
( )7يف املسألة .0552

خروجه من املطاف ،فإن كان املنيس ثالثة أشواط او أقل أتى بالباقي وصح طوافه،
وان كان اكثر من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه واعاده( ،)1وان كان النصف
وأزيد اىل اربعة أشواط فاالحوط االعادة ثم االمتام(.)4
م  :0502للزيادة يف الطواف مخس صور:
االوىل :أن ال يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده( )0أو لطواف آخر،
ففي هذه الصورة اليبطل الطواف بالزيادة.
الثانية :أن يقصد حني رشوعه يف الطواف او يف أثنائه االتيان بالزائد عىل ان
يكون جزءا من طوافه الذي بيده( )2وال إشكال يف بطالن طوافه حينئذ ولزوم إعادته.
الثالثة :أن يأيت بالزائد عىل ان يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى ان
يكون قصد اجلزئية بعد فراغه من الطواف( )9ويف هذه الصورة حيكم ايضا البطالن.
الرابعة :ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاِن ،والزيادة يف
هذه الصورة وان مل تكن متحققة حقيقة اال أنه حيكم فيها بالبطالن أيضا ،وذلك من
جهة القران( )7بني الطوافني يف الفريضة.
اخلامسة :أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر واليتم الطواف الثاِن من باب
( )1أي أعاد الطواف كامال بأشواطه السبعة.
( )4فيطوف طوافا كامال من سبعة أشواط ثم يكمل أشواط الطواف السابق.
( )0الذي بيده أي الذي يطوفه ،بمعنى أن ال ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.
( )2أي أن ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.
( )9أي أنه بعد أن أكمل الطواف أتى بالزيادة ونوى اهنا من الطواف.
( )7القران يف الطواف هو وصل طواف بطواف آخر بدون فاصل بينهام.

االتفاق( ،)1فال زيادة وال َقران( )4اال انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأيت قصد القربة(،)0
وذلك فيام اذا قصد املكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو يف أثنائه مع علمه بحرمة
الق َران وبطالن الطواف به ،فانه اليتحقق قصد القربة حينئذ وان مل يتحقق الق َران
خارجا من باب االتفاق.
م  :0509إذا زاد يف طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط ومل يصل اىل
الركن العراقي( )2قطعه( )9وصح طوافه.
وان كان بلغ الركن العراقي فيستحب له اكامل أربعة عرش شوطا( )7ويصيل اربع
ركعات( )5وكان الفرض هو االول(.)0
م  :0507إذا شك يف عدد األشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من حمله
مل يعتن بالشك ،كام إذا كان شكه بعد دخوله يف صاله الطواف(.)5
( )1أي مل يتم الطواف مصادفة.
( )4فلم َتصل الزيادة ومل حيصل اجلمع بني الطوافني.
( )0ألن قصد القربة ال يتحقق يف عمل يقصد به احلرام.
( )2الركن العراقي هو ركن الكعبة الذي يوجد فيه احلجر األسود كام هو املعترب وليس الركن الذي
يأيت بعد ركن احلجر األسود كام يرى البعض.
( )9أي قطع طوافه.
( ) 7وبذلك يكون قد أتى بطوافني ،االول هو الواجب والثاِن مستحب .وهذا جائز بخالف
الطوافني الواجبني ،فإهنام غري جائزين.
( )5الركعتان االوليتان للطواف االول الواجب والركعتان بعدمها للطواف املستحب.
( )0إذ يعترب الطواف االول هو الطواف الواجب.
( )5أي إذا شك يف الطواف أثناء أدائه.

م  :0505إذا تيقن بالسبعة( )1وشك يف الزائد كام إذا احتمل ان يكون الشوط
االخري هو الثامن مل يعتن بالشك وصح طوافه ،اال ان يكون شكه هذا قبل متام
الشوط االخري( .)4فيبطل الطواف ،واالحوط إمتامه رجاء وإعادته.
م  :0500إذا شك يف عدد األشواط كام إذا شك بني الساد
اخلامس والساد .

والسابع ،او بني

وكذلك االعداد السابقة حكم ببطالن طوافه ،وكذلك إذا شك يف ان شوطه
االخري هو الساد او الثامن(.)0
م  :0505إذا شك بني الساد والسابع وبنى عىل الساد جهال منه باحلكم
وأتم طوافه لزمه االستئناف( ،)2وان استمر جهله اىل ان فاته زمان التدارك( )9وذهب
اىل أهله وبالده صح طوافه.
م  :0553جيوز للطائف ان يتكل عىل إحصاء صاحبه يف حفظ عدد أشواطه
اذا كان صاحبه عىل يقني من عددها.
م  :0551إذا شك يف الطواف املندوب يبني عىل األقل( )7وصح طوافه.
م  :0554إذا ترك الطواف يف عمرة التمتع عمدا مع العلم باحلكم او مع اجلهل
به ومل يتمكن من التدراك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه اعادة احلج من
( )1أي تيقن من أنه أتى باالشواط السبعة.
( )4ألن اليقني باكتامل االشواط السبعة ليس حمققا.
( )0إذ ال تنطبق أحكام الشك يف ركعات الصالة عىل أحكام الطواف الواجب.
( )2أي أنه يعيد طوافه من الشوط االول.
( )9بحيث مل يعد هناك وقت لالتيان بالطواف.
( )7كام لو شك بني الثالث واالربع فيبني عىل الثالث ،وهذا يصح يف املستحب.

قابل( ،)1وقد مر القول ببطالن إحرامه ايضا( ،)4لكن االحوط استحبابا ان يعدل إىل
حج االفراد ،ويتمه( )0بقصد االعم من احلج والعمرة املفردة.
واذا ترك الطواف يف احلج متعمدا ومل يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته االعادة
من قابل(.)2
واذا كان ذلك من جهة اجلهل باحلكم لزمته كفارة بدنة ايضا.
م  :0550إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه( )9بعد التذكر ،فان تذكره بعد
فوات حمله( )7قضاه وصح حجه ،وعليه اعادة السعي بعد قضاء الطواف ،واذا تذكره
يف وقت اليتمكن من القضاء ايضا كام إذا تذكره بعد رجوعه إىل بلده وجبت عليه
االستنابة ،وعىل النائب أن يأيت بالسعي ايضا بعد الطواف.
م  :0552إذا نيس الطواف حتى رجع إىل بلده ،وواقع اهله( )5فان كان وقع عىل
أهله قبل التذكر ،ال يشء عليه وان كان بعده وجب عليه الكفارة وهى بدنة(.)0
م  :0559إذا نيس الطواف وتذكره يف زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة
اىل ُتديد االحرام ،وكذا اذا كان قد خرج من مكة ومىض عليه شهر او اكثر ال جيب
( )1يف السنة التالية إن متكن من ذلك وإال ففي أي سنة يتمكن فيها من احلج.
( )4أي بطالن إحرامه لعمرة التمتع.
( ) 0أي أنه يقلب نيته من العمرة املفردة اىل حج االفراد ويتم أعامل احلج بقصد االتيان بام هو
مطلوب منه دون حلاظ خصوصية العمرة املفردة او حج االفراد.
( )2يف السنة التالية ويلزمه كفارة بدنة سواء كان عىل علم او جهل باحلرمة.
( )9أي ترك طواف احلج نسيانا وجب عليه االتيان به عندما يتذكر.
( )7كام لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم احلج.
( )5هذه العبارة كناية عن العالقة اجلنسية بني الرجل وزوجته.
( )0مر بيان مفصل عن البدنة يف هامش املسألة .0724

عليه ُتديد االحرام(.)1
م  :0557الحيل لنايس الطواف ماكان حله متوقفا عليه( )4حتى يقضيه بنفسه
او بنائبه.
م  :0555إذا مل يتمكن من الطواف بنفسه ملرض اوكَّس واشباه ذلك لزمته
االستعانة بالغري يف طوافه ولو بأن يطوف راكبا عىل متن رجل آخر( ،)0واذا مل يتمكن
من ذلك ايضا وجبت عليه االستنابة فيطاف عنه ،وكذلك احلال بالنسبة اىل صالة
الطواف فيأيت املكلف هبا مع التمكن ويستنيب هلا مع عدمه وقد تقدم حكم احلائض
والنفساء يف رشائط الطواف(.)2
م  :0550وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ،وهي ركعتان يؤتى
هبام عقيب الطواف ،وصورهتا كصالة الفجر ولكنه خمري يف قرائتها بني اجلهر
واالخفات ،وجيب االتيان هبا قريبا من مقام إبراهيم × ويلزم االتيان هبا خلف
املقام فان مل يتمكن( )9فيصيل خلف املقام بعيدا عنه مراعيا االقرب فاالقرب إىل املقام
( )1فيعود اىل مكة ويطوف دون أن حيرم.
( )4أي ال حيل له ما كان حمرما عليه االتيان به قبل الطواف.
( ) 0كان ذلك ممكنا منذ سنوات أما االن فقد صار متعذرا إذ استعيظ عن محل احلاملني للطواف
بوجود عربات ولكن ال يسمح باستعامهلا حاليا اال يف الطوابق العليا وبالتايل فيكون الطواف
يف مكان أعىل من الكعبة املرشفة ،ويتعني يف هذه احلال مع عدم التمكن من الطواف حول
الكعبة ،يتعني االستنابة ،بأن يطوف عنه شخص آخر.
( )2يف املسألة .0599
( ) 9كام هو احلاصل يف زماننا نتيجة االزدحام يف موسم احلج ،الذي جيرب احلجاج عىل االبتعاد ،أو
نتيجة قيام بعض أفراد الرشطة بطرد املصلني من جوار املقام.

عىل االحوط استحبابا ،هذا يف طواف الفريضة ،اما يف الطواف املستحب فيجوز
االتيان بصالته يف أي موضع من املسجد إختيارا.
م  :0555من ترك صالة الطواف عاملا عامدا مل يبطل حجه وان أثم بل جيب
عليه الرجوع اىل املقام واالتيان هبا( )1وان اليفصل بني الطواف والصالة عرفا.
م  :0033إذا نيس صالة الطواف وذكرها بعد السعي أتى هبا ،وال ُتب إعادة
السعي بعدها وان كانت االعادة أحوط ،وإذا ذكرها اثناء السعي قطعه وأتى بالصاله
يف املقام ثم رجع وأتم السعي حيثام قطع.
واذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع واالتيان هبا يف حملها( ،)4فان مل
يتمكن من الرجوع أتى هبا يف أي موضع ذكرها فيه( )0أو يستنيب من يصيل عنه.
نعم إذا متكن من الرجوع إىل احلرم رجع اليه وأتى بالصالة فيه عىل االحوط
استحبابا.
وحكم التارك لصالة الطواف جهال حكم النايس ،وال فرق يف اجلاهل بني
القارص( )2واملقَّص(.)9
م  :0031إذا نيس صالة الطواف حتى مات وجب عىل الويل قضاءها.
( )1أي االتيان بصالة الطواف.
( )4أي يف احلرم الرشيف خلف مقام ابراهيم ×.
( )0حتى خارج مكة.
( ) 2اجلاهل القارص هو اجلاهل لعذر كغفلة أو أنه أخطأ اجتهادا أو تقليدا ،وبعبارة أخرى هو
اجلاهل بسبب ظروف مل تدعه يعرف احلكم ،أو ربام ال يتصور نفسه جاهال.
( )9اجلاهل املقَّص هو اجلاهل باحلكم الذي كان بوسعه التعرف عىل االحكام التكليفية التي أوجبها
اهلل تعاىل عىل عباده ،ولكنه تعمد البقاء عىل جهله ،ومثاله يف احلج ما لو كان متمكنا من أن
يستفَّس أو يستمع اىل بيان االحكام املتعلقة باحلج من مرشد احلملة ولكنه مل يفعل.

م  :0034إذا كان يف قراءة املصيل حلن( )1فان مل يكن متمكنا من تصحيحها
فال إشكال يف اجتزائه بام يتمكن منه يف صالة الطواف وغريها ،واما اذا متكن من
التصحيح( )0لزمه ذلك ،فان أمهل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فاالحوط ان
يأيت بصالة الطواف حسب إمكانه وان يصليها مجاعة ويستنيب هلا أيضا(.)2
()4

م  :0030إذا كان جاهال باللحن يف قراءته وكان معذورا( )9يف جهله صحت
صالته والحاجة اىل االعادة حتى اذا علم بذلك بعد الصالة( ،)7واما اذا مل يكن
معذورا( )5فالالزم عليه إعادهتا بعد التصحيح ،وجيري عليه حكم تارك صالة
الطواف نسيانا(.)0

م  :0032السعي هو الرابع من واجبات عمرة التمتع ،وهو ايضا من االركان،
فلو تركه عمدا بطل حجه سواء يف ذلك العلم باحلكم واجلهل به(.)5
( )1اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية (احلركات والسكون) يف القراءة ،أو اخلطأ يف تلفظ
أحرف الكلامت كمن يلفظ حرف الضاد زين مع متكنه من التصحيح.
( )4لوجود لثغة يف لسانه فال يستطيع التلفظ بالراء عىل الوجه الصحيح.
( )0بأن يلفظ االحرف بشكل صحيح.
( )2أي أنه يصليها مفردا ،ويصليها مجاعة ويوكل أحدا ليصيل نيابة عنه.
( )9هو اجلاهل القارص كام مر يف هامش املسألة .0033
( )7أي علم بعد االنتهاء من الصالة بوجود حلن يؤدي اىل احلكم بعدم صحة قراءته.
( )5هو اجلاهل املقَّص كام مر يف هامش املسألة .0033
( )0وقد مر بيانه مفصال يف املسألة .0033
( )5سواء كان جاهال بوجوبه أو جاهال بأن تركه يؤدي اىل بطالن احلج.

ويعترب فيه قصد القربة( ،)1واليعترب فيه سرت العورة وال الطهارة من احلدث أو
اخلبث.
واالحوط استحبابا رعاية الطهارة فيه(.)4
م  :0039حمل السعي إنام هو بعد الطواف وصالته ،فلو قدمه عىل الطواف أو
عىل صالته وجبت عليه االعادة بعدمها( ،)0وقد تقدم حكم من نيس الطواف وتذكره
بعد سعيه(.)2
م  :0037يعترب يف السعي النية ،بأن يأيت به عن العمرة إن كان يف العمرة ،وعن
احلج إن كان يف احلج ،قاصدا به القربة إىل اهلل تعاىل.
م  :0035يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا( )9ثم يذهب بعد ذلك اىل
املروة( ،)7وهذا يعد شوطا واحدا .ثم يبدأ من املروة راجعا اىل الصفا إىل ان يصل اليه،
( )1أي يعترب يف السعي قصد القربة اىل اهلل تعاىل كام يأيت يف املسألة التالية .0037
( )4أي يستحب أن يكون السعي عىل طهارة.
( )0أي جيب عليه السعي بعد الطواف وصالة الطواف.
( )2يف املسألة .0033
( ) 9مرتفع صخري صغري كان متصال بجبل أبى قبيس يبدأ به السعي ،واملسعى جنوبيه ،ويعد
الذهاب من الصفا اىل املروة شوطا والعودة اىل الصفا شوطا آخر ،وهو مسقوف ،وقد جرت
توسعته مؤخرا مما أورد الشك يف أن يكون مسار الساعني من الصفا اىل املروة خارج املسعى
الرشعي ،ولذا فلكي حيرز املكلف ان سعيه يف املكان الصحيح عليه أن حيتاط أثناء املسري من
الصفا اىل املروة بالسري جهة اليسار إذ أنه القدر املتيقن الذي يدخل يف مكان السعي ،أما السعي
من املروة اىل الصفا فال إشكال يف املكان احلايل ،ولكن مجيعا – أي من الصفا اىل املروة ومن
املروة اىل الصفا – جيب أن يكون يف الطابق األريض وليس العلوي .
( )7املروة :مرتفع صخري صغري كان متصال بجبل قيعيقعان ويقع شامل املسعى وبه ينتهى السعى
يف الشوط السابع فيقَّص املعتمر أو احلاج ليحل من إحرامه.

فيكون االياب( )1شوطا آخر ،وهكذا يصنع اىل ان خيتم السعي بالشوط السابع يف
املروة.
م  :0030لو بدأ باملروة قبل الصفا فان كان يف شوطه االول ألغاه ورشع من
الصفا ،وان كان بعده( )4ألغى ما بيده واستأنف السعي من االول.
م  :0035اليعترب يف السعي امليش راجال ،فيجوز السعي راكبا عىل حيوان أو
عىل متن إنسان أوغري ذلك( ،)0ولكن يلزم عىل املكلف ان يكون ابتداء سعيه من
الصفا واختتامه باملروة.
م  :0013يعترب يف السعي ان يكون ذهابه وايابه فيام بني الصفا واملروة من
الطريق املتعارف ،فالجيزئ الذهاب أو االياب من املسجد احلرام او أي طريق
آخر( ،)2نعم اليعترب ان يكون ذهابه وايابه باخلط املستقيم(.)9
م  :0011جيب استقبال املروة عند الذهاب إليها ،كام جيب استقبال الصفا عند
الرجوع من املروة اليه( ،)7فلو استدبر( )5املروة عند الذهاب اليها أو استدبر الصفا عند
()5
االياب( )0من املروة مل جيزئه ذلك ،والبأ بااللتفات اىل اليمني او اليسار او اخللف
( )1فالعودة من املروة اىل الصفا َتسب شوطا ثانيا.
( )4إذا التفت يف أي شوط يلغي السعي ويبدأ من جديد.
( )0كام حيصل يف زماننا من استئجار عربات تسري عىل ممر خاص.
( )2بأن خيرج مثال من أحد االبواب ويلتف ويدخل من باب آخر.
( )9فيجوز له أن يميش من جهة اليمني مثال ثم ينتقل اىل اليسار يف نفس املسعى وهكذا.
( )7أي أثناء عودته اىل الصفا ال بد من أن يكون وجهه متجها نحو الصفا.
( )5أي أدار ظهره اىل املروة.
( )0أي التفت بجميع جسده.
( )5أي جيوز له أن يلتفت اىل جنبه أو اىل خلفه بوجهه وليس بجميع جسده.

عند الذهاب او االياب.
م  :0014جيوز اجللو عىل الصفا أو املروة او فيام بينهام لالسرتاحة ،وان كان
االحوط استحبابا ترك اجللو فيام بينهام.
م  :0010تقدم( )1أن السعي من أركان احلج ،فلو تركه عمدا عاملا باحلكم او
جاهال به( )4او باملوضوع( )0اىل زمان ال يمكنه التدارك( )2قبل الوقوف بعرفات بطل
حجه ولزمته االعادة من قابل ،وقيل انه يبطل إحرامه أيضا ،ولكن االحوط لزوما
العدول إىل االفراد( )9واالحوط استحبابا إمتامه بقصد االعم منه ومن العمرة
املفردة(.)7
م  :0012لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره( ،)5وان كان تذكره بعد
فراغه من اعامل احلج( )0فان مل يتمكن منه مبارشة او كان فيه حرج ومشقة لزمته
االستنابة ويصح حجه يف كلتا الصورتني(.)5
م  :0019االحوط استحبابا ان اليؤخر السعي عن الطواف وصالته بمقدار
( )1يف املسألة .0032
( )4أي ترك السعي مع علمه بوجوبه أو مع جهله بوجوب السعي.
( )0أي جهله بكيفية السعي ،أو مكانه مع العلم بوجوبه.
( )2أي مل يعد يسمح له الوقت بأن يسعى ويصل اىل عرفات الدراك الوقوف هناك.
( )9أي أنه يبدل نيته من عمرة التمتع اىل حج االفراد ويتم أعامل حج االفراد.
( )7فيبقى عىل إحرامه ويكمل عمله دون أن حيدد كونه حج افراد ،أو عمرة مفردة.
( )5فيأيت اىل الصفا ويسعى سبعة أشواط.
( )0يأيت به أيضا إن كان متمكنا من السعي.
( )5سواء مل يتمكن من السعي أو كان متمكنا ولكن مع مشقة شديدة.

يعتد به( )1من غري رضورة كشدة احلر او التعب وإن كان االقوى جواز تأخريه اىل
الليل ،نعم ال جيوز تأخريه اىل الغد يف حال االختيار(.)4
م  :0017حكم الزيادة يف السعي حكم الزيادة يف الطواف ،فيبطل السعي إذا
()2
كانت الزيادة عن علم وعمد عىل ماتقدم يف الطواف( ،)0نعم إذا كان جاهال باحلكم
فال يبطل السعي بالزيادة وان كانت االعادة احوط.
م  :0015إذا زاد يف سعيه خطأ( )9صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كامال
يستحب له ان يضيف اليه ستة أشواط ليكون سعيا غري سعيه االول ،فيكون انتهاؤه
إىل الصفا ،وال بأ باالمتام( )7رجاء اذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
م  :0010إذا نقص من أشواط السعي عامدا عاملا باحلكم او جاهال به ومل
يمكنه تداركه اىل زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته االعادة من قابل،
واالحوط لزوما العدول اىل حج االفراد( ،)5واالحوط استحبابا امتامه بنية االعم من
احلج والعمرة املفردة.
واما اذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي( )0حيث ما تذكر ولو كان
ذلك بعد الفراغ من اعامل احلج ،وُتب عليه االستنابة لذلك اذا مل يتمكن بنفسه من
( )1أي أنه بعد أن ينتهي من أداء صالة الطواف فمن االفضل املبادرة اىل السعي فورا.
( )4أما لو كان مكرها عىل التأخري لسبب قاهر فيجوز ذلك.
( )0يف املسألة .0502
( )2أي مل يكن يعلم بأنه ال ُتوز الزيادة يف السعي.
( )9كام لو كان حيسب الشوطني شوطا واحدا فيظن ان الشوط الواحد هو ذهاب ورجوع.
( )7أي يتم العدد اىل سبعة أشواط.
( )5بدل حج التمتع.
( )0أي االتيان باالشواط التي نسيها.

التدارك او تعَّس عليه ذلك ولو ألجل ان تذكره كان بعد رجوعه اىل بلده(،)1
()0
واالحوط حينئذ ان يأيت النائب بسعي كامل( )4ينوي به فراغ ذمة املنوب عنه باالمتام
او بالتامم(.)2
م  :0015إذا نقص شيئا من السعي فأحل( )9العتقاده الفراغ من السعي فيلزمه
التكفري عن ذلك ببقرة ،ويلزمه إمتام السعي عىل النحو الذي ذكرناه.
م  :0043إذا شك يف عدد أشواط السعي يف الزايد كام لو علم بالسبعة وشك
يف الزايد صح سعيه واليشء عليه اال اذا كان عىل وجه ينايف البدئة بالصفا كام لو كان
عىل الصفا وشك بني السبعة والتسعة فانه يعلم حينئذ باالبتداء باملروة( )7فيبطل سعيه
لذلك.
م  :0041إذا شك يف عدد األشواط فيام دون السبعة كام لوشك بني الستة
والسبعة ،او كان يف اثناء الشوط وشك بني السبعة والتسعة بطل سعيه حتى لو كان
الشك بعد التقصري(.)5

( )1أي أنه تذكر نسيانه بعض أشواط السعي كان بعد عودته اىل وطنه.
( )4من سبعة أشواط وهذا ال يعفيه أيضا من الكفارة كام سيأيت يف املسألة التالية.
( )0فإن كانت االشواط الناقصة التي أتى هبا احلاج معتربة يف علم اهلل فيكون ما أتى به االن مكمال
للعدد الواجب والباقي يكون زائدا.
( )2أي إن مل تكن االشواط الناقصة معتربة فيكون قد أتى بسعي تام بدل ما فاته.
( )9فأحل من إحرامه.
( )7ألنه يعلم حينئذ يقينا بأنه مل يبدأ سعيه من الصفا وبالتايل يبطل السعي.
( )5أي كان شكه بعد أن قَّص معتقدا انه أكمل السعي.

م  :0044التقصري هو الواجب اخلامس يف عمرة التمتع ،ومعناه اخذ شئ( )1من
شعر رأسه او حليته او شاربه ،ويعترب فيه قصد القربة ،واليكفي النتف( )4عن التقصري.
م  :0040يتعني التقصري يف إحالل عمرة التمتع ،والجيزئ عنه حلق الرأ ،
بل حيرم احللق عليه عىل االحوط.
وإذا حلق لزمه التكفري عنه( )0بشاة إذا كان عاملا عامدا بل مطلقا عىل االحوط
استحبابا.
م  :0042إذا جامع( )2بعد السعي وقبل التقصري جاهال باحلكم فعليه كفارة بدنة
عىل االحوط استحبابا.
م  :0049الُتب املبادرة اىل التقصري بعد السعي ،فيجوز فعله يف اي حمل شاء
سواء كان يف السعي او يف منزله اوغريمها(.)9
م  :0047إذا ترك التقصري عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ،وينقلب حجه
اىل االفراد ،فيأيت بعمرة مفردة بعده ،واالحوط وجوبا إعادة احلج يف السنة القادمة.
م  :0045إذا ترك التقصري نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ،واالحوط
وجوبا التكفري عن ذلك بشاة.
م  :0040إذا قَّص املحرم يف عمرة التمتع حل له مجيع ماكان حيرم عليه من
( )1أي قص يشء.
( )4أي أن نتف الشعر ال يغني عن القص.
( )0أي ُتب الكفارة وهي شاة عىل من حلق لالحالل من عمرة التمتع بدل التقصري.
( )2اجلامع :كناية عن العالقة اجلنسية بني الرجل وزوجته.
( )9ولكن ال حيل له ما حيل بالتقصري إال بعد االتيان به.

جهة إحرامه حتى احللق(.)1
م  :0045الجيب طواف النساء يف عمرة التمتع ،وال بأ
وقد نقل شيخنا الشهيد (قده) وجوبه عن بعض العلامء.

باالتيان به رجاء(،)4

م  :0003تقدم يف املسألة  0737أن واجبات احلج ثالثة عرش ذكرناه جمملة،
واليك تفصيلها:
االول :االحرام ،وأفضل اوقاته يوم الرتوية( ،)0وجيوز التقديم عليه بثالثة أيام،
والسيام بالنسبة إىل الشيخ الكبري واملريض إذا خافا من الزحام ،فيحرمان وخيرجان
قبل خروج النا ( ،)2وتقدم جواز اخلروج من مكة حمرما باحلج لرضورة( )9بعد
الفراغ من العمرة يف أي وقت كان.
م  :0001كام ال جيوز للمعتمر إحرام احلج قبل التقصري ال جيوز للحاج( )7ان
( )1أي جيوز له احللق حينئذ بعد التقصري علام أن احللق بدل التقصري حمرم يف العمرة.
( )4أي الحتامل أن يكون مطلوبا.
( ) 0يوم الرتوية هو اليوم الثامن من شهر ذي احلجة ،وسمي بذلك الن احلجاج كانوا يروون فيه
اإلبل ويتزودون باملاء استعدادا للصعود إىل عرفة.
( )2نحو منى ثم عرفات أو نحو عرفات مبارشة دون املرور واملبيت يف منى.
( ) 9كام لو اضطر احلاج للذهاب اىل جدة مثال ألمر ملح فيحرم للحج وخيرج اىل مقصده ثم يعود
اىل مكة ويتجه منها نحو عرفات ،وقد مر تفصيله يف املسألة .0730
( )7سواء كان حيج حج التمتع أو حج االفراد ،وقد مر بيان الفرق بينهام يف املسألة .0733

حيرم للعمرة املفردة قبل إمتام أعامل احلج ،نعم المانع بعد إمتام النسك( )1قبل طواف
النساء.
م  :0004يتضيق وقت االحرام فيام اذا استلزم تأخريه فوات الوقوف بعرفات
يوم عرفة(.)4
م  :0000يتحد( )0إحرام احلج وإحرام العمرة يف كيفيته وواجباته وحمرماته،
واالختالف بينهام انام هو يف النية فقط.
م  :0002للمكلف أن حيرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء،
ويستحب له االحرام من املسجد احلرام يف مقام إبراهيم او حجر إسامعيل.
م  :0009من ترك االحرام نسيانا او جهال منه باحلكم اىل ان خرج من مكة ثم
تذكر او علم باحلكم قبل الوصول اىل عرفات وجب عليه الرجوع اىل مكة واالحرام
منها ،فان مل يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر( )2حيرم من املوضع الذي
هو فيه(.)9
ولو تذكر او علم باحلكم بعد الوقوف بعرفات( ،)7احرم من املوضع الذي هو
فيه وان متكن من العود اىل مكة واالحرام منها ،ولو مل يتذكر ومل يعلم باحلكم اىل ان
فرغ من احلج صح حجه.
م  :0007من ترك االحرام عاملا عامدا لزمه التدارك فان مل يتمكن منه قبل
( )1الواجبات التي تكتمل بأداءها فريضة احلج.
( )4وهو اليوم التاسع من شهر ذي احلجة احلرام.
( )0فال فرق بني االحرامني إال يف النية ففي العمرة ينوي أحرم للعمرة ،ويف احلج للحج.
( )2كام إذا مل يسمح له بالعودة من عرفات أو مل يكن يستطيع العودة بمفرده ومل جيد احدا معه.
( )9أي خارج مكة وهو متجه اىل عرفات.
( )7أي بعد نيته الوقوف بعرفات يف ظهر يوم التاسع من شهر ذي احلجة فال يرجع اىل مكة.

الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته االعادة من قابل(.)1
م  :0005االحوط -وجوبا -ان اليطوف املتمتع بعد إحرام احلج قبل اخلروج
اىل عرفات طوافا مندوبا( ،)4فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف عىل االحوط.
م  :0000الثاين من واجبات حج التمتع هو الوقوف بعرفات بقصد القربة(،)0
واملراد بالوقوف هو احلضور بعرفات من دون فرق بني ان يكون راكبا او راجال
ساكنا او متحركا.
م  :0005حد عرفات من بطن عرنة( )2وثوية( )9ونمرة( )7اىل ذي املجاز( ،)5ومن
املأزمني( )0اىل أقىص املوقف( )5وهذه حدود عرفات وهي خارجه عن املوقف.
م  :0023الظاهر ان اجلبل( )13موقف ،ولكن يكره الوقوف عليه ،ويستحب
( )1وهبذا خيتلف احلكم بني حالة العمد برتك االحرام وبني النسيان او اجلهل.
( )4أي إذا أحرم حلج التمتع من احلرم او من مكة فال جيوز له ان يطوف طوافا مستحبا.
( )0أي أن يقصد بوجوده يف عرفات يف الوقت املحدد التقرب اىل اهلل تعاىل.
( )2عرنة :ما بني احلرم وعرفات و بطن عرنة هو الوادي الذي يقال له وادي عرنة وهو مسيل ماء
املطر بني ثالثة جبال أقصاها مما ييل موقف عرفة.
( )9هو اسم ملكان وهو أحد حدود عرفة.
( )7نمرة من حدود عرفات ،وورد يف رواية أن نمرة هي بطن عرنة.
( )5ذو املجاز هو أحد حدود عرفة ،وهو سوق كانت عىل بعد حوايل ستة كيلوا مرتات من عرفة
بناحية كانت تسمى كبكب ،ويسمى اآلن املجاز.
( )0املأزمان :جبالن بينهام مضيق يوصل إىل عرفات وهو حد مزدلفة من الرشق.
( )5أقىص املوقف هو أحد حدود عرفات.
( )13املعروف بجبل الرمحة ،ويقع يف وسط عرفات.

الوقوف يف السفح من ميَّسة اجلبل.
م  :0021يعترب يف الوقوف ان يكون عن اختيار ،فلو غيش عليه هناك يف مجيع
الوقت مل يتحقق منه الوقوف(.)1
م  :0024االحوط للمختار( )4ان يقف يف عرفات من اول ظهر التاسع من ذي
احلجة اىل الغروب ،وجيوز تأخريه اىل بعد الظهر بساعة تقريبا ،والوقوف يف متام هذا
الوقت وان كان واجبا ويأثم املكلف برتكه ،اال انه ليس من االركان ،بمعنى ان من
ترك الوقوف يف مقدار من هذا الوقت اليفسد حجه.
نعم لو ترك الوقوف رأسا( )0باختياره فسد حجه ،فام هو الركن من الوقوف هو
الوقوف يف اجلملة(.)2
م  :0020من مل يدرك الوقوف االختياري( )9لنسيان او جلهل يعذر فيه او
لغريمها من االعذار لزمه الوقوف االضطراري( )7وصح حجه فان تركه متعمدا فسد
حجه.
م َ :0022ترم االفاضة( )5من عرفات قبل غروب الشمس عاملا عامدا ،لكنها
التفسد احلج ،فاذا ندم ورجع اىل عرفات فال يشء عليه ،وإال كانت عليه كفارة بدنة
ينحرها يف منى.
( )1أما لو أفاق يف بعض الوقت من حالة االغامء فنوى الوقوف صح منه ذلك.
( )4ملن ال يكون مضطرا بسبب التأخري يف الوصول اىل عرفات.
( )0أي مل يقف مطلقا يف عرفات.
( )2أي أن يتواجد يف عرفات مع النية ولو يف بعض الوقت الواجب ،فيتحقق الوقوف.
( )9وهو التواجد يف عرفات من ظهر يوم التاسع من شهر ذي احلجة اىل غروب الشمس.
( )7الوقوف االضطراري هو التواجد يف عرفات بعض الوقت ليلة العارش من ذي احلجة.
( )5أي مغادرة عرفات.

فان مل يتمكن منها صام ثامنية عرش يوما ،واالحوط ان تكون متواليات(،)1
وجيري هذا احلكم يف من افاض من عرفات نسيانا او جهال منه باحلكم ،فيجب عليه
الرجوع بعد العلم او التذكر ،فان مل يرجع حينئذ فعليه الكفارة عىل االحوط
استحبابا.
م  :0029إذا ثبت اهلالل عند قايض أهل السنة وحكم عىل طبقة ومل يثبت عند
الشيعة وكان العمل عىل طبق الواقع متعذرا او متعَّسا او رضريا يرتتب عليه مفسدة
شخصية( )4او نوعية( )0ففيه صورتان:
االوىل :ما اذا احتملت مطابقة احلكم للواقع( )2فعندئذ له متابعتهم والوقوف
معهم وترتيب مجيع آثار ثبوت اهلالل الراجعة اىل مناسك حجه من الوقوفني وأعامل
منى يوم النحر وغريها ،وجيزئ هذا يف احلج.
ومن خالف ما تقتضيه التقية( )9وَتمل املشقة والرضر غري تلف النفس ونحوه
صح حجه.
واحلاصل انه الُتب متابعة احلاكم السني تقية( ،)7ليكون االحتياط حينئذ غري
مرشوع ،نعم واذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كام قد يتفق ذلك يف زماننا هذا.
( )1أي أن يصوم االيام الثامنية عرش بشكل متواصل.
( )4أي ما يكون رضره عىل نفس املكلف كأن يتعرض للرضب او االعتقال.
( )0أي ال يكون الرضر بخصوص املكلف بل يتعرض له غالبية من خيالفهم.
( )2كام لو كان شهر ذي القعدة عند الشيعة ثالثني يوما وعند السنة تسع وعرشون يوما فإن احتامل
مطابقة فتواهم للواقع ممكنة فيام لو نقص ذو القعدة يوما.
( ) 9فوقف يف عرفات يف اليوم الذي يعتربونه يوم عيد دون أن يكون يف عمله خطر عىل حياته أو
أذية كبرية كأن يتعرض للسجن أو للرضب ،فيصح حجه.
( )7أي ليست إطاعة املفتي السني تقية بأمر واجب ،بل تتعني التقية يف مورد الرضر.

مل جيز خمالفته وفسد وقوفه(.)1
الثانية :ما إذا فرض العلم باخلالف( ،)4وان اليوم الذي حكم القايض بأنه يوم
عرفة هو يوم الرتوية واقعا ،ففي هذه الصورة أيضا جيزئ الوقوف معهم ،عىل
تفصيل مر يف الصورة السابقة(.)0
م  :0027وهو الثالث من واجبات حج التمتع ،واملزدلفة اسم ملكان يقال له
املشعر احلرام.
وحدُّ املوقف( )2من املأزمني( )9اىل احلياض( )7اىل وادي حمَّس( .)5وهذه كلها حدود
املشعر وليست بموقف اال عند الزحام وضيق الوقت ،فريتفعون اىل املأزمني(.)0
( ) 1فلو كانت خمالفة احلاكم السني يف االلتزام بتحديد يوم عرفات تؤدي اىل الرضر كالقتل او
السجن ومع ذلك أرص املكلف الشيعي عىل خمالفته متحمال هذا الرضر فيكون قد خالف
احلكم الرشعي بعدم تعريض نفسه للرضر وبالتايل فإن وقوفه فيه حرمة رشعية تؤدي اىل بطالن
صحة الوقوف بعرفات وهذا يؤدي اىل بطالن احلج.
( ) 4كام لو كان اليوم األخري عندهم من ذي القعدة هو التاسع والعرشون بحساهبم والثامن
والعرشون بحساب الشيعة فهذا يعني ان يوم عرفات عندهم سيكون يوم الرتوية عندنا وهو
الثامن من شهر ذي احلجة.
( )0فتنطبق نفس أحكام املسألة السابقة.
( )2أي أن حدود املشعر احلرام تبدأ من املأزمني.
( )9مر بيان املأزمني يف هامش املسألة .0005
( )7أي حياض حمَّس كام ورد يف الروايات وظاهرها أهنا من حَّس او عىل حدودها.
( )5يقع واد حمَّس بني مزدلفة ومنى ،وقيل سمي بذلك الن فيل أصحاب الفيل حَّس فيه.
( )0أي أنه يصح الوقوف يف املأزمني يف حال االزدحام.

ويعترب فيه قصد القربة(.)1
م  :0025إذا أفاض( )4احلاج من عرفات فاالحوط -استحبابا -ان يبيت ليلة
العيد يف املزدلفة ولكن مل يثبت وجوهبا.
م  :0020جيب الوقوف يف املزدلفة من طلوع فجر يوم العيد اىل طلوع
الشمس ،لكن الركن منه هو الوقوف يف اجلملة( ،)0فاذا وقف مقدارا ما بني الطلوعني
ومل يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه.
م  :0025من ترك الوقوف فيام بني الفجر وطلوع الشمس رأسا( )2فسد حجه،
ويستثنى من ذلك النساء والصبيان واخلائف والضعفاء كالشيوخ واملرىض ،فيجوز
هلم حينئذ الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد ،واالفاضة( )9منها قبل طلوع الفجر إىل منى.
م  :0093من وقف يف املزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهال
منه باحلكم( )7صح حجه ،وعليه كفارة شاة.
م  :0091من مل يتمكن من الوقوف االختياري( )5يف املزدلفة لنسيان أو لعذر
آخر أجزأه الوقوف االضطراري( ،)0ولو تركه( )5عمدا فسد حجه.
( )1فال بد من أن ينوي املكلف بأن وقوفه يف املشعر احلرام (املزدلفة) هو تقربا اىل اهلل.
( )4أي غادر احلاج عرفات.
( )0أي أن جمرد التواجد يف املزدلفة ولو لبعض الوقت الواجب حيقق الوقوف.
( )2دون أن يقف ولو مقدارا يسريا إن مل يكن من ذوي االعذار.
( )9جيوز هلؤالء مغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر.
( )7كام حيصل من بعض احلجاج الذين يستمرون يف السري دون أن يلتفتوا اىل الواجب.
( )5وهو التواجد يف املشعر احلرام من طلوع الفجر اىل طلوع الشمس من يوم العيد.
( )0الوقوف االضطراري هو الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس اىل ظهر يوم العيد.
( )5أي ترك الوقوف االضطراري أيضا.

م  :0094تقدم ان كال من الوقوفني( )1ينقسم اىل قسمني:
اختياري واضطراري ،فاذا أدرك املكلف االختياري من الوقوفني كليهام فال
إشكال( ،)4واال فله حاالت:
االوىل :ان اليدرك شيئا من الوقوفني االختياري منهام واالضطراري أصال،
ففي هذه الصورة يبطل حجه وجيب عليه االتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام احلج(،)0
وجيب عليه احلج يف السنة القادمة فيام إذا كانت استطاعته باقية أوكان احلج مستقرا
يف ذمته.
الثانية :أن يدرك الوقوف االختياري يف عرفات واالضطراري يف املزدلفة.
الثالثة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف عرفات واالختياري يف املزدلفة ،ففي
هاتني الصورتني يصح حجه بال اشكال.
الرابعة :ان يدرك الوقوف االضطراري يف كل من عرفات واملزدلفة ،فيصح
حجه يف هذه الصورة أيضا ،ولكن االحوط -استحبابا -اعادته يف السنة القادمة إذا
بقيت رشائط الوجوب او كان احلج مستقرا يف ذمته(.)2
اخلامسة :ان يدرك الوقوف االختياري يف املزدلفة فقط ،ففي هذه الصورة يصح
حجه ايضا اذا كان ترك الوقوف بعرفة غري عمدي.
السادسة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف املزدلفة فقط ،ففي هذه الصورة
( )1أي الوقوف يف عرفات والوقوف يف املزدلفة كام مر يف هامش املسألة .0717
( )4ويصح حجه.
( )0فيحول نيته التي أحرم فيها للحج اىل العمرة املفردة ويأيت بأعامهلا دون أن حيرم جمددا.
( )2معنى استقرار احلج يف ذمته هو أن يكون احلج قد وجب عليه يف سنني ماضية.

يبطل حجه.
السابعة :ان يدرك الوقوف االختياري يف عرفات فقط ،وهذه هلا ثالث صور:
 .1اذا كان تركه الوقوف باملزدلفة عن علم وعمد ،ففي هذه الصورة يبطل
حجه وينقلب اىل العمرة املفردة( ،)1وكفارته البدنة.
 .4إذا كان ترك الوقوف عن جهل صح حجه وكفارته شاة.
 .0إذا كان ترك الوقوف عن نسيان صح حجه وال كفارة عليه.
الثامنة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف عرفات فقط ،ففي هذه الصورة
يبطل حجه.
م  :0090إذا أفاض املكلف من املزدلفة( )4وجب عليه الرجوع إىل منى الداء
االعامل الواجبة هناك ،وهي كام نذكرها تفصيال ثالثة:
م  :0092الرابع من واجبات احلج هو رمي مجرة العقبة يوم النحر( ،)0ويعترب
فيه أمور:
 .1نية القربة.
 .4أن يكون الرمي بسبع حصيات( ،)2والجيزئ األقل من ذلك كام الجيزئ رمي
( )1فيبقى حمرما ويتجه اىل مكة لإلتيان بأعامل العمرة املفرة وُتب عليها الكفارة.
( )4فيستطيع التوجه مبارشة من مزدلفة اىل منى أو اىل مكة ثم يتجه اىل منى.
( )0أي يوم عيد االضحى يف العارش من ذي احلجة.
( )2أي سبع أحجار صغرية ُتمع من مزدلفة.

غريها من االجسام(.)1
 .0أن يكون رمي احلصيات واحدة بعد واحدة ،فالجيزئ رمي اثنني او اكثر
مرة واحدة(.)4
 .2أن تصل احلصيات اىل اجلمرة.
 .9أن يكون وصوهلا إىل اجلمرة بسبب الرمي ،فال جيزئ وضعها عليها ،و ُجيتزأ
بالرمي فيام إذا رمى فالقت احلصاة يف طريقه شيئا ثم أصابت اجلمرة ،نعم اذا كان ما
القته احلصاة صلبا( )0فطفرت منه فأصابت اجلمرة مل جيزئ ذلك.
 .7ان يكون الرمي بني طلوع الشمس وغروهبا ،وجيزئ للنساء وسائر من
رخص هلم االفاضة من املشعر يف الليل ان يرموا بالليل (ليلة العيد) ،كام سيأيت.
م  :0099إذا شك يف االصابة وعدمها بنى عىل العدم( ،)2إال ان يدخل يف
واجب آخر مرتتب عليه( )9او كان الشك بعد دخول الليل.
م  :0097يعترب يف احلصيات أمران:
 .1أن تكون من احلرم( ،)7واالفضل اخذها من املشعر(.)5
 .4ان تكون أبكارا عىل االحوط ،بمعنى أهنا مل تكن مستعملة يف الرمي قبل
( )1أي ال جيزي رمي يشء غري هذه احلجارة الصغرية كام يفعل البعض برمي االحذية.
( )4فلو رمى األحجار السبعة برمية واحدة فال جيزي.
( )0كام لو رماها جلهة السقف فعادت وأصابت اجلمرة.
( )2فعليه أن يرمي اىل أن يتحقق من أنه أصاب اجلمرة بسبع حصيات.
( )9كام لو أنه ذبح بعد الرمي يف يوم العيد.
( )7أي من حرم مكة كام مر يف هامش املسألة .0773
( )5املشعر احلرام ،أي املزدلفة.

ذلك(.)1
ويستحب فيها ان تكون ملونة ،ومنقطة ،ورخوة ،وان يكون حجمها بمقدار
أنملة( ،)4وان يكون الرامي راجال( ،)0وعىل طهارة.
م  :0095إذا زيد عىل اجلمرة يف ارتفاعها فيجتزأ برمي املقدار الزائد،
واالحوط استحبابا ان يرمي املقدار الذي كان سابقا( )2فان مل يتمكن من ذلك رمى
املقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي املقدار املزيد عليه ،والفرق يف ذلك
بني العامل واجلاهل والنايس.
م  :0090إذا مل يرم يوم العيد نسيانا او جهال منه باحلكم لزمه التدارك اىل اليوم
الثالث عرش( )9حسبام تذكر او علم ،فان علم او تذكر يف الليل لزمه الرمي يف هناره إذا
مل يكن ممن قد رخص له الرمي يف الليل ،وسيجئ ذلك يف رمي اجلامر ،ولو علم او
تذكر بعد اليوم الثالث عرش فعليه ان يرمى يف السنة القادمة بنفسه او بنائبه( ،)7وكذلك
اذا علم او تذكر بعد اخلروج من مكة( )5مل جيب عليه الرجوع بل يرمى يف السنة القادمة
بنفسه او بنائبه.
( )1فال يصح أخذ احلىص التي يكون حجاج آخرون قد رموا هبا اجلمرة.
( )4مقدار االنملة هو مقدار رأ

االصبع أي أكرب من حبة احلمص بقليل.

( )0أي يستحب أن ال يكون راكبا عىل دابة او سيارة او ما شابه ذلك.
( ) 2إن كان معلوما وحمددا ،وأما االن وبعد َتويل اجلمرة اىل ما يشبه احلائط فلم يعد هناك يشء
حمدد من معامل اجلمرة القديمة و بالتايل فيجزي الرمي عىل اجلدار من الطابق االريض ،وال جيزي
من فوق اجلَّس.
( )9من شهر ذي احلجة أي اىل يومني بعد يوم العيد.
( )7يف نفس التاريخ أي يف اليوم العارش من شهر ذي احلجة اىل اليوم الثالث عرش منه.
( )5كام أنه لو نفر من منى وأكمل أعامل حجة يف اليوم الثاِن عرش من ذي احلجة وغادرمكة.

م  :0095إذا مل يرم يوم العيد نسيانا او جهال فعلم اوتذكر بعد الطواف
فتداركه( )1وجب عليه إعادة الطواف ،وكذلك إذا كان الرتك مع العلم والعمد
فالظاهر صحة طوافه ،والجيب عليه ان يعيده( )4بعد تدارك الرمي وال كفارة عليه.
م  :0073الذبح أو النحر يف منى هو اخلامس من واجبات حج التمتع ،ويعترب
فيه قصد القربة وااليقاع يف النهار( ،)0والجيزيه الذبح او النحر يف الليل عىل االحوط
وان كان جاهال.
نعم جيوز للخائف الذبح او النحر يف الليل.
والجيب االتيان به بعد الرمي ،فلو قدمه عىل الرمي صح ومل حيتج اىل االعادة.
والجيب ان يكون الذبح اوالنحر بمنى ،خصوصا ان مل يمكن ذلك كام قيل انه
كذلك يف زماننا الجل تغيري املذبح وجعله يف وادي حمَّس( )2فيجوز الذبح يف املذبح
الفعيل ويف أي مكان من مكة شاء وجيزئه ذلك.
م  :0071ايام النحر بمنى( )9اربعة ايام ،وللمعذور( )7اىل آخر ذى احلجة،
واملختار( )5ان أخر عن االربعة أثم ولكن جيزي عنه اىل آخر ذي احلجة.
( )1أي رجع اىل منى فرمى.
( )4أي ال جيب عليه إعادة الطواف بعد عودته اىل منى وقيامه بالرمي.
( )0أي اىل غروب الشمس ،فلو غابت الشمس وذبح مل يصح منه الذبح ،إال للخائف.
( )2مر تفصيل عن وادي حمَّس يف هامش املسألة .0027
( )9الوقت الذي يستطيع فيه ذبح اهلدي من اليوم العارش اىل الثالث عرش من ذي احلجة.
( )7أي الذي مل يتمكن من الذبح يف أحد االيام االربعة املذكورة لسبب من االسباب.
( )5أي الذي يستطيع أن يذبح يف أحد االيام االربعة ولكنه أخر ذلك بال عذر.

م  :0074الجيزئ هدي واحد إال عن شخص واحد(.)1
م  :0070جيب ان يكون اهلدي( )4من االبل( )0او البقر اوالغنم والجيزء من االبل
إال ما اكمل السنة اخلامسة ودخل يف السادسة ،وال من البقر واملعز اال ما أكمل الثانية
ودخل يف الثالثة عىل االحوط ،والجيزئ من الضأن عىل االحوط اال ان يكون قد
أكمل السنة الواحدة ودخل يف الثانية واذا تبني له بعد الذبح يف اهلدي انه مل يبلغ السن
املعترب( )2فيه مل جيزئه ذلك ولزمته االعادة ،ويعترب يف اهلدي ان يكون تام االعضاء ،فال
جيزئ االعور واالعرج واملقطوع أذنه واملكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ،وال يكفي
اخليص ايضا ،ويعترب فيه ان ال يكون مهزوال عرفا( ،)9واالحوط استحبابا أن ال يكون
مريضا وال موجوءا( )7وال مرضوض اخلصيتني( )5وال كبريا ال مخ له ،وال بأ بأن
يكون مشقوق االذن او مثقوهبا وان كان االحوط اعتبار سالمته منهام ،واالحوط
ان ال يكون اهلدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.
م  :0072إذا اشرتى هديا معتقدا سالمته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز
االكتفاء به.
م  :0079ماذكرناه من رشوط اهلدي إنام هو يف فرض التمكن منه ،فان مل
( )1فلو أراد مجاعة أن يشرتكوا يف ثمن هدي واحد ملا أجزى عنهم بل عليهم الصوم ايضا كام سيأيت
تفصيله يف حكم من تعذر عليه اهلدي.
( )4مع التمكن من اختياره عىل طبق املواصفات املذكورة ،ومع عدم التمكن فيكفي ما تيَّس.
( )0االبل يعني اجلامل.
( )2املوضح يف بداية هذه املسألة.
( )9أي أن الضعف ضاهر عليه لكل مطلع.
( )7املوجوء يشبه املخيص نتيجة لعَّص البيضتني.
( )5مرضوض اخلصيتني هو املوجوء.

يتمكن من الواجد للرشائط أجزأه الفاقد وما تيَّس له من اهلدي.
م  :0077إذا ذبح اهلدي بزعم انه سمني فبان مهزوال( )1أجزأه ومل حيتج اىل
االعادة.
م  :0075إذا ذبح ثم شك يف انه كان واجدا للرشائط حكم بصحته ان احتمل
انه كان حمرزا للرشائط حني الذبح ،ومنه ما اذا شك بعد الذبح انه كان حمرزا للرشائط
حني الذبح(.)4
وأما اذا شك يف اصل الذبح فان كان الشك بعد احللق او التقصري مل يعتن
()2
بشكه ،وإال لزم االتيان به( ،)0واذا شك يف هزال اهلدي فذبحه امتثاال هلل تبارك
وتعاىل ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح( )9أجزأه ذلك.
م  :0070إذا اشرتى هديا سليام فمرض( )7بعدما اشرتاه أو اصابه كَّس أوعيب
أجزاه ان يذبحه واليلزمه إبداله.
م  :0075لو اشرتى هديا َّ
فضل( )5اشرتى مكانه هديا آخر ،فان وجد االول
قبل ذبح الثاِن ذبح االول ،وهو باخليار( )0يف الثاِن إن شاء ذبحه وان شاء مل يذبحه،
وهو كسائر أمواله ،واالحوط استحبابا ذبحه ايضا ،وان وجده بعد ذبحه الثاِن ذبح
( )1أي ضعيفا.
( )4الشك احلاصل بعد الذبح بتوفر الرشائط مع وجود احتامل بذلك ال يؤثر يف الصحة.
( )0أي إذا شك يف أنه ذبح او مل يذبح وكان الشك قبل احللق او التقصري فعليه أن يذبح.
( )2إذ عليه يف مورد الشك ان يتيقن من صفاته.
( )9أي تبني له أنه كان جامعا للصفات املطلوبة ومل يكن هزيال وضعيفا.
( )7أي مرض اهلدي قبل أن يذبحه.
( )5أي ضاع ومل جيده.
( )0أي أنه خمري يف الثاِن بني ذبحه والتَّصف به كام يشاء.

االول أيضا عىل االحوط.
عرفه( )1إىل اليوم الثاِن عرش ،فان مل يوجد
م  :0053لو وجد أحد هديا ضاال َّ
صاحبه ذبحه يف عَّص اليوم الثاِن عرش عن صاحبه.
م  :0051من مل جيد اهلدي ومتكن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقة ليشرتي به هديا
ويذبحه عنه اىل اخر ذي احلجة ،فان مىض الشهر اليذبحه إال يف السنة القادمة(.)4
م  :0054إذا مل يتمكن من اهلدي( )0والمن ثمنه( )2ولو من غري النقدين( )9ومن
االستقراض( )7واالداء صام بدال عنه( ،)5عرشة أيام ،ثالثة يف الشهر الذى حج فيه
وهو ذو احلجة وسبعة إذا رجع اىل بلده.
واالحوط استحبابا ان تكون السبعة متوالية( ،)0وجيوز ان تكون الثالثة من اول
ذي احلجة بعد التلبس بعمرةالتمتع( ،)5ويعترب فيها التوايل( ،)13فان مل يرجع اىل بلده
واقام بمكة فعليه ان يصرب حتى يرجع أصحابه اىل بلدهم او يميض شهر ثم يصوم
( )1أي أعلن عنه كي يعرفه صاحبه.
( )4أي أنه إذا مل يتمكن من الذبح يف شهر ذي احلجة فيبقى يف ذمته اىل السنة الثانية.
( )0أي مل يتمكن من احلصول عىل هدي كي يذبحه.
( )2مل يكن لديه ثمن اهلدي املتوفر يف السوق.
( )9النقدان مها عملة الذهب والفضة ،ويقصد به حاليا العملة النقدية املستعملة فإن كان عنده يشء
له قيمة ويستطيع ان يبدله باهلدي او يبيعه فيشرتي به اهلدي لزمه ذلك.
( )7أي أنه مل يتمكن من استدانة ثمن اهلدي مع علمه بإمكان تسديد هذه القيمة.
( )5أي أنه يصوم عرشة أيام بدل اهلدي.
( )0أي أن يصوم االيام السبعة يف بلده بشكل متواصل وال يفصل بينها بأيام يفطر فيها.
( ) 5فيجوز أن يصوم االيام الثالثة بعد إحرامه لعمرة التمتع وقبل االحرام للحج إن كان عاملا بأنه
لن يتمكن من اهلدي يف العارش من ذي احلجة لسبب من االسباب املذكورة.
( )13فيعترب يف االيام الثالثة التي عليه صيامها يف احلج ان يصومها بشكل متواصل.

بعد ذلك(.)1
م  :0050املكلف الذي وجب عليه صوم ثالثة أيام يف احلج إذا مل يتمكن من
الصوم يف اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد ايام الترشيق(.)4
ولو مل يتمكن يف اليوم الثامن ايضا( ،)0أخرها مجيعا اىل ما بعد تلك األيام.
واالحوط استحبابا ان يبادر اىل الصوم بعدها واليؤخره من دون عذر.
واذا مل يتمكن بعد ايام الترشيق صام يف الطريق( )2او صامها يف بلده ايضا ،وله
ان جيمع بني الثالثة والسبعة ،يف بلده فان مل يصم الثالثة حتى أهل هالل حمرم سقط
الصوم( )9وتعني اهلدي للسنة القادمة.
م  :0052من مل يتمكن من اهلدي والمن ثمنه وصام ثالثة أيام يف احلج ثم
متكن منه( )7مل جيب عليه اهلدي وله امليض عىل صومه وله الرجوع اىل اهلدي ،وكذا لو
رشع يف الصوم ثم متكن من اهلدي.
م  :0059إذا مل يتمكن من اهلدي باستقالله ومتكن من الرشكة فيه مع الغري
فاالحوط اجلمع بني الرشكة يف اهلدي والصوم عىل الرتتيب املذكور.

()5

م  :0057إذا أعطى اهلدي أو ثمنه أحدا ،فوكله يف الذبح عنه ثم شك يف أنه
( )1هذا فيام يتعلق بصوم االيام السبعة التي جيب ان يصومها بعد رجوعه اىل بلده.
( )4أيام الترشيق هي أيام احلادي عرش والثاِن عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة.
( )0هذا فيام إذا كان عاملا بأنه لن يتمكن من اهلدي يف اليوم العارش وال يف ايام الترشيق.
( )2ويسقط عنه وجوب االفطار يف السفر.
( )9فال يصح منه الصوم بدل اهلدي بل يتعني عليه اهلدي يف ذي احلجة من السنة التالية.
( )7أي أنه متكن من رشاء اهلدي بعد أن صام ثالثة أيام يف احلج.
( )5أي أنه اشرتك مع آخرين بدفع ثمن اهلدي فيذبح وال يسقط عنه بل عليه الصوم ايضا.

ذبحه أم ال بنى عىل عدمه ،نعم إذا كان ثقة( )1وأخربه بذبحه اكتفى به.
م  :0055ما ذكرناه من الرشائط يف اهلدي التعترب فيام يذبح كفارة( ،)4وان كان
االحوط استحبابا اعتبارها فيه.
م  :0050الذبح الواجب هديا او كفارة ال تعترب املبارشة فيه( ،)0بل جيوز ذلك
باالستنابة يف حال االختيار أيضا ،وال بد ان تكون النية مستمرة( )2من صاحب اهلدي
اىل الذبح ،واليشرتط نية الذابح وإن كانت احوط واوىل.
م  :0055ال جيب عىل املكلف أن يعطي ثلث اهلدي اىل الفقري املؤمن صدقة،
ويعطي ثلثه اىل املؤمنني هدية ،وان يأكل من الثلث الباقي له ،نعم يستحب ذلك له،
وما جيب عليه هو الذبح فقط.
نعم ليس له أن يبيعه ويأخذ ثمنه.
م  :0003اليعترب االفراز يف ثلث الصدقة واليف ثلث اهلدية ،فلو تصدق بثلثه
املشاع( )9وأهدى ثلثه املشاع وأكل منه شيئا أجزاه ذلك يف العمل باالستحباب.
م  :0001جيوز لقابض الصدقة او اهلدية ان يتَّصف فيام قبضه كيفام شاء ،فال
بأ بتمليكه غري املؤمن او غري املسلم.
( )1الثقة :أي صادق الل سان ،وهو من يطمئن له النا يف أقواله وأخباره ويصدقونه ويعتدوا هبا،
سواء كان عادال أم فاسقا بجوارحه ممن ال يلتزم بجميع الواجبات.
( )4أي أن الرشائط التي ذكرت يف اهلدي ال ُتب يف الكفارة.
( )0أي ال جيب عىل املكلف أن يذبحه بنفسه.
( )2أي يبقى عىل نيته يف ذبح اهلدي أو الكفارة اىل حني َتقق الذبح.
( )9أي ما ال يكون مقسام ومعينا من أنه حصة الفقري أو حصة احلاج.

م  :0004إذا ذبح اهلدي فَّسق او أخذه متغلب عليه قهرا( )1قبل التصدق
واالهداء فال ضامن عىل صاحب اهلدي.نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغري
أهله( )4ضمن الثلثني عىل االحوط استحبابا.
م  :0000احللق والتقصري( )0هو الواجب الساد من واجبات احلج ،ويعترب
فيه قصد القربة وإيقاعه يف هنار العيد عىل االحوط من دون فرق بني العامل واجلاهل،
واالحوط استحبابا تأخريه عن الذبح والرمي ،ولكن لو قدمه عليهام او عىل الذبح
أجزاه ،ومل حيتج اىل االعادة.
م  :0002ال جيوز احللق للنساء ،بل يتعني عليهن التقصري.
م  :0009يتخري الرجل بني احللق والتقصري ،واحللق أفضل ،ومن لبد شعر
رأسه بالصمغ( )2او العسل او نحومها لدفع القمل ،او عقص( )9شعر رأسه وعقده بعد
مجعه ولفه فيجب عليه اختيار احللق ،ومن كان رصورة( )7فاالحوط له استحبابا
اختيار احللق.
م  :0007من أراد احللق وعلم ان احلالق جيرح رأسه فعليه ان يقَّص( )5اوال ثم
( )1أي بالقوة واالكراه ،وليس عن اختيار.
( )4أي لو أعطاه لغري املستحقني.
( )0احللق خمتص بالرجال ،وأما التقصري فهو مشرتك بني النساء والرجال.
( )2أي وضع عىل شعره مقدارا من الصمغ أو العسل وما يستعمل يف زماننا من (جلو).
( )9عقص الشعر :أي مجعه وجعله يف وسط الرأ

وشده.

( )7مر بيان معنى الَّصورة يف هامش املسألة  ،0979وهو من حيج ألول مرة.
( )5كي حيل من إحرامه أوال.

حيلق.
م  :0005اخلنثى املشكل( )1جيب عليه التقصري إذا مل يكن ملبدا او معقوصا،
واال مجع بني التقصري واحللق ،ويقدم التقصري عىل احللق عىل االحوط.
م  :0000إذا حلق املحرم او قَّص وقد أتى بالنسكني اآلخرين ،اي الرمي
والذبح حل له ماحرم عليه باالحرام( ،)4ما عدا النساء والطيب ،ويف غري حج التمتع
حيل الطيب أيضا.
م  :0005إذا مل يقَّص ومل حيلق نسيانا او جهال منه باحلكم( )0اىل ان خرج من
منى رجع وقَّص او حلق فيها.
فان تعذر الرجوع او تعَّس عليه ،قَّص او حلق يف مكانه وبعث بشعر رأسه اىل
منى ان امكنه ذلك.
م  :0053إذا مل يقَّص ومل حيلق نسيانا او جهال فذكره ،او علم بعد الفراغ من
أعامل احلج وتداركه( )2وجب عليه إعادة الطواف.
م  :0051الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات احلج :هي الطواف،
وصالته( ،)9والسعي.
وكيفيتهام ورشائطهام هي نفس الكيفية والرشائط التي ذكرناها يف طواف
( )1اخلنثى املشكل :الذي ال يعلم حاله ذكر أم أنثى.
( )4وقد مر بيان ما جيب عىل املحرم تركه يف املسألة .0795
( )0يف حج التمتع.
( )2أي أنه عاد وقَّص بعد االنتهاء من أعامل احلج.
( )9أي صالة الطواف.

العمرة( )1وصالته( )4وسعيها(.)0
م  :0054جيب تأخري الطواف عن احللق او التقصري يف حج التمتع ،فلو قدمه
عاملا عامدا وجبت إعادته بعد احللق او التقصري ولزمته كفارة شاة.
م  :0050االحوط استحبابا عدم تأخري طواف احلج عن اليوم احلادي عرش
وان كان جواز تأخريه اىل ما بعد أيام الترشيق( ،)2بل اىل آخر ذي احلجة أقوى.
م  :0052ال جيوز عىل االحوط يف حج التمتع تقديم طواف احلج وصالته
والسعي عىل الوقوفني( ،)9ويستثنى من ذلك الشيخ الكبري واملرأة التي ختاف احليض،
فيجوز هلام تقديم الطواف وصالته والسعى عىل الوقوفني ،واالحوط استحبابا
إعادة السعي والطواف والصالة أيضا مع التمكن يف أيام الترشيق او بعدها إىل آخر
ذي احلجة.
م  :0059جيوز للخائف عىل نفسه( )7من دخول مكة ان يقدم الطواف
وصالته والسعي عىل الوقوفني ،بل ال بأ بتقديمه طواف النساء أيضا فيميض بعد
أعامل منى اىل حيث أراد.

()5

م  :0057من طرأ عليه العذر( )0فلم يتمكن من الطواف  -كاملرأة التي رأت
( )1مسائل الطواف ابتداء من املسألة .0525
( )4مسائل صالة الطواف ابتداء من املسألة .0550
( )0مسائل السعي ابتداء من املسألة .0032
( )2مر بيان معنى أيام الترشيق يف هامش املسألة .0050
( )9مر بيان املقصود بالوقوفني يف هامش املسألة .0717
( )7أي من خياف عىل نفسه إذا أراد الدخول اىل مكة بعد أعامل منى.
( )5أي أنه يطوف طواف احلج قبل الذهاب اىل عرفات وما بعدها.
( )0أي ما يمنعه رشعا من الطواف كتعذر رشط الطهارة.

احليض أو النفا ومل يتسري هلا املكث يف مكة لتطوف بعد طهرها -لزمته االستنابة
للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
م  :0055إذا طاف املتمتع( )1وصىل وسعى حل له الطيب ،وبقي عليه من
املحرمات النساء(.)4
م  :0050من كان جيوز له تقديم الطواف والسعي( )0إذا قدمهام عىل الوقوفني
الحيل له الطيب حتى يأيت بمناسك منى من الرمي والذبح واحللق او التقصري.
م  :0055الواجب العارش واحلادي عرش من واجبات احلج :طواف النساء
وصالته ،ومها وان كانا من الواجبات اال اهنام ليسا من نسك احلج ،فرتكهام ولو
عمدا اليوجب فساد احلج(.)2
م  :0533كام جيب طواف النساء عىل الرجال جيب عىل النساء ،فلو تركه
الرجل حرمت عليه النساء ،ولو تركته املرأة حرم عليها الرجال ،والنائب يف احلج
عن الغري يأيت بطواف النساء عن املنوب عنه ال عن نفسه(.)9
م  :0531طواف النساء وصالته كطواف احلج وصالته يف الكيفية
( )1أي من يؤدي حج التمتع.
( )4فال َتل له إال بعد طواف النساء.
( )0وهم من ذكروا يف املسألة  0052و.0059
( )2بل يرتتب عليه أثر آخر وهو حرمة النساء عىل الرجال وحرمة الرجال عىل النساء.
( )9أي أنه ينوي الطواف نيابة عمن حيج عنه ،ولكن إذا مل يطف النائب طواف النساء فتحرم عليه
النساء اىل أن يأيت به ،وكذلك َترم الرجال عىل املرأة لو كانت هي النائبة ومل تطف طواف
النساء.

والرشائط(.)1
م  :0534من مل يتمكن من طواف النساء باستقالله ملرض او غريه استعان
بغريه فيطوف ولو بأن حيمل عىل متن حيوان او انسان(.)4
واذا مل يتمكن منه ايضا لزمته االستنابة عنه ،وجيري هذا يف صالة الطواف
أيضا.
م  :0530من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم باحلكم او اجلهل
اوكان ناسيا حرمت عليه النساء اىل ان يتداركه( ،)0ومع تعذر املبارشة او تعَّسها او
عدم وجوهبا( )2جاز له االستنابة.
فاذا طاف النائب عنه حلت له( )9النساء ،فاذا مات قبل تداركه فاالحوط ان
يقىض من تركته(.)7
ولو كان الرتك عن عمد او جهل باحلكم ،او كان نسيانا وتذكر يف مكة ُتب
عليه املبارشة( )5ومع تعذرها او تعَّسها يستنيب ،وان كان نسيانا وتذكر بعد الرجوع
من مكة له ان يرجع اىل مكة ويأيت به وله ان يستنيب ولو مل يكن الرجوع متعذرا او
( )1وقد مر مفصال يف املسألة .0593
( )4أو يطاف به بواسطة عربة ولكنها منعت يف السنوات االخرية ومل يسمح هبا إال يف الطوابق العليا
وهذه ال ُتزي فال بد من االستنابة.
( )0أي اىل أن يأيت به حتى بعد انتهاء موسم احلج.
( )2أي إذا مل يكن طواف النساء واجبا عينيا عليه إذ يتعني فيام لو كان رشطا يف النيابة.
( )9أي حلت النساء للحاج الذي ترك الطواف عمدا ،وحلت الرجال للمرأة التي تركت الطواف
عمدا.
( )7أي يدفع أجرة الطواف ملن يطوف عن امليت طواف النساء.
( )5أي جيب عليه أن يبادر اىل االتيان بطواف النساء وصالته.

متعَّسا(.)1
م  :0532ال جيوز تقديم طواف النساء عىل السعي ،فإن قدمه فان كان عن علم
وعمد( )4لزمته اعادته بعد السعي.
وكذلك ان كان عن جهل أو نسيان(.)0
م  :0539ال جيوز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني( )2ولو لعذر عىل االحوط.
م  :0537إذا حاضت املرأة ومل تنتظر القافلة طهرها ،جاز هلا ترك طواف النساء
واخلروج مع القافلة.
واالحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصالته ،واذا كان حيضها بعد ُتاوز
النصف من طواف النساء جاز هلا ترك الباقي واخلروج مع القافلة ،واالحوط
االستنابة لبقية الطواف ولصالته(.)9
م  :0535نسيان الصالة يف طواف النساء كنسيان الصالة يف طواف احلج ،وقد
تقدم حكمه يف املسألة.0033
م  :0530إذا طاف املتمتع( )7طواف النساء وصىل صالته حلت له النساء ،واذا
طافت املرأة وصلت صالته حل هلا الرجال.
( )1أي له أن يستنيب حتى لو كان متمكنا من العودة والطواف بنفسه.
( )4أي عاملا بعدم جوازه ومتعمدا االتيان به من غري رضورة.
( )0أي حتى لو كان تقديمه لطواف النساء جهال او نسيانا فعليه االعادة.
( )2إال فيام لو كان خياف عىل نفسه من دخول مكة فقد مر جوازه يف املسألة.0059
( ) 9فال فرق يف احلكم بني ما لو أتاها احليض أثناء الطواف فلم تستطع إكامله أو أهنا مل تأت هبا
أصال.
( )7أي من يؤدي حج التمتع.

م  :0535الواجب الثاِن عرش من واجبات احلج :املبيت( )1بمنى ليلة احلادي
عرش والثاِن عرش( ،)4ويعترب فيه قصد القربة ،عىل االحوط فاذا خرج احلاج اىل مكة
يوم العيد الداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت يف منى ،ومن مل
جيتنب الصيد وجب عليه الرجوع ليبيت يف منى ،ومن مل جيتنب الصيد يف إحرامه
فعليه املبيت ليلة الثالث عرش أيضا ،وكذلك من أتى النساء يف حال إحرامه بل اىل
اليوم الثالث عرش( ،)0وُتوز لغريمها االفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاِن عرش،
ولكن إذا بقي يف منى اىل ان دخل الليل وجب عليه املبيت ليلة الثالث عرش ايضا.
م  :0513إذا هتيأ للخروج وَترك من مكانه ومل يمكنه اخلروج قبل الغروب
للزحام ونحوه فان امكنه املبيت وجب ذلك ،وان مل يمكنه او كان املبيت حرجيا جاز
له اخلروج ،وعليه دم شاة عىل االحوط(.)2
م  :0511من وجب عليه املبيت بمنى الجيب عليه املكث فيه هنارا بأزيد من
مقدار يرمي فيه اجلمرات ،والجيب عليه املبيت يف جمموع الليل ،فيجوز له املكث يف
منى من اول الليل اىل ما بعد منتصفه او املكث فيها قبل منتصف الليل اىل الفجر،
واألوىل( )9ملن بات النصف االول ثم خرج ان اليدخل مكة قبل طلوع الفجر.
م  :0514يستثنى ممن جيب عليه املبيت بمنى عدة طوائف:
( )1يقصد باملبيت التواجد يف منطقة منى حسب التفصيل املذكور يف املسألة.
( )4من شهر ذي احلجة.
( )0من شهر ذي احلجة.
( )2أي أن عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم خروجه من منى هنارا عىل االحوط وجوبا.
( )9أي عىل االحوط استحبابا.

 .1املعذور ،كاملريض ،واملمرض( ،)1ومن خاف عىل نفسه أوماله من املبيت
بمنى.
 .4من اشتغل بالعبادة يف مكة متام ليلته ماعدا احلوائج الرضورية( )4كاالكل
والرشب ونحومها.
 .0من طاف بالبيت وبقي يف عبادته ثم خرج من مكة وُتاوز عقبة املدنيني(،)0
فيجوز له ان يبيت يف الطريق دون ان يصل اىل منى.
وجيوز هلؤالء التأخري يف الرجوع اىل منى إىل ادراك الرمي يف النهار.
م  :0510من ترك املبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ،واالحوط
استحبابا التكفري فيام اذا تركه نسيانا او جهال منه باحلكم أيضا ،واالحوط استحبابا
التكفري للمعذور من املبيت ،وال كفارة عىل الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم(.)2
م  :0512من أفاض( )9من منى ثم رجع اليها بعد دخول الليل يف الليلة الثالثة
عرش حلاجة مل جيب عليه املبيت هبا.
م  :0519الثالث عرش من واجبات احلج :رمي اجلمرات( )7الثالث :االوىل(،)5
( )1املمرض أي من يعالج املرىض سواء كان طبيبا خمتصا أو غري خمتص.
( )4التي حيتاجها احلاج يف ليلته.
( )0مر بياهنا يف امليقات الساد

بعد املسألة .0744

( )2أي من اشتغل بالعبادة اىل الفجر ،او من طاف ثم خرج نحو منى ومل يصل اليها.
( )9أي من اشتغل بالعبادة متام ليلته وبقي يف احلرم أو غادر وُتاوز عقبة املدنيني.
( )7مر بيان اجلمرات يف الثالث عرش من واجبات احلج يف املسألة .0737
( )5وهي اجلمرة الصغرى.

والوسطى( ،)1ومجرة العقبة(.)4
وجيب الرمي يف اليوم احلادي عرش والثاِن عرش ،وإذا بات ليلة الثالث عرش يف
منى وجب الرمي يف اليوم الثالث عرش ايضا عىل االحوط ،ويعترب يف رمي اجلمرات
املبارشة( ،)0فال ُتوز االستنابة اختيارا(.)2
م  :0517جيب االبتداء برمي اجلمرة االوىل ،ثم اجلمرة الوسطى ،ثم مجرة
العقبة ،ولو خالف وجب الرجوع اىل ماحيصل به الرتتيب( )9ولو كانت املخالفة عن
جهل او نسيان.
نعم إذا نيس او اخطأ او جهل فرمى مجرة بعد ان رمى سابقتها أربع حصيات
أجزأ إكامله سبعا( ،)7والجيب عليه اعادة رمي الالحقة .بل الظاهر ان احلكم كذلك
يف صورة العمد.
م  :0515ماذكرناه من واجبات رمي مجرة العقبة يف املسألة  0092جيري يف
رمي اجلمرات الثالث كلها.
م  :0510جيب ان يكون رمي اجلمرات يف النهار ،ويستثنى من ذلك العبد
والراعي واملديون الذي خياف ان يقبض عليه وكل من خياف عىل نفسه او عرضه او
ماله ،ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين خيافون عىل انفسهم
( )1وهي التي تقع بني اجلمرة االوىل ومجرة العقبة ،أي بني الصغرى والكربى.
( )4وهي اجلمرة الكربى.
( )0أي أن يرمي احلاج اجلمرات بنفسه مع استطاعته.
( )2أي إن كان متمكنا من الرمي فال جيوز له أن يوكل أحدا للرمي عنه.
( )9فلو رمى الكربى ثم الوسطى ثم الصغرى فتحسب الصغرى ويعيد الوسطى والكربى.
( )7فلو رمى الوسطى اربع حصيات ثم التفت فرمى االوىل وعاد اىل الثانية فله أن يكمل احلصيات
السبع وال جيب عليه ان يبدأ برميها جمددا.

من كثرة الزحام ،فيجوز هلوالء الرمي ليلة ذلك النهار( ،)1او الليلة الالحقة له( )4ولكن
ال جيوز لغري اخلائف من املكث ان ينفر ليلة الثانية عرش بعد الرمي حتى تزول
الشمس من يومه(.)0
م  :0515من نيس الرمي يف اليوم احلادي عرش وجب عليه قضاؤه يف الثاِن
عرش ،ومن نسيه يف الثاِن عرش قضاه يف اليوم الثالث عرش ،واالحوط استحبابا ان
يفرق بني األداء والقضاء( ،)2وعليه ان يقدم القضاء عىل االداء ،والجيب ان يكون
القضاء اول النهار واالداء عند الزوال(.)9
م  :0543من نيس الرمي فذكره يف مكة وجب عليه ان يرجع اىل منى ويرمي
فيها ،واذا كان يومني او ثالثة( )7فاالحوط ان يفصل بني وظيفة يوم ويوم بعده
بساعة( ،)5واذا ذكره بعد خروجه من مكة مل جيب عليه الرجوع ،بل يقضيه يف السنة
القادمة بنفسه أو بنائبه.
م  :0541املريض الذي اليرجى برؤه( )0اىل املغرب يستنيب لرميه ،ولو اتفق
( )1أي يرمون يف الليل قبل أن يأيت وقت الرمي هنارا.
( )4أي يرمون يف الليل بعد فوات وقت الرمي هنارا.
( ) 0أي أن مغادرة منى بعد الرمي ال تصح قبل ظهر اليوم الثاِن عرش من شهر ذي احلجة إال ملن
كان خائفا عىل نفسه من خطر حيدق به نتيجة بقاءه.
( )2فإذا كان قد نيس الرمي يوم احلادي عرش مثال واراد قضائه يوم الثاِن عرش فيستحب له أن
يفصل بني الرمي ،فريمي أوال عن اليوم احلادي عرش قضاء ،ثم ينتظر بعض الوقت ويرمي ثانية
الواجب عن اليوم الثاِن عرش.
( )9أي ال يشرتط ان يكون بينهام فاصل زمني كبري ،بل يكفي مسمى الفصل.
( )7أي أنه نيس رمي يومني أو ثالثة أيام.
( )5فاالحتياط الوجويب بأن يتحقق فصل زمني معتد به وهو املقصود بالساعة وليس  73دقيقة.
( )0أي ال يرجى شفاؤه كي يتمكن من الرمي قبل املغرب.

برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا.
م  :0544اليبطل احلج برتك الرمي ولو كان متعمدا ،وجيب قضاء الرمي
بنفسه او بنائبه يف العام القابل(.)1
م  :0540املصدود هو املمنوع عن احلج او العمرة بعد تلبسه( )4باحرامهام.
م  :0542املصدود عن العمرة يذبح يف مكانه( )0ويتحلل به( ،)2واالحوط ،ضم
التقصري اليه.
م  :0549املصدود عن احلج إن كان مصدودا عن املوقفني( )9او عن املوقف
باملشعر خاصة فوظيفته ذبح اهلدي يف حمل الصد( )7والتحلل به عن احرامه،
واالحوط ضم التقصري إليه ،وان كان( )5عن الطواف والسعي بعد املوقفني قبل أعامل
منى أو بعدها فعندئذ ان كان متمكنا من االستنابة( )0فوظيفته االستنابة ،وان مل يكن
متمكنا منها( )5فان كان الصد صدا عن دخول مكة( ،)13كان حكمه حكم املضطر اىل
( )1فإن حج بنفسه يقيض الرمي عن السنة املاضية ،وإال فيوكل أحدا يرمي عنه.
( )4أي بعد أن أحرم للعمرة أو للحج وتم منعه عن متابعة املسري.
( )0أي يذبح اهلدي يف املكان الذي منع فيه من متابعة سرية إلكامل مناسك احلج.
( )2أي حيل من إحرامه بذبحه اهلدي يف نفس املكان.
( )9أي ممنوعا من الذهاب اىل عرفات واملزدلفة يف االوقات الرشعية املحددة لتواجده.
( )7أي يذبح اهلدي يف املكان الذي منع فيه من إمتام مسريه.
( )5أي إن كان املنع له.
( )0أي إن كان متمكنا من أن يوكل أحدا ليطوف عنه ويكمل االعامل فيجب عليه.
( )5أي إن مل يكن متمكنا من توكيل أحد ليطوف عنه ويقوم ببقية االعامل ففيه تفصيل.
( )13أي إن كان ممنوعا من دخول مكة بعد أن وقف يف عرفات واملزدلفة.

ترك الطواف وقدتقدم( )1واما إن كان مصدودا عن منسك منى( )4خاصة دون دخول
مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من االستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم حيلق او يقَّص
ويتحلل ،ثم يأيت ببقية املناسك ،وان مل يكن متمكنا من االستنابة فوظيفته يف هذه
الصورة ان يودع( )0ثمن اهلدي عند من يذبح عنه ثم حيلق او يقَّص يف مكانه ،فريجع
اىل مكة ألداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن مجيع ما حيرم عليه حتى النساء من
دون حاجة اىل يشء آخر ،وصح حجه وعليه الرمي يف السنة القادمة عىل االحوط.
م  :0547املصدود من احلج اليسقط عنه احلج باهلدي املزبور( ،)2بل جيب عليه
االتيان به يف القابل( )9إذا بقيت االستطاعة او كان احلج مستقرا يف ذمته.
م  :0545اذا صد عن الرجوع إىل منى للمبيت ورمي اجلامر فقد تم حجه،
ويستنيب للرمي إن أمكنه يف سنته ،وإال ففي القابل عىل االحوط ،وال جيري عليه
حكم املصدود.
م  :0540من تعذر عليه امليض يف حجه ملانع من املوانع( )7غري الصد واحلَّص
فاالحوط أن يتحلل يف مكانه بالذبح.

()5

م  :0545ال فرق يف اهلدى املذكور( )0بني أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو مل
( )1يف املسألة .0555
( )4أي كان ممنوعا من الدخول اىل منى والقيام بأعامهلا.
( )0أي أن يدفع ثمن اهلدي لشخص ويوكله بذبحه نيابة عنه.
( )2والذي مر تفاصيل صوره وأحكامه يف املسألة السابقة.
( )9فيجب عليه احلج يف السنة التالية إن كان ال يزال مستطيعا أو يف أي سنة يستطيع.
( )7أي مل يكن السبب منعا خارجيا من أحد ،أو بسبب مرض بل ألسباب أخرى.
( )5مر بيان معنى احلَّص مفصال يف هامش املسألة .0943
( )0أي اهلدي الذي جيب ذبحه عىل من مل يستطع إكامل احلج لغري الصد واحلَّص.

يتمكن منه ينتقل االمر إىل بدله ،وهوالصيام عىل االحوط.
م  :0503من أفسد حجه ثم صد هل جيري عليه حكم الصد أم ال؟ وجهان(،)1
الظاهر هو االول ،ولكن عليه كفارة االفساد زائدا عىل اهلدي.
م  :0501من ساق هديا معه ثم صدكفى ذبح ما ساقه وال جيب عليه هدي
آخر.
م  :0504املحصور هو املمنوع عن احلج او العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه
باالحرام.

()4

م  :0500املحصور ان كان حمصورا يف عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا
ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه يف وقت معني( ،)0فاذا جاء الوقت(َ )2تلل يف
مكانه ،وجيوز له خاصة أن يذبح أو ينحر يف مكانه ويتحلل.
وَتلل املحصور يف العمرة املفردة إنام هو من غري النساء ،واما منها فال َتلل
منها اال بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته(.)9
وان كان املحصور حمصورا يف عمرة التمتع فحكمه ماتقدم( )7إال انه يتحلل
( ) 1أي هناك رأيان يف املسألة فمن الفقهاء من يرى أنه ُتري عليه أحكام الصد ،ومنهم من يرى
عدم جرياهنا ،وسامحة السيد هنا يرجح الرأي االول وهو جريان احكام الصد.
( )4أي بعد أن يكون قد أحرم من أحد املواقيت التي مر بياهنا يف املسألة .0743
( )0أي يتفقون عىل وقت تقدي ري مثال لوصوهلم اىل مكة وذبحهم اهلدي عنه ،وهو ما يسهل يف
زماننا نتيجة الستعامل وسائل االتصال احلديثة كالتلفون وغريه.
( )2أي الوقت املتفق عليه.
( )9أي بعد شفاءه من مرضه.
( )7يف أول هذه املسألة من أنه يبعث هديا ويواعد أصحابه عىل موعد ذبحه.

حتى من النساء.
وان كان املحصور حمصورا يف احلج( )1فحكمه ماتقدم ،فان كان احلج واجبا فال
حيل من النساء اال بأن حيج ،او حيج عنه يف القابل وان كان مندوبا َتل له النساء ببعث
اهلدى وبلوغه حمله واالحوط انه اليتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأيت
بطواف النساء بعد ذلك يف حج او عمرة.
م  :0502إذا أحَّص وبعث هبديه وبعد ذلك خف املرض فان ظن او احتمل
ادراك احلج وجب عليه االلتحاق ،وحينئذ فان ادرك املوقفني( )4او الوقوف باملشعر
خاصة حسبام تقدم( )0فقد أدرك احلج ،واال فان مل يذبح او ينحر عنه انقلب حجه اىل
العمرة املفردة ،وان ذبح عنه َتلل من غري النساء ووجب عليه االتيان بالطواف
وصالته والسعي وطواف النساء وصالته للتحلل من النساء ايضا عىل االحوط.
م  :0509إذا احَّص عن مناسك منى او احَّص من الطواف والسعي بعد
الوقوفني فاحلكم فيه كام تقدم يف املصدود( ،)2نعم اذا كان احلَّص من الطواف والسعي
بعد دخول مكة فال اشكال والخالف يف ان وظيفته االستنابة(.)9
م  :0507إذا احَّص الرجل فبعث هبديه ثم آذاه رأسه قبل ان يبلغ اهلدي حمله
جاز له ان يذبح شاة يف حمله أو يصوم ثالثة ايام او يطعم ستة مساكني لكل مسكني
مدان ،وحيلق.
()7

( )1أي أنه أحرم للحج ومل يستطع متابعة أعامل احلج.
( )4يقصد باملوقفني كام مر بيانه :الوقوف بعرفة ،والوقوف باملزدلفة (املشعر احلرام).
( )0مر تفصيله يف املسألة .0094
( )2مرت أحكام املصدود يف املسألة  0540وما بعدها.
( )9فيوكل أحدا بأن يطوف عنه ويصيل ويسعى.
( )7أي املكان الذي يتم فيه الذبح.

م  :0505ال يسقط احلج عن املحصور بتحلله باهلدي ،فعليه االتيان به يف
القابل اذا بقيت استطاعته او كان مستقرا( )1يف ذمته.
م  :0500املحصور إذا مل جيد هديا والثمنه صام عرشة أيام عىل ما تقدم(.)4
م  :0505يستحب للمحرم عند عقد االحرام ان يشرتط عىل ربه تعاىل ان حيله
حيث حبسه( )0وان كان حله( )2اليتوقف عىل ذلك ،فانه حيل عند احلبس اشرتط أم مل
يشرتط.
إىل هنا فرغنا من واجبات احلج فلنرشع االن يف آدابه( ،)9وقد ذكر الفقهاء من
االداب ماال تسعه هذه الرسالة فنقتَّصعىل يسري منها.
م  :0523يستحب يف االحرام امور:
 .1تنظيف اجلسد ،وتقليم االظفار ،واخذ الشارب( ،)7وإزالة الشعر من
االبطني والعانة( ،)5كل ذلك قبل االحرام.
 .4تَّسيح( )0شعر الرا  ،واللحية من اول ذي القعدة ملن اراد احلج ،وقبل
( )1أي كان احلج واجبا عليه من سنوات سابقة ولكنه مل يؤده.
( )4يف املسألة .0054
( ) 0أي أن حيله من إحرامه يف املكان الذي ال يتمكن منه من متابعة سريه .وسيأيت الدعاء اخلاص
يف االمر السابع من مستحبات االحرام يف املسألة .0523
( )2أي ليس االحالل من االحرام متوقفا عىل هذا الرشط.
( )9أي آداب ومستحبات احلج.
( )7أي قص شعر الشوارب قبل االحرام.
( )5أي يستحب حلق شعر العورة من باب التنظيف قبل االحرام أيضا.
( )0يقصد بالتَّسيح هنا ترك شعر الرأ

واللحية وعدم قصه وتركه اىل يوم العيد.

شهر واحد ملن أراد العمرة املفردة(.)1
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ،وهذا القول وان كان ضعيفا إال أنه أحوط.
 .0الغسل لالحرام يف امليقات( ،)4ويصح( )0من احلائض والنفساء ايضا ،واذا
خاف عوز املاء يف امليقات قدمه عليه( ،)2فان وجد املاء يف امليقات اعاده ،واذا اغتسل
ثم احدث باالصغر( )9او اكل او لبس ماحيرم( )7اعاد غسله ،وجيزئ الغسل هنارا اىل
آخر الليلة االتية ،وجيزئ الغسل ليال اىل آخر النهار اآليت.
 .2أن يدعو عند الغسل عىل ماذكره الصدوق ويقول:

اج َع ْل ُه يل ُنور ًاَ ،و َط ُهور ًاَ ،وح ْرز ًاَ ،و َأ ْمن ًا م ْن ُك ِّل َخ ْو ٍف،
ب ْسم اهلل َوباهلل ،ال َّل ُه َّم ْ
ٍ
ارش ْح يل َصدْ ريَ ،و َأ ْجر
َوش َفا ًء م ْن ُك ِّل َداء َو ُس ْق ٍم ،ال َّل ُه َّم َط ِّه ْرِنَ ،و َط ِّه ْر يل َق ْلبيَ ،و ْ َ
َع َىل ل َساِن َحم َ َّبت ََكَ ،ومدْ َحت ََكَ ،وال َّثنَا َء َع َل ْي َكَ ،فإ َّن ُه َال ُق َّو َة يل إ َّال ب َكَ ،و َقدْ َعل ْم ُت َأ َّن
اع ل ُسنَّة نَب ِّي َك َص َل َوا ُت َك َع َل ْيه َوآله(.)5
يم ألَ ْمر َكَ ،واال ِّت َب ُ
ق َوا َم ديني ،الت َّْسل ُ
 .9أن يدعو عند لبس ثويب االحرام ويقول:
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َر َز َقني َما ُأ َواري به َع ْو َريت َو ُأ َؤ ِّدي به َف ْريض َو َأ ْع ُبدُ فيه َر ِّيب
َْ
َ
َ
َو َأ ْنتَهي فيه إ َىل َما َأ َم َرِنَ ْ ،
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َق َصدْ ُت ُه َف َب َّل َغني َوأ َر ْد ُت ُه َفأ َعانَني َو َقب َلني َو َمل ْ
َي ْق َط ْع يبَ ،و َو ْج َه ُه َأ َر ْد ُت َف َس َّل َمنيَ ،ف ُه َو ح ْصنيَ ،وك َْهفيَ ،وح ْرزيَ ،و َظ ْهري،
( )1أي يستحب ترك الشعر واللحية وعدم قصه ملدة شهر قبل العمرة املفردة.
( )4وقد مر بيان مفصل عن املواقيت يف املسألة  0743وما بعدها.
( )0أي يصح الغسل املستحب لالحرام.
( )2أي اغتسل قبل وصوله اىل امليقات الذي يريد أن حيرم منه.
( )9أي احلدث الذي يوجب الوضوء كالنوم او البول او الغائط او الريح.
( )7أي لبس ما حيرم عىل املحرم لبسه من ثياب أثناء إحرامه.
( )5من ال حيرضه الفقيه ج 4ص .949

ايَ ،و ُذ ْخريَ ،و ُعدَّ يت يف شدَّ يت َو َر َخائي(.)1
َو َم َالذيَ ،و َم ْل َجئيَ ،و َمن َْج َ
 .7أن يكون ثوباه لالحرام من القطن.
 .5أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر.
فان مل يتمكن فبعد فريضة أخرى ،وإال فبعد ركعتني أو ست ركعات من
النوافل ،والست أفضل ،يقرأ يف الركعة االوىل الفاَتة وسورة التوحيد ،ويف الثانية
الفاَتة وسورة اجلحد(.)4
فاذا فرغ محد اهلل واثنى عليه ،وصىل عىل النبي وآله ثم يقول:
اب َل َكَ ،وآ َم َن ب َو ْعد َكَ ،وا َّت َب َع َأ ْم َر َكَ ،فإ ِِّن
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن َ ُْت َع َلني ممَّن ْاست ََج َ
َع ْبدُ َكَ ،ويف َق ْب َضت َكَ ،ال ُأو َقى إ َّال َما َو َق ْي َتَ ،و َال ُ
آخ ُذ إ َّال َما َأ ْع َط ْي َتَ ،و َقدْ َذك َْر َت
احل َّجَ ،ف َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن َت ْعز َم يل َع َل ْيهَ ،ع َىل كتَاب َك َو ُسنَّة نَب ِّي َكَ |،و ُت َق ِّو َيني َع َىل َما
َْ
ٍ
َض ُع ْف ُت َعنْ ُهَ ،و َتت ََس َّل َم منِّي َمنَاسكي ،يف ُي ْ ٍ
اج َع ْلني م ْن َو ْفد َك،
َّس من َْك َو َعاف َيةَ ،و ْ
يت َو ْارت ََض ْي َتَ ،و َس َّم ْي َت َو َك َت ْب َت.
ا َّلذي َن َرض َ
ٍ
ٍ
ايل ا ْبت َغا َء َم ْر َضات َك ،ال َّل ُه َّم َفت َِّم ْم
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َخ َر ْج ُت م ْن ُش َّقة َبعيدَ ةَ ،و َأ ْن َف ْق ُت َم َ
يل َح ِّجي.
احل ِّجَ ،ع َىل كتَاب َك َو ُسنَّة نَب ِّي َك َص َل َوا ُت َك َع َل ْيه
ال َّل ُه َّم إ ِِّن ُأريدُ الت ََّمت َُّع با ْل ُع ْم َرة إ َىل ْ َ
حيب ُسني َف ُح َّلني َح ْي ُث َح َب ْستَني ل َقدَ ر َك ا َّلذي َقدَّ ْر َت(،)0
َوآلهَ ،فإ ْن َع َر َض يل َعارض َ ْ
حلمي َو َدمي َوع َظامي
َع َ َّيل ال َّل ُه َّم إ ْن َمل ْ َت ُك ْن َح َّج ًة َف ُع ْم َر ًة َأ ْح َر َم َل َك َش ْعري َو َب َرشي َو َ ْ
َو ُخمِّي َو َع َصبي م َن الن َِّساء َوال ِّث َياب َوال ِّطيب َأ ْبتَغي ب َذل َك َو ْج َه َك َوالدَّ َار ْاآلخ َر َة(.)2
( )1من ال حيرضه الفقيه ج 4ص .949
( )4أي سورة الكافرون.
( )0وهذا ما مر بيان استحبابه يف املسألة .0505
( )2من ال حيرضه الفقيه ج 4ص .010

 .0التلفظ بنية االحرام مقارنا للتلبية.
 .5رفع الصوت بالتلبية للرجال.
 .13أن يقول يف تلبيته:
َل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
احل ْمدَ َ ،والنِّ ْع َم َةَ ،ل َك َواملُْ ْل َك،
يك َل َك َل َّب ْي َك ،إ َّن ْ َ
َال َرش َ
الس َالم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك
يك َل َك َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َذا املَْ َعارج َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َداعي ًا إ َىل َدار َّ
َغ َّف َار ُّ
اجل َالل َو ْاإلك َْرام َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك
الذ ُنوب َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َأ ْه َل ال َّت ْلب َية َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َذا ْ َ
ُت ْبد ُئ َوا َْمل َعا ُد إ َل ْي َك َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك ت َْس َت ْغني َو ُي ْف َت َق ُر إ َل ْي َك َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َم ْر ُهوب ًا َو َم ْر ُغوب ًا
اجلميل َل َّب ْي َك،
احل َسن ْ َ
احل ِّق َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َذا النَّ ْع َامءَ ،وا ْل َف ْضل ْ َ
إ َل ْي َك َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك إ َل َه ْ َ
يم
َل َّب ْي َك ك ََّش َ
اف ا ْل ُك َرب ا ْلع َظام َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َع ْبدُ َك َوا ْب ُن َع ْبدَ ْي َك َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َيا كَر ُ
َل َّب ْي َك(.)1
ثم يقول:
َل َّب ْي َك َأ َت َق َّر ُب إ َل ْي َك ب ُم َح َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍد َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك ب َح َّج ٍة أ َو ُع ْم َر ٍة َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك
ٍ
احل ِّج َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َت ْلب َي ًة َمتَا ُم َها َو َب َال ُغ َها َع َل ْي َك َل َّب ْي َك.
و َهذه ُع ْم َر ُة ُم ْت َعة إ َىل ْ َ
 .11تكرار التلبية حال االحرام يف وقت اليقظة من النوم ،وبعد كل صالة،
وعند الركوب عىل البعري والنزول منها( ،)4وعند كل علو وهبوط ،وعند مالقاة
الراكب(.)0
ويف االسحار يستحب إكثارها ولو كان جنبا أو حائضا ،وال يقطعها يف عمرة
التمتع إىل أن يشاهد بيوت مكة ،ويف حج التمتع( )2إىل زوال يوم عرفة.
( )1وسائل الشيعة ج 14ص 004ح .17975
( )4ويف زماننا عند ركوب السيارة او النزول منها.
( )0أي عند املنعطفات يف زماننا وعند مالقات االخرين.
( )2أي يستحب االستمرار بالتلبية يف احلج اىل ظهر يوم عرفة فيقطع التلبية.

م  :0521يكره يف االحرام امور:
 .1االحرام يف ثوب أسود بل االحوط ترك ذلك ،واالفضل االحرام يف ثوب
أبيض.
 .4النوم عىل الفراش االصفر ،وعىل الوسادة الصفراء.
 .0االحرام يف الثياب الوسخة ،ولو وسخت حال االحرام فاالحوط استحبابا
ان اليغسلها مادام حمرما ،والبأ بتبديلها.
 .2االحرام يف ثياب خمططه(.)1
 .9استعامل احلناء( )4قبل االحرام إذا كان أثره باقيا إىل وقت االحرام.
 .7دخول احلامم( ،)0واالحوط استحبابا بل االحوط أن اليدلك( )2املحرم
جسده.
 .5تلبية من يناديه( ،)9بل االحوط ترك ذلك.
م  :0524يستحب يف دخول احلرم( )7أمور:
 .1النزول من املركوب عند وصوله احلرم واالغتسال لدخوله.
( )1أي ملونة وخمططة.
( )4احلناء نوع من األصباغ يستعمل لصبغ الشعر أو اليدين أوالقدمني.
( )0أي يكره له االستحامم.
( )2أي ال يفرك جسده لئال يؤدي اىل تساقط الشعر.
( )9أي يكره له جواب من يناديه أثناء االحرام بالقول لبيك.
( )7يقصد باحلرم هنا حرم الكعبة املرشفة.

 .4خلع نعليه عند دخوله احلرم ،وأخذمها بيده تواضعا وخشوعا هلل سبحانه.
 .0أن يدعو هبذا الدعاء عند دخول احلرم:
احل ِّج َي ْأ ُت َ
وك
ب َْ

احل ُّقَ ﴿ :و َأ ِّذن يف النَّا
ال َّل ُه َّم إن ََّك ُق ْل َت يف كتَاب َك ا ُْملن َْزلَ ،و َق ْو ُل َك ْ َ
ني من ُك ِّل َف ٍّج َعم ٍيق﴾ [احلج ]45 :
ر َجاالً َو َع َىل ُك ِّل َضام ٍر َي ْأت َ
ال َّل ُه َّم َوإ ِِّن َأ ْر ُجو َأ ْن َأ ُك َ
اب َد ْع َوت ََك َو َقدْ ج ْئ ُت م ْن ُش َّق ٍة َبعيدَ ٍة َوم ْن
ون مم َّ ْن َأ َج َ
َف ٍّج َعم ٍيق َسامع ًا لندَ ائ َك َو ُم ْستَجيب ًا َل َك ُمطيع ًا ألَ ْمر َك َو ُك ُّل َذل َك ب َف ْضل َك َع َ َّيل
الز ْل َف َة عنْدَ َك َوا ْل ُق ْر َب َة إ َل ْي َك
احل ْمدُ َع َىل َما َو َّف ْقتَني َل ُه َأ ْبتَغي ب َذل َك ُّ
َوإ ْح َسان َك إ َ َّيل َف َل َك ْ َ
َوا َْملنْز َل َة َلدَ ْي َك َواملَْ ْغف َر َة ل ُذ ُنويب َوالت َّْو َب َة َع َ َّيل من َْها ب َمن َِّك ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍد
ني(.)1
الرامح َ
َو َح ِّر ْم َبدَ ِن َع َىل النَّار َوآمنِّي م ْن َع َذاب َك َوع َقاب َك ب َر ْ َ
محت َك َيا َأ ْر َح َم َّ
 .2أن يمضغ شيئا من االذخر( )4عند دخوله احلرم.
م  :0520يستحب ملن أراد أن يدخل مكة املكرمة أن يغتسل قبل دخوهلا ،وان
يدخلها بسكينة ووقار ،ويستحب ملن جاء من طريق املدينة ان يدخل من أعالها
وخيرج من اسفلها ،ويستحب ان يكون حال دخول املسجد حافيا عىل سكينته
ووقار وخشوع ،وان يكون دخوله من باب بني شيبة( ،)0وهذا الباب وان جهل فعال
من جهة توسعة املسجد إال انه قال بعضهم إنه كان بازاء باب السالم ،فاالحوط
استحبابا الدخول من باب السالم ،ثم يأيت مستقيام إىل ان يتجاوز االسطوانات،
( )1من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.940
( )4مر بيان معنى االذخر يف هامش املسألة .0522
( ) 0وهو الباب الذي دخل منه رسول اهلل | وسلم عندما أتى حاجا وهو باب معروف ويقع
بني الصفا واملروة وهو اىل الصفا أقرب منه اىل املروة.

ويستحب ان يقف عىل باب املسجد ويقول:
مح ُة اهلل َو َب َركَا ُت ُه ب ْسم اهلل َوباهلل َوم َن اهلل َو َما َشا َء اهلل
الس َال ُم َع َل ْي َك َأ ُّ ََيا النَّب ُّي َو َر ْ َ
َّ
يم َخليل اهلل
الس َال ُم َع َىل إ ْب َراه َ
الس َال ُم َع َىل َر ُسول اهلل َو َّ
الس َال ُم َع َىل َأنْب َياء اهلل َو ُر ُسله َو َّ
َّ
ني(.)1
احل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
َو ْ َ
ثم يدخل املسجد متوجها إىل الكعبة رافعا يديه إىل السامء ويقول:
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك يف َم َقامي َه َذا ،يف َأ َّول َمنَاسكيَ ،أ ْن َت ْق َب َل ت َْو َبتيَ ،و َأ ْن َ َُت َاو َز
احل َرا َم ،ال َّل ُه َّم إ ِِّن
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َب َّل َغني َب ْي َت ُه ْ َ
َع ْن َخطي َئتيَ ،وت ََض َع َعنِّي و ْزريَ ْ ،
ني،
احل َرا ُم ،ا َّلذي َج َع ْل َت ُه َم َثا َب ًة للنَّا َو َأ ْمن ًا ُم َب َارك ًا َو ُهدً ى ل ْل َعا َمل َ
ُأ ْشهدُ َكَ ،أ َّن َه َذا َب ْي ُت َك ْ َ
محت ََكَ ،و َأ ُؤ ُّم
ب َر ْ َ
ال َّل ُه َّم إ َّن ا ْل َع ْبدَ َع ْبدُ َكَ ،وا ْل َب َلدَ َب َلدُ َكَ ،وا ْل َب ْي َت َب ْي ُت َك ،ج ْئ ُت َأ ْط ُل ُ
اخلائف
َطا َعت ََكُ ،مطيع ًا ألَ ْمر َكَ ،راضي ًا ب َقدَ ر َكَ ،أ ْس َأ ُل َك َم ْس َأ َل َة ا ْل َفقري إ َل ْي َكَ ْ ،
اعت َك َو َم ْر َضات َك(.)4
محت َكَ ،و ْاس َت ْعم ْلني ب َط َ
اب َر ْ َ
ل ُع ُقو َبت َك ،ال َّل ُه َّم ا ْفت َْح يل َأ ْب َو َ
ويف رواية أخرى يقف عىل باب املسجد ويقول:
هللَ ،و َع َىل م َّلة َر ُسول اهللَ ،و َخ ْ ُري
ب ْسم اهلل َوباهللَ ،وم َن اهلل َوإ َىل اهللَ ،و َما َشا َء ا َُّ
الس َال ُم َع َىل ُحم َ َّمد ْبن َع ْبد اهلل،
الس َال ُم َع َىل َر ُسول اهللَّ ،
احل ْمدُ هللَ ،و َّ
ْاألَ ْس َامء هللَ ،و ْ َ
مح ُة اهلل َو َب َركَا ُت ُه،
الس َال ُم َع َل ْي َك َأ ُّ ََيا النَّب ُّي َو َر ْ َ
َّ
الس َال ُم َع َىل
الر ْ َ
محنَّ ،
يم َخليل َّ
الس َال ُم َع َىل إ ْب َراه َ
الس َال ُم َع َىل َأنْب َياء اهلل َو ُر ُسلهَّ ،
َّ
ني،
الصاحل َ
احل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
املُْ ْر َسل َ
الس َال ُم َع َل ْينَا َو َع َىل ع َباد اهلل َّ
ني َّ
نيَ ،و ْ َ
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍدَ ،و َبار ْك َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍدَ ،و ْار َح ْم ُحم َ َّمد ًا
يم ،إن ََّك َمح ْيد َجميد،
َو َآل ُحم َ َّم ٍد ،ك ََام َص َّل ْي َت َو َب َارك َ
ْت َوت ََر َّ ْ
يم َوآل إ ْب َراه َ
مح َت َع َىل إ ْب َراه َ
( )1الكايف ج 2ص .231
( )4هتذيب االحكام ج  9ص.55

ٍ
يم َخليل َكَ ،و َع َىل َأنْب َيائ َك
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُحم َ َّمد َع ْبد َك َو َر ُسول َكَ ،و َع َىل إ ْب َراه َ
ني.
احل ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
َو ُر ُسل َك َو َس ِّل ْم َع َل ْيه ْمَ ،و َس َالم َع َىل املُْ ْر َسل َ
ني َو ْ َ
اح َف ْظني
اب َر ْ َ
محت َك َو ْاس َت ْعم ْلني يف َطا َعت َك َو َم ْر َضات َكَ ،و ْ
ال َّل ُه َّم ا ْفت َْح يل َأ ْب َو َ
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َج َع َلني م ْن َو ْفده
بح ْفظ ْاإل َيامن َأ َبد ًا َما َأ ْب َق ْيتَنيَ ،ج َّل َثنَا ُء َو ْجه َكَ ،و ْ َ

َو ُز َّوارهَ ،و َج َع َلني مم َّ ْن َي ْع ُم ُر َم َساجدَ ُهَ ،و َج َع َلني مم َّ ْن ُينَاجيه.
ْت
يت َح ٌّق ملَ ْن َأتَا ُهَ ،و َز َار ُهَ ،و َأن َ
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َع ْبدُ َكَ ،و َزائ ُر َكَ ،ويف َب ْيت َكَ ،و َع َىل ُك ِّل َم ْأ ٍّ
يتَ ،و َأك َْر ُم َم ُز ٍ
مح ُ
ْت،
ورَ ،ف َأ ْس َأ ُل َك َيا ا َُّ
ْت اهلل َال إ َل َه إ َّال َأن َ
انَ ،وب َأن ََّك َأن َ
هللَ ،يا َر ْ َ
َخ ْ ُري َم ْأ ٍّ
َو ْحدَ َك َال َرش َ
يك َل َكَ ،وب َأن ََّك َواحد َأ َحدَ ،ص َمد َمل ْ َيلدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ َ ،و َمل ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُفو ًا
َأ َحدَ ،و َأ َّن ُحم َ َّمد ًا َع ْبدُ َك َو َر ُسو ُل َكَ ،ص َّىل اهلل َع َل ْيه َو َع َىل َأ ْهل َب ْيته.
اي م ْن ز َي َاريت إ َّي َ
اك،
يمَ ،أ ْس َأ ُل َك َأ ْن َ ُْت َع َل ُ َْت َفت ََك إ َّي َ
َيا َج َوا ُد َيا َماجدُ َ ،يا َج َّب ُار َيا كَر ُ
َأ ْن ُت ْعط َيني َفك َ
َاك َر َق َبتي م َن النَّار.
ثم ي ُق ُ
ول َث َالث ًا :ال َّل ُه َّم ُف َّك َر َق َبتي م َن النَّار
رش َش َياطني ْ
ثم ي ُق ُ
اجل ِّن
ولَ :و َأ ْوس ْع َع َ َّيل م ْن ر ْزق َك ْ َ
احل َالل ال َّط ِّيبَ ،وا ْد َر ْأ َعنِّي َ َّ
رش َف َس َقة ا ْل َع َرب َوا ْل َع َجم(.)1
َو ْاإلنْس َو َ َّ
ويستحب عند ماحياذي احلجر االسود ان يقول:
َأ ْش َهدُ َأ ْن َال إ َل َه إ َّال اهلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َل ُهَ ،و َأ َّن ُحم َ َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
آ َمن ُْت باهللَ ،و َك َف ْر ُت ب ْ
اغوتَ ،وب َّ
اجل ْبت َوال َّط ُ
الالت َوا ْل ُع َّزىَ ،وع َبا َدة َّ
الش ْي َطان،
هلل(.)4
َوع َبا َدة ُك ِّل ندٍّ ُيدْ َعى م ْن ُدون ا َّ
( )1هتذيب االحكام ج 9ص.133
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ثم يذهب اىل احلجر االسود ويستلمه( )1ويقول:
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َهدَ انَا هل َ َذاَ ،و َما ُكنَّا لن َْهتَد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهللُ ،س ْب َح َ
ان اهلل،
َْ
ْرب ممَّا َأ ْخ َشى َو َأ ْح َذ ُرَ ،ال إ َل َه
ْرب م ْن َخ ْلقهَ ،واهلل َأك َ ُ
احل ْمدُ هللَ ،و َال إ َل َه إ َّال اهللَ ،واهلل َأك َ ُ
َو ْ َ
إ َّال اهللَ ،و ْحدَ ُه َال َرش َ
وت،
يت َو ُه َو َح ٌّي َال َي ُم ُ
حييي َو ُيم ُ
احل ْمدُ ْ ُ ،
يك َل ُهَ ،ل ُه ا ْملُ ْل ُك َو َل ُه ْ َ
حييي ،ب َيده ْ
يش ٍء َقدير.
َو ُيم ُ
يت َو ُ ْ
اخلَ ْ ُري َو ُه َو َع َىل ُك ِّل َ ْ
َو ُي َص ِّيل َع َىل النَّب ِّي | َو ُي َس ِّل ُم عند دخوله ا َْمل ْسجدَ ُث َّم َي ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم إ ِِّن ُأوم ُن
ب َو ْعد َكَ ،و ُأويف ب َع ْهد َك(.)4
ويف رواية صحيحة(َ )0ع ْن َأيب َع ْبد اهلل × َق َال:
امحد اهلل َو َأ ْثن َع َل ْيه َو َص ِّل َع َىل النَّب ِّي
احل َجر ْاألَ ْس َود َف ْار َف ْع َيدَ ْي َك َو ْ َ
إ َذا َدن َْو َت م َن ْ َ
| َوأ ْس َأل اهلل َأ ْن َي َت َق َّب َل من َْك.
استَل ْم ُه ب َيد َك َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع َأ ْن
احل َج َر َو َق ِّب ْل ُه َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع َأ ْن ُت َق ِّب َل ُه َف ْ
ُث َّم ْاستَلم ْ َ
رش إ َل ْيه َو ُقل:
ت َْستَل َم ُه ب َيد َك َف َأ ْ

اهدْ ُت ُه ،لت َْش َهدَ يل با ُْمل َوا َفاة ،ال َّل ُه َّم َت ْصديق ًا
ال َّل ُه َّم َأ َمانَتي َأ َّد ْي ُت َهاَ ،ومي َثاقي َت َع َ
بكتَاب َكَ ،و َع َىل ُسنَّة نَب ِّي َكَ ،أ ْش َهدُ َأ ْن َال إ َل َه إ َّال اهلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يك َل ُهَ ،و َأ َّن ُحم َ َّمد ًا َع ْبدُ ُه
َو َر ُسو ُل ُه ،آ َمن ُْت باهللَ ،و َك َف ْر ُت ب ْ
اغوتَ ،وب َّ
اجل ْبت َوال َّط ُ
الالت َوا ْل ُع َّزىَ ،وع َبا َدة
َّ
الش ْي َطانَ ،وع َبا َدة ُك ِّل ندٍّ ُيدْ َعى م ْن ُدون اهلل.
( )1استالم احلجر إنام هو مالمسته وتقبيله والتمسح به.
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يم عَ ْن َأبيه عَن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري َو ُحم ََّمدُ ْب ُن
( )0وردت يف الكايف ج 2ص  234وقد نقلها عَ ُّيل ْب ُن إ ْب َراه َ
ان عَ ن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري َو َص ْف َو َ
إ ْس َامع َيل عَ ن ا ْل َف ْضل ْبن َشا َذ َ
حي َيى عَ ْن ُم َعاو َي َة ْبن عَ َّام ٍر عَ ْن َأيب
ان ْبن َ ْ
عَ ْبد اهلل ×.

َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع َأ ْن َت ُق َ
ول َه َذا ُك َّل ُه َف َب ْع َض ُه َو ُقل:

ال َّل ُه َّم إ َل ْي َك َب َس ْط ُت َيديَ ،وف َيام عنْدَ َك َع ُظ َم ْت َر ْغ َبتيَ ،فا ْق َب ْل َس ْي َحتي(َ ،)1و ْ
اغف ْر
محني ،ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ُعو ُذ ب َك م َن ا ْل ُك ْفر َوا ْل َف ْقرَ ،و َم َواقف ْ
اخل ْزي يف الدُّ ْن َيا
يلَ ،و ْار َ ْ
َو ْاآلخ َرة.
ف با ْل َب ْيت َس ْب َع َة
م  :0522روى معاوية( )4بن َع ْن َأيب َع ْبد اهلل × َق َالُ :ط ْ
َأ ْشو ٍ
اطَ ،و َت ُق ُ
ول يف ال َّط َواف:
َ
اسم َك ا َّلذي ُي ْم َشى به َع َىل َط َلل ا َْملاء ،ك ََام ُي ْم َشى به َع َىل َجدَ د
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك ب ْ
اسم َك ا َّلذي َ ْهتت َُّز َل ُه
اسم َك ا َّلذي َ َْيت َُّز َل ُه َع ْر ُش َكَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ب ْ
ْاألَ ْرضَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ب ْ
اسم َك ا َّلذي َد َع َ
وسى م ْن َجانب ال ُّطور،
اك به ُم َ
َأ ْقدَ ا ُم َم َالئكَت َكَ ،و َأ ْس َأ ُل َك ب ْ
است ََج ْب َت َل ُهَ ،و َأ ْل َق ْي َت َع َل ْيه َحم َ َّب ًة من َْك.
َف ْ
اسم َك ا َّلذي َغ َف ْر َت به ُمل َح َّم ٍد | َما َت َقدَّ َم م ْن َذنْبه َو َما َت َأ َّخ َر،
َو َأ ْس َأ ُل َك ب ْ
َو َأ ْمت َ ْم َت َع َل ْيه ن ْع َمت ََكَ ،أ ْن َت ْف َع َل يب ك ََذا َوك ََذا َما َأ ْح َب ْب َت م َن الدُّ َعاء.
َو ُك َّل َام ا ْنت ََه ْي َت إ َىل َباب ا ْل َك ْع َبة َف َص ِّل َع َىل النَّب ِّي | َو َت ُق ُ
الركْن
ول ف َيام َب ْ َ
ني ُّ
احل َجر ْاألَ ْس َود:
ا ْل َي َام ِِّن َو ْ َ
يحو ْا يف
( )1يقصد بسيحتي ،السياحة يف االرض للعبادة ووهو ما أشارت اليه االية الكريمةَ ﴿:س ُ
األَ ْرض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َواعْ َل ُمو ْا َأ َّن ُك ْم َغ ْ ُري ُم ْعجزي اهلل﴾ [التوبة  ، ]4 :وأشهر السياحة ختتلف
عن االشهر احلرم كام ورد عن أمري املؤمنني × يف أهنا تبدأ من اليوم الثاِن أليام عيد االضحى
وهي عرشون يوما من شهر ذي احلجة وحمرم وصفر وربيع االول ،وعرشة أيام من ربيع الثاِن.
يم عَ ْن َأبيه عَ ن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري
( )4وردت الرواية يف الكايف ج 2ص  237بسنده ْ
عَن عَ ِّيل ْبن إ ْب َراه َ
ان عَ ن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري عَ ْن َص ْف َو َ
َوعَ ْن ُحم ََّمد ْبن إ ْس َامع َيل عَ ن ا ْل َف ْضل ْبن َشا َذ َ
حي َيى عَ ْن ُم َعاو َي َة
ان ْبن َ ْ
ْبن عَ َّام ٍر عَ ْن َأيب عَ ْبد اهلل ×.

اب النَّار.
َر َّبنَا آتنَا يف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َويف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
َو ُق ْل يف ال َّط َواف :ال َّل ُه َّم إ ِِّن إ َل ْي َك َفقري َوإ ِِّن َخائف ُم ْستَجري َف َال ُت َغ ِّ ْري ج ْسمي
َو َال ُت َبدِّ ل ْاسمي.
و َع ْن َأيب َع ْبد اهلل ×(َ )1ق َال :ك َ
احل َج َر(َ )4ق ْب َل َأ ْن
احل َس ْني × إ َذا َب َل َغ ْ َ
َان َع ُّيل ْب ُن ْ ُ
اب(َ )0ي ْر َف ُع َر ْأ َس ُه ُث َّم َي ُق ُ
ول:
َي ْب ُل َغ ا ْمل َيز َ
محت َك م َن ال َّنار
محت َك َو ُه َو َينْ ُظ ُر إ َىل ا ْمل َيزاب َو َأج ْرِن ب َر ْ َ
اجلنَّ َة ب َر ْ َ
ال َّل ُه َّم َأ ْدخ ْلني ْ َ
رش َف َس َقة ْ
اجل ِّن َو ْاإلنْس
الر ْزق ْ َ
الس ْقم َو َأ ْوس ْع َع َ َّيل م َن ِّ
َو َعافني م َن ُّ
احل َالل َوا ْد َر ْأ َعنِّي َ َّ
رش َف َس َقة ا ْل َع َرب َوا ْل َع َجم.
َو َ َّ

وز
جي ُ
ويف الصحيح عن أيب عبد اهلل × انه ََّملا ا ْنت ََهى إ َىل َظ ْهر ا ْل َك ْع َبة( )2ح َ
ني َ ُ
احل َج َر قالَ :يا َذا ا َْمل ِّن َوال َّط ْول َو ْ
اجلُود َوا ْلك ََرم إ َّن َع َميل َضعيف َف َضاع ْف ُه يل َو َت َق َّب ْل ُه
َْ
يم(.)7
منِّي إن ََّك َأن َ
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
ْت َّ
الركْن ا ْل َي َام ِِّن َقا َم × َف َر َف َع َيدَ ُه
الر َضا × انه ملا َص َار بح َذاء ُّ
احل َسن ِّ
َوع ْن َأيب ْ َ
()9

الس َامء ُث َّم َق َال:
إ َىل َّ

َيا اهلل َيا َو َّيل ا ْل َعاف َية َو َخال َق ا ْل َعاف َية َو َراز َق ا ْل َعاف َية َوا ُْملنْع َم با ْل َعاف َية َوا َْملن َ
َّان با ْل َعاف َية
مح َ
ان الدُّ ْن َيا َو ْاآلخ َرة َو َرحي َم ُه َام َص ِّل
َوا ُْمل َت َف ِّض َل با ْل َعاف َية َع َ َّيل َو َع َىل َمجيع َخ ْلق َك َيا َر ْ َ
( )1الكايف :ج 2ص .235
( )4احلجر :أي احلجر االسود.
( ) 0ميزاب الكعبة :هو أنبوب من اخلشب طوله مرت ومخسة وسبعني سنتيمرتا ،والبارز منه مصفح
بالفضة املحالة بالذهب ،وموقعه عىل احلائط املطل عىل حجر إسامعيل.
( )2يقصد بظهر الكعبة هنا آخر املطاف عند احلجر االسود.
( )9أي حني يتجاوز احلجر االسود.
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َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍد َو ْار ُز ْقنَا ا ْل َعاف َي َة َو َد َوا َم ا ْل َعاف َية َو َمتَا َم ا ْل َعاف َية َو ُشك َْر ا ْل َعاف َية يف الدُّ ْن َيا
ني(.)1
الرامح َ
َو ْاآلخ َرة َيا َأ ْر َح َم َّ
وعن أ ُيب َع ْبد اهلل × أنه َق َال:
إ َذا َف َر ْغ َت م ْن َط َواف َك َو َب َل ْغ َت ُم َؤ َّخ َر ا ْل َك ْع َبة(َ )4و ُه َو بح َذاء ا ُْمل ْست ََجار(ُ )0د َ
ون
الركْن ا ْل َي َام ِِّن ب َقل ٍ
يلَ ،فا ْب ُس ْط َيدَ ْي َك َع َىل ا ْل َب ْيت َو َأ ْلص ْق َب ْطن ََك َو َخدَّ َك با ْل َب ْيت َو ُقل:
ُّ
ال َّل ُه َّم ا ْل َب ْي ُت َب ْي ُت َكَ ،وا ْل َع ْبدُ َع ْبدُ َكَ ،و َه َذا َمك ُ
َان ا ْل َعائذ ب َك م َن النَّارُ .ث َّم َأق َّر ل َر ِّب َك
ب َام َعم ْل َت َفإ َّن ُه َل ْي َس م ْن َع ْب ٍد ُم ْؤم ٍن ُيق ُّر ل َر ِّبه ب ُذ ُنوبه يف َه َذا ا َْملكَان إ َّال َغ َف َر اهلل َل ُه إ ْن

َشا َء اهلل َو َت ُق ُ
ول:

الر ْو ُح َوا ْل َف َر ُج َوا ْل َعاف َي ُة ،ال َّل ُه َّم إ َّن َع َميل َضعيفَ ،ف َضاع ْف ُه يل،
ال َّل ُه َّم م ْن ق َبل َك َّ
َوا ْغف ْر يل َما ا َّط َل ْع َت َع َل ْيه منِّيَ ،و َخف َي َع َىل َخ ْلق َك.
الر ْك َن ا ْل َي َام َِّن،
ُث َّم ت َْستَج ُري باهلل م َن النَّارَ ،و َخت َّ َُري لنَ ْفس َك م َن الدُّ َعاءُ ،ث َّم ْاستَلم(ُّ )2
احل َج َر ْاألَ ْس َو َد.
ُث َّم ائْت ْ َ
ويف رواية اخرى( )9عنه ×:
احل َج ُر ْاألَ ْس َو ُد َو ْ
الرك َ
الرك َ
ْن ا َّلذي فيه ْ َ
ْن ا ْل َي َام َِّن َو ُّ
ُث َّم ْاس َت ْقبل ُّ
اخت ْم به َفإ ْن َمل ْ
رض َك َو َت ُق ُ
ول:
ت َْستَط ْع َف َال َي ُ ُّ
( )1وسائل الشيعة ج 10ص  009ح.15004
( )4أي إذا أكملت بعد انتهاء الطواف ووصلت اىل جانب املستجار.
( ) 0املستجار هو املوضع املقابل لباب الكعبة يف ضلعها الغريب قرب الركن اليامِن .وسمى بذلك
الن احلاج يلتزمه ويلتصق به ويقبله ويسأل اهلل أن جيريه من النار.
( )2مر بيان معنى االستالم يف هامش املسألة .0559
( )9وسائل الشيعة ج 10ص 025ح.15515

ال َّل ُه َّم َقنِّ ْعني ب َام َر َز ْقتَني َو َبار ْك يل ف َيام آ َت ْيتَني.
ويستحب للطائف يف كل شوط( )1ان يستلم االركان كلها( )4وان يقول عن
اهدْ ُت ُه لت َْش َهدَ يل با ُْمل َوا َفاة(.)0
استالم احلجر االسودَ :أ َمانَتي َأ َّد ْي ُت َها َومي َثاقي َت َع َ
م  :0529يستحب يف صالة الطواف ان يقرأ بعد الفاَتة سورة التوحيد يف
الركعة االوىل ،وسورة اجلحد( )2يف الركعة الثانية ،فاذا فرغ من صالته محد اهلل واثنى
عليه وصىل عىل حممد وآل حممد ،وطلب من اهلل تعاىل ان يتقبل منه.
وعن االمام الصادق × انه سجد بعد ركعتي الطواف وقال يف سجوده:
يش ٍء،
َس َجدَ َو ْجهي َل َك َت َع ُّبد ًا َور ّق ًاَ ،ال إ َل َه إ َّال َأن َ
ْت َح ّق ًا َح ّق ًاْ ،األَ َّو ُل َق ْب َل ُك ِّل َ ْ
و ْاآلخر بعدَ ُك ِّل َ ٍ
ني َيدَ ْي َك ،نَاص َيتي ب َيد َكَ ،ف ْ
اغف ْر يل إ َّن ُه َال َي ْغف ُر
يشءَ ،ها َأنَا َذا َب ْ َ
ُ َْ
َ
ْ

اغف ْر يلَ ،فإ ِِّن ُمق ٌّر ب ُذ ُنويب َع َىل َن ْفيسَ ،و َال َيدْ َف ُع َّ
ُّ
وب ا ْلع َظا َم َغ ْ ُري َكَ ،ف ْ
ْب
الذن َ
الذ ُن َ
يم َغ ْ ُري َك (.)9
ا ْل َعظ َ
ويستحب ان يرشب من ماء زمزم( )7قبل ان خيرج إىل الصفا ويقول :ال َّل ُه َّم

( )1الشوط هو الدورة الكاملة حول الكعبة والتي تبدأ من احلجر االسود وتنتهي به.
( )4أي أركان الكعبة االربعة فيلمسها ويقبلها.
( )0الكايف ج  2ص .102
( )2سورة اجلحد أي سورة الكافرون.
( )9هتذيب االحكام ج 0ص.52
( )7أي بئر زمزم وهي بئر قديمة ،موقعها داخل املسجد احلرام رشقي الكعبة ،وجنويب مقام إبراهيم
×  ،مقابلة للحجر األسود تقريبا ،واملسافة بينها وبني الكعبة حوايل  19مرتا .وسميت هبذا
االسم اشتقاقا من زمزمة املاء أي صوته ،وهي مستودع لثالث عيون :عني حذاء الركن األسود
وعني حذاء أيب قبيس عند الصفا وعني حذاء املروة .وكانت قبل اليوم عىل هيئة بئر يستقى املاء

اج َع ْل ُه ع ْل ًام نَافع ًاَ ،ور ْزق ًا َواسع ًاَ ،وش َفا ًء م ْن ُك ِّل َد ٍاء َو ُس ْق ٍم(.)1
ْ
وان أمكنه أتى زمزم بعد صالة الطواف وأخذ منه ذنوبا( )4او ذنوبني ،فيرشب
اج َع ْل ُه ع ْل ًام نَافع ًا َور ْزق ًا
منه ويصب املاء عىل رأسه وظهره وبطنه ،ويقول :ال َّل ُه َّم ْ
َواسع ًا َوش َفا ًء م ْن ُك ِّل َد ٍاء َو ُس ْق ٍم.
ثم يأيت احلجر االسود فيخرج منه( )0اىل الصفا.
م  :0527ورد يف الكايف بسند صحيح(َ )2ع ْن َأيب َع ْبد اهلل × َأ َّن َر ُس َ
ول اهلل
ني َف َر َغ م ْن َط َوافه َو َر ْك َع َت ْيه َق َال:
|ح َ
الص َفا ،إ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
الص َفا
ول ﴿:إ َّن َّ
َأ ْبدَ ُأ ب َام َبدَ َأ اهلل َع َّز َو َج َّل به م ْن إ ْت َيان َّ

َواملَْ ْر َو َة من َش َعآئر اهلل﴾ [البقرة ]190 :
الص َفا م َن ا ْل َباب ا َّلذي َخ َر َج منْ ُه َر ُس ُ
َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل ×ُ :ث َّم ْ
ول
اخ ُر ْج إ َىل َّ
منها بالدلو ويصب يف حياض إىل جنبها أعدت للرشب والوضوء.ثم حصل تطوير للبئر فأغلق
سطحه البارز عىل أرض املسجد توسعة للمسجد ،وكتب عىل الصخرة املقابلة لفوهة البئر كلمة
زمزم للداللة عليها ،وأصبح ماؤها يسحب بواسطة املضخات احلديثة ويوزع عىل أكثر من
مكان أعد لذلك عن طريق األنابيب واحلنفيات التي بلغت أكثر من سبعامئة حنفية .أما اليوم
ومنذ بضع سنوات تقريب ا فقد جرت توسعة جديدة وتم إزالة مجيع البناء الذي كان يظهر يف
املطاف وألغي الدرج الذي كان ينزل منه احلجاج لرشب املاء من احلنفيات وتم َتويل تلك
احلنفيات اىل جدار لناحية املسعى.
( )1الكايف ج 2ص .203
( )4الذنوب :هي الدلو اململوء ماء.
( )0أي خيرج من جهة احلجر االسود نحو الصفا.
ان عَ ْن َص ْف َو َ
يم عَ ْن َأبيه عَن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري َو ُحم ََّمدُ ْب ُن إ ْس َامع َيل عَ ن ا ْل َف ْضل ْبن َشا َذ َ
ان
( )2عَ ُّيل ْب ُن إ ْب َراه َ
حي َيى عَ ن ا ْبن َأيب عُ َم ْ ٍري عَ ْن ُم َعاو َي َة ْبن عَ َّام ٍر عَ ْن َأيب عَ ْبد اهلل ×.الكايف ج2ص .201
ْبن َ ْ

احل َج َر ْاألَ ْس َو َد َحتَّى َت ْق َط َع ا ْل َواد َي(َ )1و َع َل ْي َك
اهلل| ُ
وه َو ا ْل َب ُ
اب ا َّلذي ُي َقاب ُل ْ َ
الص َفا َحتَّى َتنْ ُظ َر إ َىل ا ْل َب ْيت َوت َْس َت ْقب َل ا ُّلر ْك َن ا َّلذي فيه
اص َعدْ َع َىل َّ
السكينَ َة َوا ْل َو َق َار َف ْ
َّ
امحد اهلل َو َأ ْثن َع َل ْيه ُث َّم ا ْذ ُك ْر م ْن َآالئه َو َب َالئه َو ُح ْسن َما َصن ََع إ َل ْي َك
احل َج ُر ْاألَ ْس َو ُد َو ْ َ
َْ
َما َقدَ ْر َت َع َىل ذكْره ُث َّم ك َِّرب اهلل َس ْبع ًا َو ْامحَدْ ُه َس ْبع ًا َو َه ِّل ْل ُه َس ْبع ًا َو ُق ْل:
َال إ َل َه إ َّال اهلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
يت َو ُه َو َح ٌّي َال
حييي َو ُيم ُ
احل ْمدُ ُ ْ
يك َل ُه َل ُه املُْ ْل ُك َو َل ُه ْ َ
يموت وهو ع َىل ُك ِّل َ ٍ
ث مر ٍ
ات).
َُ ُ َ َُ َ
يشء َقدير ( َث َال َ َ َّ
ْ

ُث َّم َص ِّل َع َىل النَّب ِّي | َو ُقل:
احل ِّي ا ْل َق ُّيوم،
احل ْمدُ هلل ْ َ
احل ْمدُ هلل َع َىل َما َأ ْو َالنَاَ ،و ْ َ
ْرب َع َىل َما َهدَ انَاَ ،و ْ َ
اهلل َأك َ ُ
ث مر ٍ
ات).
احل ِّي الدَّ ائم ( َث َال َ َ َّ
احل ْمدُ هلل ْ َ
َو ْ َ
َو ُق ْلَ :أ ْش َهدُ َأ ْن َال إ َل َه إ َّال اهللَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن ُحم َ َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ال َن ْع ُبدُ إ َّال إ َّيا ُه
ث مر ٍ
ني َل ُه الدِّ ي َن َو َل ْو كَر َه ا ُْمل ْرش ُك َ
ات).
ُخمْلص َ
ون ( َث َال َ َ َّ
ث مر ٍ
ات).
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعاف َي َة َوا ْل َيق َ
ني يف الدُّ ْن َيا َو ْاآلخ َرة ( َث َال َ َ َّ
ث مر ٍ
ات).
ال َّل ُه َّم آتنَا يف الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًةَ ،ويف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًةَ ،وقنَا َع َذ َ
اب النَّار ( َث َال َ َ َّ
ُث َّم ك َِّرب اهلل (ما َئ َة َم َّر ٍة) َو َه ِّل ْل (ما َئ َة َم َّر ٍة) َو ْامحَدْ (ما َئ َة َم َّر ٍة) َو َس ِّب ْح (ما َئ َة َم َّر ٍة)
َو َت ُق ُ
اب َو ْحدَ ُهَ ،ف َل ُه
ب ْاألَ ْح َز َ
ََّص َع ْبدَ ُهَ ،و َغ َل َ
ولَ :ال إ َل َه إ َّال اهلل َو ْحدَ ُهَ ،أن َْج َز َوعْدَ ُهَ ،ون َ َ
احل ْمدُ َو ْحدَ ُه َو ْحدَ ُه.
املُْ ْل ُكَ ،و َل ُه ْ َ

ال َّل ُه َّم َبار ْك يل يف املَْ ْوتَ ،ويف َما َب ْعدَ ا َْمل ْوت ،ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ُعو ُذ ب َك م ْن ُظ ْل َمة ا ْل َق ْرب،
َو َو ْح َشته ،ال َّل ُه َّم َأظ َّلني يف ظ ِّل َع ْرش َكَ ،ي ْو َم َال ظ َّل إ َّال ظ ُّل َك.
َو َأكْث ْر م ْن َأ ْن ت َْست َْود َع َر َّب َك دين ََك َو َن ْف َس َك َو َأ ْه َل َك ُث َّم َت ُق ُ
ول:
يع َو َدائ ُع ُهَ ،ن ْفيس َوديني َو َأ ْهيل ،ال َّل ُه َّم
َأ ْست َْود ُع اهلل ال َّر ْ َ
يم ا َّلذي َال َيض ُ
الرح َ
مح َن َّ

( )1أما يف زماننا فلم يعد هناك من واد ،بل ما يفصل بني املطاف والصفا درج.

ْاس َت ْعم ْلني َع َىل كتَاب َكَ ،و ُسنَّة نَب ِّي َكَ ،وت ََو َّفني َع َىل م َّلتهَ ،و َأع ْذِن م َن ا ْلف ْتنَة.
َرب ( َواحدَ ًة) ُث َّم ( ُتعيدُ َها) َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع
َرب( َث َالث ًا) ُث َّم ُتعيدُ َها ( َم َّرت َْني) ُث َّم ُتك ِّ ُ
ُث َّم ُتك ِّ ُ
َه َذا َف َب ْع َض ُه.
الص َفا ي ْس َت ْق َبل ا ْل َك ْع َب َة ُث َّم ي َر َفع َيدَ ْيه ُث َّم َي ُق ُ
وك َ
ول:
ان َأم ُري ا ْملُ ْؤمن َ
ني × :إ َذا َصعدَ َّ
ال َّل ُه َّم ا ْغف ْر يل ُك َّل َذن ٍ
ور
ْب َأ ْذ َن ْب ُت ُه َق ُّط َفإ ْن ُعدْ ُت َف ُعدْ َع َ َّيل با َْمل ْغف َرة َفإ َّن َك َأن َ
ْت ا ْل َغ ُف ُ

يم.
الرح ُ
َّ

محني َوإ ْن ُت َع ِّذ ْبني
ْت َأ ْه ُل ُه َفإن ََّك إ ْن َت ْف َع ْل يب َما َأن َ
ال َّل ُه َّم ا ْف َع ْل يب َما َأن َ
ْت َأ ْه ُل ُه ت َْر َ ْ
محني.
َف َأن َ
محته ْار َ ْ
محت َك َف َيا َم ْن َأنَا ُحمْتَاج إ َىل َر ْ َ
ْت َغن ٌّي َع ْن َع َذايب َو َأنَا ُحمْتَاج إ َىل َر ْ َ

ال َّل ُه َّم َال َت ْف َع ْل يب َما َأنَا َأ ْه ُل ُه َفإن ََّك إ ْن َت ْف َع ْل يب َما َأنَا َأ ْه ُل ُه ُت َع ِّذ ْبني َو َمل ْ َت ْظل ْمن،ي
محني(.)1
َأ ْص َب ْح ُت َأتَّقي عَدْ َل َك َو َال َأ َخ ُ
ور ْار َ ْ
اف َج ْو َر َك َف َيا َم ْن ُه َو عَدْ ل َال َ ُ
جي ُ
وف َع َىل
وعن أيب َع ْبد اهلل الصادق × :إ ْن َأ َر ْد َت َأ ْن َي ْك ُث َر َما ُل َك َف َأكْثر ا ْل ُو ُق َ

الص َفا(.)4
َّ

ويستحب ان يسعى ماشيا( )0وان يميش مع سكينة ووقار حتى يأيت حمل املنارة
االوىل( )2فيهرول( )9اىل حمل املنارة االخرى(.)7
( )1الكايف ج 2ص.204
( )4هتذيب االحكام ج  9ص .125
( )0أي أن يكون السعي بني الصفا واملروة مشيا وليس عىل دابة أو عربة او شبه ذلك.
( )2مل يعد هناك وجود للمنارة التي كانت قائمة بني الصفا واملروة واستعيض عنها بعالمة خرضاء
عىل اجلدران يلتفت اليها احلاج أثناء السعي.
( )9أي يميش مَّسعا ،ومسافة اهلرولة هي حوايل مائة خطوة ،واستحباهبا خاص بالرجال.
( )7تسمى زقاق العطارين ،ومل يعد موجودا االن ،وإنام وضع مكانه عالمة بلون أخرض.

ثم يميش مع سكينة ووقار حتى يصعد عىل املروة( )1اىل الصفا عىل هذا النهج
ايضا ،واذا كان راكبا أرسع فيام بني املنارتني ،فينبغي ان جيد( )4يف البكاء ويدعو اهلل
كثريا ،وال هرولة عىل النساء.
م  :0525ماتقدم من االداب يف إحرام العمرة جيري يف إحرام احلج أيضا ،فاذا
أحرم للحج وخرج من مكة يلبي يف طريقه غري رافع صوته( ،)0حتى إذا ارشف عىل
اك َأ ْر ُجو َوإ َّي َ
االبطح( )2رفع صوته( ،)9فاذا توجه اىل منى( )7قال :ال َّل ُه َّم إ َّي َ
اك َأ ْد ُعو َف َب ِّل ْغني
َأ َميل َو َأ ْصل ْح يل َع َميل(.)5
ثم يذهب اىل منى بسكينة ووقار مشتغال بذكر اهلل سبحانه ،فاذا وصل اليها
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َأ ْقدَ َمن َيها َصاحل ًا يف َعاف َي ٍة َو َب َّل َغني َه َذا ا َْملك َ
َان ال َّل ُه َّم َو َهذه منًى
قالَ ْ :
َوه َي ممَّا َمنَن َْت به َع َىل َأ ْول َيائ َك م َن ا َْملنَاسك َف َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن ُت َص ِّ َيل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍد
اعت َك َفإن ََّام َأنَا َع ْبدُ َك َويف َق ْب َضت َك(.)0
َو َأ ْن َمت ُ َّن َع َ َّيل ف َيها ب َام َمنَن َْت َع َىل َأ ْول َيائ َك َو َأ ْهل َط َ
( )1تقع املروة عىل مرتفع يسري وقد مر بياهنا يف هامش املسألة .0035
( )4أي أن يبكي من خشية اهلل تعاىل ،خوفا من عقابه ورجاء ملغفرته.
( )0أي ال يرفع صوته عندما حيرم للحج.
( )2األبطح :واد عريض وهو مسيل وادي مكة ،ويقع ما بني احلجون واملنحنى (وهو انحناء وادي
املحصب عند جبل العرية اليامنية املعروف اليوم بجبل الشيي) ،وعند املنحني اآلن القَّص
امللكي الذي كان حتى أيام قريبة مقر الرابطة العامل االسالمي.
( )9أي أنه يرفع صوته بالتلبية عند وصوله اىل االبطح.
( )7عندما حيرم احلاج من مكة فيمكنه أن يذهب اىل منى أو اىل عرفات مبارشة.
( )5وهو ما ورد يف رواية عن االمام الصادق × .الكايف ج  2ص .273
( )0من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.905

ويستحب له املبيت يف منى ليلة عرفة ،يقضيها يف طاعة اهلل تبارك وتعاىل،
واالفضل ان تكون عباداته والسيام صلواته يف مسجد اخليف( ،)1فاذا صىل الفجر
عقب( )4إىل طلوع الشمس ثم يذهب اىل عرفات ،وال بأ بخروجه من منى بعد
طلوع الفجر ،واالحوط استحبابا ان اليتجاوز وادي حمَّس( )0قبل طلوع الشمس.
ويكره خروجه منها قبل الفجر ،وذهب بعضهم إىل عدم جوازه( )2إال لرضورة،
كمرض او خوف من الزحام ،فاذا توجه إىل عرفات قال :ال َّل ُه َّم إ َل ْي َك َص َمدْ ُت َوإ َّي َ
اك
اجتي َو َأ ْن
ْ
يض يل َح َ
اعت ََمدْ ُت َو َو ْج َه َك َأ َر ْد ُت َف َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن ُت َبار َك يل يف ر ْح َلتي َو َأ ْن َت ْق َ
َ ُْت َع َلني ا ْل َي ْو َم مم َّ ْن ُت َباهي به َم ْن ُه َو َأ ْف َض ُل منِّي(.)9
ثم يلبي( )7اىل ان يصل اىل عرفات.
م  :0520يستحب يف الوقوف بعرفات( )5امور ،وهي كثرية نذكربعضها ،منها:
 .1الطهارة حال الوقوف.
 .4الغسل عند الزوال.
( )1وهو مسجد يف منى صىل فيه النبي حممد | ،وروي أنه صىل فيه ألف نبي ،وقد سمي باخليف
ألنه مرتفع عن الوادي وكل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا.
( )4أي االشتغال بعد الصالة بالدعاء ،أو الذكر ،أو التالوة ،أو غريها من االفعال احلسنة ،مثل
التفكر يف عظمة اهلل ونحوه ،ومثل البكاء خلشية اهلل أو للرغبة إليه وغري ذلك.
( )0مر رشح عن وادي حمَّس يف هامش املسألة .0027
( )2أي عدم جواز اخلروج من منى.
( )9وهو ما ورد عن االمام الصادق × ،الكايف ج 2ص.271
( )7أي يكرر عبارات التلبيةَ :ل َّب ْي َك ال َّل ُه َّم َل َّب ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َال َرش َ
يك َل َك َل َّب ْي َك.
( )5يطلق عىل موضع وقوف احلجاج يوم عرفة ،وقد مر رشح مفصل يف املسألة .0005

 .0تفريغ النفس للدعاء والتوجه اىل اهلل.
 .2الوقوف بسفح اجلبل( )1يف ميَّسته.
 .9اجلمع بني صاليت الظهرين بأذان واقامتني.
 .7الدعاء بام تيَّس من املأثور وغريه( ،)4واالفضل املأثور ،فمن ذلك دعاء
احلسني ( ،)0ودعاء ولده االمام زين العابدين ‘.
ومنه مايف صحيحة ُم َعاو َي َة ْبن َع َّام ٍر(َ )4ع ْن َأيب َع ْبد اهلل × َق َال:
وإنَّام ُتعج ُل الص َال َة( )9و َُتمع بينَهام ل ُت َفر َغ َن ْفس َك للدُّ عاء َفإ َّنه يوم دع ٍ
اء َو َم ْس َأ َل ٍة،
َُْ ُ َُ
َ
َّ
َ َ َ ِّ
َ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ِّ
َرب ُه ما َئ َة
ُث َّم َت ْأيت ا َْمل ْوق َ
السكينَ َة َوا ْل َو َق َار َف ْ َ
امحد اهلل َو َه ِّل ْل ُه َو َجم ِّدْ ُه َو َأ ْثن َع َل ْيه َوك ِّ ْ
ف َو َع َل ْي َك َّ
َم َّر ٍة َو ْامحَدْ ُه ما َئ َة َم َّر ٍة َو َس ِّب ْح ُه ما َئ َة َم َّر ٍة َوا ْق َر ْأ ُق ْل ُه َو اهلل َأ َحد ما َئ َة َم َّر ٍة َو َخت َّ َْري ل َن ْفس َك
من الدُّ عاء ما َأحببت واجتَهدْ َفإ َّنه يوم دع ٍ
اء َو َم ْس َأ َل ٍة .
َُْ ُ َُ
َ َ َ ْ َْ َ َ ْ
الش ْي َط َ
الرجيم َفإ َّن َّ
َو َت َع َّو ْذ باهلل م َن َّ
ب
ان َل ْن ُي ْذه َل َك( )7يف َم ْوط ٍن َق ُّط َأ َح َّ
الش ْي َطان َّ
إ َل ْيه م ْن َأ ْن ُي ْذه َل َك يف َذل َك املَْ ْوطن.
َوإ َّي َ
اك َأ ْن ت َْشتَغ َل بالنَّ َظر إ َىل النَّا

َو َأ ْقب ْل ق َب َل َن ْفس َك(َ )5و ْل َي ُك ْن ف َيام َت ُقو ُل ُه:

ال َّل ُه َّم إ ِِّن َع ْبدُ َك َف َال َ ُْت َع ْلني م ْن َأ ْخ َيب َو ْفد َك َو ْار َح ْم َمسريي إ َل ْي َك م َن ا ْل َف ِّج
ا ْل َعميقَ .و ْل َي ُك ْن ف َيام َت ُق ُ
ول:
( )1أي أسفل اجلبل.
( )4املأثور هي االدعية الواردة عن املعصومني ^  ،وغريها ما خيتاره االنسان.
( )0وهو املعروف بدعاء االمام احلسني × يوم عرفة.
( )2هتذيب االحكام ج 9ص.104
( )9حيث يتم اجلمع بني صاليت الظهر والعَّص.
( )7أي يشغلك ،ومعناه أن أحب يشء للشيطان أن يشغل احلاج يف ذلك الوقت.
( )5أي عليك أن تفكر بنفسك فتتوب توبة صادقة.

احل َالل
ال َّل ُه َّم َر َّب ا َْمل َشاعر ُك ِّل َها ُف َّك َر َق َبتي م َن النَّار َو َأ ْوس ْع َع َ َّيل م ْن ر ْزق َك ْ َ
اجل ِّن َو ْاإلنْسَ .و َت ُق ُ
رش َف َس َقة ْ
ول:
َوا ْد َر ْأ َعنِّي َ َّ

ختدَ ْعني َو َال ت َْستَدْ ر ْجني َو َت ُق ُ
ال َّل ُه َّم َال َمت ْ ُك ْر يب َو َال َ ْ
ول:
ني
السامع َ
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك ب َح ْول َك َو ُجود َك َوك ََرم َك َو َمن َِّك َو َف ْضل َك َيا َأ ْس َم َع َّ
ني َأ ْن ُت َص ِّ َيل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل
الرامح َ
احلاسب َ
َّص النَّاظر َ
ني َو َيا َأ ْر َح َم َّ
رس َع ْ َ
ين َو َيا َأ ْ َ
َو َيا َأ ْب َ َ
ُحم َ َّم ٍد َو َأ ْن َت ْف َع َل يب ك ََذا َوك ََذا .وتذكر حوائجك.

َو ْل َي ُك ْن ف َيام َت ُق ُ
اجتي إ َل ْي َك ا َّلتي إ ْن
ول َو َأن َ
الس َامء :ال َّل ُه َّم َح َ
ْت َرافع َر ْأ َس َك إ َىل َّ
ص
رضِن َما َمنَ ْعتَني َوا َّلتي إ ْن َمنَ ْعتَن َيها َمل ْ َينْ َف ْعني َما َأ ْع َط ْيتَني َأ ْس َأ ُل َك َخ َال َ
َأ ْع َط ْيتَن َيها َمل ْ َي ُ َّ
َر َق َبتي م َن النَّار.

َو ْل َي ُك ْن ف َيام َت ُق ُ
ول :ال َّل ُه َّم إ ِِّن َع ْبدُ َك َوم ْل ُك َيد َك نَاص َيتي ب َيد َك َو َأ َجيل بع ْلم َك
َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن ُت َو ِّف َقني ملَا ُي ْرض َ
يك َعنِّي َو َأ ْن ت ََس َّل َم منِّي َمنَاسك َي ا َّلتي َأ َر ْيت ََها َخلي َل َك
يم × َو َد َل ْل َت َع َل ْي َها نَب َّي َك ُحم َ َّمد ًا |.
إ ْب َراه َ
َو ْل َي ُك ْن ف َيام َت ُق ُ
يت َع َم َل ُه َو َأ َط ْل َت ُع ُم َر ُه َو َأ ْح َي ْي َت ُه َب ْعدَ
اج َع ْلني مم َّ ْن َرض َ
ول :ال َّل ُه َّم ْ
املَْ ْوت َح َيا ًة َط ِّي َب ًة.

ومن االدعية املأثورة م َا َر َواه ُم َعاو َي ُة ْب ُن َع َّام ٍر(َ )1ع ْن َأيب َع ْبد اهلل × َق َالَ :ق َال
َر ُس ُ
ول اهلل | ل َع ٍّيل × َأ َال ُأ َع ِّل ُم َك ُد َعا َء َي ْوم َع َر َف َة َو ُه َو ُد َعا ُء َم ْن ك َ
َان َق ْبيل م َن
ول اهلل َق َال َف َت ُق ُ
ْاألَنْب َياء َف َق َال َع ٌّيل × َب َىل َيا َر ُس َ
ول:
َال إ َل َه إ َّال اهلل َو ْحدَ ُه َال َرش َ
حييي
يت َو ُيم ُ
حييي َو ُيم ُ
يت َو ُ ْ
احل ْمدُ ُ ْ
يك َل ُه َل ُه املُْ ْل ُك َو َل ُه ْ َ
يش ٍء َقدير.
َو ُه َو َح ٌّي َال َي ُم ُ
وت ب َيده ْ َ
اخل ْ ُري َو ُه َو َع َىل ُك ِّل َ ْ
ول َو َخ ْ ُري َما َي ُق ُ
ْت ك ََام َت ُق ُ
ول ا ْل َقائ ُل َ
ون .ال َّل ُه َّم َل َك َص َاليت
احل ْمدُ َأن َ
ال َّل ُه َّم َل َك ْ َ
( )1من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.921

اي َو َممَايت َو َل َك ُت َراثي َوب َك َح ْويل َومن َْك ُق َّويت .ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ُعو ُذ ب َك م َن
َوديني َو َحم ْ َي َ
الصدْ ر َوم ْن َشتَات ْاألَ ْمر َوم ْن َع َذاب النَّار َوم ْن َع َذاب ا ْل َق ْرب.
ا ْل َف ْقر َوم ْن َو ْس َوا
َّ
اح
الر َي ُ
الر َي ُ
رش َما َت ْأيت به ِّ
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك م ْن َخ ْري َما َت ْأيت به ِّ
اح َو َأ ُعو ُذ ب َك م ْن َ ِّ
َو َأ ْس َأ ُل َك َخ ْ َري ال َّل ْيل َو َخ ْ َري الن ََّهار.
محاد بن عيسى(َ )1عن َعبد اهلل بن ميم ٍ
ون َق َال َسم ْع ُت
ْ ْ
ومن تلك االدعية مارواه َ َّ ْ
ْ َُْ
َ
ٍ
ول إ َّن َر ُس َ
َأ َبا َع ْبد اهلل × َي ُق ُ
مهت(َّ )4
الش ْم ُس َأ ْن
ول اهلل | َو َق َ
ف ب َع َر َفات َف َل َّام َ َّ
يب َق ْب َل َأ ْن َتنْدَ ف َع(َ )0ق َال:
تَغ َ
حيدُ ُ
ث بال َّل ْيل
رش َما َ ْ
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ُعو ُذ ب َك م َن ا ْل َف ْقر َوم ْن ت ََشتُّت ْاألَ ْمر َوم ْن َ ِّ
َوالن ََّهارَ ،أ ْم َسى ُظ ْلمي ُم ْستَجري ًا ب َع ْفو َكَ ،و َأ ْم َسى َخ ْويف ُم ْستَجري ًا ب َأ َمان َكَ ،و َأ ْم َسى
ُذ ِّيل ُم ْستَجري ًا بع ِّز َكَ ،و َأ ْم َسى َو ْجه َي ا ْل َفاِن ُم ْستَجري ًا ب َو ْجه َك ا ْل َباقي.
محت َكَ ،و َأ ْلب ْسني َعاف َيت ََك،
َيا َخ ْ َري َم ْن ُسئ َل َو َيا َأ ْج َو َد َم ْن َأ ْع َطىَ ،ج ِّل ْلني ب َر ْ َ
رش َمجيع َخ ْلق َك.
ارص ْ
َو ْ
ف َعنِّي َ َّ
َو َر َوى ُز ْر َع ُة َع ْن َأيب َبص ٍري(َ )4ق َال َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل × إ َذا َغ َر َبت َّ
الش ْم ُس َي ْو َم

َع َر َف َة َف ُقل:

ال َّل ُه َّم َال َ ُْت َع ْل ُه آخ َر ا ْل َع ْهد م ْن َه َذا املَْ ْوقفَ ،و ْار ُز ْقنيه َأ َبد ًا َما َأ ْب َق ْيتَني َوا ْقل ْبني
ب به ا ْل َي ْو َم َأ َحد
ا ْل َي ْو َم ُم ْفلح ًا ُمنْجح ًا ُم ْست ََجاب ًا يل َم ْر ُحوم ًا َم ْغ ُفور ًا يل ب َأ ْف َضل َما َينْ َقل ُ
اج َع ْلني ا ْل َي ْو َم م ْن َأك َْرم َو ْفد َك َع َل ْي َك َو َأ ْعطني
احل َرام َو ْ
م ْن َو ْفد َك َو ُح َّجاج َب ْيت َك ْ َ
( )1الكايف ج 2ص .272
( )4أي عند العَّص مع اقرتاب وقت غروب الشمس.
( )0أي قبل أن تغيب الشمس.
( )2من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.920

الر ْض َوان َوا َْمل ْغف َرة
الر ْ َ
َأ ْف َض َل َما َأ ْع َط ْي َت َأ َحد ًا من ُْه ْم م َن ْ َ
محة َو ِّ
ربكَة َوا ْل َعاف َية َو َّ
اخل ْري َوا ْل َ َ
َو َبار ْك يل فيام َأرج ُع إ َل ْيه م ْن َأ ْه ٍل َأ ْو م ٍ
ال َأ ْو َقل ٍ
يل َأ ْو كَث ٍري َو َبار ْك َهل ُ ْم َّيف.
َ
َ ْ
م  :0525وهي( )1أيضا كثرية نذكر بعضها:
 .1االفاضة( )4من عرفات عىل سكينة ووقار وقد روي( )0عن االمام الصادق
× أنه قال :إ َذا َغ َر َبت َّ
السكينَ َة َوا ْل َو َق َار َو َأف ْض
الش ْم ُس َف َأف ْض َم َع النَّا َو َع َل ْي َك َّ
باال ْست ْغ َفار َفإ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
فاض النَّا ُ َو ْاس َت ْغف ُروا
يضوا م ْن َح ْي ُث َأ َ
ول ﴿ ُث َّم َأف ُ
اهلل﴾ إ َّن اهلل َغ ُفور َرحيم.
محر(َ )4ع ْن َيمني ال َّطريق َف ُقل:
َفإ َذا ا ْنت ََه ْي َت إ َىل ا ْلكَثيب ْاألَ ْ َ
ال َّل ُه َّم ْار َح ْم َم ْوقفي َوز ْد يف ع ْلمي َو َس ِّل ْم يل ديني َو َت َق َّب ْل َمنَاسكي.
 .4االقتصاد يف السري(.)9
 .0تأخري العشائني( )7اىل املزدلفة ،واجلمع بينهام بأذان واقامتني وان ذهب ثلث
الليل.
 .2نزول بطن الوادي( )5عن يمني الطريق قريبا من املشعر ،ويستحب
( )1مر رشح عن املزدلفة يف املسألة .0027
( )4أي اخلروج من عرفات بعد غروب يوم التاسع من ذي احلجة.
( )0الكايف ج 2ص .277
( )2هو تل أمحر اللون يقع عىل يمني الذاهب من عرفات إىل املشعر احلرام (املزدلفة).
( )9السري ببطء وهدوء.
( )7أي صاليت املغرب والعشاء.
( )5بطن الوادي :أي أسفل الوادي حيث ُتتمع املياه.

للَّصورة( )1وطء املشعر برجله.
 .9إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء باملأثور وغريه ،ومن املأثور ان يقول:
مجع ال َّل ُه َّم إ ِِّن َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن َ ُْت َم َع يل ف َيها َج َوام َع ْ
اخلَ ْري ال َّل ُه َّم َال ُت ْؤي ْسني م َن
ال َّل ُه َّم َهذه َ ْ
ْ
ب إ َل ْي َك َأ ْن ُت َع ِّر َفني َما َع َّر ْف َت َأ ْول َيا َء َك
اخلَ ْري ا َّلذي َس َأ ْل ُت َك َأ ْن َ ُْت َم َع ُه يل يف َق ْلبي َو َأ ْط ُل ُ
الرش(.)4
يف َمنْزيل َه َذا َو َأ ْن تَق َيني َج َوام َع َّ ِّ
 .7ان يصبح عىل طهر ،فيصيل الغداة( )0وحيمد اهلل عزو جل ويثنى عليه ،ويذكر
من آالئه وبالئه ماقدر عليه ،ويصيل عىل النبي | ثم يقول:
احل َالل
احل َرام ُف َّك َر َق َبتي م َن النَّار َو َأ ْوس ْع َع َ َّيل م ْن ر ْزق َك ْ َ
ال َّل ُه َّم َر َّب ا َْمل ْش َعر ْ َ
رش َف َس َقة ْ
اجل ِّن َو ْاإلنْس.
َوا ْد َر ْأ َعنِّي َ َّ
وب إ َل ْيه َو َخري مدْ ُع ٍّو َو َخري مس ُئ ٍ
ْت َخ ْ ُري َم ْط ُل ٍ
ول َول ُك ِّل َواف ٍد َجائ َزة
ال َّل ُه َّم َأن َ
ُْ َ ْ
ُْ َ
اج َع ْل َجائ َزيت يف َم ْوطني َه َذا َأ ْن ُتقي َلني َع ْث َريت َو َت ْق َب َل َم ْعذ َريت َو َأ ْن َ َُت َاو َز َع ْن
َف ْ
اج َعل ال َّت ْق َوى م َن الدُّ ْن َيا َزادي(.)4
َخطي َئتيُ ،ث َّم ْ
 .5التقاط حىص اجلامر( )9من املزدلفة ،وعددها سبعون.
 .0السعي (السري الَّسيع) إذا مر بوادي حمَّس ،وقدر للسعي مائة خطوة،
ويقول:
ب َد ْع َويت َو ْ
يم ْن ت ََر ْك ُت
َق َال ال َّل ُه َّم َس ِّل ْم يل َع ْهدي َوا ْق َب ْل ت َْو َبتي َو َأج ْ
اخ ُل ْفني ف َ
( )1أي يستحب ملن حيج أول مرة أن ينزل من الدابة او السيارة ويقف عىل ارض املشعر.
( )4الكايف ج 2ص .270
( )0أي صالة الصبح.
( )2الكايف ج 2ص.275
( )9احلىص الصغرية التي ترمى هبا اجلمرات يف منى وعددها  25حصاة أو .53

َب ْعدي(.)1
م  :0593يستحب يف رمي اجلمرات امور ،منها:
 .1ان يكون عىل طهارة حال الرمي.
 .4ان يقول اذا اخذ احلصيات بيده :ال َّل ُه َّم َه ُؤ َالء َح َص َيايت َف َأ ْحصه َّن يل
َو ْار َف ْع ُه َّن يف َع َميل(.)4
الش ْي َط َ
ْرب ال َّل ُه َّم ا ْد َح ْر َعنِّي َّ
ان ال َّل ُه َّم ت َْصديق ًا
 .0ان يقول عند كل رمية :اهلل َأك َ ُ
ربور ًا َو َع َم ًال َم ْق ُب ً
وال َو َس ْعي ًا
بكتَاب َك َو َع َىل ُسنَّة نَب ِّي َك | ،ال َّل ُه َّم ْ
اج َع ْل ُه َح ّج ًا َم ْ ُ
َم ْش ُكور ًا َو َذنْب ًا َم ْغ ُفور ًا.

 .2ان يقف الرامي عىل بعد من مجرة العقبة بعرش خطوات ،او مخس عرشة
خطوة.
 .9ان يرمي مجرة العقبة متوجها اليها مستدبر القبلة( ،)0ويرمى اجلمرتني االوىل
والوسطى مستقبل القبلة(.)2
 .7أن يضع احلصاة عىل اهبامه ،ويدفعها بظفر السبابة(.)9
الر ُّب
 .5ان يقول إذا رجع إىل منى :ال َّل ُه َّم ب َك َوث ْق ُت َو َع َل ْي َك ت ََو َّك ْل ُت َفن ْع َم َّ
( )1الكايف ج 2ص.253
( )4الكايف ج 2ص .250
( )0أي أن ظهره لناحية القبلة.
( )2أي أن يكون وجهه لناحية القبلة.
( ) 9السبابة :اإلصبع التي بني االهبام والوسطى ،وسميت بالسبابة الن النا
السب واملخاصمة .ويطلق عليها أيضا السباحة.

يشريون هبا أثناء

َون ْع َم ا َْمل ْو َىل َون ْع َم النَّص ُري.
م  :0591يستحب يف اهلدي أمور منها:
 .1أن يكون بدنة( ،)1ومع العجز فبقرة ،ومع العجز عنها أيضا فكبشا(.)4
 .4أن يكون سمينا.
الس َام َوات
 .0أن يقول عند الذبح أوالنحرَ :و َّج ْه ُت َو ْجه َي ل َّلذي َف َط َر َّ
ني.
َو ْاألَ ْر َض َحنيف ًا َو َما َأنَا م َن املُْ ْرشك َ
ني َال َرش َ
يك َل ُه َوب َذل َك ُأم ْر ُت
اي َو َممَايت هلل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
إ َّن َص َاليت َو ُن ُسكي َو َحم ْ َي َ
ني.
َو َأنَا م َن ا ُْمل ْسلم َ
ْرب ال َّل ُه َّم َت َق َّب ْل منِّي(.)0
ال َّل ُه َّم من َْك َو َل َك ب ْسم اهلل َواهلل َأك َ ُ

 .2أن يبارش الذبح بنفسه( ،)2فان مل يتمكن فليضع السكني بيده ويقبض الذابح
عىل يده ،والبأ بأن يضع يده عىل يد الذابح.
م  :0594يستحب يف احللق امور:
 .1ان يبتدئ فيه من الطرف االيمن( ،)9وان يقول حني احللق :ال َّل ُه َّم َأ ْعطني
( )1مر بيان معنى البدنة مفصال يف هامش املسألة .0724
( )4هو الذكر من الغنم (الضأن ،أي ما له صوف).
( )0الكايف ج 2ص .255
( )2أي يستحب له أن يذبح اهلدي بنفسه إن كان متمكنا من ذلك.
( )9أي يبدأ بحلق شعره من اجلهة اليمنى.

ب ُك ِّل َش ْع َر ٍة ُنور ًا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة(.)1
 .4ان يدفن شعره يف خيمته يف منى.
 .0ان يأخذ( )4من حليته وشاربه ويقلم أظافريه بعد احللق.
آداب طواف احلج والسعي
م  :0590ما ذكرناه من االداب يف طواف العمرة( )0وصالته( )2والسعي فيها
جيزي هنا ايضا ،ويستحب االتيان بالطواف يوم العيد.
وقد ورد عن االمام الصادق × ( )7أنه قالَ :فإ َذا َأ َت ْي َت ا ْل َب ْي َت َي ْو َم الن َّْحر َف ُق ْم َت
()9

َع َىل َباب ا َْمل ْسجد ُق ْل َت:
ال َّل ُه َّم َأعنِّي َع َىل ُن ُسك َك َو َس ِّل ْمني َل ُه َو َس ِّل ْم ُه يل َأ ْس َأ ُل َك َم ْس َأ َل َة ا ْل َعليل َّ
الذليل
اجتي.
املُْ ْع َرتف ب َذنْبه َأ ْن َت ْغف َر يل ُذ ُنويب َو َأ ْن ت َْرج َعني ب َح َ
اعت ََك
محت ََك َو َأ ُؤ ُّم َط َ
ب َر ْ َ
ال َّل ُه َّم إ ِِّن َع ْبدُ َك َوا ْل َب َلدُ َب َلدُ َك َوا ْل َب ْي ُت َب ْي ُت َك ج ْئ ُت َأ ْط ُل ُ
ُمتَّبع ًا ألَ ْمر َك َراضي ًا ب َقدَ ر َكَ ،أ ْس َأ ُل َك َم ْس َأ َل َة املُْ ْض َط ِّر إ َل ْي َك ا ُْملطيع ألَ ْمر َك ا ُْمل ْشفق م ْن
محت َك.
اخلائف ل ُع ُقو َبت َك َأ ْن ُت َب ِّل َغني َع ْف َو َك َو ُُت َريِن م َن النَّار ب َر ْ َ
َع َذاب َك ْ َ
استَل ْم ُه ب َيد َك َو َق ِّب ْل َيدَ َك،
احل َج َر ْاألَ ْس َو َد َفت َْستَل ُم ُه َو ُت َق ِّب ُل ُه َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع َف ْ
ُث َّم َت ْأيت ْ َ
ني ُط ْف َت با ْل َب ْيت َي ْو َم َقد ْم َت َم َّك َة ُث َّم
َرب َو ُق ْل ك ََام ُق ْل َت ح َ
اس َت ْقب ْل ُه َوك ِّ ْ
َفإ ْن َمل ْ ت َْستَط ْع َف ْ
( )1من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.993
( )4أي أن يقص شيئا من شعر حليته وشاربه اضافة اىل اضافره.
( )0يف املسألة .0522
( )2يف املسألة .0529
( )9يف املسألة .0527
( )7الكايف ج 2ص.911

ف با ْلبيت سبع َة َأ ْشو ٍ
اط ك ََام َو َص ْف ُت َل َك َي ْو َم َقد ْم َت َم َّك َة ،وقد مر ذلك يف املسألة
َ
ُط ْ َ ْ َ ْ َ
.0522
م  :0592يستحب املقام بمنى أيام الترشيق( )1وعدم اخلروج منها ولوكان
اخلروج للطواف املندوب( ،)4ويستحب التكبري فيها بعد مخس عرشة صالة اوهلا ظهر
يوم النحر( ،)0وبعد عرش صلوات يف سائر االمصار(.)2
واالوىل يف كيفية التكبري ان يقول:
ْرب َع َىل َما َهدَ انَا
احل ْمدُ اهلل َأك َ ُ
ْرب َوهلل ْ َ
ْرب اهلل َأك َ ُ
ْرب َال إ َل َه إ َّال اهلل َواهلل َأك َ ُ
ْرب اهلل َأك َ ُ
اهلل َأك َ ُ
احل ْمدُ هلل َع َىل َما َأ ْب َالنَا(.)9
يمة ْاألَ ْن َعام َو ْ َ
ْرب َع َىل َما َر َز َقنَا م ْن َهب َ
اهلل َأك َ ُ
مح َز َة ال ُّث َام ُّيل
ويستحب ان يصيل فرائضه ونوافله يف مسجد اخليف ،فقد َر َوى َأ ُبو َ ْ
َع ْن َأيب َج ْع َف ٍر × َأ َّن ُه َق َال:
( )1مر بيان معنى أيام الترشيق يف هامش املسألة .0050
( )4أي املستحب.
( )0أي يستحب التكبري يف منى بعد كل صالة يصليها املقيم يف منى وهي مخسة عرش صالة تبدأ من
ظهر يوم النحر وهو اليوم العارش من شهر ذي احلجة ،أي يوم العيد ،اىل صالة الصبح يف اليوم
الثاِن عرش من ذي احلجة.
( ) 2أي أن من مل يكن مقيام يف منى مع احلجيج فيستحب له التكبري أيضا بعد كل صالة يؤدَيا من
الصلوات العرش التي تبدأ من ظهر يوم العيد اىل ما بعد صالة الصبح من اليوم احلادي عرش يف
سائر البلدان ومل يرشع هلم التكبري بعد ذلك ألن بعض احلجاج يغادرون منى يف النفر االول يف
ذلك الوقت ويتوقفون عن التكبري وال يصح لغريهم االستمرار به ،أما من يريد البقاء يف منى
لليوم الثالث فله فقط االستمرار بالتكبري بعد الصالة.
( )9الكايف ج 2ص .915

اخل ْيف بمنًى ما َئ َة َر ْك َع ٍة َق ْب َل َأ ْن َخي ُْر َج منْ ُه عَدَ َل ْت ع َبا َد َة
َم ْن َص َّىل يف َم ْسجد ْ َ
ني َعام ًا ومن سبح اهلل فيه ما َئ َة تَسب ٍ
َب اهلل َل ُه َك َأ ْجر عتْق َر َق َب ٍة َو َم ْن َه َّل َل اهلل
َس ْبع َ
يحة َكت َ
ْ َ
َ َ ْ َ َّ َ
فيه ما َئ َة َ ْهتلي َل ٍة عَدَ َل ْت َأ ْج َر إ ْح َياء ن ََس َم ٍة َو َم ْن َمحَّدَ اهلل فيه ما َئ َة َ َْتميدَ ٍة عَدَ َل ْت َأ ْج َر
َخ َراج ا ْلع َرا َق ْني ُيت ََصدَّ ُق به يف َسبيل اهلل َع َّز َو َج َّل(.)1
م  :0599يستحب فيها امور منها:
 .1االكثار من ذكر اهلل وقراءة القران.
 .4ختم القران فيها(.)4
اج َع ْل ُه ع ْل ًام نَافع ًا َور ْزق ًا َواسع ًا َوش َفا ًء
 .0الرشب من ماء زمزم ثم يقول :ال َّل ُه َّم ْ
م ْن ُك ِّل َد ٍاء َو ُس ْق ٍم(.)0
احل ْمدُ هلل ُّ
الشك ُْر هلل(.)2
ثم يقول :ب ْسم اهلل ْ َ
 .2االكثار من النظر اىل الكعبة(.)9
 .9الطواف( )7حول الكعبة عرش مرات :ثالثة يف اول الليل ،وثالثة يف أخره،
وطوافان بعد الفجر ،وطوافان بعد الظهر.
 .7ان يطوف ايام اقامته يف مكة ثالثة وستني طوافا ،فان مل يتمكن فاثنني
( )1من ال حيرضه الفقيه ج  1ص.403
( )4أي قراءة كامل القرآن الكريم من سورة الفاَتة اىل سورة النا .
( )0الكايف ج 2ص .203
( )2وسائل الشيعة ج 10ص.425
( )9فقد ورد يف عدة أحاديث أن النظر اىل الكعبة عبادة ،ومنها يف الكايف ج 2ص.423
( )7الطواف كام مر مكون من سبعة اشواط ،والشوط دورة كاملة حول الكعبة.

ومخسني طوافا فان مل يتمكن أتى بام قدر عليه.
 .5دخول الكعبة للَّصورة( ،)1ويستحب له ان يغتسل قبل دخوله وقد ورد عن
االمام الصادق ×(َ :)4ت ُق ُ
ول إ َذا َد َخ ْل َت :ال َّل ُه َّم إن ََّك ُق ْل َت َو َم ْن َد َخ َل ُه ك َ
َان آمن ًا َفآمنِّي
م ْن َع َذاب النَّار.

الر ْك َعة ْاألُ َ
وىل
ُث َّم ُت َص ِّيل َر ْك َعت َْني َب ْ َ
احل ْم َراء َت ْق َر ُأ يف َّ
الر َخا َمة ْ َ
ني ْاألُ ْس ُط َوا َنت َْني(َ )0ع َىل ُّ
اهتا م َن ا ْل ُق ْرآن (أي  99آية مع البسملة).
الس ْجدَ َة (أي فصلت) َويف ال َّثان َية عَدَ َد آ َي َ
حم َّ
 .0أن يصيل يف كل زاوية من زوايا البيت( ،)2وبعد الصالة يقول:
ال َّل ُهم م ْن َهت َّي َأ َأ ْو َت َع َّب َأ َأ ْو َأعَدَّ َأو اس َت َعدَّ لو َفا َد ٍة إ َىل َخم ْ ُل ٍ
وق َر َجا َء ر ْفده َو َجائ َزته
ْ
َّ َ َ
َون ََوافله َو َف َواضله َفإ َل ْي َك َيا َس ِّيدي َ ْهتي َئتي َو َت ْعب َئتي َوإعْدَ ادي َو ْاست ْعدَ ادي َر َجا َء ر ْفد َك
َو َن َوافل َك َو َجائ َزت َك َف َال ُ َ
يب َع َل ْيه َسائل َو َال َينْ ُق ُص ُه
خت ِّيب ا ْل َي ْو َم َر َجائي َيا َم ْن َال َخي ُ
اعة َخم ْ ُل ٍ
وق َر َج ْو ُت ُه َو َلكنِّي َأ َت ْي ُت َك
نَائل َفإ ِِّن َمل ْ آت َك ا ْل َي ْو َم ب َع َم ٍل َصال ٍح َقدَّ ْم ُت ُه َو َال َش َف َ
ُمق ّر ًا بال ُّظ ْلم َو ْاإل َسا َءة َع َىل َن ْفيس َفإ َّن ُه َال ُح َّج َة يل َو َال ُع ْذ َر .
َف َأ ْس َأ ُل َك َيا َم ْن ُه َو ك ََذل َك َأ ْن ُت ْعط َيني َم ْس َأ َلتي َو ُتقي َلني َع ْث َريت َو َت ْق َب َلني ب َر ْغ َبتي
يم َأ ْر ُج َ
وك ل ْل َعظيم َأ ْس َأ ُل َك
يم َيا َعظ ُ
يم َيا َعظ ُ
َو َال ت َُر َّدِن َجم ْ ُبوه ًا َممْنُوع ًا َو َال َخائب ًا َيا َعظ ُ
يم َأ ْن َت ْغف َر َيل َّ
ْت(.)9
يم َال إ َل َه إ َّال َأن َ
الذن َ
ْب ا ْل َعظ َ
َيا َعظ ُ
ويستحب التكبري ثالثا عند خروجه من الكعبة وان يقول :ال َّل ُه َّم َال ُ ُْتهدْ َب َال َءنَا
( )1مر بيان معنى الَّصورة يف هامش املسألة .0979
( )4الكايف ج 2ص .940
( ) 0كانتا مقابل باب الكعبة واليوم ال أثر هلام ،فيصيل بفاصل أذرع أمام الباب رجاءا مع التمكن.
( )2أي اركان الكعبة األربع.
( )9الكايف ج 2ص .945

الض ُّار النَّاف ُع(.)1
َر َّبنَا َو َال ُت ْشم ْت بنَا َأ ْعدَ ا َءنَا َفإن ََّك َأن َ
ْت َّ
ثم ينزل ويستقبل الكعبة ،وجيعل الدرجات عىل جانبه االيَّس ،ويصيل ركعتني
عند الدرجات.
م  :0597يستحب ملن اراد اخلروج من مكة ان يطوف طواف الوداع ،وان
يستلم( )4احلجر االسود والركن اليامِن يف كل شوط ،وان يأيت بام تقدم يف املسألة
 0522من املستحبات عند الوصول إىل املستجار ،وان يدعو اهلل بامشاء ،ثم يستلم
احلجر االسود ،ويلصق بطنه بالبيت ،ويضع إحدى يديه عىل احلجر واالخرى نحو
الباب ،ثم حيمد اهلل ويثني عليه ويصيل عىل النبي واله ،ثم يقول:
ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َع ْبد َك َو َر ُسول َك َونَب ِّي َك َو َأمين َك َو َحبيب َك َونَج ِّي َك
اهدَ يف َسبيل َك َو َصدَ َع ب َأ ْمر َك
َوخ َ َريت َك م ْن َخ ْلق َك ال َّل ُه َّم ك ََام َب َل َغ ر َس َاالت َك َو َج َ
ني.
َو ُأوذ َي يف َجنْب َك َو َع َبدَ َك َحتَّى َأتَا ُه ا ْل َيق ُ

ال َّل ُه َّم ا ْقل ْبني ُم ْفلح ًا ُمنْجح ًا ُم ْست ََجاب ًا يل ب َأ ْف َضل َما َي ْرج ُع به َأ َحد م ْن َو ْفد َك م َن
الر ْض َوان َوا ْل َعاف َية(.)0
الر ْ َ
محة َو ِّ
ربكَة َو َّ
املَْ ْغف َرة َوا ْل َ َ
ويستحب له اخلروج من باب احلناطني( ،)2ويقع قبال الركن الشامي( ،)9ويطلب
( )1الكايف ج 2ص.945
( )4استالم احلجر إنام هو مالمسته ،وتقبيله ،والتمسح به.
( )0الكايف ج 2ص.903
( )2هو باب بني مجح وليس حمددا بعد التوسعة املستمرة يف احلرم.
( )9الركن الشامي هو الركن الثاِن بعد ركن احلجر األسود ،والبعض يطلق عىل الركن الثاِن الركن
العراقي والشامي عىل الركن الثالث  ،وقد مر احلديث مفصال اىل أن الصحيح هو ما ذكرناه .

من اهلل التوفيق لرجوعه مرة اخرى ،ويستحب ان يشرتي عند اخلروج مقدار درهم
من التمر ويتصدق به عىل الفقراء.
م  :0595يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه من طريق املدينة
املنورة ،ليزور الرسول االعظم | وسلم والصديقة الطاهرة عليها السالم وائمة
البقيع ^ وللمدينة حرم حده عائر( )1إىل وعري( ،)4ومها جبالن يكتنفان( )0املدينة من
املرشق واملغرب.
وذهب بعض الفقهاء اىل ان االحرام وان كان الجيب فيه إال انه ال جيوز قطع
شجره والسيام الرطب منه اال ما استثنى مما تقدم( )2يف حرم مكة ،كام انه ال جيوز صيد
ما بني احلرتني( )9منه ،ولكن االظهر جوازمها وان كان رعاية االحتياط اوىل.
وكيفية زيارة الرسول االعظم | وسلم ان يقول:
الس َال ُم َع َل ْي َك َيا َص ْف َو َة اهلل
الس َال ُم َع َل ْي َك َيا َحب َ
يب اهلل َّ
الس َال ُم َع َىل َر ُسول اهلل َّ
َّ
اهدْ َت يف َسبيل اهلل
الس َال ُم َع َل ْي َك َيا َأم َ
ني اهلل َأ ْش َهدُ َأن ََّك َقدْ ن ََص ْح َت ألُ َّمت َك َو َج َ
َّ
اك اهلل َأ ْف َض َل ما ج َزى نَبي ًا َعن ُأمته ال َّلهم ص ِّل َع َىل ُحم َمدٍ
ني َف َج َز َ
َو َع َبدْ َت ُه َحتَّى َأت َ
َاك ا ْل َيق ُ
ُ َّ َ
َ َ
َّ
ّ ْ َّ
ٍ
يم إن ََّك َمحيد َجميد(.)7
يم َوآل إ ْب َراه َ
َوآل ُحم َ َّمد َأ ْف َض َل َما َص َّل ْي َت َع َىل إ ْب َراه َ
( )1جبل يف املدينة املنورة لناحية مسجد الشجرة.
( )4ورد يف جممع البحرين أنه جبل أحد.
( )0أي حييطان باملدينة.
( )2يف املسألة .0522
( )9احلرة أرض ذات حجارة سوداء ،ومها حرة ليىل وحرة واقم.
( )7الكايف ج 2ص.994

م  :0590وردت زيارة الصديقة الزهراء عليها السالم عىل هذا النحو(َ :)1يا
خي ُل َقك َف َو َجدَ ك َملا ا ْمت ََحنَك َصاب َر ًة َو َز َع ْمنَا
ُممْت ََحنَ ُة ا ْمت ََحنَك اهلل ا َّلذي َخ َل َقك َق ْب َل َأ ْن َ ْ
ون َو َصاب ُر َ
َأنَّا َلك َأ ْول َيا ُء َو ُم َصدِّ ُق َ
ون ل ُك ِّل َما َأتَانَا به َأ ُبوك | و َأتَانَا به َوص ُّي ُه
رش َأ ْن ُف َسنَا ب َأنَّا َقدْ
َفإنَّا ن َْس َأ ُلك إ ْن ُكنَّا َصدَّ ْقنَاك إ َّال َأ ْ َ
رشى لنُ َب ِّ َ
حل ْقتنَا بت َْصديقنَا َهل ُ َام با ْل ُب ْ َ
َط ُه ْرنَا ب َو َال َيتك.
م  :0595مما يستحب به الزيارة يف البقيع الزيارة اجلامعة( )4وهي:
الس َال ُم َع َىل
الس َال ُم َع َىل ُأ َمنَاء اهلل َو َأح َّبائهَّ ،
الس َال ُم َع َىل َأ ْول َياء اهلل َو َأ ْصف َيائهَّ ،
َّ
الس َال ُم
الس َال ُم َع َىل َم َساكن ذكْر اهللَّ ،
الس َال ُم َع َىل َحم َ ِّال َم ْعر َفة اهللَّ ،
َأن َْصار اهلل َو ُخ َل َفائهَّ ،
الس َال ُم َع َىل ا ُْمل ْستَق ِّري َن يف
الس َال ُم َع َىل الدُّ َعاة إ َىل اهللَّ ،
َع َىل ُم ْظهري َأ ْمر اهلل َو َهنْيهَّ ،
الس َال ُم َع َىل ْاألَد َّالء َع َىل اهلل.
الس َال ُم َع َىل ا ْملُ ْخلص َ
ني يف َطا َعة اهللَّ ،
َم ْر َضاة اهللَّ ،
ين َم ْن َو َاال ُه ْم َف َقدْ َو َاىل اهللَ ،و َم ْن َعا َد ُاه ْم َف َقدْ َعا َدى اهللَ ،و َم ْن
الس َال ُم َع َىل ا َّلذ َ
َّ
اعت ََص َم
َع َر َف ُه ْم َف َقدْ َع َر َ
اعت ََص َم هب ْم َف َقد ْ
ف اهللَ ،و َم ْن َجه َل ُه ْم َف َقدْ َجه َل اهللَ ،و َمن ْ
باهللَ ،و َم ْن َخت ََّىل من ُْه ْم َف َقدْ َخت ََّىل م َن اهلل َع َّز َو َج َّل.
َّس ُك ْم َو َع َالن َيت ُك ْم
َو ُأ ْشهدُ اهلل َأ ِِّن س ْلم َمل ْن َسا َْمل ُت ْم َو َح ْرب َمل ْن َح َار ْب ُت ْمُ ،م ْؤمن ب ِّ
ُم َف ِّوض يف َذل َك ُك ِّله إ َل ْي ُك ْمَ .ل َع َن اهلل عَدُ َّو آل ُحم َ َّم ٍد م َن ْ
اجل ِّن َو ْاإلنْس َو َأ ْب َر ُأ إ َىل اهلل
من ُْه ْم َو َص َّىل اهلل َع َىل ُحم َ َّم ٍد َوآل ُحم َ َّم ٍد.

( )1هتذيب االحكام ج 7ص.5
( )4وردت يف من ال حيرضه الفقيه ج 4ص 730عىل أهنا زيارة شهداء كربالء.

وفيه فصول:


القضاء  -ص431



أحكام اليمني  -ص414



فصل يف القسمة  -ص410



فصل يف أحكام الدعاوى  -ص441



فصل يف دعوى األمالك  -ص449



فصل يف االختالف يف العقود  -ص403



فصل يف دعوى املواريث  -ص400

م  :0573القضاء هو فصل اخلصومة بني املتخاصمني( ،)1واحلكم بثبوت
دعوى املدعي ،أو بعدم حق له عىل املدعى عليه(.)4
والفرق بينه وبني الفتوى ،أن الفتوى عبارة عن بيان األحكام الكلية من دون
نظر إىل تطبيقها عىل مواردها( ،)0وهي  -أي الفتوى  -ال تكون حجة إال عىل من
جيب عليه تقليد املفتي هبا( ،)2والعربة يف التطبيق إنام هي بنظره دون نظر املفتي(.)9
وأما القضاء فهو احلكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الرتافع والتشاجر،
فيحكم القايض بأن املال الفالِن لزيد ،أو أن املرأة الفالنية زوجة فالن وما شاكل
ذلك ،وهو نافذ عىل كل أحد حتى إذا كان أحد املتخاصمني أو كالمها جمتهدا(.)7
نعم قد يكون منشأ الرتافع االختالف يف الفتوى ،كام إذا تنازع الورثة يف
األرايض ،فادعت الزوجة ذات الولد اإلرث منها ،وادعى الباقي حرماهنا( )5فتحاكام
( )1أي حسم اخلالف احلاصل بني اثنني أو اكثر عىل حق من احلقوق.
( )4فإما إن يكون احلق مع املدعي فيتم احلكم له ،أو ال يكون معه حق فتسقط دعواه.
( )0فيفتي الفقيه ببيان مسائل أحكام الطهارة مثال أو الصالة او احلج كام هو احلال يف مثل هذا
الكتاب.
( ) 2لذا نالحظ يف بداية كل كتاب من كتب الفتاوي الفقهية أنه موقع َتت عبارة :العمل هبذه
الرسالة جمز ومربئ للذمة ،او حجة عىل من يقلدنا.
( )9فاملكلف هو الذي عليه ان يراعي كون عمله مطابقا للفتوى وليس للفقيه سوى بيان الفتوى.
( )7فالقايض الذي تتوفر فيه الرشائط الرشعية املعتربة يف القضاء يكون حكمه ملزما للطرفني حتى
ولو كان املتخاصامن جمتهدين او احدمها جمتهد ،أو مقلدين لشخص ختتلف آراؤه الفقهية عن
االراء التي يلتزم به القايض ،بخالف الفتوى التي ال تلزم اال من يقلد املفتي.
( ) 5نتيجة للخالف احلاصل يف الفتاوى بني من يعطي للزوجة احلق يف أن ترث أرضا من تركة
زوجها ،وبني من ال يعطيها هذا احلق ،كام مر بيانه يف كتاب االرث يف املسألة  0237التي وردت

لدى القايض ،فإن حكمه يكون نافذا عليهام وإن كان خمالفا لفتوى من يرجع إليه
املحكوم عليه.
م  :0571القضاء واجب كفائي(.)1
م  :0574جيوز أخذ األجرة عىل القضاء ،او الكتابة( )4من املتخاصمني ،أو من
غريمها(.)0
م َ :0570ترم الرشوة( )2عىل القضاء .وال فرق بني اآلخذ والباذل.
م  :0572القايض عىل نوعني :القايض املنصوب( ،)9وقايض التحكيم ،وخيتص
قايض التحكيم بزمان احلضور(.)7
يف اجلزء الثاِن.
( )1الواجب الكفائي هو أمر واجب عىل املسلمني ولكن إذا أتى به بعضهم حسب احلاجة املطلوبة
سقط الوجوب عن بقية املسلمني ،وإذا مل يأت به أحد أثموا مجيعا.
( )4أي كتابة حمارض جلسات املحكمة ونص احلكم.
( ) 0فيمكن أن تكون أجرة القايض والكاتب من املتخاصمني أو من غريمها كام هو احلال عندما
تتوىل احلكومة دفع رواتب القضاة واملوظفني.
( )2الرشوة هي ما يعطى لقضاء مصلحة أو البطال حق ،أو الحقاق باطل.
( ) 9هو القايض املعني من االمام املعصوم او من نائبه العام أي الفقيه املجتهد اجلامع للرشائط يف
زماننا.
( ) 7أي زمان حضور االمام املعصوم ،وقايض التحكيم هو القايض الذي ارتضاه اخلصامن حلسم
النزاع بينهام ،وأما يف زماننا فإن سيدنا االستاذ يرى أن ال وجود لقايض التحكيم ،ولكن جيوز
للمتخاصمني الرجوع إىل عامي مصلح بأن يقيام البينة أو احللف ثم بعد ثبوت احلق ألحدمها
عنده أو عدمه يأمرمها بالصلح أو رفع يد أحدمها عن دعواه به أو باهلبة وما شاكل ،وليس ذلك
من القضاء يف يشء وال مانع منه ،ألن القضاء هو احلكم ألحد املتخاصمني عىل أنه حكم اهلل
تعاىل وبعنوان الوالية الثابتة من قبل حجة اهلل ،وأما لو حكم ال هبذا العنوان كام يف القضاة
املنصوبني من قبل سالطني العَّص ،فال مانع من حكمهم ،غاية األمر عليهم أن يراعوا يف احلكم

م  :0579يتم تعيني قايض التحكيم يف زمن احلضور من املدعي واملدعى عليه،
وأما القايض املنصوب فالتعيني بيد املدعي.
م  :0577إذا تداعيا( )1فاملرجع يف تعيني القايض عند االختالف هو القرعة.
م  :0575يعترب يف القايض أمور:
األول :البلوغ.
الثاين :العقل.
الثالث :الذكورة.
الرابع :اإليامن(.)4
اخلامس :طهارة املولد(.)0
السادس :العدالة(.)2
السابع :الرشد(.)9
ثب وت احلق ملن حيكم له ،والعلم به أي باحلق ،بل ومع شهادة العدلني عنده بناء عىل حجية
البينة ،ولكن ال جيوز له َتليف املنكر ألنه من وظيفة املجتهد ،إال أن يكون احللف ال بعنوان
القاطع للخصومة ،بل من جهة أن املسلم ال حيلف كاذبا فيكون حلفه حينئذ أحد األمور املوجبة
حلصول العلم أو االطمئنان فال مانع عنه.
( )1أي اذا اختلفا يف االتفاق عىل قاض حيكم بينهام.
( ) 4يقصد بااليامن املعنى االخص للكلمة والذي ينطبق عىل من يقر بالوالية لعيل بن أيب طالب
وأبنائه املعصومني ^ ويتعبد عىل طبق مذهب أهل البيت ^ ،وينطبق هذا عىل الشيعي
االمامي االثني عرشي خاصة .
( )0أي أن يكون متولدا نتيجة زواج رشعي وال يكون متولدا نتيجة للزنا.
( )2العدالة هي ملكة راسخة باعثة عىل مالزمة التقوى من فعل الواجبات وترك املحرمات.
( )9الرشد هو االستقامة والصالح يف أمور الدين أو يف إدارة ورصف االموال.

الثامن :االجتهاد(.)1
م  :0570ال تعترب يف القايض احلرية( ،)4كام ال تعترب فيه الكتابة( ،)0وال البَّص،
فإن العربة بالبصرية(.)2
م  :0575كام أن للحاكم( )9أن حيكم بني املتخاصمني بالبينة( )7وباإلقرار
وباليمني(. )0

()5

كذلك له أن حيكم بينهام بعلمه( ،)5وال فرق يف ذلك بني حق اهلل( )13وحق
( )1االجتهاد هو مرتبة علمية يصل اليها العامل نتيجة لبذل اجلهد ومتكنه من َتديد االحكام الرشعية
استنادا اىل االدلة املعتربة.
( )4فإذا توفرت مجيع رشائط القايض وكان عبدا صح ان يكون قاضيا.
( )0بمعنى أنه ال يشرتط يف القايض أن يكون متمكنا من الكتابة ،أو متقنا هلا.
( )2في صح أن يكون القايض أعمى البَّص إذ املطلوب أن يكون صاحب بصرية وهي العلم والفهم
والتفكري.
( )9أي احلاكم الرشعي الذي يتصدى ألمور القضاء ،أو من يكون معينا من احلاكم الرشعي.
( )7أي أنه حيكم بني املتخاصمني استنادا اىل إفادات الشهود املعتربة رشعا حسب كل قضية فبعض
الدعاوي َتتاج الثباهتا اىل شاهدين ،او شاهد وامراتني ،او اربع شهود وهكذا.
( )5أي يمكن ان يكون استناد القايض يف حكمه اىل إقرار أحد اخلصمني عىل نفسه بحق االخر.
( ) 0هناك بعض املوارد التي ال يوجد فيها العدد الكايف املعترب من الشهود الثباهتا فيستعاض عن
ذلك بأن حيلف احدمها اليمني كي تكتمل الشهادة ،فيكون القايض مستندا يف حكمه اىل اليمني
حسب التفصيل املعترب يف مسائل القضاء والتي ستمر االشارة اىل بعضها.
( ) 5أي حيق للقايض ان حيكم بني املتخاصمني استنادا ملعرفته الشخصية ببعض احلقائق حتى لو مل
تكن لدى الطرف الذي سيحكم له االدلة الرشعية االخرى كالشهود وغريهم.
( ) 13حق اهلل :ما بني اهلل واالنسان فقط ،وهو نوعان :األول ما يمكن أن يسقط بالتوبة هلل
واالستغفار منه كالكذب والغيبة مثال ،والثاِن ما يمكن للحاكم أن يسقطه مما يكون عمله
موجبا لتنفيذ عقوبات بحق الفاعل كالتجاهر ببعض املعاص.

النا (.)1
م  :0553ال جيوز إقامة احلد قبل مطالبة صاحب احلق ،وإن كان قد علم
احلاكم بموجبه( ،)4عىل ما يأيت.
م  :0551اليعترب يف سامع الدعوى أن تكون عىل نحو اجلزم ،بل يصح أن
تكون عىل نحو الظن أو االحتامل(.)0
م  :0554إذا ادعى شخص ماال عىل آخر ،فاآلخر ال خيلو من أن يعرتف له،
أو ينكر عليه ،أو يسكت ،بمعنى أنه ال يعرتف وال ينكر ،فهنا صور ثالث:
الصورة االوىل :اعرتاف املدعى عليه ،فيحكم احلاكم عىل طبقه ويؤخذ به(.)2
الصورة الثانية :انكار املدعى عليه ،فيطا َلب املدعي بالبينة( ،)9فإن أقامها ُحك َم
ف سقطت الدعوى( ،)5وال حيل للمدعي
ف املنكر( ،)0فإن َح َل َ
عىل طبقها( ،)7وإال(ُ )5ح ِّل َ
( )1حق النا

هو احلق الذي ال يسقط إال بمساحمة أصحاب العالقة ،كالَّسقة واالعتداء.

( )4فلو علم القايض بوسائله اخلاصة بأن شخصا قد رسق مال شخص فال حيق له اقامة احلد عليه
بقطع يده إال بعد مطالبة اصحاب املال بذلك.
( )0أي أنه يكفي يف قبول الدعوى لدى القايض ان يكون املدعي شاكا او ظانا بشخص خالفا ملن
يشرتط من الفقهاء بان يكون املدعي جازما باهتامه للخصم ،ومن ذلك ما حيصل عند حصول
جريمة أو اعتداء من َتديد شخص أو أشخاص كمتهمني يف القضية.
( )2أي يقبل إقرار املدعى عليه ،وحيكم احلاكم عىل طبق هذا االقرار.
( )9أي تتم مطالبة املدعي باالثباتات املعتربة من شهود وغري ذلك.
( )7أي يتم احلكم عىل طبق البينة التي أقامها املدعي.
( )5أي إذا مل يستطع املدعي تقديم ادلة االثبات املعتربة رشعا.
( )0أي يتم الطلب من املنكر أن حيلف يمينا بأنه ليس للمدعي حق عليه.
( )5أي مع عدم تقدي م املدعي دليال عىل اثبات دعواه ،ومع حلف املدعى عليه اليمني عىل عدم
كونه مطلوبا للمدعي حسب ادعاءه فتسقط الدعوى حينئذ.

التقاص( )1من مال احلالف.
 بعد حكم احلاكم -ّ
نفسه( ،)4جاز للمدعي مطالبته باملال ،فإن امتنع( )0ح َّلت
نعم لو َك َّذ َب
ُ
احلالف َ
املقاصة من أمواله(.)2
له
ّ
الصورة الثالثة :سكوت املدعى عليه ،فيطا َلب املدعي بالب ِّينة ،فإن مل يقمها
()5
ألز َم احلاكم املدعى عليه باحللف إذا ريض به املدعي وطلبه ،فإن حلف َف ُه َو( ،)7وإال
َفريد احلاكم احللف عىل املدعي(.)0
()9

وأما إذا ادعى املدعى عليه اجلهل باحلال( ،)5فإن كان املُد َعى به دين ًا أو عين ًا
ليست بيده( ،)13فحينئذ إن كان للمدعي ب ِّينة ُقىض هبا له(.)11
التقاص هو أن يأخذ صاحب الدين من مال املستدين بمقدار ما له عليه من حق ،كام لو كان
()1
ّ
َتت يده مال له ،أو متكن من َتصيل أموال له كي يسرتد ما له من حق.
( )4أي لو كان املدعى عليه قد حلف يمينا بأنه ليس للمدعي عليه حق ثم عاد وتراجع عن يمينه.
( )0أي ان امتنع املدعى عليه من دفع املال للمدعي.
( )2أي حيل للمدعي أن يأخذ من مال املدعى عليه الذي حلف ثم تراجع عن يمينه ،بمقدار حقه.
( )9أي إذا مل يتمكن املدعي من تقديم الدليل املعترب رشعا عىل صحة دعواه.
( )7أي مع عدم متكن املدعي من تقديم الدليل ،ومع طلبه من املدعى عليه أن حيلف فيطلب احلاكم
من املدعى عليه أن حيلف ،فإذا حلف سقطت الدعوى.
( )5أي إذا مل حيلف املدعى عليه ،سواء كان الرفض منه او نتيجة لعدم قبول املدعي بأن حيلف
املدعى عليه.
( )0فيطلب احلاكم الرشعي من املدعي ان حيلف اليمني عىل صدق مدعاه.
( )5أي إن قال :ال أدر إن كان املدعي صادقا يف دعواه او كاذبا.
( )13أي أن ما يطالب به املدعي ليس موجودا بيد املدعى عليه.
( )11أي إن كان لدى املدعي دليل رشعي معترب كالشهود مثال ،أو اثباتات قطعية كالتسجيالت
املوثقة ،أو أدلة علمية قطعية ،فيحكم له عىل طبق دعواه.

وإال ُفريد عليه اليمني(.)1
وأما إن كانت عين ًا يف يده( )4فله( )0أن حيلف عىل نفي االستحقاق واقعا.
م  :0550ال تسمع بينة املدعي عىل دعواه بعد حلف املنكر وحكم احلاكم له(.)2
م  :0552إذا امتنع املنكر عن احللف ورده عىل املدعي ،فإن حلف املدعي ثبت
له مدعاه ،وإن نكل( )9سقطت دعواه.
م  :0559لو نكل املنكر بمعنى أنه مل حيلف ،فيثبت احلق للمدعي بمجرد نكول
املنكر بال احتياج إىل يمني املدعي.
م  :0557ليس للحاكم إحالف املدعي بعد إقامة البينة إال إذا كانت دعواه عىل
امليت ،فعندئذ للحاكم مطالبته باليمني عىل بقاء حقه يف ذمته زائدا عىل بينته.
م  :0555خيتص احلكم املذكور( )7بالدَّ ْين.
ضم
فلو ادعى عين ًا كانت بيد امليت ،وأقام بينة عىل ذلك ُقبلت منه بال حاجة إىل ّ
يمني.
م  :0550ال فرق يف الدعوى عىل امليت بني أن يدعي املدعي دين ًا عىل امليت
لنفسه ،أو ملوكله ،أو ملن هو ويل عليه ،ففي مجيع ذلك ال بد يف ثبوت الدعوى من
( )1أي يطلب من املدعي أن حيلف يمينا عىل صدق دعواه.
( )4أي أن اليشء الذي ادعاه املدعي كان موجودا مع املدعى عليه.
( )0أي فللمدعى عليه أن حيلف بعدم استحقاق املدعي ما ادعاه.
( )2بمعنى انه إذا مل يقدم املدعي الدليل الرشعي عىل دعواه وطلب احلاكم من املدعى عليه ان حيلف
اليمني الرشعي فحكم له احلاكم ،ثم بعد ذلك اتى املدعي
( )9النكول :هو االمتناع عن حلف اليمني يف القضاء.
( )7الوارد يف املسألة السابقة من أنه يطلب من املدعي أداء اليمني مع الدليل الرشعي الذي يقدمه
يف حال كان املدعى عليه ميتا.

ضم اليمني إىل الب ّينة(.)1
كام أنه ال فرق بني كون املدعي وارث ًا أو وصي ًا أو أجنبي ًا.
م  :0555لو ثبت دين امليت بغري بينة ،كام إذا اعرتف الورثة بذلك أو ثبت ذلك
بعلم احلاكم أو بشياع مفيد للعلم ،واحتمل أن امليت قد أوىف دينه ،فال حيتاج يف مثل
ذلك إىل ضم اليمني(.)4
م  :0503لو أقام املدعي عىل امليت شاهدا واحدا وحلف ،فيثبت الدَّ ين بذلك
إن كان احللف عىل االستحقاق الفعيل.
وأما إن كان احللف عىل ثبوت احلق فيلزم منه يمني آخر عىل بقائه(.)0
م  :0501لو قامت البينة بدين عىل صبي أو جمنون أو غائب فال حيتاج إىل ضم
اليمني.
م  :0504ال جيوز الرتافع إىل حاكم آخر بعد حكم احلاكم األول.
وال جيوز لآلخر نقض حكم األول إال إذا مل يكن احلاكم األول واجد ًا
للرشائط( ،)2أو كان حكمه خمالف ًا ملا ثبت قطع ًا من الكتاب والسنة(.)9
( )1مر بيان ان املقصود بالبينة هو الدليل الرشعي وهو هنا شهادة عدلني.
( ) 4ألن الطلب من املدعي أداء اليمني يف حال كان املدعى عليه ميتا هو فيام لو كان دليله هو البينة
فقط.
( )0بمعنى أن ه إن كان املدعي قد حلف بأن له حقا مستحقا عند امليت مع وجود شاهد عىل ذلك
فتكتمل بحلفه البينة وحيكم له ،وإن كان قد حلف عىل ثبوت احلق له ،فعليه ان حيلف أوال
وبذلك يثبت له احلق ،وعليه أن حيلف ثانيا ليثبت بقاء هذا احلق له.
( )2الرشائط التي مر بياهنا يف املسألة .0575
( ) 9وبالتايل ال يمكن التَّصف مع حكم احلاكم الرشعي اجلامع للرشائط كام حيصل مع أحكام
القضاء املدِن من الرجوع اىل حماكم االستئناف او التمييز ملحاولة ابطال احلكم االول.

م  :0500إذا طالب املدعي بحقه وكان املدعى عليه غائب ًا ،فعندئذ إن أقام
البينة عىل مدعاه حكم احلاكم له بالبينة ،وأخذ حقه من أموال املدعى عليه ودفعه له،
وأخذ منه كفيال باملال(.)4
()1

والغائب إذا قدم فهو عىل حجته فإن أثبت عدم استحقاق املدعي شيئا عليه
اسرتجع احلاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه.
م  :0502احلكم عىل الغائب خمتص بحق النا
تعاىل.

وال حيكم عليه يف حق اهلل

فلو كان غائبا وأقيمت البينة عىل رسقته ثبت عليه املال دون احلد.
الغريم بأداء ما عليه من حق،
م  :0509إذا كان املوكل( )0غائب ًا ،وطالب وكي ُله
َ
()9
وادعى الغريم التسليم إىل املوكل أو اإلبراء ،فإن أقام البينة عىل ذلك فهو( ،)2وإال
فعليه أن يدفعه إىل الوكيل.
م  :0507إذا حكم احلاكم بثبوت دين عىل شخص وامتنع املحكوم عليه عن
الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره عىل األداء.
نعم إذا كان املحكوم عليه معَّسا( )7مل جيز حبسه ،بل ينظره( )5احلاكم حتى يتمكن
( )1أي ان املدعي قدم دليال رشعيا معتربا عىل مدعاه كشهادة شاهدين عدلني.
( )4ألنه حيتم ل بعد عودة املدعى عليه أن يتمكن من ابطال دعوى املدعي فال بد من الكفالة كي
يتم يف تلك احلالة ضامن ارجاع احلق اىل صاحبه.
( )0وهو صاحب احلق الذي اوكل شخصا كي يستلم احلق نيابة عنه.
( )2أي عىل من عليه احلق أن يثبت صدق دعواه بدليل رشعي معترب كشهادة شاهدين.
( )9أي إذا مل يتمكن من تقديم الدليل عىل صدق مدعاه فعليه ان يدفع املطلوب للوكيل.
( )7املعَّس هو العاجز عن تسديد الديون املرتتبة عليه.
( )5أي يمهله احلاكم حلني متكنه من تسديد الدين.

من األداء ،وجيب عليه التكسب إن قدر عليه( ،)1ومل يكن عَّسا ،فللحاكم إلزامه به(.)4
م  :0505ال يصح احللف( )0إال باهلل وبأسامئه تعاىل( ،)2وال يعترب فيه أن يكون
بلفظ عريب بل يصح بكل ما يكون ترمجة ألسامئه سبحانه.
ف أهل الكتاب( )9بام يعتقدون به ،وال جيب
حي ِّل َ
م  :0500جيوز للحاكم أن ُ َ
إلزامهم باحللف بأسامئه تعاىل اخلاصة.
م  :0505يعترب يف احللف املبارشة( )7وال جيوز فيه التوكيل بأن حيلف الوكيل
نيابة عن املوكل.
ورى( )5يف حلفه ،وقصد به شيئ ًا آخر فال يؤخذ
م  :0553إذا علم أن احلالف قد َّ
بيمينه(.)0
( )1أي جيب عىل املديون أن يشتغل كي يسدد ديونه إن كان متمكنا من العمل.
( )4أي إ ذا امتنع املديون عن العمل هبدف َتصيل ما يسد به دينه ،ومل يكن العمل شاقا وصعبا عليه
فيحق للحاكم الرشعي ان جيربه عىل العمل املنتج كي يسدد ديونه.
( )0حلف اليمني هو القسم بأن حيلف شخص عىل فعل يشء مثال او ترك يشء.
( )2فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقد
الكريم أو بالعبا وغري ذلك.
( )9من اليهود والنصارى واملجو

مثال فال ينعقد اليمني ،ومن ذلك ما لو حلف بالقرآن

فيمكن ان حيلفوا بام يعترب مقدسا عندهم.

( )7أي أن حيلف الشخص بنفسه ،وال يوكل احدا نيابة عنه.
( )5التورية :تعني التكلم بكالم موهم لدى السامع إذ يقصد املتكلم شيئا ويفهم منه السامع شيئا
آخر.
( ) 0وذلك ألنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غري ما يفهم من كالمه فمعنى ذلك انه مل
حيلف اليمني الذي يرتتب عليه االثر ،ولكن بعض الفقهاء قال بأن اليمني معترب يف هذه احلالة.

م  :0551لو كان الكافر غري كتايب حمرتم ماله( ،)1كالكافر احلريب( )4أو املرشك،
أو امللحد( ،)0ونحو ذلك ،فإن هؤالء ال يستحلفون بيشء وال ُتري عليهم أحكام
القضاء.
م  :0554ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا( )2إحالف احلاكم أحدا إال يف جملس
قضائه(.)9
م  :0550لو حلف شخص عىل أن ال حيلف أبد ًا ،ولكن اتفق توقف اثبات
حقه عىل احللف جاز له ذلك(.)7
علم الوارث به،
م  :0552إذا ادعى شخص ماالً عىل ميت ،فإن ادعى َ
والوارث ينكره فله إحالفه بعدم العلم( ،)5وإال( )0فال يتوجه احللف عىل الوارث.
م  :0559لو علم أن لزيد حق ًا عىل شخص ،وادعى علم الورثة بموته ،وأنه
ترك ماال عندهم.
فإن اعرتف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ،وإال فعليهم احللف إما عىل نفي العلم
باملوت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
( )1ممن ال جيوز االستيالء عىل أمواله أو مصادرهتا بغري وجه حق.
( )4الكافر احلريب هو من ال يؤمن بكتاب ساموي ،وال بكتاب يعتقد أو حيتمل أنه ساموي..
( )0امللحد هو الذي ال يؤمن بوجود خالق.
( )2خالفا ملن يرى من الفقهاء اجلواز لعدم الدليل ،علام أن الدليل عىل عدم اجلواز هو االمجاع.
( )9فال جيوز له أن يطلب حلف اليمني الرشعي يف غري جملس القضاء.
( ) 7أي جاز له أي حيلف الثبات حقه رغم كونه قد حلف سابقا بأن ال حيلف ،وال جيب عليه
الكفارة يف مثل هذه احلالة.
( )5أي حيق للمدعي ان يطلب من الوارث حلف اليمني لناحية أنه ال يعلم بالدين.
( )0أي إذا مل يكن املدعي للامل مدعيا بعلم الوارث فليس له احلق بأن يطلب منه حلف يمني.

م  :0557ال تثبت الدعوى( )1يف احلدود( )4إال بالبينة( )0أو االقرار( ،)2وال يتوجه
اليمني فيها عىل املنكر.
م  :0555حيلف املنكر للَّسقة مع عدم البينة ،فإن حلف سقط عنه الغرم(،)9
ولو أقام املدعي شاهد ًا وح َلفُ ،غ ِّر َم املنكر(.)7
وأما احلدَّ فال يثبت إال بالبينة أو االقرار ،وال يسقط( )5باحللف ،فإذا قامت البينة
بعد احللف جرى عليه احلد.
م  :0550إذا كان عىل امليت دين ،وادعى الدائن أن له( )0يف ذمة شخص آخر
دين ًا ،فإن كان الدين مستغرق ًا( )5رجع الدائن( )13إىل املدعى عليه وطالبه بالدين ،فإن
( )1أي أن إثبات االدعاء عىل شخص بام يؤدي اىل معاقبته ينحَّص هباتني الطريقتني.
( )4احلدود هي عقوبات حددهتا الرشيعة عىل بعض االعامل مثل عقوبة الَّسقة وعقوبة الزنا.
( )0البينة :هي شهادة الشهود وخيتلف العدد الالزم للشهود بحسب مواضيع الشهادة فهناك ما
حيتاج اىل شاهدين مثال يف اكثر القضايا ،وهناك ما حيتاج اىل اربع شهود كالزنا.
( )2أي عندما يقر املذنب عىل نفسه بام يستحق العقوبة فتثبت العقوبة نتيجة لالقرار.
( )9أي إذا تم توجيه االهتام لشخص بالَّسقة ومل يكن هناك دليل رشعي معترب وحلف عىل أنه مل
يَّسق فتسقط التهمة عنه ،وبالتايل ال يستحق العقوبة.
( ) 7أي يتم الزامه بام اهتم به من رسقة ،ولكن ال تتم معاقبته ،ألن شهادة شخص مع يمني املدعي
تثبت له احلق املَّسوق ،ولكنها ال توجب إقامة احلد الرشعي بمعاقبة املتهم ألهنا كام مر يف
املسألة السابقة منحَّصة بالبينة وهي شهادة شاهدين ،أو باالقرار.
( )5أي ال يسقط احلد باحللف بعد ان تثبت الب ّينة.
( )0أي أن للميت دين عىل شخص ثالث.
( ) 5أي أن مقدار الدين املطلوب للميت من الشخص املدعى عليه يكفي لتسديد الدين املطلوب
من امليت للمدعي.
( )13أي ينتقل حق الدائن اىل مطالبة املستدين من امليت بوفاء الدين له.

أقام البينة عىل ذلك فهو( ،)1وإال( )4حلف املدعى عليه.
وإن مل يكن مستغرقا( ،)0فإن كان عند الورثة مال للميت غري املال املدعى به يف
ذمة غريه ،رجع الدائن( )2إىل الورثة وطالبهم بالدين.
وإن مل يكن له مال عندهم( )9فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدَّ ين للميت عىل
ذمة آخر ،وأخرى يعرتفون به.
فعىل األول( )7يرجع الدائن( )5إىل املدعى عليه ،فإن أقام البينة عىل ذلك فهو،
وإال حلف املدعى عليه.
وعىل الثاِن( )0يرجع( )5إىل الورثة ،وهم يرجعون إىل املدعى عليه ويطالبونه بدين
امليت ،فإن أقاموا البينة عىل ذلك حكم هبا هلم ،وإال فعىل املدعى عليه احللف(.)13
( )1أي إن قدم الدائن دليال رشعيا يثبت ان امليت له حق عند الشخص املدعى عليه ،ف ُيلزم املدعى
عليه بتسديد ما عليه من دين للميت اىل من استدان منه امليت وهو الدائن.
( )4أي إذا مل يتمكن الدائن املدعي من تقديم البينة الرشعية وهي شهادة شاهدين فيطلب من
املدعى عليه ان حيلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت ،فإن حلف سقطت الدعوى وإن مل حيلف
يتم الزامه.
( ) 0أي إذا مل يكن الدين املدعى وجوده مع شخص آخر لذمة امليت يكفي لتسديد ما عىل امليت
للدائن.
( )2أي أن الدائن يأيت اىل الورثة ويطالبهم بتسديد ما عىل امليت من ديون.
( )9أي ليس للميت مال عند الورثة.
( )7أي عندما يقر الورثة بعدم معرفتهم وجود دين للميت عىل شخص آخر.
( )5أي يأيت الدائن ويطالب املستدين من امليت باملال.
( )0أي عندما يعرتف الورثة بعلمهم وجود دين للميت عىل شخص آخر.
( )5أي أن الدائن املدعي يطالب الورثة بتسديد ما عىل امليت من دين.
( )13أي عليه أن حيلف بأنه ال يوجد دين عىل امليت.

نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه( )1فللدائن أن يرجع إليه( )4ويطالبه بالدين
عىل ما عرفت.
م  :0555تثبت الدعوى يف األموال بشهادة عدل( )0واحد ،ويمني املدعي(،)2
وال يعترب تقديم الشهادة عىل اليمني.
هذا كله يف الدعوى عىل غري امليت.
وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكالم فيها(.)9
م  :2333يثبت املال املدعى به هبام( )7مطلقا ،عين ًا كان أو َدين ًا.
وال يثبت غري املال من احلقوق األخر هبام(.)5
م  :2331إذا ادعى مجاعة ماالً ملورثهم( ،)0وأقاموا شاهد ًا واحد ًا ،فإن حلفوا
مجيعا ُقسم املال بينهم بالنسبة(.)5
وإن حلف بعضهم وامتنع اآلخرون ،ثبت حق احلالف دون املمتنع ،فإن كان
( )1أي أن الورثة مل يطالبوا املستدين من امليت بتسديد ما عليه من دين رغم علمهم بالدين.
( )4أي حيق للدائن ان يذهب ويطالب املستدين من امليت بتسديد ما عليه كي يأخذ هو حقه.
( )0أي رجل عادل ممن يتصف سلوكه باالستقامة ،مع اليمني .
( )2فيعترب حلف املدعي لليمني بمثابة بدل عن الشاهد الثاِن الذي تكمل به البينة الرشعية.
( )9يف املسألة  ،0557وما بعدها من املسائل.
( )7أي استنادا اىل شاهد عدل واحد مع يمني املدعي.
( )5بل حيتاج حينئذ اىل شاهدين وال يكفي شاهد واحد مع يمني املدعي.
( )0أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر.
( )5أي حسب سهم كل واحد منهم من الرتكة.

املدعى به دين ًا أخذ احلالف حصته( ،)1وال يشاركه فيها غريه ،وإن كان عين ًا( )4شاركه
فيها غريه .وكذلك احلال يف دعوى الوصية باملال جلامعة( )0فإهنم إذا أقاموا شاهدا
واحدا ثبت حق احلالف منهم دون املمتنع.
م  :2334لو كان بني اجلامعة املدعني ماالً ملورثهم صغري( ،)2فلوليه احللف ،فإن
مل حيلف( )9ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه( ،)7فإن حلف فهو ،وإال فال حق
له(.)5
م  :2330إذا ادعى بعض الورثة أن امليت قد أوقف عليهم داره مثال نسال بعد
نسل ،وأنكره اآلخرون ،فإن أقام املدعون البينة ثبتت الوقفية ،وكذلك إذا كان هلم
شاهد واحد وحلفوا مجيعا ،وإن امتنع اجلميع( )0مل تثبت الوقفية ،وقسم املدعى به بني
( ) 1حسب سهمه مما ادعى انه كان دينا للميت ،فمثال لو مات شخص وترك ولدين وادعيا وجود
مال له بذمة زيد يبلغ الف دينار ،وحلف احد الولدين ومل حيلف االخر فيأخذ احلالف مخسامية
دينار.
( )4كام لو كانت دارا أو سيارة ،فال يملك احلالف كل الدار او كل السيارة بل له حصته فقط.
( ) 0أي ادعى مجاعة بأن امليت قد اوىص بثلث تركته مثال ألشخاص معينني سواء كانوا من أقاربه
او من غري أقاربه ،وسواء كان لعمل خريي أو لتخصيص املوىص اليهم.
( ) 2أي لو كان من بني ورثة امليت الذين ادعوا أن له ماال عند شخص ولد غري بالغ وأحرضوا
شاهدا الثبات دعواهم وحلفوا يمينا عىل صدق دعواهم ،فيمكن حينئذ لويل الصبي أن حيلف
ليثبت حق الصبي.
( )9أي إذا مل حيلف ويل الصبي فيتم حفظ حصته حلني بلوغه ،فإن حلف تعطى له ،وإن مل حيلف
فال حصة له.
( )7أي إذا مل حيلف ويل الصبي ومات قبل ان يبلغ فيحل وارثه حمله.
( )5أي إذا مل حيلف وارث الصبي فال يستحق شيئا.
( )0أي امتنعوا عن حلف اليمني بأن امليت قد اوقف عليهم الدار مثال.

الورثة بعد اخراج الديون والوصايا إن كان عىل امليت دين أو كانت له وصية ،وبعد
ذلك حيكم بوقفية حصة املدعي للوقفية أخذا باقراره.
ولو حلف بعض املدعني دون بعض ثبتت الوقفية يف حصة احلالف ،فلو كانت
للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ،ثم قسم بني سائر الورثة.
م  :2332إذا امتنع بعض الورثة عن احللف ،ثم مات قبل حكم احلاكم قام
وارثه( )1مقامه ،فإن حلف ثبت الوقف يف حصته وإال فال.
م ُ :2339تري القسمة يف األعيان املشرتكة املتساوية األجزاء( ،)4وللرشيك أن
يطالب رشيكه بقسمة العني ،فإن امتنع أجرب عليها(.)0
م  :2337تتصور القسمة يف األعيان املشرتكة غري املتساوية( )2األجزاء عىل
صور:
الصورة االوىل :أن يترضر الكل هبا(.)9
الصورة الثانية :أن يترضر البعض دون بعض.
الصورة الثالثة :أن ال يترضر الكل.

( )1أي وارث الوارث الذي امتنع عن حلف اليمني.
( )4أي التي ال يوجد فيها جزء افضل من جزء كاالموال النقدية مثال.
( )0سواء من خالل الضغط عليه اجتامعيا عند أرسته أو عائلته أو قانونيا من خالل إقامة دعوى.
( )2أي تلك التي ختتلف قيمة اجزاءها فيام بينها كاالرايض واحليوانات مثال.
( )9كام لو كانت ثوبا فإن تقسيمه بني الرشكاء يؤدي اىل خسارة اجلميع للثوب ،أو أن القسمة تؤدي
اىل دفع رضائب مالية كبرية.

فعىل األوىل( )1ال ُتوز القسمة باالجبار وُتوز بالرتايض.
وعىل الثانية( )4فإن ريض املترضر بالقسمة فهو ،وإال فال جيوز اجباره عليها.
وعىل الثالثة( )0جيوز اجبار املمتنع عليها.
م  :2335إذا طلب أحد الرشيكني القسمة لزمت إجابته سواء أكانت القسمة
قسمة إفراز( )2أم كانت قسمة تعديل(.)9
م  :2330قسمة االفراز هي كام لو كانت العني املشرتكة متساوية األجزاء من
حيث القيمة :كاحلبوب واألدهان والنقود وما شاكل ذلك.
م  :2335قسمة التعديل هي كام لو كانت العني املشرتكة غري متساوية األجزاء
من جهة القيمة :كالثياب والدور والدكاكني والبساتني واحليوانات وما شاكلها،
ففي مثل ذلك ال بد أوال من تعديل السهام من حيث القيمة( )7كام لو كانت قيمة ثوب
تبلغ دينارا ،وقيمة ثوبني يبلغ كل واحد منهام نصف دينار ،فيجعل األول سه ًام
واآلخران سه ًام( ،)5ثم تقسم بني الرشيكني.
وأما إذا مل يمكن القسمة إال بالرد( )0كام إذا كان املال املشرتك بينهام سيارتني
( )1فيام لو كان الرضر يطال اجلميع.
( )4أي فيام لو كان بعض الرشكاء يترضر من القسمة دون البعض االخر.
( )0أي فيام لو كانت القسمة ال تؤدي اىل أي رضر بأي من الرشكاء.
( ) 2قسمة االفراز تعني فصل االجزاء عن بعضها ،كقسمة االموال النقدية بني الرشيكني ،او
الرشكة املكونة من أسهم فينال كل رشيك بمقدار ما يملك من أسهم.
( )9قسمة التعديل تعني تصحيح املال املشرتك بينهام كتصحيح احلدود املتداخلة يف االرض.
( )7فتتم القسمة بحسب القيمة.
( )5فتكون قيمة كل سهم دينارا واحدا.
( )0أي باالرجاع ،بمعنى أن من يأخذ أكثر من حصته يرجع قيمة الزائد اىل الرشيك االخر.

تسوى إحدامها ألف دينار مثال ،واألخرى ألفا ومخسامئة دينار ،ففي مثل ذلك ال
يمكن التقسيم إال بالرد ،بأن يرد من يأخذ األغىل منهام إىل اآلخر مائتني ومخسني
دينارا ،فإن تراضيا بذلك فهو ،وإال بأن طلب كل منهام األغىل منهام مثال ُع ِّينَت
حصة كل منهام بالقرعة(.)1
م  :2313لو كان املال املشرتك بني شخصني غري قابل للقسمة خارج ًا ،وطلب
أحدمها القسمة ومل يرتاضيا عىل أن يتقبله أحدمها( )4ويعطى اآلخر حصته من القيمة،
أجربا عىل البيع وقسم الثمن بينهام.
م  :2311إذا كان املال غري قابل للقسمة باالفراز أو التعديل ،وطلب أحد
رب املمتنع عليها ،فإن مل يمكن جربه
الرشيكني القسمة بالرد وامتنع اآلخر عنها ُأج َ
عليها ،أجرب عىل البيع وقسم ثمنه بينهام ،وإن مل يمكن ذلك أيضا باعه احلاكم
الرشعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهام.
م  :2314القسمة عقد الزم فال جيوز ألحد الرشيكني فسخه ،ولو ادعى وقوع
الغلط واالشتباه فيها ،فإن أثبت ذلك بالبينة فهو( ،)0وإال فال تسمع دعواه ،نعم لو
ادعى علم رشيكه بوقوع الغلط ،فله إحالفه( )2عىل عدم العلم.
م  :2310إذا ظهر بعض املال مستحقا للغري بعد القسمة ،فإن كان يف حصة
( )1القرعة كام مر بياهنا يف املسألة  1942و 4154ويتم إجراء القرعة الختيار واحد من بني
جمموعة ،وذلك برمي أسامئهم أو سهامهم يف قرعة وأَيم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب
النصيب التي من أجله أجريت القرعة.
( )4أي مل يقبال بأن يأخذه أحدمها.
( )0أي إن استطاع من ادعى وقوع الغلط اثبات ذلك بدليل رشعي معترب فيؤخذ بقوله وتتم إعادة
النظر بالقسمة من جديد.
( )2أي حيق ملن ادعى وقوع الغلط ان يطلب من رشيكه أنه مل يكن عاملا بالغلط عند القسمة.

أحدمها دون اآلخر بطلت القسمة( ،)1وإن كان يف حصتهام مع ًا ،فإن كانت النسبة
متساوية صحت القسمة ،ووجب عىل كل منهام رد ما أخذه من مال الغري إىل
صاحبه( ،)4وإن مل تكن النسبة متساوية ،كام إذا كان ثلثان منه يف حصة أحدمها وثلث
منه يف حصة اآلخر بطلت القسمة أيضا.
م  :2312إذا َق َّسم الورثة تركة امليت بينهم ،ثم ظهر دين عىل امليت ،فإن أدى
الورثة دينه ،أو أبرأ الدائن ذمته( ،)0أو تربع به متربع( ،)2صحت القسمة ،وإال( )9بطلت
فال بد أوال من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
ملزم ًا باثباته عند
م  :2319املدعي هو الذي يدعي شيئا عىل آخر ويكون َ
العقالء ،كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غريمها أو يدعي وفاء دين أو أداء
عني كان واجبا عليه ونحو ذلك.
م  :2317يعترب يف املدعي البلوغ( )7والعقل ،والرشد( ،)5فيام لو كانت الدعوى
( )1كام لو تبني بأن السيارة التي اعطيت يف القسمة ألحد الرشيكني هي ملك لشخص ثالث.
( ) 4كام لو كان لشخص ثالث مبلغ الف دينار من بني االموال املقسمة فيدفع كل منهام مخسامية
دينار.
( )0أي أن الدائن سامح امليت بام عليه من دين.
( )2أي تربع شخص بتسديد الدين سواء كان هذا من الورثة او من غريهم.
( )9أي إذا مل يتم تسديد الدين بوجه من الوجوه املذكورة.
( ) 7أي بلوغ سن التكليف الرشعي وهو مخسة عرش سنة كحد أقىص للذكر ،وربام بلغ قبل هذا
السن من خالل االحتالم او نبوت الشعر اخلشن حول عورته ،وهو بالنسبة لالنثى بلوغها تسع
سنوات او حصول احليض معها قبل هذا السن.
( )5مر بيان معنى الرشد يف هامش املسألة .0575

من موازين القضاء التي توجب التَّصف املايل كاالقرار( )1ورد اليمني.
فال تصح الدعوى من املجنون أو غري البالغ أو غري الراشد يف هكذا أمور،
وكذا ال جيوز احالفهم ،وال يقبل حلفهم.
وأما لو كانت الدعوى عىل شخص بأنه جنى عليهام( ،)4أو غصب ماهلام،
ف ُتسمع.
فلو ادعيا وأقاما البينة عليها( )0حيكم هلام ،وإن مل يكن هلام بينة فللحاكم إحالف
املنكر مع املصلحة.
م  :2315يعترب يف سامع دعوى املدعي أن تكون دعواه لنفسه أو ملن له والية
الدعوى عنه ،فال تسمع دعواه ماالً لغريه( )2إال أن يكون وليه أو وكيله أو وصيه.
كام يعترب يف سامع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومرشوعا ،فال ُتسمع
دعوى املسلم عىل آخر يف ذمته مخرا أو خنزيرا أو ما شاكلهام ،إال إذا كان يثبت له حق
االختصاص( )9املنتهي إىل امللكية كدعوى مخر تصلح أن تصري خ ً
ال(.)7
وأيضا يعترب يف ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر رشعي ،فال تسمع دعوى
( )1بأن يقر بأن ما لديه من مال هو لشخص آخر مثال.
( )4أي عىل املجنون او الصغري.
( )0أي قدما دليال معتربا عىل صحة دعوامها.
( )2بأن يدعي أن لزيد ماال عند عمرو دون أن تكون له صفة ختوله االدعاء نيابة عن زيد.
( ) 9حق االختصاص يعني جواز استخدام العني واالستفادة منها ما دامت َتت يده ،وحيرم عىل
الغري مزامحته فيها.
( )7باعتبار ان اخلمر مما ليست ل ه قيمة مالية كي يملكها املسلم ،ولكن يمكن للمسلم ان يكون له
حق االختصاص فيها وال يسمح ألحد بأن يأخذها منه باعتبار ان بإمكانه َتويلها اىل خل
فتصري ملكا رشعيا له وحالال.

اهلبة أو الوقف من دون اقباض(.)1
عمن له احلق ،فإن متكن من اثبات
م  :2310إذا كان املدعي وكيال مفوضا َّ
مدعاه بإقامة البينة فهو( ،)4وإال( )0فله احالف املنكر ،فإن حلف( )2سقطت الدعوى،
وإن رد املنكر احللف عىل املدعي( )9فإن حلف( )7ثبت احلق .وإن مل حيلف سقطت
الدعوى من قبله فحسب( )5ولصاحب احلق ُتديد الدعوى بعد ذلك.
وأما إن كان املدعي ولي ًا او وصي ًا فيقىض هلام( )0بمجرد رد املنكر احللف(.)5
م  :2315إذا كان مال شخص يف يد غريه جاز له أخذه منه بدون إذنه ،وأما إن
كان دين ًا يف ذمته فإن كان املدعى عليه معرتف ًا بذلك وباذالً له( )13فال جيوز له أخذه من
ماله بدون إذنه.
وكذلك احلال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق( )11كام إذا مل يعلم بثبوت مال له
يف ذمته ،فعندئذ يرتافعان عند احلاكم.
( )1إذ ال معنى للهبة أو للوقف إن مل يكن قد تم تسليمها فهي حينئذ تشبه الوعد باهلبة.
( )4أي يؤخذ حينئذ بالدعوى استنادا اىل الدليل الذي قدمه املدعي.
( )0أي إذا مل يتمكن من تقديم الدليل عىل صحة دعواه.
( )2أي إن حلف املنكر بأن ليس بذمته يشء للمدعى له ،كام ادعى الوكيل.
( )9أي إن رفض املنكر حلف اليمني فيطلب من الوكيل ان حيلف عىل صدق دعواه.
( )7أي إن حلف الوكيل عىل صدق دعواه بأن ملوكله ماال عند املدعى عليه.
( )5أي تسقط الدعوى التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط احلق بالنسبة لصاحب احلق.
( )0أي للويل أو للوص.
( )5وال حيتاج الويل او الوص لكي حيلف الثبات دعواه ،بخالف ما لو كان املدعي وكيال.
( )13أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عندما يطلب منه ذلك.
( )11أي امتنع املدعى عليه من تسليم املال لعذر رشعي مقبول.

وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ،سواء أكان معرتفا به أم جاحدا( ،)1جاز ملن له
احلق املقاصة( )4من أمواله.
وال يتوقف عىل إذن احلاكم الرشعي أو وكيله وإن كان َتصيل اإلذن أحوط
استحبابا.
وأحوط منه التوصل يف أخذ حقه إىل حكم احلاكم بالرتافع عنده( ،)0وكذا ُتوز
املقاصة من أمواله عوض ًا عن ماله الشخيص إن مل يتمكن من أخذه منه.
م ُ :2343توز املقاصة من غري جنس املال الثابت يف ذمته ولكن مع تعديل
القيمة ،فال جيوز أخذ الزائد(.)2
م ُ :2341توز املقاصة من الوديعة( )9عىل كراهة(.)7
م  :2344ال خيتص جواز املقاصة بمبارشة من له احلق ،فيجوز له أن يوكل
غريه فيها ،بل جيوز ذلك للويل أيضا ،فلو كان للصغري أو املجنون مال عند آخر
فجحده جاز لوليهام املقاصة منه.
م  :2340جيوز للحاكم الرشعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء
احلقوق الرشعية من مخس أو زكاة(.)5
( )1أي منكرا للحق مع عدم وجود مربر رشعي لالنكار.
( )4املقاصة :هي أخذ مقدار جنس املال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغريه عليه.
( )0أي من االفضل لصاحب احلق ان يقيم دعوى لدى احلاكم الرشعي بدل ان يسرتد ماله بنفسه.
( )2فلو كان له بذمته الف دينار عراقي فيمكنه ان يأخذ بقيمتهم من عملة أخرى.
( )9أي جيوز ملن له احلق أن يسرتد حقه من االمانة التي أودعها عنده من عليه احلق.
( )7ووجه الكراهة هو أن الوديعة من أنواع األمانة وقد ورد احلث عىل أداء األمانة فلصاحب احلق
أن يقتص لتحصيل البدل عن ماله ولكنه يكون قد خالف األمانة ،فصار ذلك مكروها.
( )5بمقدار احلقوق الرشعية املتوجبة عىل صاحب املال.

م  :2342لو ادعى شخص ماالً ال يدَ ألحد عليه(ُ ،)1حكم به له ،فلو كان كيس
بني مجاعة وادعاه واحد منهم دون الباقني قىض له.
م  :2349إذا تنازع شخصان يف مال ،ففيه صور:
الصورة االوىل :أن يكون املال يف يد أحدمها.
الصورة الثانية :أن يكون يف يد كليهام.
الصورة الثالثة :أن يكون يف يد ثالث.
الصورة الرابعة :أن ال تكون عليه يد(.)4
أما الصورة األوىل ( :)3فتتفرع منها ثالث صور:
االوىل :أن تكون لكل منهام البينة( )2عىل أن املال له.
الثانية :أن تكون الب ِّينة ألحدمها دون اآلخر.
الثالثة :أن ال تكون بينة أصال لكل منهام.
فعىل األول( )9إن كان ذو اليد منكر ًا ملا ادعاه اآلخر(ُ )7حكم بأن املال ملن ليس يف
يده(.)5
( )1أي ليس َتت سلطة أحد.
( )4أي أن ال يكون َتت سيطرة أي منهام.
( )0وهي أن يكون املال بيد أحدمها.
( )2البينة هي الدليل الرشعي املعترب عىل صدق الدعوى كوجود شاهدين عدلني.
( )9أي إن كان لدى كل منهام شاهدان عدالن مثال عىل صدق دعواه.
( )7أي إن كان الشخص الذي بيده املال املتنازع عليه منكرا ما يدعيه الشخص االخر.
( )5ألنه مدعي واالخر منكر وقد أقام املدعي البينة عىل دعواه فيحكم له عىل طبقها.

وإما إذا مل يكن منكر ًا بل ادعى اجلهل باحلال ،وأن املال انتقل إليه من غريه
باإلرث تقدم بينة املدعي مع اليمني(.)1
وإن ادعى انتقاله إليه بالرشاء مثال( )4فيكون طرف الدعوى هو البايع إن صدقه
املدعي( )0وإال فيقدم بينته(.)2
صاحب اليد يف دعواه اجلهل باحلال ،ولكنه ادعى أن من
نعم إذا صدَّ ق املدعي
َ
انتقل منه املال إليه قد غصبه( ،)9أو كان املال عارية عنده أو نحو ذلك ،فعندئذ إن أقام
البينة عىل ذلك حكم هبا له( )7وإال فهو لذي اليد.
وعىل الثاِن( )5فإن كانت البينة للمدعي ُحكم هبا له ،وإن كانت لذي اليد ُحكم
له مع حلفه ،وال ُحيكم له بدون حلفه.
وعىل الثالث( )0كان عىل ذي اليد احللف(.)5
كم
فإن َحلف ُحكم له ،وإن َن َكل( )13ورد احللف عىل املدعي ،فإن َحلف(ُ )11ح َ
( )1أي يطلب من املدعي ملكية املال أن حيلف يمينا باالضافة اىل تقديمه الشاهدين.
( )4أو بمعاملة أخرى كأن يكون غريه قد أهداه له مثال.
( )0أي يسمع حينئذ اىل قول البائع مثال إن كان املدعي مصدقا له.
( )2أي بينة املدعي.
( )9أي أن املدعي قد ادعى بأن املال قد أخذ منه بطريقة غري رشعية قبل ان ينتقل اىل املدعى عليه.
( )7أي إن أثبت املدعي صحة كالمه فيحكم له وإال فيحكم ببقاء املال عند املوجود عنده املال.
( )5أي إن كانت البينة وهي دليل االثبات مع أحدمها.
( )0أي أن كال الطرفني ال يملكان البينة التي تثبت مدعامها.
( )5فيحلف ان املال املتنازع عليه مما هو معه ،هو ملك له وليس للمدعي.
( )13أي إن رفض من بيده املال أن حيلف بأن املال له وطلب من املدعي أن حيلف.
( )11أي إن حلف املدعي بأن املال املوجود مع املدعى عليه هو ملك له وليس للمدعى عليه.

له( ،)1وإال( )4فاملال لذي اليد.
وأما الصورة الثانية(: )3فيتفرع منها أيضا ثالث صور:
االوىل :أن تكون لكل منهام الب ِّينة عىل أن املال له.
الثانية :أن تكون الب ّينة ألحدمها دون اآلخر.
الثالثة :أن ال تكون ب ّينة أصال لكل منهام.
فعىل األول(ُ )2قسم املال بينهام بالسوية(.)9
وعىل الثاِن( )7كان املال ملن كانت عنده ب ِّينة مع يمينه.
وعىل الثالث( )5حلفا ،فإن َحلفا ُحكم بتنصيف املال بينهام ،وكذلك احلال فيام
إذا مل حيلفا مجيع ًا( ،)0وإن َحلف أحدمها دون اآلخر ُحكم له.
وأما الصورة الثالثة( :)9ف ُيقىض بأرجح البينتني(.)13
( )1أي حيكم بأن املال هو للمدعي وليس للمدعى عليه املسيطر عىل املال.
( )4أي إن رفض املدعي أن حيلف بعد رفض املدعى عليه أن حيلف.
( )0أي أن يكون املال بيد املدعي واملدعى عليه.
( )2أي إن كان لدى كل منهام البينة بأن كان معه شاهدان عدالن يشهدان بام يقول.
( ) 9أي أن تقسيم املال بينهام يتم يف مجيع الصور سواء حلفا او مل حيلفا او حلف احدمها ورفض
االخر احللف ،ففي مجيع هذه الصور حيكم بتقسيم املال بينهام نصفني.
( )7أي أن تكون البينة عند احدمها دون االخر وذلك بأن يكون لديه شاهدان.
( )5أي عندما ال يكون عند أي منهام بينة او اثبات عىل مدعاه.
( )0أي حيكم بتقسيم املال نصفني بينهام ،لكل منهام النصف.
( )5وهي أن يكون املال بيد طرف ثالث.
( ) 13كام لو كان مع احدمها شاهدان ومع االخر ثالث شهود ،أو كان شهود احدمها أعدل من
شهود الطرف االخر مثال فيحكم عىل طبق شهادة الشهود الثالثة أو عىل طبق شهادة الشهود

ومع التساوي( )1فالقرعة( ،)4وعىل مجيع التقادير ال بد من احللف(.)0
وأما الصورة الرابعة( :)4فيتفرع منها أيضا ثالث صور:
االوىل :أن تكون لكل منهام البينة عىل أن املال له.
الثانية :أن تكون الب ّينة ألحدمها دون اآلخر.
الثالثة :أن ال تكون ب ّينة أصال لكل منهام.
فعىل األول(ُ )9يقىض بأرجح البينتني عدالة ،ثم باألكثر شهود ًا ،ومع التساوي
ف من ُقدمت بينته( ،)5فإن امتنع عن
ُيقرع بينهام ،وعىل مجيع التقادير ال بد من أن حيل َ
احللف وحلف اآلخر قىض له( )0بتاممه ،وإن امتنعا( )5قسم املال بينهام نصفني.

()7

وعىل الثاِن( )13فاملال ملن كانت عنده البينة.
وعىل الثالث( )11فإن حلف أحدمها دون اآلخر فاملال له ،وإن حلفا معا ،أو مل
االعدل ،اضافة اىل حلفه اليمني بأن املال ماله ،وليس للطرف االخر.
( )1أي مع التساوي يف البينة واالدلة من دون ان يكون دليل احدمها راجحا عىل دليل االخر.
( )4أي يف هذه احلالة يتم اللجوء اىل القرعة حلسم املسألة.
( )0أي ال بد من حلف اليمني مع البينة املرجحة او مع القرعة.
( )2أي ال يكون املال َتت سيطرة أحد.
( )9أي إن كان لدى كل منهام البينة بأن كان معه شاهدان عدالن يشهدان بام يقول.
( )7أي مع التساوي بالبينتني.
( )5أي من كانت بينته أرجح من بينة االخر ،أو أصابته القرعة مع تساوَيام يف البينة.
( )0أي ُيقىض ملن حلف بجميع املال بعد رفض االخر ان حيلف.
( )5أي امتنعا عن حلف اليمني.
( )13أي أن تكون البينة عند احدمها بأن يكون لديه شاهدان دون االخر.
( )11أي عندما ال يكون عند أي منهام بينة او اثبات عىل مدعاه.

حيلفاُ ،قسم املال بينهام نصفني( ،)1واألحوط استحباب ًا كونه بالصلح(.)4
م  :2347املراد بالبينة شهادة رجلني عدلني ،أو رجل وامرأتني.
وأما شهادة رجل واحد ويمني املدعي ،فهي ليست ب ِّينة ،وإن كانت مما يثبت
به احلق عىل ما تقدم(.)0
م  :2345إذا ادعى شخص ماالً يف يد آخر ،وهو يعرتف بأن املال لغريه وليس
له ارتفعت عنه املخاصمة ،فعندئذ إن أقام املدعي البينة عىل أن املال له حكم هبا له،
ولكن بكفالة الغري عىل ما مر يف الدعوى عىل الغائب(.)2
م  :2340إذا ادعى شخص ماالً عىل آخر وهو يف يده فعال( )9فإن أقام البينة عىل
أنه كان يف يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فال أثر هلا ،وال تثبت هبا ملكيته فعال ،بل
مقتىض اليد أن املال ملك لصاحب اليد(.)7
نعم للمدعي أن يطال َبه( )5باحللف ،وإن أقام البينة عىل أن يد صاحب اليد عىل
هذا املال يد أمانة له ،أو إجارة منه ،أو غصب عنه( )0حكم هبا له ،وسقطت اليد
أي منهام ،و مع حلفهام معا ،أو عدم حلفهام ،فال يبقى من ترجيح
( )1فمع عدم وجود بينة مع ّ
ألحدمها وبالتايل يقسم املال بينهام مناصفة.
( )4أي يتصاحلا بعد أن يتقاسام املال بينهام فيسامح كل منهام االخر.
( )0يف املوارد التي ال يتمكن فيها املدعي من احضار اكثر من شاهد واحد فيحكم له مع اليمني.
( )2يف املسألة.0500
( )9أي يف يد املدعى عليه.
( )7ألن وجود املال بيد املدعى عليه دليل عىل ملكيته للامل ما مل يثبت العكس.
( )5أي حيق للمدعي الذي ال يملك دليال أن يطالب املدعى عليه بأن حيلف عىل ملكية املال.
( )0أي إن قدم املدعي دليال معتربا عىل أن املال املوجود بيد املدعى عليه هو عنده من باب األمانة
او الغصب أو االجارة دون ان يكون لدى املدعى عليه دليل سوى كون املال َتت يده.

الفعلية عن االعتبار(.)1
وإذا أقام ذو اليد أيضا البينة عىل أن املال له فعال ،فال ُتقدَّ م بينته عىل بينة املدعي
بل ُيطلب حينئذ من املدعي حلف اليمني اضافة اىل البينة التي قدمها.
ولو أقر ذو اليد بأن املال كان سابق ًا ملك ًا للمدعي ،وادعى انتقاله إليه ببيع أو
نحوه ،فإن أقام البينة عىل مدعاه فهو( ،)4وإال( )0فعليه اليمني.
م  :2345إذا اختلف الزوج والزوجة يف العقد ،بأن ادعى الزوج االنقطاع(،)2
وادعت الزوجة الدوام( ،)9أو بالعكس( ،)7فالقول قول مدعي الدوام( ،)5وكذلك
احلال( )0إذا وقع االختالف بني ورثة الزوج والزوجة.
م  :2303إذا ثبتت الزوجية باعرتاف كل من الرجل واملرأة وادعى شخص
آخر زوجيتها له ،فإن أقام( )5البينة عىل ذلك فهو( ،)13وإال فله إحالف أَيام( )11شاء.
( )1فيحكم بإعطاء املال للمدعي.
( )4أي يبقى املال ملكا له ،وتسقط دعوى املدعي.
( )0أي إذا مل يتمكن املدعى عليه من تقديم دليل فعليه أن حيلف يمينا ليحكم له ببقاء املال له.
( )2أي ادعى الزوج انه تزوج زواج متعة لفرتة حمددة وليس زواجا دائ ًام.
( )9أي ادعت الزوجة ان زواجهام كان دائام وليس مؤقتا.
( )7بأن ادعى الزوج الدوام ،وادعت الزوجة االنقطاع.
( )5أي يؤخذ بقول مدعي الدوام سواء كان الزوج او الزوجة.
( )0أي يؤخذ بقول من يدعي الدوام يف الزواج.
( )5أي الشخص االخر املدعي بأن تلك املرأة هي زوجته.
( )13فيؤخذ بكالمه بعد تقديمه البينة الرشعية عىل ذلك.
( ) 11أي هلذا الشخص أن يطلب من الزوجة او ممن ادعى انه زوجها ،ان حيلف يمينا عىل أهنام

م  :2301إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غري معرتفة هبا ،ولو جلهلها
باحلال ،وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك( ،)1وأقام كل منهام البينة عىل مدعاه،
ُقدمت بينّة أرجحهام عدالة ،ثم أكثرمها عددا يف الشهود.
قرع بينهام( ،)4فأَيام أصابته القرعة كان احللف له(.)0
فإن تساويا ُأ َ
وإذا مل حيلف أكثرمها عددا أو من أصابته القرعة مل تثبت الزوجية لسقوط
البينتني بالتعارض(.)2
ُ
البيع ،وكان املنقول
م  :2304إذا اختلفا يف عقد ،فكان
الناقل للامل( )9مدعي ًا َ
إليه املال مدعيا اهلبة( ،)7فإذا كانت العني باقية وكان امل َّتهب( )5غري ذي رحم ،فللاملك
الرجوع إىل العني من دون مرافعة .وعىل مدعي البيع االثبات.
ُ
الناقل اهلبة ،وادعى املنقول إليه البيع ،فالقول
وأما إذا انعكس األمر ،فادعى
قول مدعي البيع ،وعىل مدعي اهلبة االثبات.
م  :2300إذا ادعى املالك اإلجارة ،وادعى اآلخر العارية فالقول قول مدعي
العارية إن كان النزاع قبل استيفاء املنفعة( ،)0وإال فالقول قول املالك.
زوجان ،فإن حصل احللف سقطت دعواه ،وإن مل حيلف فيحكم له بأهنا زوجته.
( )1وهي ليست معرتفة بكال االدعائني.
( )4أي إن مل يمكن الرتجيح استنادا اىل أرجحية بينة أحدمها فيتم اللجوء اىل القرعة.
( )0أي يطلب منه أن حيلف يمينا عىل صدق دعواه ،فإذا حلف حيكم حينئذ بأهنا زوجته.
( )2فيحكم بأهنا من دون زوج.
( )9أي من سلم املال اىل الطرف اآلخر.
( )7أي أن من استلم املال ادعى أن ما استلمه كان هبة وليس رشاء.
( )5أي املوهوب له من غري اقرباء الواهب.
( )0كام لو قال املالك بأنه أجر سيارته وقال االخر بأنه استعارها ،فإن كان هذا اخلالف قبل استعامل

م  :2302إذا اختلفا فادعى املالك أن املال التالف كان قرض ًا وادعى القابض
أنه كان وديع ًة( ،)1فالقول قول املالك مع يمينه ،وأما إذا كان املال موجود ًا وكان
قيمي ًا( )4فالقول قول من يدعي الوديعة.
م  :2309إذا اختلفا فادعى املالك أن املال( )0كان وديع ًة ،وادعى القابض أنه
كان رهن ًا( ،)2فإن كان الدين ثابت ًا( )9فالقول قول القابض مع يمينه( ،)7وإال( )5فالقول
قول املالك.
م  :2307إذا اتفقا يف الرهن( )0وادعى املرهتن( )5أنه رهن بألف درهم مثال،
وادعى الراهن أنه رهن بامئة درهم( ،)13فالقول قول الراهن مع يمينه(.)11
الشخص للسيارة فيؤخذ بقول املستعري ،وإن كان بعد استعامل السيارة فيؤخذ بقول صاحبها.
( )1والفرق يف ذلك أنه إن كان قرضا فإن املستقرض ملزم بإرجاع القرض ،وإن كان إعارة فيكون
تلفه عىل حساب مالكه مع عدم تفريط املستعري.
( )4القيمي وهو اليشء الذي ختتلف قيمة أجزائه ،كالبقر والغنم ،حيث ختتلف قيمة حلمه عن قيمة
جلده مثال وقد مر بيان معنى القيمي يف هامش املسألة .1775
( )0أي املال الذي كان قد سلمه للشخص االخر كان بعنوان الوديعة.
( )2والفرق يف ذلك أنه إن كان وديعة فلصاحب املال احلق يف اسرتجاع وديعته ،وإن كان رهنا
فليس له حق االسرتجاع حلني تسديد ما عليه من دين.
( )9عىل صاحب املال لصالح من استلم املال.
( )7فيحكم بأن املال هو رهن بعد أن حيلف املستلم يمين ًا عىل ذلك.
( )5أي إن مل يكن الدين ثابتا عىل املالك فيحكم بأن املال وديعة عند املستلم.
( )0أي أن يدفع أحدمها رهنا لآلخر لضامن حقه.
( )5املرهتن :هو من يأخذ الرهن.
( )13فاالول يدعي زيادة املبلغ الذي سيأخذه رهنا واالخر يدعي االقل.
( ) 11ولو انعكس االمر فيكون القول قول املرهتن ،والقاعدة يف ذلك ان يؤخذ بقول من يقول

م  :2305إذا اختلفا يف البيع واإلجارة ،فادعى القابض( )1البيع ،واملالك
اإلجارة( ،)4فالقول قول مدعي اإلجارة.
وعىل مدعي البيع إثبات مدعاه ،هذا إذا اتفقا يف مقدار العوض( )0أو كان الثمن
عىل تقدير البيع أكثر( ،)2وإال( )9كان املورد من موارد التداعي( ،)7ف ُيحكم مع االمكان
بإجراء قاعدة العدل واالنصاف( ،)5وإال( )0فريجع إىل القرعة.
م  :2300إذا اختلف البائع واملشرتي يف الثمن زيادة ونقيصة ،فإن كان املبيع
تالف ًا( ،)5فالقول قول املشرتي مع يمينه ،وإن كان املبيع باقي ًا يقدم قول البائع مع يمينه.
م  :2305إذا ادعى املشرتي عىل البائع رشط ًا كتأجيل الثمن ،أو اشرتاط الرهن
عىل الدَّ ْرك( ،)13أو غري ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ،وكذلك إذا اختلفا يف
باملبلغ األقل ،ألنه القدر املتيقن من االتفاق بينهام.
( )1القابض هو الذي استلم السلعة من املالك.
( )4أي ادعى مالكها انه سلمها للشخص االخر بعنوان االجارة وليس بعنوان البيع.
( )0أي كانا متفقني عىل املبلغ الذي سيدفعه احدمها ولكن االختالف عىل كونه بيعا أو أجارة.
( )2أكثر مما اتفق عليه.
( )9أي إذا مل يت فقا عىل املقدار املايل لتلك املعاملة ،أو مل يكن قيمة البيع أكثر مما اتفق عليه.
( )7فكل من الشخصني يدعي دعوى خمتلفة عن االخر وليس هناك ما يثبت دعوى احدمها.
( ) 5قاعدة العدل واالنصاف تعني تقسيم احلق املختلف عليه بني الطرفني ،وهي قاعدة رشعية
مستفادة من نصوص بعض الروايات الواردة ،ويلتزم هبا بعض الفقهاء بينام ينكر صحتها فقهاء
آخرون.
( ) 0أي إذا مل يمكن اجراء قاعدة العدل واالنصاف فيتم اللجوء اىل القرعة والتي مر بياهنا يف
املسألتني  1942و.4154
( )5كام لو كان قد استعمل او استهلك.
( )13الرهن عىل الدرك بمعنى أخذ الرهن مقابل يشء خيشى حصوله ،فمثال لو اشرتى شخص

مقدار األجل وادعى املشرتي الزيادة(.)1
م  :2323إذا اختلفا يف مقدار املبيع مع االتفاق عىل مقدار الثمن ،فادعى
املشرتي أن املبيع ثوبان مثال ،وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه،
وإذا اختلفا يف جنس املبيع ،أو جنس الثمن كان من موارد التداعي(.)4
م  :2321إذا اتفقا يف اإلجارة واختلفا يف األجرة زيادة ونقيصة ،فالقول قول
مدعي النقيصة ،وعىل مدعي الزيادة االثبات ،وكذلك احلال( )0فيام إذا كان
االختالف يف العني املستأجرة زيادة ونقيصة مع االتفاق يف األجرة ،أو كان
االختالف يف املدة زيادة ونقيصة مع االتفاق يف العني ومقدار األجرة(.)2
م  :2324إذا اختلفا يف مال معني ،فادعى كل منهام أنه اشرتاه من زيد وأقبضه
للم َقر له ،ولآلخر إحالف
الثمن ،فإن اعرتف البائع ألحدمها دون اآلخر ،فاملال ُ
البائع(.)9
دارا من انسان وخيش أن تكون الدار مملوكة لغري البائع ،أو أن له رشكاء فيها فيأخذ من بائعها
رهنا يتفق عليه لكي يتيقن من عدم وجود من يدعي ملكية هذه الدار او املشاركة فيها ،ويف
املسألة هنا إذا حصل خالف بني البائع واملشرتي فيؤخذ بقول البائع مع يمينه.
( ) 1بأن يكون قد ادعى املشرتي ان املهلة املتفق عليها لدفعه الثمن هي شهران وادعى البائع اهنا
شهر واحد فيؤخذ بقول البائع بعد أن حيلف يمينا عىل صدق دعواه.
( )4هو اعتبار كل منهام مدعي إذ أن التداعي هو ما كان قول ّ
كل منهام مطابقا للقواعد املعتربة يف
الدعاوي أو خمالفا هلا ،فيحكم بينهام باملناصفة ،وأ ّما إذا كان قول أحدمها مطابقا دون اآلخر
فهو من باب املدّ عي واملنكر.
( )0أي ان القول هو قول مدعي النقيصة.
( )2باعتبار أن األقل هو القدر املتيقن بينهام.
( )9أي حيق للمدعي اآلخر الذي مل ي قر البائع له بأنه قد باعه املختلف عليه أن يطلب من البائع
حلف يمني عىل أنه مل يبعه.

وإن أقام كل منهام الب ِّينةُ ،قدم ب ِّينة غري ا ُمل َقر له(.)1
وإذا أقام غري املُ َقر له البينة عىل مدعاه ،سقط اعرتاف البائع عن االعتبار وحكم
له باملال(.)4
وعىل البائع حينئذ أن يرد إىل ا ُمل َقر له ما قبضه منه باعرتافه(.)0
وإن مل يعرتف البائع أصال( ،)2فإن أقام أحدمها البينة عىل مدعاه ُحكم له،
ولآلخر إحالف البائع ،فإن حلف سقط حقه( ،)9وإن رد احللف إليه( ،)7فإن نكل
سقط حقه أيضا( ،)5وإن َحلف ثبت حقه يف أخذ الثمن منه(.)0
وإن أقام كل منهام البينة عىل مدعاه فتقدم بينة أرجحهام عدالة( ،)5ثم أكثرمها
( )1فيحكم ملن قدم بينة ومل يوافقه البائع عىل مدعاه ،ألن أسا

احلكم يعتمد عىل البينة.

( )4أي حيكم باملال ملن قدم دليال وهو البينة الرشعية وال يؤخذ بإقرار البائع.
( )0فيتحمل البائع نتيجة إقراره ويتعني عليه أن يعيد الثمن اىل من أقر له مع العلم ان البضاعة
تعطى لصاحب البينة.
( )2بأنه باع املختلف عليه ألحدمها.
( ) 9أي إن حلف البائع بأنه مل يبع هذا اليشء للمدعي الذي مل يقدم بينة عىل دعواه فتسقط دعوى
هذا املدعي ويثبت احلق للمدعي اآلخر الذي قدم البينة والدليل.
( )7أي إن رفض البائع ان حيلف اليمني وطلب من املدعي ان حيلف اليمني عىل دعواه.
( ) 5أي إن رفض املدعي الذي مل يقدم دليال ان حيلف عىل صدق مدعاه بعد رفض البائع احللف
فيسقط حق املدعي أيضا.
( )0أي إن حلف املدعي بعد أن رفض البائع حلف اليمني فيثبت احلق للمدعي عند البائع ،وبالتايل
فإن اليشء املتنازع عليه يثبت للمدعي االول الذي قدم الدليل ويثبت للمدعي الثاِن احلق
بمطالبة البائع بالثمن بعد أن رفض البائع أداء اليمني وأحاهلا اىل املدعي الذي حلف.
( )5أي إن قدم كل من الطرفني بينة عىل مدعاه فيؤخذ بالبينة التي يكون فيها الشهود أكثر عدالة مع
يمني املدعي الذي يقدم قوله.

شهود ًا ،ثم يقرع بينهام( ،)1وعىل مجيع التقادير ال بد من ضم احللف(.)4
وإن مل يقيام مجيعا( )0توجه احللف إىل البائع( ،)2فإن حلف عىل عدم البيع من كل
منهام سقط حقهام ،وإن حلف عىل عدم البيع من أحدمها سقط حقه خاصة( ،)9وإن
نكل ورد احللف إليهام( ،)7فإن حلفا معا ُقسم املال بينهام نصفني ،وإن مل حيلفا مجيعا
سقط حقهام ،وإن حلف أحدمها دون اآلخر كان املال للحالف.
وإن اعرتف البائع بالبيع من أحدمها ال عىل التعيني( )5جرى عليه حكم دعويني
عىل مال ال يد ألحد عليه(.)0
م  :2320لو ادعى كل من شخصني ماال يف يد اآلخر ،وأقام كل منهام البينة
عىل أن كال املالني له حكم بملكية كل منهام ما يف يد اآلخر( )5بال حاجة إىل اليمني.
م  :2322إذا اختلف الزوج والزوجة يف ملكية يشء ،فام ُعلم حالته السابقة
( )1أي إن كانت بينة الطرفني متساوية من ناحية العدالة فيؤخذ ببينة من لديه عدد أكثر من الشهود،
فإن كانا متساويني فيتم إجراء القرعة بينهام لتحديد صاحب احلق.
( )4أي فيام لو قدم كل منه ام بينة ورجحت بينة أحدمها ألحد االسباب التي ذكرت فال بد من ان
يضم احللف اىل البينة كي حيكم للمدعي بام ادعاه.
( )0أي إن مل يقدم أي من الطرفني بينة رشعية (شاهدين) عىل صحة دعواه.
( )2أي يطلب من البائع ان حيلف يمينا بأنه باع هلذا املدعي او للمدعي االخر.
( )9أي سقط حق املدعي الذي حلف البائع انه مل يبعه ويثبت احلق للمدعي االخر.
( )7أي إن رفض البائع ان حيلف اليمني وطلب من املدعيني أن حيلفا.
( )5أي أن البائع اعرتف بأنه باع لواحد منهام دون أن يعينه.
( )0كام يف املسألة .2349
( )5كام لو كان بيد احدمها دار وبيد ا الخر بستان وادعى كل منهام ملكيته للدار والبستان وقدم
دليال فيحكم بأن الدار ملن بيده البستان والبستان ملن بيده الدار ملا تكرر بيانه من أن أسا
احلكم يعتمد عىل تقديم البينة الرشعية ،فكل من يقدم البينة حيكم له عىل طبقها.

ُيبنى عليها( ،)1وما مل تعلم( )4فام كان من خمتصات أحدمها( )0فهو له وما كان مشرتكا
بينهام يقسم بينهام.
وكذلك احلال فيام إذا كان االختالف بني ورثة أحدمها مع اآلخر ،أو بني ورثة
كليهام(.)2
م  :2329إذا ماتت املرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من األموال عارية
فال يقبل قوله إال مع البينة ،وبدوهنا( )7فهي لوارث املرأة مع اليمني ،وكذا إذا كان
املدعي غريه(.)5

()9

نعم إذا اعرتف الوارث بأن املال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة املتوفاة
انقلبت الدعوى ،فعىل الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة( )0أو استحالف منكر اهلبة(.)5

( )1فام كان معلوما يف السابق انه للزوج فهو للزوج وما كان معلوما انه للزوجة فهو للزوجة.
( )4أي إذا مل ُتعلم امللكية السابقة بأهنا للزوج أو للزوجة.
( )0كالثياب النسائية مثال فإهنا ختتص باملرأة والثياب الرجالية فإهنا ختتص بالرجل.
( )2أي نفس احلكم الوارد يف املسألة يطبق فيام لو كان اخلالف بني ورثة الزوجة مع الزوج ،او ورثة
الزوج مع الزوجة ،او ورثة كل من الزوج والزوجة.
( )9أي أن بعض االغراض يف بيت ابنته هي ملك له وليست ملكا البنته وأنه كان قد أعارها هلا.
( )7أي إذا مل يقدم االب دليال عىل صحة دعواه فتعترب االموال من اموال ابنته املتوفاة فتعطى لورثتها
مع الطلب اليهم حلف اليمني بأهنا ملك هلا.
( )5أي أن نفس احلكم يطبق فيام لو ادعى شخص غري االب أن املال املوجود عند املرأة املتوفاة هو
له وكان عندها عىل نحو االعارة.
( ) 0فيؤخذ بقول الوارث لناحية إقراره بأن املال كان للمدعي ويتعني عليه إثبات كونه أعطي
للمتوفاة عىل نحو اهلبة.
( )5بأن يطلب من مدعي املال أن حيلف يمينا عىل عدم كونه قد أعطى املال هبة.

م  :2327إذا مات املسلم عن ولدين مسبوقني بالكفر( )1واتفقا عىل تقدم اسالم
أحدمها عىل موت األب واختلفا يف اآلخر( ،)4فعىل مدعي التقدم( )0االثبات ،وإال كان
القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم(.)2
وأما إذا ادعى اجلهل باحلال( )9فلمدعي التقدم إحالفه عىل عدم العلم بتقدم
اسالمه عىل موت أبيه إن ادعى عليه علمه به(.)7
م  :2325لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم( ،)5فامت األب وأسلم الولد،
وادعى االسالم قبل موت والده وأنكره الوارث املسلم فعىل الولد اثبات تقدم
اسالمه عىل موت والده فإن مل يثبت مل يرث.

( )1أي مات املسلم وكان له ولدان كافران يف مرحلة سابقة.
( )4وهلذا االختالف أثر يف قسمة الرتكة ألن الولد ال يرث من أبيه املسلم إن كان ال يزال كافرا حني
موت االب حتى ولو أسلم بعد ذلك ،أما لو أسلم قبل وفاة االب فإنه يرث منه.
( ) 0أي يتعني عىل الولد املختلف يف كونه أسلم قبل وفاة أبيه حسب دعواه ،أو بعد وفاة أبيه كام
يدعي أخوه مثال أن يقدم بينة عىل أنه أسلم قبل وفاة أبيه كي يرث مع أخيه.
( )2أي إذا مل يتمكن الولد َ
املخت لف بتاريخ اسالمه من تقديم الدليل عىل أنه أسلم قبل وفاة والده
فيتعني عىل أخيه املنكر لذلك أن حيلف يمينا عىل عدم إسالم أخيه قبل وفاة االب ،وعندها
تكون الرتكة للولد الثابت اسالمه قبل وفاة االب وال يعطى الولد الثاِن شيئا لعدم ثبوت
اسالمه يف ذلك التاريخ.
( )9أي إن ادعى الولد املسلم قبل وفاة ابيه عدم علمه بتاريخ اسالم اخيه.
( )7أي إن كان الولد املدعي أنه أسلم قبل وفاة أبيه ادعى أن أخاه يعلم بأنه قد أسلم قبل وفاة أخيه
فله احلق بأن يطلب من أخيه حلف يمني بأنه ال يعلم تاريخ اسالم أخيه.
( )5حتى لو كان من الطبقة الثانية كاالخوة ،او الثالثة كاالعامم.

م  :2320إذا كان مال يف يد شخص ،وادعى آخر أن املال ملورثه امليت( ،)1فإن
أقام البينة عىل ذلك وانه الوارث له ،دفع متام املال له ،وإن علم أن له وارثا غريه
دفعت له حصته( ،)4وَتفظ حصة الغائب ويبحث عنه ،فإن وجد دفعت له ،وإال
عوملت معاملة جمهول املالك( )0إن كان جمهوالً ،أو معلوم ًا ال يمكن ايصال املال
إليه( ،)2وإال عومل معاملة املال املفقود خربه(.)9
م  :2325إذا كان المرأة ولد واحد وماتت املرأة وولدها ،وادعى أخ املرأة إن
الولد مات قبل املرأة ،وادعى زوجها إن املرأة ماتت أوال ثم ولدها( ،)7فالنزاع بني
األخ والزوج إنام يكون يف نصف مال املرأة( )5وسد مال الولد( ،)0وأما النصف
اآلخر من مال املرأة ومخسة أسدا مال الولد فللزوج عىل كال التقديرين ،فعندئذ
إن أقام كل منهام البينة عىل مدعاه يعمل بقاعدة تعارض البينتني ،ومع تكافئهام
( )1كام لو ادعى ولد بأن االرض املوجودة مع عمه هي ملك لوالده املتويف.
( )4كام لو كان للولد أخ مسافر ،فتؤخذ قطعة االرض من العم ويعطى الولد حصته ،وَتفظ حصة
أخيه.
( )0حكم جمهول املالك مر بيانه يف اجلزء الثاِن من املسألة  4422وما بعدها من مسائل اللقطة
 4490و ،4473و.4471
( )2كام لو كان الشخص مسجونا يف بالد بعيدة سجنا مؤبدا مثال.
( )9أي املال املعلوم أنه لفالن ولكن ال يعلم فالن هل هو حي او ميت بعد أن انقطعت أخباره.
( )7ونتيجة هذا اخلالف هي أنه إن كان الولد قد مات قبل أمه فإن االم ترث من تركة ابنها ثم يرث
أخوها من تركتها مع زوجها ،وأما إن كانت االم قد ماتت قبل الولد فرتكتها تنتقل اىل ابنها
وزوجها ثم يرث الزوج تركة ابنه وال يرث أخوها شيئ.
( )5فعىل قول االخ تكون تركة املرأة مناصفة بني الزوج واالخ.
( )0أي أن نسبة  %17،7من تركة الولد تكون خلاله فيام لو أخذ بقوله ،وليس له يشء فيام لو أخذ
بقول الزوج.

فالقرعة(.)1
و إذا مل تكن بينّة وقد حلفا مع ًا حيكم بينهام بالتنصيف( ،)4وإن أقام أحدمها البينة
دون اآلخر ،فاملال له( ،)0وكذلك إن حلف أحدمها دون اآلخر( ،)2وإن مل حيلفا مجيع ًا
يقسم املال املتنازع فيه بينهام باملناصفة.
م  :2393حكم احلاكم إنام يؤثر يف رفع النزاع ولزوم ترتيب اآلثار عليه ظاهرا،
وأما بالنسبة إىل الواقع فال أثر له أصال ،فلو علم املدعي أنه ال يستحق عىل املدعى
عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم احلاكم مل جيز له التَّصف فيه بل جيب رده إىل مالكه،
وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ املال من املدعى عليه بغري حق(.)9

( )1حيث يتم ترجيح االكثر عدالة ثم االكثر عدد ًا  ،ومع عدم الرتجيح لبينة أحدها فيتم حينئذ
اللجوء اىل القرعة.
( )4أي يقسم املال نصفني ويعطى لكل واحد منهام النصف.
( )0أي ملن قدم البينة وهي شهادة عادلني.
( )2فيعطى املال ملن حلف.
( )9فيجب عليه أن يرد احلق اىل صاحبه احلقيقي حتى ولو كان املال بحسب القوانني هو للوارث.

وفيه فصل:


فصل يف رشائط الشهادة -ص420

م  :2391يشرتط يف صحة الشهادة مخس رشوط :البلوغ ،والعقل ،وااليامن،
والعدالة ،وأن ال يكون للشاهد نصيب فيام يشهد فيه وتفصيلها كام ييل:
الرشط االول :البلوغ( ،)1فال تقبل شهادة الصبيان ،نعم تقبل شهادهتم يف القتل
إذا بلغوا عرش سنني ومل يوجد غريهم إذا كانت واجدة لرشائطها( )4ويؤخذ بأول
كالمهم ويف قبول شهادهتم يف اجلرح إشكال(.)0
الرشط الثاين :العقل فال عربة بشهادة املجنون حال جنونه و ُتقبل حال إفاقته.
الرشط الثالث :االيامن( ،)2فال ُتقبل شهادة غري املؤمن ،وأما املؤمن ف ُتقبل
شهادته وإن كان خمالفا يف الفروع( ،)9و ُتقبل شهادة املسلم عىل غري املسلم ،وال ُتقبل
شهادة غري املسلم عىل املسلم ،نعم تقبل شهادة الذمي عىل املسلم يف الوصية إذا مل
يوجد شاهدان عادالن من املسلمني( ،)7وقد تقدم ذلك يف كتاب الوصية( )5وتقبل
شهادة أهل كل ملة عىل ملتهم(.)0
( )1أي بلوغ سن التكليف الرشعي ،وهو حوايل مخسة عرش سنة قمرية (ما يعادل اربعة عرش سنة
ونصف شميس) للذكر أو أقل حسب حصول عالمات البلوغ االخرى ،وتسع سنوات لالنثى.
( )4أي أن بقية رشوط الشهادة حمققة باستثناء البلوغ يف مسألة القتل.
( )0أي ال يؤخذ بطعنهم بكالم االخرين كأن يتهموا شاهدا بالكذب.
( ) 2يقصد بااليامن املعنى اخلاص وهو املسلم الشيعي االثني عرشي كام مر بيانه يف هامش املسألة
.0973
( )9بأن يكون ملتزما بمسائل فقهية مثال ال تنطبق مع مشهور الشيعة.
( ) 7كام لو دنت الوفاة من املسلم ومل يكن لديه شهود من املسلمني فتصح شهادة اليهودي او
النَّصاِن او املجويس عىل الوصية التي يوص هبا امليت املسلم.
( )5يف املسألة  4714والتي وردت يف اجلزء الثاِن.
( )0فتقبل شهادة النَّصاِن مثال عىل النَّصاِن والبوذي عىل البوذي وهكذا.

الرشط الرابع :العدالة( ،)1فال ُتقبل شهادة غري العادل ،وال بأ
أرباب الصنائع املكروهة والدنيئة(.)4

بقبول شهادة

الرشط اخلامس :أن ال يكون الشاهد ممن له نصيب فيام يشهد به ،فال ُتقبل
شهادة الرشيك يف املال املشرتك( ،)0وال شهادة صاحب الدَّ ين إذا شهد للمحجور
عليه بامل( ،)2وال شهادة من يريد دفع رضر عن نفسه ،كشهادة أحد العاقلة( )9بجرح
شهود( )7اجلناية ،وال شهادة الوكيل أو الوص بجرح شهود املدعي عىل املوكل أو
املوص ،وال شهادة الرشيك لبيع الشقص( )5الذي فيه حق الشفعة.
و ُتقبل شهادة الوص فيام هو وص فيه ،وأما إذا شهد شاهدان ملن يرثانه( )0فامت
قبل حكم احلاكم فال يعتد بشهادهتام استنادا لالمجاع.
م  :2394إذا تبني فسق( )5الشهود ،أو ما يمنع عن قبول شهادهتم بعد حكم
احلاكم ،فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة( ،)13مل يرض باحلكم وإن علم أنه كان
( )1مر بيان معنى العدالة يف هامش املسألة .0575
( )4كالصائغ وبائع االكفان ،واحلائك والزبال وغري ذلك.
( )0أما شهادة الرشيك لصالح رشيكه يف مال ليس مشرتك بينهام فتصح.
( )2إذ ربام ُيطعن بشهادته بأنه َيدف اىل احلصول عىل دينه من خالل الشهادة.
( )9هم دافعوا الد َّية يف قتل اخلطأ وشبه العمد .ويراد هبم األقارب الذكور للقاتل.
( )7جرح الشهود :أي الطعن فيهم كي ال تقبل شهادهتم كاهتامهم بالكذب مثال.
( )5الشقص :هي القطعة من اليشء أو النصيب يف العني املشرتكة.
( )0كام لو شهد الولدان لصالح ابيهام فامت االب قبل أن حيكم له احلاكم.
( ) 5الفسق هو ارتكاب املعاص الرشعية الكبرية أو االستمرار عىل فعل الصغرية وقد مر احلديث
عن املعاص الكبرية والصغرية يف املسألة  40يف اجلزء االول.
( )13أي إن كان ارتكاهبم للمعاص الكبرية قد حصل بعد شهادهتم.

موجودا من قبل وقد خفي عىل احلاكم بطل حكمه(.)1
م  :2390ال متنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ،ف ُتقبل شهادة املسلم عىل
()4
الكافر ،وأما العداوة الدنيوية فهي متنع عن قبول الشهادة فال تسمع شهادة العدو
عىل أخيه املسلم وإن مل توجب الفسق.
م  :2392ال متنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ف ُتسمع شهادة
األب لولده ،وعىل ولده ،والولد لوالده ،واألخ ألخيه وعليه ،وال ُتقبل شهادة الولد
عىل الوالد.
م ُ :2399تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها.
وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه ف ُتقبل إذا كان معها غريها.
وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهام الصداقة والصحبة.
م  :2397ال تسمع شهادة السائل بالكف املتخذ ذلك حرفة له(.)0
م  :2395إذا َتمل الكافر والفاسق والصغري الشهادة( )2وأقاموها بعد زوال
املانع ُقبلت.
وأما إذا أقاموها قبل زوال املانع ردت ،ولكن إذا أعادوها بعد زواله ُقبلت(.)9
م  :2390تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إىل املشهود له ،وكذلك األجري
( )1ألن احلاكم قد استند يف حكمه عىل شهادة إنسان فاسق ال يؤخذ بشهادته.
( )4يقصد بالعدو من يوجد خالف بينه وبني االخر.
( )0أي من جيعل التسول مهنة له (الشحاذ).
(َ )2تمل الشهادة :يقصد به هنا معاينة احلادث الذي قد حيتاج إىل الشهادة عليه.
( ) 9كام لو شهد الصغري عىل حادثة فردت الشهادة لصغر سنه ثم شهد هبا ثانية بعد أن بلغ فتقبل
حينئذ.

بعد مفارقته لصاحبه ،وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال(.)1
م ُ :2395تقبل شهادة املتربع هبا( )4إذا كانت واجدة للرشائط ،بال فرق يف ذلك
بني حقوق اهلل تعاىل( )0وحقوق النا .
م  :2373ال ُتقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ،و ُتقبل شهادة من مل يثبت كونه ولد
زنا وإن ناله بعض األلسن(.)2
م  :2371ال ُتوز الشهادة إال باملشاهدة أو السامع( )9أو ما شاكل ذلك(،)7
وتتحقق املشاهدة يف مورد الغصب والَّسقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك،
وتقبل يف تلك املوارد شهادة األصم(.)5
ويتحقق السامع يف موارد النسب واالقرار( )0والشهادة عىل الشهادة(،)5
واملعامالت من العقود( )13وااليقاعات( )11وما شاكل ذلك.
( )1أي أن شهادة األجري او املوظف لصالح صاحب العمل تقبل فيام لو كان هذا االجري او املوظف
قد ترك عمله ،اما لو كان ال يزال يف عمله فاملسألة مورد احتياط ،وبالتايل ال يؤخذ هبا.
( )4أي املتطوع للشهادة دون ان يطلب منه أحد ذلك.
( ) 0حق اهلل هو ما يكون بني اهلل واالنسان فقط ،وهو نوعان :األول ما يمكن أن يسقط بالتوبة هلل
واالستغفار منه ،والثاِن ما يمكن للحاكم أن يسقطه.
( )2فمن يكون متهام بأنه ولد زنا عند بعض النا

دون أن يكون ذلك ثابتا ُتقبل شهادته.

( )9أي سامعا بنفسه للموضوع الذي يريد أن يشهد عليه.
( )7بام يكون له قوة املشاهدة او االستامع ،كمشاهدة املوضوع بواسطة كامريات املراقبة.
( )5االصم :هو االطرش الذي ليس لديه حاسة السمع.
( )0كإقرار شخص عىل نفسه بحق من احلقوق.
( )5بأن يشهد بأنه سمع فالنا يشهد يف القضية الفالنية.
( )13كمعامالت البيع وعقد الزواج.
( )11كالطالق مثال.

وتقبل الشهادة بامللك املطلق مستندة إىل اليد( ،)1كام ُتوز الشهادة عىل أنه يف يده
أو عىل أنه ملكه ظاهر ًا.
م  :2374ال ُتوز الشهادة بمضمون ورقة ال يذكره بمجرد رؤية خطه فيها
إذا احتمل التزوير يف اخلط ،أو احتمل التزوير يف الورقة ،أو أن خطه مل يكن ألجل
الشهادة ،بل كان بداع آخر( ،)0وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ،ومل حيتمل
التزوير ،جازت له الشهادة ،وإن كان ال يذكر مضمون الورقة فعال.
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م  :2370يثبت النسب ،وغري النسب كالوقف والنكاح باالستفاضة( )2املفيدة
للعلم عادة ،ويكفي فيها االشتهار يف البلد ،وُتوز الشهادة به مستندة إليها(.)9
م  :2372يثبت الزنا( ،)7واللواط( ،)5والسحق( ،)0بشهادة أربعة رجال ،ويثبت
الزنا خاصة بشهادة ثالثة رجال وامرأتني أيضا ،وكذلك يثبت بشهادة رجلني وأربع
نساء ،إال أنه ال يثبت هبا( )5الرجم ،بل يثبت هبا اجللد فحسب.
وال يثبت يشء من ذلك( )13بشهادة رجلني عدلني ،وهذا بخالف غريها من
( )1أي تقبل الشهادة بأن هذه االرض هي لفالن استنادا اىل كوهنا َتت سيطرته.
( )4أي أن يشهد بمضمون ورقة ال يتذكر ما كتب فيها بمجرد رؤيته لتوقيعه عليها مثال.
( )0كام لو كان قد كتب عىل الورقة اسمه هبدف تدوين العنوان مثال.
( )2االستفاضة تعني الشياع ،وهي أن ُيسمع اخلرب أو املوضوع من مجاعة يستبعد اتفاقهم
وتواطؤهم عىل الكذب بحيث حيصل من قوهلم االطمئنان بالصدق.
( )9أي ُتوز الشهادة بأن فالنا هو ابن فالنا استنادا اىل تلك الشهرة يف البلد مثال.
( )7الزنا :هو املعارشة اجلنسية املحرمة بني رجل وامرأة.
( )5اللواط :هو املعارشة اجلنسية الشاذة بني رجل ورجل.
( )0السحق :هو املعارشة اجلنسية الشاذة بني امرأة وامرأة.
( )5أي أنه بشهادة رجلني وأربع نساء تثبت عقوبة اجللد فقط دون عقوبة الرجم.
( )13أي من الزنا أو اللواط او السحاق.

اجلنايات املوجبة للحد :كالَّسقة ورشب اخلمر ونحومها(.)1
وال يثبت يشء من ذلك( )4بشهادة عدل وامرأتني وال بشاهد ويمني ،وال
بشهادة النساء منفردات.
م  :2379ال يثبت الطالق واخللع واحلدود ورؤية األهلة والوكالة وما شاكل
ذلك يف غري ما يأيت( )0إال بشاهدين عدلني ،وال يثبت بشهادة النساء ال منضامت وال
منفردات(.)2
م  :2377تثبت الديون والنكاح والدية والنسب والوكالة والوصية إليه،
والغصب واألموال واملعاوضات والرهن ،والوقف بشهادة رجل وامرأتني.
م  :2375تثبت األموال من الديون واألعيان بشاهد ويمني كام تقدم يف
القضاء(.)9
وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتني ويمني ،وال تثبت مطلق األموال هبام(.)7
م  :2370تثبت العذرة( )5وعيوب النساء الباطنة ،وكل ما ال جيوز للرجال النظر
إليه( ،)0والرضاع ،بشهادة أربع نسوة منفردات.

( )1فيكفي يف ثبوت ذلك شهادة رجلني عادلني.
( )4مما يوجب احلد بشهادة رجلني عادلني مثل الَّسقة ..الخ.
( )0يف املسائل الالحقة.
( )2فال تقبل شهادة النساء يف األمور التي ورد النص عىل عدم قبول شهادهتن فيها.
( )9يف املسألة .0555
( )7أي ال تثبت بشهادة امرأتني ويمني بل بشهادة رجل ويمني.
( )5أي البكارة.
( )0من جسم املرأة.

م  :2375املرأة ُتصدق يف دعواها أهنا خلية( )1وإن عدَّ هتا قد انقضت( ،)4حتى لو
كانت دعواها خمالفة للعادة اجلارية بني النساء( ،)0كام إذا ادعت أهنا حاضت يف شهر
واحد ثالث مرات( ،)2فإهنا ُتصدق.
للموىص له(.)9
املوىص به
َ
م  :2353يثبت بشهادة املرأة الواحدة ربع َ
كام يثبت ربع املرياث للولد بشهادة القابلة( )7باستهالله( )5بل بشهادة مطلق املرأة
وإن مل تكن قابلة.
وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ،وإذا شهدت ثالثة نسوة ثبت ثالثة أرباعه،
وإذا شهدت أربع نسوة ثبت اجلميع(.)0
م  :2351يثبت بشهادة النساء غري ما ذكر من مسائل إال ما خرج بالدليل ،وال
يثبت ربع الدية بشهادة املرأة الواحدة يف القتل ،ونصفها بشهادة امرأتني وثالثة
أرباعها بشهادة ثالث.
( )1أي يف أهنا لست متزوجة.
( )4سواء كانت عدة الطالق او عدة الوفاة.
( )0رشط ان ال تكون خمالفة للضوابط الرشعية يف َتديد أقل الطهر.
( )2احلد االدنى املعترب رشع ًا ملدة العادة هو ثالثة أيام ،وعرشة أيام للمدة الفاصلة بني عادتني،
فيقبل قول املرأة حتى ولو مل يكن هذا أمرا معتادا ،اما لو كانت دعواه أقل من ذلك فال تقبل
حينئذ ملخالفته للقواعد الرشعية.
( )9فلو شهدت امرأة بأن فالنا أوىص لفالن بألف دينار فيثبت استنادا لشهادهتا مائتان ومخسون
دينار.
( )7القابلة :هي املرأة التي تساعد االم حني الوالدة وهي (الدَّ اية).

ٍ
شاهد عىل ذلك حني الوالدة
( )5وهي الشهادة بأن الطفل قد ولد حيا ثم مات ،فإن مل يكن من
سوى امرأة واحدة فيثبت ربع االرث هلذا الطفل فيام لو كان أبوه مثال قد تويف أثناء فرتة احلمل.
( )0أي يثبت كامل االرث له بشهادة اربع نساء أنه ولد حيا ثم مات.

م  :2354ال يعترب االشهاد يف يشء من العقود( )1وااليقاعات إال يف الطالق
والظهار(.)0
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نعم يستحب االشهاد يف النكاح ،واملشهور أنه يستحب يف البيع والدين ونحو
ذلك أيضا.
م  :2350جيب أداء الشهادة بعد َتملها( )2مع الطلب إذا مل يكن فيه رضر
عليه(.)9
م  :2352أداء الشهادة واجب كفائي( ،)7وليس للشاهد أن يكتم شهادته ،وإن
علم أن املشهود له يتوصل إىل إثبات مدعاه بطريق آخر.
نعم إذا ثبت احلق بطريق رشعي سقط الوجوب.
م  :2359خيتص وجوب أداء الشهادة بام إذا ُأشهد( ،)5ومع عدم االشهاد ،فهو
باخليار إن شاء شهد وإن شاء مل يشهد ،نعم إذا كان أحد طريف الدعوى ظاملا لآلخر،
وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ،وإن مل يكن إشهاد(.)0
( ) 1حتى يف عقد الزواج خالفا ملا يعتربه أتباع بعض املذاهب االسالمية ،فيصح عقد الزواج بدون
شهود.
( )4ال يصح الطالق عندنا بدون شهود خالفا ملا عليه اتباع بعض املذاهب االخرى.
( )0مر بيان معنى الظهار يف هامش املسألة  0141من اجلزء الثاِن ومعناه قول الرجل لزوجته "أنت
عىل كظهر أمي" ،أي أنت عيل حرام ،قاصدا عدم الرغبة يف مجاعها.
( )2مر بيان معنى َتمل الشهادة يف هامش املسألة .2395
( )9أي ال يرتتب عىل الشاهد رضر فيام لو أدى الشهادة.
( )7الواجب الكفائي :هو الواجب املطلوب من اجلميع فإن قام به البعض سقط عن البقية.
( )5أي فيام اذا طلبت منه الشهادة.
( )0أي حتى لو مل ُيطلب منه أن يشهد.

م :2357إذا ُدعي من له أهلية التحمل( )1فيجب عليه ،مع عدم الرضر.
م:2355تقبل الشهادة عىل الشهادة( )4يف حقوق النا
والطالق ،والنسب ،واملعاملة ،واملال ،وما شابه ذلك.
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كالقصاص،

وال تقبل يف احلدود( )2سواء أكانت هلل حمضا أم كانت مشرتكة ،كحد القذف
والَّسقة ونحو مها.
م  :2350ال تقبل الشهادة عىل الشهادة عىل الشهادة( )9فصاعدا.
م  :2355لو شهد رجالن عادالن عىل شهادة عدول أربعة بالزنا ،مل يثبت احلد،
بل تثبت غريه من األحكام كنرش احلرمة بالنسبة إىل ابن الزاِن أو أبيه(.)7
م  :2303تثبت الشهادة بشهادة رجلني عدلني( )5أو بشهادة رجل وامرأتني،
وال تثبت بشهادة رجل واحد(.)0
ولو شهد عادالن عىل شهادة رجل أو عىل شهادة امرأتني أو عليهام معا( ،)5ثبتت
( )1بأن ُطلب اليه أن يرى احلادثة كي يشهد عند احلاجة.
( )4أي شهادة شاهد مثال بأن فالنا قد شهد يف املسألة الفالنية.
( )0أي فيام يؤدي اىل اثبات حقوق النا .
( )2أي فيام يؤدي اىل العقوبات الرشعية ،من قتل او رجم او جلد أو تعزير.
( )9بأن يشهد بأن زيدا قد شهد شهادة عمرو عىل بكر.
( )7فال يقام احلد استنادا اىل هذه الشهادة بل ترتتب بقية االثار كحرمة أن يتزوج بأخته مثال وهكذا.
( ) 5فلو شهد زيد بأنه كان شاهدا يف طالق هند فال بد من شاهدين عدلني الثبات شهادة زيد فيام
لو تعذر حضوره ملرض مثال او كان غائبا.
( ) 0أي أن الشهادة عىل الشهادة ال تثبت بشهادة واحدة بأن يشهد زيد عىل عمرو بأنه شهد طالق
هند مثال.
( )5أي شهد العادالن بأن زيدا وهندا ودعدا قد شهدوا يف القضية الفالنية.

ولو شهد رجل واحد عىل أمر ،وشهد أيضا عىل شهادة رجل آخر عليه ،وشهد معه
رجل آخر عىل شهادة ذلك الرجل( ،)1ثبتت الشهادة.
م  :2301ال ُتقبل شهادة الفرع( ،)4أي الشهادة عىل الشهادة ،إال عند تعذر
شهادة األصل ملرض أو غيبة أو نحومها.
م  :2304إذا شهد الفرع فأنكر األصل شهادته ،فإن كان بعد حكم احلاكم مل
يلتفت إىل إنكار األصل ،وأما إذا كان قبله فال يلتفت إىل شهادة الفرع.
نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل فيلتفت إليه(.)0
م  :2300يعترب يف قبول شهادة الشاهدين تواردها( )2عىل يشء واحد ،وإن كانا
خمتلفني بحسب اللفظ.
وال تقبل مع االختالف يف املورد فإذا شهد أحدمها بالبيع ،واآلخر باالقرار به،
مل يثبت البيع ،وكذلك إذا اتفقا عىل أمر واختلفا يف زمانه ،فقال أحدمها إنه باعه يف
شهركذا ،وقال اآلخر إنه باعه يف شهر آخر.
وكذلك إذا اختلفا يف املتعلق كام إذا قال أحدمها إنه رسق دينارا وقال اآلخر
رسق درمها(.)9
( )1بأن يشهد عىل طالق هند ويشهد بأن بكرا كان شاهدا ايضا ويأيت زيد ويشهد ايضا عىل أن بكرا
قد شهد طالق هند ،فتكتمل الشهادة حينئذ.
( )4فلو كان زيد هو الشاهد األسايس وكان عمرو شاهدا عىل شهادة زيد ،فال تقبل شهادة عمرو
عىل شهادة زيد إال يف حال تعذر حضور زيد وهو الشاهد األسايس.
( )0أي يؤخذ بشهادة الفرع لكونه أعدل من االصل الذي أنكر شهادته ألن االحتامل القوي يف مثل
هذه احلالة أن يكون الشاهد األول قد تراجع عن شهادته.
( )2أي اتفاقهام عىل موضوع واحد حتى لو اختلفا بصياغة اللفظ.
( )9ففي مجيع هذه الصور ال تثبت الشهادة لوجود اختالف بني الشاهدين.

وتثبت الدعوى يف مجيع ذلك بيمني املدعي منضمة إىل إحدى الشهادتني( )1نعم
ال يثبت يف املثال األخري إال الغرم دون احلد.
وليس من هذا القبيل( )4ما إذا شهد أنه رسق ثوبا بعينه ،ولكن قال أحدمها إن
قيمته درهم ،وقال اآلخر إن قيمته درمهان ،فإن الَّسقة تثبت بشهادهتام معا،
واالختالف إنام هو يف قيمة ما رسق ،فالواجب  -عندئذ  -عىل السارق عند تلف
العني( )0رد درهم دون درمهني.
نعم إذا حلف املدعي عىل أن قيمته درمهان غرم درمهني.
م  :2302إذا شهد شاهدان عادالن عند احلاكم ،ثم ماتا حكم بشهادهتام
وكذلك لو شهدا ،ثم زكيا( )2من حني الشهادة.
ولو شهدا ثم فسقا ،أو فسق أحدمها قبل احلكم ،فيجوز احلكم بشهادهتام مطلقا
ألن املعترب إنام هو العدالة حال الشهادة.
م  :2309لو رجع الشاهدان عن شهادهتام يف حق مايل ،وأبرزا خطأمها فيها
قبل احلكم مل ُحيكم(.)9
ولو رجع بعده مل ُينقض احلكم وضمنا ما شهدا به(.)7
( ) 1بمعنى أنه إذا اختلفت الشهادتان يف املورد كاالمثلة السابقة وحلف املدعي بام يوافق احدى
الشهادتني فيؤخذ حينئذ بالشهادة بام يؤدي اىل اثبات احلق وليس اىل انزال العقوبة الرشعية.
( )4أي من باب االختالف يف الشهادة ،بل أن هذه تعترب شهادة متطابقة يف موضوع واحد.
( ) 0ألن القميص لو كان ال يزال موجودا وصاحلا فيتعني عىل السارق ارجاعه ،ومع تلفه فعليه
القيمة.
( )2بأن اكتملت فيهام رشائط الشهادة كالعدالة مثال وااليامن.
( )9أي أنه ليس للحاكم أن حيكم عىل طبق تلك الشهادة التي حصل فيها الرتاجع.
( )7أي أن احلكم بعد صدوره يبقى نافذا ولكنهام يتحمال مسؤولية التعويض لصاحب احلق.

م  :2307إذا رجع الشاهدان أو أحدمها عن الشهادة يف احلدود خطأ( ،)1فإن
كان قبل احلكم مل ُحيكم( ،)4وإن كان بعد احلكم واالستيفاء( )0ضمنا إن كان الراجع
كليهام( ،)2وإن كان أحدمها ضمن النصف ،وإن كان بعده وقبل االستيفاء( )9نقض
احلكم.
م  :2305لو أعاد الشاهدان شهادهتام بعد الرجوع عنها(َ )7
قبل حكم احلاكم
فإهنا ُتقبل جمددا.
م  :2300إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة يف الزنا خطأ جرى فيه ما
تقدم( ،)5ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد احلكم واالستيفاء(ُ ،)0غ ِّرم
ربع الدية ،وإذا كان الراجع اثنني ،غرما نصف الدية ،وإذا كان الراجع ثالثة ،غرموا
ثالثة أرباع الدية ،وإذا كان الراجع مجيعهم غرموا متام الدية(.)5
م َ :2305ترم الشهادة بغري حق ،وهي من الكبائر فإن شهد الشاهدان شهادة
الزور وحكم احلاكم بشهادهتام ،ثم ثبت عنده أن شهادهتام كانت شهادة زور انتقض
( ) 1بأن شهدا عىل شخص بالَّسقة ثم عادا واعرتفا بأهنام اخطئا يف تشخيصه وأن السارق هو
شخص آخر.
( )4فال حيق للحاكم ان حيكم عىل املتهم االول عىل طبق شهادهتام.
( )0أي بعد إنزال العقوبة الرشعية بمن شهدا عليه.
( )2أي يتحمال مسؤولية التعويض عىل من شهدا عليه وعوقب نتيجة خطأمها.
( )9أي لو كان الرتاجع عن الشهادة بعد صدور احلكم وقبل تنفيذ العقوبة.
( )7أي لو شهدا ثم تراجعا ثم عادا وشهدا.
( )5كام مر يف املسألة .2307
( )0أي بعد تنفيذ العقوبة الرشعية.
( )5بمعنى أن كل من يرتاجع عن شهادته بعد تنفيذ العقوبة فإنه يتحمل التعويض عن ربع العقوبة.

حكمه( .)1وعندئذ إن كان املحكوم به من األموال ضمناه( ،)4ووجب رد العني عىل
صاحبها إن كانت باقية ،وإال غرما( .)0وكذلك املشهود له إذا كان عامل ًا باحلال(.)2
وأما إن كان جاهال باحلال ،فهو غري ضامن ،بل الغرامة عىل الشاهدين(.)9
وإن كان املحكوم به من غري األموال ،كقطع اليد والقتل والرجم ،وما شاكل
ذلك اقتص من الشاهد(.)7
م  :2353إذا أنكر الزوج طالق زوجته ،وهي مدعية له ،وشهد شاهدان
بطالقها ،فحكم احلاكم به ،ثم رجعا( )5وأظهرا خطأمها ،فإن كان بعد الدخول( ،)0مل
يضمنا شيئا ،وإن كان قبله( ،)5ضمنا نصف املهر املسمى ،ألهنام بشهادهتام بالطالق
أتلفا عليها ذلك(.)13
م  :2351إذا شهد شاهدان بطالق امرأة  -زور ًا  -فاعتدت املرأة وتزوجت
زوج ًا آخر مستندة إىل شهادهتام( ،)11فجاء الزوج وأنكر الطالق فعندئذ يفرق بينهام(،)14
( )1أي يسقط احلكم املستند اىل شهاديت الزور عن االعتبار.
( )4أي يتحمل شاهدا الزور مسؤولية إعادة احلق اىل صاحبه الذي ُحكم عليه.
( )0أي يتحمال مسؤولية التعويض عىل صاحب احلق الذي حكم عليه.
( )2أي أن الذي حيكم له استنادا اىل شهادة الزور مع علمه يتحمل املسؤولية كالشاهدين.
( )9أي إن كان املشهود له زورا ال يعلم بأن الشهادة هي شهادة زور فال يتحمل أية مسؤولية.
( )7أي أن شاهد الزور يعاقب فيام لو تسبب بقطع عضو من أعضاء املتهم نتيجة لشهادة الزور.
( )5أي تراجعا عن الشهادة.
( )0أي كانت هذه الدعوى والشهادة واحلكم بعد حصول الزفاف.
( )5أي قبل الزفاف.
( )13بحيث حرمت من نصف املهر نتيجة طالقها قبل الزفاف.
( )11باعتبار ان زوجها كان غائبا او مسافرا مثال.
( )14أي بني الزوجة والزوج الثاِن الذي تزوجته بعد شهادة الزور بأهنا قد طلقت.

وتعتد من األخري( ،)1ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاِن( ،)4ويرضبان احلد(،)0
وكذلك( )2إذا شهدا بموت الزوج ،فتزوجت املرأة ثم جاءها زوجها األول.
م  :2354إذا شهد شاهدان بطالق امرأة ،فاعتدت املرأة فتزوجت رجال آخر،
ثم جاء الزوج فأنكر الطالق ،ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ،فعندئذ يفرق
بينهام( )9وترجع إىل زوجها األول ،وتعتد من الثاِن( ،)7ويؤخذ الصداق من الذي شهد
ورجع( ،)5وان كان االحوط أخذ النصف فقط(.)0
م  :2350إذا حكم احلاكم بثبوت حق مايل مستند ًا إىل شهادة رجلني عادلني،
فرجع أحدمها ضمن نصف املشهود به( ،)5وإن رجع كالمها ضمنا متام املشهود به.
م  :2352إذا كان ثبوت احلق بشهادة رجل وامرأتني ،فرجع الرجل عن
شهادته دون املرأتني ،ضمن نصف املشهود به ،وإذا رجعت إحدى املرأتني عن
شهادهتا ضمنت ربع املشهود به ،وإذا رجعتا معا ضمنتا متام النصف.
( )1أي تعتد من الزوج الثاِن عدة الطالق قبل ان تعود اىل زوجها االول.
( )4أي جيب عليهام أن يدفعا املهر الذي دفعه الزوج الثاِن للزوجة.
( )0عقوبة شهادة الزور هي ما يقرره احلاكم الرشعي كام سريد بيانه يف املسألة .2450
( )2أي يطبق عليهام نفس احلكم الوارد يف املسألة.
( )9أي بني املرأة والزوج الثاِن.
( )7عدة وطء الشبهة.
( )5أي يدفع الشاهد الذي تراجع عن شهادته املهر لتلك املرأة.
( )0املقصود من النصف هو التنصيف ومعنى ذلك أن االحوط استحبابا أن يدفع ثالثة أرباع املهر
وهو التنصيف يف هذه املسألة ،ووجه التنصيف يف ذلك أن هناك قول يرى ان عليه ان يدفع متام
املهر ،وقول يرى أن عليه ان يدفع نصف املهر ،والقول بنصف القولني يعني ان يدفع نصف
املهر ونصف النصف وجمموعه ثالثة ارباع املهر.
( )5أي ان الرجل الذي تراجع عن شهادته يتحمل مسؤولية التعويض عن نصف ما ُحكم به.

م  :2359إذا كان ثبوت احلق بشهادة أربع نسوة كام يف الوصية ،فرجعن مجيعا
عن شهادهتن ،ضمنت كل واحدة منهن الربع ،وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة(.)1
م  :2357إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كام إذا شهد ثالثة من
الرجال ،أو رجل وأربع نسوة ،فرجع شاهد واحد ،فال يضمن( ،)4ولو رجع اثنان
منهم معا ،فيضمنان النصف(.)0
م  :2355إذا ثبت احلق بشهادة واحد ويمني املدعي ،فإذا رجع الشاهد عن
جع
شهادته ،ضمن النصف( )2وإذا كذب احلالف نفسه اختص بالضامن( )9سواء َأر َ
الشاهد عن شهادته أم مل يرجع.
م  :2350إذا شهد شاهدان وحكم احلاكم بشهادهتام ثم انكشف فسقهام حال
الشهادة( ،)7ففي مثل ذلك يتفرع من املسألة عدة صور:
االوىل :يكون املشهود به من األموال ،وتكون العني باقية فعندها تسرتد العني
من املحكوم له(.)5
الثانية :يكون املشهود به من االموال وتكون العني قد تلفت ،فعندها يتم ضامن
املثل او القيمة(.)0
( )1كام لو رجع اثنتان فعندها يتحمالن مسؤولية التعويض عن النصف.
( )4باعتبار ان الشهادة ال تزال كاملة وحمققة حتى مع تراجعه.
( )0فهام معا بمنزلة شاهد واحد.
( )2أي يتحمل مسؤولية التعويض عن نصف املحكوم به.
( )9أي يتحمل املدعي الذي حلف اليمني كامل مسؤولية التعويض.
( )7فيبطل احلكم وتعالج آثاره وفقا للصور املذكورة التالية.
( )5أي يؤخذ احلق ممن ُحكم له ويتم ارجاعه اىل صاحبه احلقيقي.
( )0أي يتم الت عويض عىل صاحب احلق بمثل حقه او بقيمته وقد مر معنى املثيل والقيمي يف هامش

الثالثة :يكون املشهود به من غريه االموال.
فال قصاص وال قود عىل من له القصاص أو القود ،وإن كان هو املبارش(.)1
وأما الدية ،فعىل من له الوالية عىل القصاص إذا كان هو املبارش ،وعىل بيت
املال إذا كان املبارش من أذن له احلاكم(.)4
م  :2355إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بامل ،وشهد شاهدان من الورثة
()2
برجوعه عنها ووصيته لعمرو،فال تقبل فيام كان بيد الورثة أو كان مشاعا( ،)0وإال
فتقبل.
م  :2133إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ،وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها،
وأنه أوىص لعمرو ،فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع()9وإال كان املال املوىص به
لزيد.
م  :2131إذا أوىص شخص بوصيتني منفردتني فشهد شاهدان بأنه رجع عن
إحدامها ،فتقبل الشهادة بالرجوع يف غري املال( ،)7وأما فيه( )5فيتم التوزيع بالنصف
لقاعدة العدل واالنصاف.

املسألة  2447و.2302
( )1أي أن ال ُيقتص ممن اقتص من املحكوم عليه بل عليه الدية ان كان صاحب احلق.
( ) 4أي أن التعويض عىل املحكوم عليه نتيجة لشهادة الفسقة بعد انزال العقوبة اجلسدية عليه من
قبل مكلف من احلاكم الرشعي يتعني ان تكون من بيت مال املسلمني.
( )0أي ال تقبل شهادة الورثة يف مثل هذه احلالة.
( )2أي إذا مل يكن املشهود به مع الشهود او انه مباح للجميع فعندها تقبل شهادهتم.
( )9ألن الشهادة مع اليمني هي بمرتبة شاهدين وتتحقق هبا البينة الرشعية يف املقام.
( )7أي إن كان موضوع الوصية يتعلق بعمل ما مثال وليس توزيع أموال.
( )5أي إن كان موضوع الوصية هو موضوع مايل فعندها يتم توزيع املال بني الوصيتني.

وفيه فصول:


الفصل االول :يف احلدود وأسباهبا  -ص471



التعزيرات  -ص455

م  :2134للحدود ستة عرش سببا وهي:
الزنا( ،)1اللواط( ،)4التفخيذ(.)0
تزويج الذم َّية عىل مسلمة بغري إذهنا(.)2
السحق( ،)9القيادة( ،)7القذف(.)5
تقبيل الغالم املَ ْح َرم بشهوةّ ،
سب النبي | ،دعوى النبوة.
السحر( ،)0رشب املسكر.
الَّسقة ،بيع احلر(.)5
املحاربة( ،)13االرتداد(.)11
( )1سيأيت بيان معناه يف املسألة التالية.
( )4اللواط :مر بيان معناه يف هامش املسألة .2372
( )0التفخيذ هو املعارشة اجلنسية املحرمة التي ال تصل اىل حد ادخال العضو أو جزء منه.
( )2أي أن يتزوج امراة َيودية او نَّصانية او جموسية عىل امرأته املسلمة بدون رضاها.
( )9السحق :مر بيان معناه يف هامش املسألة .2372
( )7القيادة هي مجع الرجال مع النساء أو الرجال مع الرجال الرتكاب الفاحشة (الزنا واللواط).
( )5القذف :هو االهتام بالفاحشة (الزنا او اللواط).
( ) 0السحر :هو كل ما يوجب الوقوع يف الوهم بالغلبة عىل البَّص أو السمع أو غريمها ،كالذي
ُيعمل من كتابة أو تكلم أو نفث ونحو ذلك يؤثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله ،فيؤثر يف
إحضاره أو إنامته أو إغامئه أو َتبيبه أو تبغيضه ،ونحو ذلك.
( )5أي أن يبيع انسان ًا حر ًا ،وليس بالرضورة أن يكون ذلك من باب بيعه كعبد ،بل كام حيصل يف
بعض األمكنة من خطف لبعض األطفال وبيعهم آلخرين هبدف التبني ،أو ألهداف أخرى.
( )13املحارب :هو كل من جرد سالحا يف بر أو بحر ،ليال أو هنارا ،وأخاف النا
( )11االرتداد :هو الكفر بعد االسالم.

وأفزعهم.

حمرمة
م  :2130يتحقق الزنا بإيالج( )1االنسان حشفة( )4ذكره( )0يف فرج امرأة(َّ )2
عليه أصالة( ،)9من غري عقد( ،)7وال ملك( ،)5وال شبهة(.)0
وال فرق يف ذلك بني ال ُق ُبل( )5والدبر(.)13
حمرمة( )11كاألم ،واألخت ،وزوجة الولد ،وزوجة األب،
فلو َع َقد عىل امرأة َّ
ونحوها جاهال باملوضوع( )14أو باحلكم( ،)10فوطأها( )12سقط عنه احلد ،وكذلك يف كل
موضع كان الوطء شبهة ،كمن وجد عىل فراشه امرأة فاعتقد أهنا زوجته ووطأها(.)19
( )1االيالج :هو االدخال.
( )4احلشفة :هي القسم املكشوف من رأ

العضو الذكر بعد اخلتان.

( )0هو العضو التناسيل للرجل (حمل البول).
( )2يقصد به العضو التناسيل للمرأة.
( )9ب معنى أن ال يكون َتريمها مؤقت لسبب ما ،كام لو كانت زوجته ولكنها يف العادة الشهرية ،او
كانا مثال حمرمني للحج او العمرة ،فاحلرمة يف هذه االمثلة ليست حرمة باالصالة.
( )7أي من غري عقد زواج رشعي حيلل املعارشة اجلنسية بينهام.
( )5أي ليست املرأة مملوكة له كام كان احلال يف ايام وجود العبيد ،وهو ما ال وجود له يف زماننا.
( )0الشبهة :هي العالقة اجلنسية غري املرشوعة الناُتة عن اعتقاد باحللية لشبهة ما.
( )5القبل :هو العورة االمامية.
( )13الدبر :هو العورة اخللفية.
( )11أي ممن حيرم عليه الزواج منها من أقاربه بالنسب او بالسبب.
( )14أي جاهال بأن هذه املرأة هي أمه او اخته او زوجة ابنه وهكذا.
( )10أي جاهال بأنه حيرم عليه ان يعقد عىل من كانت زوجة البنه مثال.
( )12أي عارش املرأة التي عقد عليها من دون أن يعلم بحرمة العقد عليها ومعارشهتا.
( )19فال يعترب زانيا ألنه عارش املرأة باعتقاد اهنا زوجته ،وكان مشتبها يف ذلك.

وإن كانت الشبهة من أحد الطرفني دون الطرف اآلخر سقط احلد عن املشتبه
خاصة دون غريه ،فلو تش َّبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ،فعليها احلد دونه(.)1
م  :2132املراد بالشبهة املوجبة لسقوط احلد ،هو اجلهل عن قصور( )4أو تقصري
يف املقدمات( ،)0مع اعتقاد احللية حال الوطء ،وأما من كان جاهال باحلكم عن
تقصري( )2وملتفت ًا إىل جهله حال العملُ ،حكم عليه بالزنا وثبوت احلد.
م  :2139يشرتط يف ثبوت احلد أمور:
الرشط االول :البلوغ( ،)9فال حدَّ عىل الصبي.
كره ونحوه.
الرشط الثاين :االختيار ،فال حدَّ عىل امل َ
الرشط الثالث :العقل فال حدَّ عىل املجنون.
م  :2137إذا ادعت املرأة االكراه عىل الزنا ُقبلت(.)7
م  :2135يثبت الزنا باالقرار( )5وبالب ِّينة( ،)0ويعترب يف املقر العقل واالختيار
واحلرية.
( )1فاملرأة يف مثل هذا املثال زانية ،اما الرجل فهو مشتبه وليس زان.
( )4وهو جهل القارص الذي يكون معذورا حني العمل لتخيله أن ما يأيت به هي وظيفته الصحيحة
بحيث لو التفت او عرف لعمل عىل طبق ما يعرف ومل يكن مهمال يف تركه املعرفة.
( )0بأن كان معتقدا بأن العقد عىل هذه املرأة جيعلها زوجة رشعية له دون أن يدقق يف بقية الرشائط
املعتربة لصحة الزواج مثال.
( )2بأن كان جاهال باحلكم وكان باستطاعته ان يتعرف عىل احلكم ورغم ذلك بقي متجاهال.
( )9واملقصود منه البلوغ الرشعي ال القانوِن الذي خيتلف من بلد آلخر.
( )7أي يقبل ادعاؤها وال تعاقب إال يف مورد رضاها.
( )5أي يشهد الزاِن عىل نفسه أربع مرات بأنه قد زنا ،وكذلك بالنسبة للمرأة.
( )0البينة الرشعية يف الشهادة عىل الزنا هي أربع شهود كام سيأيت تفصيله.

أقر به كذلك ،أجرى
م  :2130ال يثبت حدّ الزنا إال باالقرار أربع مرات ،فلو َّ
عليه احلد ،وإال( )1فال.
م  :2135لو أقر شخص بام يوجب رمجه ثم َج َحد( ،)4سقط عنه الرجم دون
أقر بام يوجب احلدّ غري الرجم( ،)2ثم أنكر مل يسقط.
احلد( ،)0ولو َّ
م  :2113لو أقر بام يوجب احلدَّ من رجم أو جلد كان لإلمام العفو وعدم إقامة
احلد عليه إذا تاب املقر.
م  :2111إذا محلت املرأة وليس هلا بعل( ،)9مل َُتد ،الحتامل أن يكون احلمل
بسبب آخر دون الوطء( ،)7أو بالوطء شبهة( ،)5أو اكراه ًا أو نحو ذلك ،نعم إذا أقرت
بالزنا أربع مرات ُحدَّ ت كام مر(.)0
م  :2114ال يثبت الزنا بشهادة رجلني عادلني ،بل ال بد من شهادة أربعة رجال
عدول ،أو ثالثة وامرأتني ،أو رجلني وأربع نساء إال أنه ال يثبت الرجم باألخرية(،)5
وال يثبت بغري ذلك( )13من شهادة النساء منفردات ،أو شهادة رجل وست نساء ،أو
( )1أي إذا أقر عىل نفسه أقل من أربع مرات فال يقام عليه احلد.
( )4أي كان متزوجا حمصنا وأقر عىل نفسه أربع مرات ثم تراجع عن إقراره.
( )0أي أن عقوبة الرجم تسقط عنه فيام لو تراجع عن إقراره وأما عقوبة اجللد فال تسقط.
( )2بأن كان أعزبا أو متزوجا غري حمصن بمعنى أن زوجته بعيده عنه مثال.
( )9أي إذا محلت وليس هلا زوج فال يقام عليها احلد إذا مل تقر بالزنا.
( )7كام لو كانت قد حصلت مالعبة ودخل املني اىل فرجها دون ان يتحقق الزنا.
( )5أي نتيجة خطأ ما.
( )0يف املسألة .2130
( )5أي إن كان الشهود رجالن واربع نساء فال تثبت عقوبة الرجم بتلك الشهادة.
( )13أي أن الشهادة بالزنا ال تثبت بالصور التالية املذكورة للشهادة.

شهادة واحد ويمني.
م  :2110يعترب يف قبول الشهادة عىل الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس
ومشاهدة أو علم( ،)1ولو شهدوا بغري املشاهدة واملعاينة أو بغري العلم( )4مل ُحيد املشهود
وحدَّ الشهود.
عليهُ ،
ويعترب أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمان ًا ومكان ًا ،فلو اختلفوا يف
وحدَّ الشهود وأما لو كان اختالفهم غري موجب
الزمان( )0أو املكان( )2مل يثبت الزناُ ،
لتعدد الفعل واختالفه ،كام إذا شهد بعضهم عىل أن املرأة املع َّينة املزِن هبا من بني متيم
مثال ،وشهد البعض اآلخر عىل أهنا من بني أسد مثال أو نحو ذلك من االختالف يف
اخلصوصيات ،مل يرض بثبوت الزنا بال إشكال.
وأما إذا كان اختالفهم يف خصوصية الزنا ،كام لو شهد بعضهم عىل أن الزاِن
قد أكره املرأة عىل الزنا ،وشهد اآلخر عىل عدم االكراه ،وأن املرأة طاوعته ،فيجري
يف ثبوت الزنا باإلضافة إىل الزاِن تفصيل:
االول :بني ما إذا كان الشاهد عىل املطاوعة شاهد ًا عىل زناها فال يثبت الزنا
بشهادته( ،)9وبني ما إذا مل يكن شاهد ًا فيثبت الزنا بشهادته.
م  :2112إذا شهد أربعة رجال عىل امرأة بكر بالزنا ُقبال ،وأنكرت املرأة
وادعت أهنا بكر ،فشهدت أربع نسوة بأهنا بكر ،سقط عنها احلدّ .
( ) 1أي يكفي حصول العلم وال يشرتط ان يكون باملشاهدة املبارشة ،فلو كانت املشاهدة مثال عرب
كامريا تنقل الصورة املبارشة لكفى ذلك بحصول العلم.
( )4أي لو شهدوا بالزنا دون ان تكون شهادهتم مستندة اىل املشاهدة او العلم.
( )0بأن يشهد بعضهم بأن الزنا قد حصل يوم اجلمعة وشهد آخرون بأنه يوم السبت مثال.
( )2بأن شهد بعضهم بأن الزنا قد حصل يف منزله مثال وشهد آخرون بأن ذلك حصل يف البستان.
( )9ألن الشهادة مل تكتمل حينئذ بأربع شهود عىل الزنا.

م  :2119إذا شهد أربعة رجال عىل امرأة بالزنا ،وكان أحدهم زوجها ،فيثبت
وَتدّ املرأة.
الزنا ُ َ
م  :2117ال فرق يف قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بني أن تكون الشهادة عىل
واحد أو أكثر.
م  :2115جيب التعجيل يف إقامة احلدود بعد أداء الشهادة وال جيوز تأجيلها.
كام ال جيوز التَّسيح بكفالة( )1أو العفو بشفاعة(.)4
م  :2110لو تاب املشهود عليه قبل قيام الب ِّينة( ،)0سقط عنه احلد ،وأما بعد
قيامها فال يسقط عنه(.)2
م  :2115لو شهدَ ثالثة رجال بالزنا أو ما دونه(ُ )9حدُّ وا َحدَّ القذف( ،)7وال ُينتظر
إلمتام البينة( ،)5وهي شهادة األربعة.
م  :2143ال فرق يف األحكام املتقدمة بني كون الزاِن مسل ًام أو كافر ًا ،وكذا ال
فرق بني كون املزِن هبا مسلم ًة أو كافر ًة ،وأما إذا زنى كافر بكافرة ،أو َ
الط بمثله(،)0
خمري بني إقامة احلد عليه ،وبني دفعه إىل أهل م َّلته( ،)5ليقيموا عليه احلد.
فاإلمام َّ
( )1أي ال جيوز اطالق رساح من وجب عليه احلد ولو بشكل مؤقت حتى بكفالة.
( )4أي ال جيوز العفو عمن استحق العقوبة ألي سبب كان.
( )0أي قبل أن ُيشهد عليه بالزنا.
( )2أي أن التوبة بعد حصول الشهادة ال تسقط العقوبة.
( )9أي ما هو أقل من الزنا كاملالعبة مثال.
( )7أي أن الشهود الثالثة يعاقبون عقوبة القذف وفق ما سيأيت يف املسألة.2150
( )5فلو شهد الثالثة وقالوا بأن الشاهد الرابع سيأيت يف وقت الحق فال يسمع هلم ويعاقبوا.
( )0أي الط كافر بكافر.
( )5أي اىل أهل مذهبه او دينه ليعاقب حسب رشيعتهم.

حمرم له( ،)1كاألم والبنت واألخت وما شاكل ذلك(،)4
م  :2141من زنى بذات َ
ُيقتل بالرضب بالسيف يف رقبته رضبة ،وال جيب جلده قبل قتله ،وال فرق يف ذلك
املحصن( )0وغريه ،واملسلم والكافر ،والشيخ والشاب ،كام ال فرق يف هذا احلكم
بني
َ
بني الرجل واملرأة إذا تابعته ،وال يعم احلكم للمحرم بالرضاع( )2أو باملصاهرة.
رجم وإن كان
نعم يستثنى من املحرم باملصاهرة زوجة األب فإن من زنى هبا ُي َ
حمصن.
غري َ
م  :2144إذا زنى الذ ّمي( )9بمسلمة ُقتل.
م  :2140إذا أكره شخص امرأ ًة عىل الزنا فزنى هبا ُقتل من دون فرق يف ذلك
بني املحصن( )7وغريه.
م  :2142الزاِن إذا كان حمصن ًا ُجيلد ثم ُيرجم وكذلك الزانية( ،)5وأما إذا مل يكونا
حمصنني ففيه اجللد فحسب.
م  :2149ال خيتص احلكم فيام ثبت فيه الرجم بام إذا كانت املزِن هبا عاقلة
بالغة ،فلو زنى البالغ املحصن بصبية( )0أو جمنونة فإنه يرجم.
( )1أي من حيرم عليه الزواج منها لكوهنا من أقاربه.
( )4كالعمة واخلالة واجلدة.
( )0املحصن :من كان عنده زوجة يتمكن من االتيان اليها سواء كانت زوجة دائمة او متعة.
( )2أي ال ينطبق هذا احلكم فيام لو كان املزِن هبا اختا أو أما مثال من الرضاعة.
( )9أي اليهودي او النَّصاِن او املجويس.
( )7مر بيان معنى املحصن يف هامش املسألة السابقة.
( )5وال فرق يف ذلك بني الشيخ الكبري والشيخة الكبرية او الشاب والشابة.
( )0أي بمن يكون عمرها أقل من تسع سنوات وهو سن البلوغ الرشعي للفتاة.

م  :2147إذا زنت املرأة املحصنة ،وكان الزاِن هبا بالغ ًا ُرمجت.
وأما إذا كان الزاِن صبي ًا غري بالغ ،فال ُترجم ،وعليها احلدُّ كامال( ،)1وجيلد
الغالم دون احلد(.)4
م  :2145حدُّ الزاِن إذا مل يكن حمصن ًا أن يرضب مائة جلدة ،ولكن مع ذلك
جز شعر رأسه( ،)0أو حلقه ويغرب عن بلده( )2سنة كاملة ،وخيتص هذا احلكم
جيب ّ
 وهو جز شعر الرأ أو احللق والتغريب  -بمن َأملك ومل يدخل هبا(.)9
وأما املرأة فال َج َّز عليها وال تغريب(.)7
م  :2140يعترب يف إحصان الرجل أمران:
الرشط االول :احلر َّية ،فال رجم عىل العبد.
الرشط الثاين :أن تكون له زوجة دائمة قد َ
دخل هبا( )5وهو متمكن من وطئها
متى شاء وأراد ،فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث ال يتمكن من االستمتاع هبا ،أو
كان حمبوس ًا فال يتمكن من اخلروج إليها ،مل يرتتب عليه حكم االحصان(.)0
م  :2145يعترب يف إحصان املرأة :احلرية ،وأن يكون هلا زوج دائم قد دخل هبا،
فلو زنت واحلال هذه ،وكان الزاِن بالغ ًا ُرمجت.
( )1احلد هو مائة جلدة.
( )4أي أقل من مائة جلدة.
( )0أي أن يقص شعره من باب العقوبة للتشهري به.
( )2أي يتم نفيه وإبعاده عن بلده ملدة سنة.
( )9أي من كانت لديه زوجه ولكنها مل تزف اليه بعد ،بأن كانا ال يزاالن خمطوبني.
( )7أي أن عقوبتها هي اجللد فقط وال يقص شعرها وال تنفى من بلدها.
( )5أي ال يكفي أن يكون قد عقد قرانه عىل امراة بل ال بد من أن تكون قد زفت اليه.
( )0وبالتايل فإنه يف مثل هذه احلاالت جيلد وال يرجم فيام لو زنى.

م  :2103املطلقة رجعية( )1زوجة ما دامت يف العدة ،فلو زنت واحلال هذه عاملة
باحلكم( )4واملوضوع(ُ ،)0رمجت وكذلك زوجها( .)2وال َرجم إذا كان الطالق بائن ًا(،)9
أو كانت العدة عدة وفاة.
م  :2101لو طلق شخص زوجته خلعا ،فرجعت الزوجة بالبذل ،ورجع
الزوج هبا ،ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ،مل يرجم ،وكذلك زوجته.
م  :2104ال ُُتلد املستحاضة( )7ما مل ينقطع عنها الدم ،فإذا انقطع ُجلدت.
م  :2100ال ُجيلد املريض الذي ُخياف عليه املوت حتى يربأ ومع اليأ من
الربء ُيرضب بالضغث( )5املشتمل عىل العدد مرة واحدة( .)0وال يعترب وصول كل
شمراخ( )5إىل جسده.
م  :2102لو زنى شخص مرار ًا ،وثبت ذلك باالقرار أو البينةُ ،حدَّ َحد ًا
واحد ًا.
حلدُّ عىل الزاِن َ
ثالث مرات(ُ ،)13قتل يف الرابعة.
م :2109لو أقيم ا َ
( )1هي التي ال تزال يف عدة الطالق والتي حيق لزوجها أن يرتاجع يف تلك املدة عن الطالق.
( )4أي أن هلا حكم الزوجة حتى ولو كانت مطلقة.
( )0أي عاملة بأهنا ال تزال بالعدة الرجعية.
( )2أي أن زوجها يرجم فيام لو زنى وكان قد طلق امرأته طالقا رجعيا ألهنا تعترب زوجة.
( )9أي ال حيق للرجل ان يرجع زوجته يف هذا الطالق.
( )7مر بيان معنى االستحاضة يف هامش املسألة  1110يف اجلزء االول.
( )5هي احلزمة من االغصان.
( )0أن أن الرزمة َتتوي عىل عدد اجللدات التي يتعني جلد الزاِن هبا.
( )5الشمراخ هو الغصن الذي حيمل الرطب.
( )13فيام لو كان الزاِن غري حمصن ،أما املحصن فريجم من املرة االوىل.

م  :2107إذا كانت املزِن هبا حام ً
ص هبا( )1حتى تضع
ال ،فإن كانت حمصنة ُت ُر ِّب َ
ص هبا
رجم إن ُوجدَ من يكفل ولدها( ،)0وإال(ُ )2ت ُر ِّب َ
محلها ،وترضعه مدة ال ّلباء( ،)4ثم ُت َ
مدة الرضاع(.)9
حمصنةُ ،حدَّ ت( )7إال إذا خيف عىل
م  :2105إذا كانت املزِن هبا حامال غري َ
ولدها.
م  :2100إذا وجب احلدُّ عىل شخص ثم ُج َّن مل يسقط عنه ،بل يقام عليه احلد
حال جنونه.
م  :2105ال ُتوز إقامة احلد عىل أحد يف أرض العدو إذا خيف أن تأخذه
احلم َّية ويلحق بالعدو(.)5
م  :2123إذا جنى شخص يف غري احلرم( ،)0ثم جلأ إليه( )5مل جيز أن يقام عليه
احلد( ،)13ولكن ال ُيطعم وال يسقى وال ُيكلم وال يبايع( )11حتى خيرج ويقام عليه احلد.
( )1أي يتم االنتظار قبل تنفيذ العقوبة اىل حني وضع محلها وارضاعه.
( )4مدة اللباء :هي االيام الثالثة بعد الوالدة
( )0أي أنه إذا وجد من يتكفل برعاية الطفل فإهنا تعاقب بعد ان ترضعه االيام الثالثة.
( )2أي إذا مل يوجد من يتكفل برتبية الطفل.
( )9أي يتم االنتظار مدة الرضاع وهي سنتان قبل تنفيذ العقوبة هبا.
( )7أي أهنا ُتلد وهي حامل إال إذا حصل خوف عىل الولد من اجللد فتؤجل عقوبتها.
( )5أي إذا حصل خوف من أن َيرب ويلتحق بالعدو نتيجة تأجيل إقامة احلد عليه فيجوز االرساع
بمعاقبته.
( )0أي يف غري بيت اهلل احلرام حيث الكعبة املرشفة.
( )5أي دخل اىل احلرم واحتمى فيه كي ال يقام عليه احلد.
( )13داخل احلرم.
( )11أي ال يبيعه أحد شيئا وال يشرتي منه.

وأما إذا جنى يف احلرم( )1أقيم عليه احلد فيه.
م  :2121لو اجتمعت عىل رجل حدود ُبدئ باحلدِّ الذي ال يفوت معه اآلخر،
حلدّ أوال ثم ُرجم.
حلدُّ والرجم ُبدئ با َ
كام لو اجتمع عليه ا َ
م ُ :2124يدفن الرجل عند رمجه إىل حقويه( ،)4وتدفن املرأة إىل موضع الثديني،
وإذا ثبت الزنا باالقرار( )0بدأ اإلمام بالرجم ،ثم النا بأحجار صغار ،ولو ثبت
بالبينة( )2وجب االبتداء عىل الشهود.
م  :2120لو هرب املرجوم أو املرجومة من احلفرية فإن ثبت زناه باالقرار مل
ُيرد إن أصابه يشء من احلجارة .وإن كان قبل اإلصابة أو ثبت زناه بالبينة ُر َّد .وأما
اجللد فال يسقط بالفرار مطلقا.
م  :2122ينبغي إعالم النا حلضور إقامة احلد ،وجيب حضور طائفة
إلقامته .واملراد بالطائفة الواحد وما زاد(.)9
م  :2129جيوز تصدي الرجم ملن كان عليه حد من حدود اهلل عىل كراهة(.)7
م  :2127لو ُوجد الزاِن عاري ًا ُجلد عاري ًا ،وإن وجد كاسي ًا(ُ )5جلد كاسي ًا.وأما
املرأة الزانية ف ُتجلد وهي كاسية.
( )1أي إذا ارتكب الفاحشة يف داخل احلرم.
( )4أي يوضع يف حفرة تغمره اىل خارصتيه قبل تنفيذ عقوبة الرجم.
( )0أي إن كان الزاِن او الزاِن قد أقرا عىل نفسيهام بالزنا أربع مرات.
( )2أي لو ثبت الزنا بواسطة الشهود فيجب عىل الشهود أن يبدأوا بالرجم.
( )9أي يكفي حضور شخص واحد إلقامة احلد.
( ) 7أي أنه يكره ملن كان عليه حد من حدود اهلل معلوما للنا
االخرين.
( )5أي مرتديا لثيابه.

او جمهوال له أن يساهم برجم

والرجل جيلد قائ ًام( )1واملرأة قاعدة ،و ُيت َقى الوجه واملذاكري(.)4
م  :2125جيوز للحاكم اجلامع للرشائط( )0إقامة احلدود.
م  :2120عىل احلاكم أن يقيم احلدود بعلمه( )2يف حقوق اهلل كحد الزنا ورشب
اخلمر والَّسقة ونحومها.
وأما يف حقوق النا
تعزير ًا(.)9

فتتوقف إقامتها عىل مطالبة من له احلق حد ًا كان أو

م  :2125ال فرق فيام ذكرناه من األحكام املرتتبة عىل الزنا بني احلي وامليت،
فلو زنى بامرأة ميتة ،فإن كان حمصن ًا ُرجم ،وإن كان غري حمصن ُجلد.
م  :2193املراد باللواط وطء الذكران( ،)7ويثبت بشهادة أربعة رجال وباإلقرار
أربع مرات ،وال يثبت بأقل من ذلك ،ويعترب يف املقر العقل واالختيار واحلرية .فلو
املكره( )5أو العبد مل يثبت احلدُّ .
أقر املجنون أو َ
م ُ :2191يقتل الالئط وامللوط به( ،)0وال فرق يف ذلك بني املحصن وغري
( )1أي أنه جيلد وهو واقف.
( )4أي أنه حني اجللد جيب اجتناب الوجه والعضو التناسيل من الرضب.
( )0أي الفقيه املجتهد العادل.
( ) 2أي إذا علم احلاكم العادل يام يستوجب إقامة احلد فعليه إقامته يف حقوق اهلل من دون احلاجة
اىل إقامة دعوى او اكتامل الشهود.
( )9سيأيت معنى التعزير يف املسألة .2474
( )7هي العالقة اجلنسية الشاذة بني الذكور.
( )5أي لو كان االقرار نتيجة التعذيب أو االكراه فال يعتد به.
( )0أي الفاعل واملفعول به عن اختيار.

املحصن واملسلم والكافر ،نعم ال َ
قتل عىل املجنون وال عىل الصبي(.)1
ُ
ُ
الالئط( )4دون امللوط به.
م  :2194إذا الط البالغ
العاقل باملجنون ُحدَّ
م  :2190إذا الط الرجل بصبي ُحدَّ الرجل و ُأ ِّدب الصبي( ،)0وكذلك العكس.
ذمي بمسلم(ُ ،)2قتل سوا ًء كان ذلك مع االيقاب( )9أو بدون
م  :2192إذا الط ُّ
إيقاب.
وأما إذا الط بذمي آخر أو بغري ذمي من الكفار ،فاحلكم كام تقدم يف باب
الزنا(.)7
م  :2199إذا تاب الالئط قبل قيام البينة ،فاملشهور أنه يسقط عنه احلد ودليله
غري ظاهر(.)5
أقر به ومل تكن بينة( ،)0كان اإلمام خمري ًا بني العفو
ولو تاب بعده ،مل يسقط ،ولو َّ
واالستيفاء(.)5
بحي.
م  :2197إذا الط بميت كان حكمه حكم من الط ِّ
( )1والعاقل يف هذه احلالة جيلد وال يقتل كام سيأيت يف املسألتني التاليتني.
( )4أي أنه جيلد مائة جلدة وال يقتل يف هذه احلالة.
( )0أي يعاقب الصبي الذي مل يبلغ سن التكليف الرشعي كي ال يتكرر منه املوافقة عىل هذا الفعل
الفاحش ،وجيلد الرجل سواء كان فاعال او مفعوال به.
( )2بأن كان فاعل الفاحشة َيوديا او نَّصانيا او جموسيا واملفعول به مسلام.
( )9االيقاب :هو ادخال احلشفة يف الدبر .وقد مر بيان احلشفة يف هامش املسألة .2130
( )7يف املسألة .2143
( )5فال يسقط عنه العقاب.
( )0أي مل يكن هناك أربع شهود عىل الفعل بل كان اقرارا منه.
( )5أي بني العفو عنه وبني معاقبته.

م  :2195يتخري اإلمام يف قتل الالئط( ،)1بني أن يرضبه بالسيف ،وإذا رضبه
دحرج به مشدود اليدين
بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار ،أو حيرقه بالنار ،أو ُي َ
والرجلني من جبل ونحوه .وإذا كان الالئط حمصنا فلإلمام أن يرمجه(.)4
م  :2190يف امللوط يتخري اإلمام بني رمجه واألحكام الثالثة املذكورة( )0يف
الالئط ،وال فرق بني كونه حمصنا أو غري حمصن.
م  :2195حد التفخيذ( )2إذا مل يكن ايقاب( )9مائة جلدة ،وال فرق يف ذلك بني
املسلم والكافر ،واملحصن وغريه ،والفاعل واملفعول به.
وحدَّ ثالث مرات قتل يف الرابعة(.)5
م  :2173لو تكرر التفخيذ ونحوه(ُ )7
م  :2171إذا ُوجدَ رجالن َتت حلاف واحد جمردين( )0من دون أن يكون بينهام
يعزران( )13بأن ُجيلد كل واحد منهام
حاجز( ،)5وكانا أجنبيني ومل يكن هناك رضورة ،ف َّ
( )1ومعنى ذلك ان تطبيق العقوبة يف الالئط يتم بإحدى الصور التالية.
( )4وقد مر بيان كيفية الرجم يف املسألة .2124
( )0وهي الرضب بالسيف وحرقه ،او حرقه ،او القاءه مكتفا من جبل مرتفع.
( )2مر بيان معنى التفخيذ يف هامش املسألة .2134
( )9مر بيان معنى االيقاب يف هامش املسألة .2192
( )7كاملالعبة اجلنسية الشاذة.
( )5علام أن عددا من الفقهاء يرون ان القتل يتم يف الثالثة وليس يف الرابعة.
( )0أي عاريني.
( )5كغطاء يفصل بينهام او ما شابه ذلك.
( )13أي يعاقبان بأن يرضب كل منهام  55جلدة.

تسعة وتسعني سوط ًا( ،)1وكذلك احلال( )4يف امرأتني وجدتا جمردتني َتت حلاف
واحد ،أو رجل وامرأة.
ٍ
مسلمة ،فجامعها عامل ًا بالتحريم َ
قبل إجازة
م  :2174من تزوج ذم َّية( )0عىل
املرأة املسلمة ،كان عليه ُث ُمن َحدّ الزاِن( )2وإن مل ترض املرأة بذلك ُف ِّرق بينهام(.)9
م  :2170من َق َّب َل غالم ًا( )7بشهوة( ،)5فإن كان َحم ْرم ًا(ُ )0رضب مائة سوط ،وإال
عزره احلاكم دون احلد حسبام يراه من املصلحة.

()5

م  :2172حدّ السحق()13مائة جلدة ،حمصن ًة( )11كانت أو غري حمصنة ،ويستوي
( )1السوط :هو عصا هبا حبل من جلد يرضب به ،والرضبة فيه تسمى سوط ًا.
( )4أي احلكم باجللد  55سوطا يف الصور املذكورة.
( )0الذمية هي املرأة اليهودية ،او النَّصانية ،او املجوسية.
( )2ال ُثمن هو نسبة  %14،9وهو يعني اثني عرش جلدة ونصف.
( )9أي إن مل ترض زوجته املسلمة بزواجه من الكتابية يفرق بينه وبني الكتابية.
( )7أي ولدا صبيا مل يبلغ سن التكليف الرشعي.
( )5أي برغبة جنسية.
( )0أي من االقارب الذين حيرم التزاوج بينهم.
( )5أي إذا مل يكن الولد من االقارب فتقل العقوبة عن املائة جلدة حسبام يقرر ذلك احلاكم.
( )13مر بيان معنى السحق يف هامش املسألة .2372
( )11مر بيان معنى املحصنة يف املسألة .2145

يف ذلك املسلمة والكافرة.
م  :2179لو تكررت املساحقة ،فإن أقيم احلد عليها بعد كل مساحقة ُقتلت يف
الرابعة ،وأما إذا مل يقم عليها احلد مل تقتل.
م  :2177إذا تابت املساحقة قبل قيام البينة( )1سقط احلد عنها ،وال أثر لتوبتها
بعد قيام البينة.
م  :2175لو جامع الرجل زوجته ،فقامت الزوجة فوقعت عىل جارية بكر
فساحقتها ،فألقت النطفة فيها فحملت( ،)4فعىل املرأة مهر اجلارية البكر( ،)0ثم ُترجم
املرأة.
ُُتلد.

وأما اجلارية ف ُتنظر( )2حتى تضع ما يف بطنها ،و ُيرد إىل أبيه صاحب النطفة( ،)9ثم

م  :2170القيادة التي جيب فيها احلد الرشعي هي اجلمع بني الرجال والنساء
للزنا ،وبني الرجال والرجال ل ّلواط ،وأما اجلمع بني النساء والنساء للسحق فال حدّ
له(.)7
( )1أي قبل أن يشهد عليها الشهود باملساحقة.
مني الزوج
( )4أي أن تلك الزوجة مارست الرذيلة مع فتاة عذراء فحملت تلك الفتاة بسبب انتقال ّ
من زوجته اىل تلك الفتاة.
( )0أي أن الزوجة يتعني عليها ان تدفع للفتاة البكر مهرها ثم يتم رجم الزوجة حتى املوت.
( )2أي أن الفتاة التي محلت نتيجة املساحقة يتم تأخري عقوبتها.
( )9أي أن زوج املرأة يكون هو االب هلذا الطفل.
( )7بل يعاقب عىل فعله ولكن ليس َتت عنوان احلد الرشعي.

م  :2175تثبت القيادة بشهادة رجلني عادلني ،وال تثبت بشهادة رجل
وامرأتني ،وال بشهادة النساء منفردات ،وباالقرار مرتني.
القواد رجال ،فإنه يرضب ثالثة أرباع حد الزاِن( ،)1وحيلق
م  :2153إذا كان َّ
شهر به( ،)4و ُينفى من مَّصه إىل غريه من األمصار يف املرة الثانية(.)0
رأسه و ُي َّ
القواد امرأة ،فاملشهور أهنا ُتلد ،بل ادعي عىل ذلك عدم
م  :2151إذا كان َّ
اخلالف لكنه ال خيلو من اشكال( ،)2وليس عليها نفي وال شهرة( )9وال حلق.
زنيت ،أو
م  :2154القذف هو الرمي( )7بالزنا أو اللواط ،مثل أن يقول لغريه َ
أنت زان ،أو َ
ليط بك ،أو أنت منكوح يف دبرك ،أو أنت الئط ،أو ما يؤدي هذا
املعنى(.)5
م  :2150ال ُيقام حد القذف إال بمطالبة املقذوف( )0ذلك.
م ُ :2152يعترب يف القاذف البلوغ والعقل ،فلو قذف الصبي أو املجنون مل
ُحيد( ،)5وال فرق يف القاذف بني املسلم والكافر.
( )1أي جيلد بالسوط مخس وسبعون جلدة.
( )4بأن يذاع بني النا

ويتم تعريفهم بأن فالن قواد جيمع النا

عىل الفاحشة.

( )0أي إذا تكرر منه الفعل فإنه إضافة اىل عقوبة اجللد واحللق يطرد من بلده.
( )2فال يثبت عليها اجللد.
( )9أي ال يشهر هبا بأن يذاع بني النا

بأن فالنة هي قوادة.

( )7أي االهتام.
( )5سواء من العبارات الَّصحية التي يتبادهلا الشتامون ،او ما يدل عىل ذلك من كلامت.
( )0املقذوف :هو املتهم من قبل القاذف.
( )5ألنه ال تكليف عىل الصبي الذي مل يبلغ سن التكليف الرشعي وال عىل املجنون.

م  :2159يعترب يف املقذوف :البلوغ ،والعقل ،واحلرية ،واإلسالم،
واالحصان(.)1
فلو مل يكن املقذوف واجد ًا هلذه األوصاف( )4مل يثبت احلد بقذفه ،بل يثبت
التعزير حسبام يراه احلاكم من املصلحة عىل ما سيأيت يف باب التعزير( )0اال يف قذف
غري املحصن وهو املتظاهر بالزنا واللواط( ،)2ولو قذف األب ابنه مل ُحيدّ  ،وكذلك لو
قذف أ َّم ابنه امليتة(.)9
نعم :لو كان هلا ابن من غريه ثبت له احلد( ،)7وكذا احلال إذا كان هلا قرابة(.)5
م  :2157لو َقذف رجل مجاع ًة بلفظ واحد( ،)0فإن أتوا به جمتمعني(ُ )5رضب
()11
َحد ًا واحد ًا ،وإن أتوا به متفرقني(ُ ،)13رضب لكل منهم َحد ًا ،ولو قذفهم متفرقني
ُحدَّ لكل منهم حد ًا.
م  :2155إذا عفا املقذوف حدَّ القذف عن القاذف ،فليس له املطالبة به بعد
( )1يقصد باالحصان هنا العفة عن الزنا ،أما لو كان متظاهرا بالزنا او اللواط فال تعزير يف قذفه.
( )4وهي البلوغ والعقل واحلرية واالسالم والعفة عن الزنا أو اللواط.
( )0يف املسألة .2474
( )2فهذا ال يعزر قاذفه.
( )9أي لو قذف االب زوجته امليتة فال يعاقب عقوبة القذف إذا مل يكن هلا ولد من غريه.
( ) 7أي حيق يف هذه احلالة البن املرأة املتوفاة املطالبة بإقامة حد القذف عىل زوجها السابق.
( )5أي إن كان للمرأة املتوفاة أقرباء فلهم احلق باملطالبة بإقامة حد القذف عىل زوجها.
( )0بأن قال ملجموعة من النا  :أنتم زناة ،أو أنتم لوطيون أو بتعبري آخر يدل عىل هذا املعنى.
( )5بأن أحرضوه معا وطالبوا بإنزال عقوبة القذف بحقه.
( )13بأن أمسكه شخص وأتى به مطالبا بإقامة احلد عليه ثم امسكه شخص آخر مثال.
( )11بأن وجه كالمه لكل واحد منهم عىل حدة.

ذلك.
م  :2150إذا مات املقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فألوليائه من أقاربه
املطالبة به ،كام أن هلم العفو( ،)1فإن تعدد الويل كام إذا مات عن ولدين أو أخوين ،فعفا
أحدمها ،كان لآلخر املطالبة باحلق ،وال يسقط بعفو األول.
م  :2155إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ،فقال له :ابنك زان ،أو ابنتك
زانية ،فاحلد حق هلام( ،)4وليس ألبيهام حق املطالبة به أو العفو.
م  :2103إذا تكرر احلد بتكرر القذفُ ،قتل القاذف يف الثالثة.
م  :2101إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه احلد،
ُحدَّ حد ًا واحد ًا.
م  :2104ال يسقط احلد عن القاذف إال بالب ِّينة ا ُمل َصدقة( ،)0أو بتصديق من
يستحق عليه احلد( ،)2أو بالعفو ،نعم لو قذف الزوج زوجته ،سقط حق القذف
باللعان أيضا عىل ما تقدم(.)9
م  :2100لو شهد أربعة بالزنا ،ثم رجع أحدهم ُحدَّ الراجع( ،)7وال فرق يف
ذلك بني كونه قبل حكم احلاكم وبعده(.)5
( )1برشط أن يعفوا بأمجعهم ،فلو رفض واحد منهم العفو أقيم احلد عىل القاذف.
( )4أي أن حق املطالبة بإقامة احلد عىل القاذف هو لالبن أو لالبنة.
( )0فلو قذف شخصا بالزنا ثم قامت البينة وهي اربع شهود عىل ذاك الشخص بأنه زان فيسقط حد
القذف عن القاذف ،اما لو مل تكتمل البينة وكان الشهود ثالثة مثال فإن القاذف حيد.
( )2فلو قال املتهم للقاذف مثال إن كالمك صحيح نعم لقد زنيت فيسقط احلد عن القاذف.
( )9مر بيان سبب اللعان ورشوط املالعنة وكيفيتها يف املسألة  0105و 0123و.0121
( )7أي حيد املرتاجع عن شهادته حد القذف.
( )5أي ال فرق يف أن يكون الرتاجع قبل أن حيكم احلاكم عىل طبق الشهادة او بعدها.

م َ :2102حدُّ القذف ثامنون جلدة( ،)1وال فرق يف ذلك بني احلر والعبد،
والذكر واألنثى .ويرضب بثياب بدنه( ،)4وال جيرد( ،)0ويقتَّص فيه عىل الرضب
املتوسط.
م  :2109يثبت القذف بشهادة عدلني( ،)2أو باالقرار مرتني(.)9
م  :2107لو تقاذف شخصان درئ عنهام احلد( ،)7ولكنهام يعزران.
م  :2105جيب قتل من سب النبي | عىل سامعه( )5ما مل خيف الرضر عىل
نفسه ،أو عرضه ،أو ماله اخلطري( ،)0ونحو ذلك.
ويلحق به( )5سب األئمة ^ وسب فاطمة الزهراء ÷ ،وال حيتاج جواز قتله
إىل اإلذن من احلاكم الرشعي.

( )1اجللدة هي الرضبة بالعصا او بالسوط ،ومر معنى السوط يف هامش املسألة .2171
( )4أي وهو البس ملالبسه العادية.
( )0أي ال ختلع مالبسه حني الرضب.
( )2وقد مر بيان معنى العادل يف الشهادة يف هامش املسألة .2391
( )9بأن يقر عىل نفسه بانه قذف فالنا او فالنا مرتني يف جملسني متفرقني ،وليس يف جملس واحد.
( ) 7أي لو اهتم شخصان كل منهام االخر بالزنا أو اهتم احدها االخر بالزنا واهتمه االخر باللواط
فال يعاقبان عقوبة القذف بل يعاقبا عقوبة التعزير حسبام يرى احلاكم ذلك.
( )5أي أن كل من سمع شخصا يسب النبي | فيجب عليه قتل الساب مع الرشوط املذكورة.
( ) 0أي خاف بأن تصادر او تتلف أمواله أو معظمها فيام لو أقدم عىل قتل الساب ،اما لو مل يكن
الرضر املايل كبريا ومل يكن هناك رضر عليه او عىل عرضه فال يسقط عنه وجوب القتل.
( )5أي أن نفس احلكم يطبق عىل من يسب أحد االئمة االثني عرش ^ ،أو الزهراء÷.

م  :2100من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن واألمن من الرضر( )1من دون
حاجة إىل اإلذن من احلاكم الرشعي.
م  :2105ساحر املسلمني ُيقتل ،وساحر الكفار ال يقتل(.)4
م  :2153من تعلم شيئ ًا من السحر كان آخر عهده بربه ،وحدّ ه القتل إال أن
يتوب(.)0
م  :2151من رشب املسكر( ،)2أو الفقاع( )9عامل ًا بالتحريم مع االختيار والبلوغ
والعقل ُحدَّ .
وال فرق يف ذلك بني القليل والكثري كام ال فرق يف ذلك بني أنواع املسكرات
( )1أي إن كان الشخص قادرا عىل قتل مدعي النبوة دون ان يلحق به رضر فيجب عليه ذلك.
( ) 4أي أن الساحر املسلم حيكم بقتله بخالف الساحر الكافر فال يقتل ،وذلك ألن املسلم إذا صار
ساحرا فهو كمن أرشك باهلل ،واملسلم الذي يرشك باهلل حكمه القتل لثبوت االرتداد عليه ،وأما
الساحر الكافر فال حيكم بقتله النه بسحره مل يزد عن الرشك شيئا وال جيب قتل املرشك ملجرد
رشكه.
( )0أي أن عقوبة من يتعلم السحر ومل يتب هي القتل سواء عمل به أو مل يعمل ،وقد ورد يف احلديث
الس ْحر َقل ًيال َأ ْو كَثري ًا َف َقدْ َك َف َر َوك َ
َان آخ َر عَ ْهده ب َر ِّبه َو َحدُّ ُه
َأ َّن عَ ل ّي ًا × َق َالَ :م ْن َت َع َّل َم َش ْيئ ًا م َن ِّ
َأ ْن ُي ْقت ََل إ َّال َأ ْن َي ُتوب ،وسائل الشيعة ج 15ص  120ح.44410
( )2من أنواع اخلمور املختلفة ،كالعرق والنبيذ وغري ذلك.
( )9الفقاع :هو املرشوب املصنوع من ماء الشعري ويسمى (البرية) أو (العجة).

مما اختذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
م  :2154ال فرق يف ثبوت احلد بني رشب اخلمر وإدخاله يف اجلوف وإن مل
يصدق عليه عنوان الرشب كاالصطباغ( )1وكذلك احلكم فيام إذا مزجه بامئع آخر
واستهلك فيه ورشبه(.)4
م  :2150ال يلحق العصري العنبي قبل ذهاب ثلثيه باملسكر يف إجيابه احلد وإن
كان رشبه حراما بال إشكال(.)0
م  :2152يثبت رشب املسكر بشهادة عدلني وباإلقرار مرة واحدة .نعم ،ال
يثبت بشهادة النساء ال منضامت( )2وال منفردات.
م  :2159حد الرشب ثامنون جلدة ،وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة واحلر
والعبد واملسلم والكافر إن تظاهر بالرشب(.)9
م ُ :2157يرضب الرجل الشارب للمسكر  -من مخر أو غريها( - )7جمردا عن
( ) 1بأن يدهن اخلبز مثال ببعض أنواع اخلمر ثم يأكلها ،أو يدهن بعض أنواع احللويات باخلمر ثم
يأكلها.
( )4بأن خلط اخلمر باملاء مثال او باملرشوبات الغازية أو بالعصري ثم رشهبم.
( )0إذا غىل العصري العنبي بالنار فيحرم رشبه ،وإذا نقص منه الثلثان بواسطة الغليان بالنار فرشبه
حينئذ يوجب إقامة احلد باعتباره مسكرا ،اما رشبه قبل ذلك فهو حرام ولكن ال يوجب إقامة
احلد.
( )2فلو شهد رجل وامرأتان عىل شخص برشب اخلمر فال يؤخذ بتلك الشهادة.
( )9أي إن رشب الك افر اخلمر يف بالد املسلمني عالنية فإنه يعاقب أما لو رشب ذلك يف جملسه
اخلاص مثال فال يعاقب.
( )7من أنواع املسكر ،كالبرية والنبيذ.

الثياب بني الكتفني ،وأما املرأة فتجلد من فوق ثياهبا.
وحدَّ بعد كل منهام قتل يف الثالثة .وكذلك
م  :2155إذا رشب اخلمر مرتنيُ ،
احلال يف رشب بقية املسكرات(.)1
م  :2150لو شهد رجل واحد عىل رشب اخلمر ،وشهد آخر بقيئها( )4لزم احلد.
نعم :إذا احتمل يف حقه االكراه أو االشتباه( ،)0مل يثبت احلد ،وكذلك احلال إذا
شهد كالمها بالقئ(.)2
م  :2155من رشب اخلمر مستح ً
ال( ،)9فإن احتمل يف حقه االشتباه ،كام إذا كان
جديد العهد باالسالم ،أو كان بلده بعيد ًا عن بالد املسلمني مل ُيقتل.
تمل يف حقه ذلك ارتد( ،)7وُتري عليه أحكام املرتد من القتل ونحوه،
وإن مل ُحي َ
وكذلك احلال يف رشب سائر املسكرات(.)5
م  :2433إذا تاب شارب اخلمر قبل قيام البينة( ،)0سقط احلد عنه ،وإن تاب
بعد قيامها ،مل يسقط.
( )1فمن يرشب أي نوع من انواع املسكر وحيد مرتان فإنه يقتل اذا رشب للمرة الثالثة.
( )4أي شهد االخر بأن هذا الشخص قد تقيأ اخلمر(استفرغ).
( )0أي كان هناك احتامل بأن يكون قد الرشب ناُت ًا عن إكراه او اشتباه فينتفي احلد.
( )2فالشهادة بالقيئ ليست شهادة بالرشب فال يثبت احلد بخالف املثال السابق الذي شهد احدمها
بالرشب وشهد االخر بالتقيء فإن الشهادة بتقيئ ما شهد االول برشبه هي مكملة لشهادته.
( )9أي معتقدا أن رشب اخلمر حالل وليس حراما.
( )7أي إن مل يكن هناك احتامل بأن يكون االعتقاد بحلية اخلمر ناُتا عن جهل او شبهة ،بل عن علم
بتحريم االسالم له ومع ذلك فإنه يرشبه باعتقاد انه حالل فعندها ُحيكم بأنه مرتد عن االسالم.
( )5أي جيري نفس احلكم املذكور عن اخلمر بام فيه من تفصيل يف بقية املسكرات.
( )0وقد مر بيان املقصود بالبينة يف هامش املسألة .0557

أقر شارب اخلمر بذلك ،ومل تكن ب ِّينة فاإلمام خمري بني العفو عنه
م  :2431إن َّ
وإقامة احلد عليه.
م  :2434لكي ُحيكم عىل السارق بإقامة حدِّ الَّسقة عليه ،ال بد من َتقق تسع
رشوط وهي:
الرشط االول :البلوغ ،فلو رسق الصبي ال ُحيد ،بل يعفى يف املرة األوىل
والثانية ،ويعزر( )1يف الثالثة ،وال يصل التأديب الالزم يف املرة الثالثة وما فوق إىل حد
قطع األنملة فضال عن القطع(.)4
وال فرق يف ذلك بني علم الصبي وجهله بالعقوبة.
الرشط الثاين :العقل ،فلو رسق املجنون مل تقطع يداه.
الرشط الثالث :ارتفاع الشبهة( ،)0فلو توهم أن املال الفالِن ملكه فأخذه ،ثم
بان أنه غري مالك له مل ُحيد.
الرشط الرابع :أن ال يكون املال مشرتكا بينه وبني غريه ،فلو رسق من املال
املشرتك بقدر حصته أو أقل مل تقطع يده ،ولكنه يعزر( ،)2نعم لو رسق أكثر من مقدار
حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب( )9قطعت يده.
( )1سيأيت معنى التعزير يف املسألة .2474
( ) 4بمعنى أن تعزير السارق الذي مل يبلغ سن التكليف الرشعي ال تصل اىل حد قطع رؤو
االصابع او قطع االصابع خالفا ملن قال من الفقهاء بذلك بعد التكرار.
( )0أي يشرتط ان ال يكون املال مأخوذا نتيجة اشتباه بل بقصد الَّسقة مع العلم.
( )2فيعاقب بسبب الَّسقة من حصة رشيكه.
( )9وهو املقدار الذي يوجب حد القطع كام سيأيت يف املسألة .2413

ويف حكم الَّسقة من املال املشرتك الَّسقة من املغنم( )1أو من بيت مال
املسلمني(.)4
الرشط اخلامس :أن يكون املال يف مكان ُحم َرز( )0ومل يكن مأذونا يف دخوله ،ففي
وهتك احلرز(ُ )2قطع.
مثل ذلك لو َرسق املال من ذلك املكان َ
وأما لو رسقه من مكان غري حمرز أو مأذون يف دخوله( ،)9أو كان املال َتت يده
مل ُيقطع .ومن هذا القبيل( )5املستأ َمن إذا خان ورسق األمانة.

()7

وكذلك الزوج إذا رسق من مال زوجته ،وبالعكس فيام مل يكن املال حمرز ًا.
ومثله الَّسقة من منزل األب ومنزل األخ واألخت ونحو ذلك مما جيوز
()0
الدخول فيه .ومن هذا القبيل أيضا الَّسقة من املجامع العامة كاخلانات
واحلاممات( )5واألرحية( )13واملساجد وما شاكل ذلك(.)11
( )1أي من الغنائم التي حيصل عليها املسلمون نتيجة للحرب.
( ) 4بيت املال :عرفا هو خزينة أموال الدولة االسالمية ،ويقصد به أيضا األموال التي ُتبى
لإلمام× أو لنائبه من احلقوق الرشعية كالزكاة ،واخلمس وغريمها.
( )0املكان املحرز :هو املكان احلصني واملأمون الذي ال يمكن الوصول اليه ألي كان.
( )2بأن خلع الباب مثال ،أو كَّس اخلزنة وما شابه ذلك ،فتقطع اليد عقوبة للَّسقة.
( )9بأن كان املال موضوعا يف مكان ظاهر أو يف مكان يسمح بالدخول اليه.
( )7بأن كان املال باستالم السارق.
( )5أي أنه ال تقطع يده ،وكذلك بقية االمثلة املذكورة يف املسألة فال تقطع اليد حال الَّسقة.
( )0اخلانات :هي مكان نزول املسافرين وهي ما يعرب عنه االن بالفنادق ،او (االوتيالت).
( )5أي أمكنة االستحامم ،ومنها املسابح اخلاصة يف زماننا.
( )13االرحية :مجع الرحى وهي الطاحونة او اجلاروشة.
( )11كاحلدائق العامة.

وال قطع يف الطرار( )1واملختلس(.)4
م  :2430من رسق طعاما يف عام املجاعة مل يقطع.
املحرز أن يكون ملكا لصاحب املال ،فلو استعار بيتا أو
م  :2432ال يعترب يف َ
استأجره فنقبه( )0املعري أو املؤجر فَّسق ماال للمستعري أو املستأجر ُقطع(.)2
م  :2439إذا َرسق باب احلرز( ،)9أو شيئ ًا من أبنيته املثبتة فيه ،فال يقطع إال إذا
كان يف حمل مغلق بابه ،وكذلك( )7إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ،ودخل
سارق ورسق املال.
م  :2437إذا رسق األجري من مال املستأجر ،فإن كان املال يف حرزه ُقطع(،)5
وإال( )0مل يقطع ،ويلحق به الضيف( )5فال قطع يف رسقته من غري حرز.
م  :2435إذا كان املال يف حمرز ،فهتكه أحد شخصني ،وأخذ ثانيهام املال املحرز
فال قطع عليهام(.)13
( )1الطرار :هو َّ
النشال الذي يشق اجليوب ويَّسق ما فيها.
( )4املختلس :هو من يَّسق خفية من غري حرز.
( )0أي ثقبه ليَّسق ما فيه.
( )2أي تقطع يف هذه احلالة يد السارق.
( )9كباب اخلزنة مثال.
( )7أي ال تقطع اليد يف هذه احلالة أيضا.
( )5أي تقطع حينئذ يد االجري السارق الذي رسق املال من مكانه املحفوظ فيه.
( )0أي إذا مل يكن املال موضوعا يف مكان حمفوظ فال جيري حكم قطع اليد.
( ) 5أي أن الضيف له حكم االجري فإن رسق من مكان حمفوظ فتقطع يده وإن مل يكن من مكان
حمفوظ فال تقطع يده.
( )13كام لو اشرتك اثنان يف رسقة خزنة فكَّسها أحدمها واستوىل الثاِن عىل االموال.

م  :2430ال فرق يف ثبوت احلدّ عىل السارق املخرج للمتاع من حرز بني أن
يكون مستقال أو مشاركا لغريه ،فلو أخرج شخصان متاع ًا واحد ًا ثبت احلد عليهام
مجيع ًا ،وال فرق يف ذلك أيضا بني أن يكون االخراج باملبارشة وأن يكون بالتسبيب
فيام إذا استند االخراج إليه.
الرشط السادس :أن ال يكون السارق والد ًا لصاحب املتاع ،فلو ُرسق املتاع
من ولده ،مل ُتقطع يده ،وأما لو رسق الولد من والده مع وجود سائر الرشائط قطعت
يده( ،)1وكذلك احلال يف بقية األقارب(.)4
الرشط السابع :أن يأخذ املال رسا ،فلو هتك احلرز قهرا وعلنا وأخذ املال مل
يقطع(.)0
الرشط الثامن :أن يكون املال َ
ملك غريه.
وأما لو كان متعلقا حلق غريه ،ولكن كان املال ملك نفسه كام يف الرهن ،أو
كانت منفعته ملكا لغريه كام يف اإلجارة مل ُيقطع(.)2
الرشط التاسع :أن ال يكون السارق عبدا لالنسان ،فلو رسق عبده من ماله مل
يقطع.
م  :2435يثبت القطع يف الطري وحجارة الرخام وأشباه ذلك(.)9
( )1أي أن يد الولد تقطع فيام لو رسق من والده مع بقية الرشائط ولكن ال تقطع يد االب لو رسق
من ابنه حتى لو َتققت بقية الرشائط.
( )4أي ان الَّسقة من االقارب ينطبق عليها حكم القطع فيام لو توفرت بقية الرشائط.
( )0ألنه يعد حينئذ عملية سلب واستيالء وليس رسقة.
( )2أي إذا رسق شيئا له ولكن لغريه احلق فيه فال تقطع يد املالك السارق.
( )9إذا بلغت قيمته حد القطع كام سيأيت يف املسالة التالية.

م  :2413يعترب يف القطع أن تكون قيمة املَّسوق ربع دينار( ،)1والدينار عبارة
عن ثامِن عرشة محصة( )4من الذهب املسكوك.
م  :2411من نبش قرب ًا ورسق الكفن ُقطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاب ًا(.)0
م  :2414ال يثبت حد الَّسقة إال بشهادة رجلني عدلني ،وال يثبت بشهادة
رجل وامرأتني وال بشهادة النساء منفردات(.)2
م  :2410يعترب يف ثبوت حد الَّسقة االقرار مرتني(.)9
وأما الغرم( )7فال إشكال يف ثبوته باالقرار مرة واحدة.
م  :2412إذا أخرج املال من حرز شخص ،وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط
عنه احلد( ،)5إال إذا أقام صاحب املال البينة عىل أنه رسقه فعندئذ يقطع.
م  :2419يعترب يف املقر البلوغ والعقل ،فال اعتبار بإقرار الصبي واملجنون.
( )1من العملة الذهبية ويبلغ وزنه  3.592من الغرام .أي أقل من غرام واحد.
( ) 4احلمصة :أي وزن حبة احلمص وهي القرياط ،والقرياط هو وزن ثالث حبات شعري وثالث
أسباع احلبة ،ويبلغ وزوهنا  3.414أي أقل من ربع غرام واحد.
( )0كام مر بيانه يف املسألة السابقة.
( )2كام مر يف حد املسكر يف هامش املسألة  2152والقيادة يف  2175وغريهم.
( )9كام سيأيت يف املسألة .2474
( )7أي أن َتمل مسؤولية التعويض بدل املَّسوق يتحقق باالقرار مرة واحدة.
( ) 5حلصول شبهة نتيجة كالمه إذ حيتمل فيه الصدق ،وبالتايل فال تثبت عليه الَّسقة إال إذا أحرض
صاحب املال دليال رشعيا عىل أنه رسق ومل يعطه املال فعندها تقطع يد السارق.

م  :2417تقطع األصابع األربع من اليد اليمنى ،وترتك له الراحة( )1واالهبام،
()0
ولو رسق ثانية قطعت رجله اليَّسى وترك له العقب( ،)4وإن رسق ثالثة حبس دائ ًام
وأنفق عليه من بيت املال ،إن مل يكن له مال وإال فمن ماله.
وإن رسق يف السجن ُقتل ،وال فرق يف ذلك بني املسلم والكافر ،والذكر
واألنثى ،واحلر والعبد.
م  :2415لو تكررت الَّسقة ومل يظفر به ثم ظفر به فعليه حدٌّ واحد ،وهو قطع
اليد اليمنى فقط.
وأما لو أخذ(َ )2
وشهدت البينة بالَّسقة األوىل ،ثم أمسك لتقطع يده( ،)9فقامت
البينة عىل الَّسقة الثانية قطعت رجله اليَّسى أيضا.
م  :2410تقطع اليد اليمنى يف الَّسقة وال تقطع اليَّسى ،وإن كانت اليمنى
شالء( ،)7أو كانت اليَّسى فقط شالء ،أو كانتا شالءين.
م  :2415إن مل تكن له يسار( ،)5فال جيوز قطع اليمني حينئذ.
م  :2443لو كانت للسارق يمني حني الَّسقة فذهبت قبل إجراء احلد عليه

()0

( )1الراحة :هي الكف دون ان َتسب معه االصابع.
( )4أي كعب القدم.
( )0أي حيكم بالسجن املؤبد.
( )2بأن ثبتت عليه الَّسقة سواء باجلرم املشهود او بالشهادة.
( )9أي تم اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمنى.
( )7أي أن اليد اليمنى تقطع حتى ولو كانت مشلولة.
( )5أي إن مل يكن للسارق يد يَّسى فال جيوز قطع يده اليمنى.
( )0نتيجة حادث عمل مثال ،أو لسبب آخر.

مل تقطع يساره وال رجله.
م  :2441لو رسق من ال يمني له سقط عنه القطع وال ينتقل إىل اليَّسى وال
إىل الرجل اليَّسى وال إىل احلبس بل يعزر( ،)1وكذا لو رسق فقطعت يده اليمنى ثم
رسق ثاني ًا ومل تكن له رجل يَّسى ،فإنه يسقط عنه القطع وال تقطع يده اليَّسى وال
رجله اليمنى وال ينتقل إىل احلبس كام أن مثل هذا الرجل لو رسق ثالثة مل حيبس.
م  :2444يسقط احلد بالتوبة قبل ثبوته( ،)4وال أثر هلا بعد ثبوته بالبينة( ،)0وأما
إذا ثبت باالقرار فيخري اإلمام بني العفو وإقامة احلد.
م  :2440لو قطع احلداد( )2يد السارق اليَّسى فيسقط قطع اليمنى عن
السارق ،ولكن عليه القصاص( )9مع علمه بأهنا يساره.
وأما لو اعتقد بأهنا يمينه فقطعها فعليه الدية(.)7
م  :2442إذا ُقطعت يد السارق ينبغي معاجلتها والقيام بشؤونه حتى تربأ(.)5
م  :2449إذا مات السارق بقطع يده فال ضامن عىل أحد.
م  :2447جيب عىل السارق رد العني املَّسوقة إىل مالكها ،وإن تعيبت
ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان( ،)0ولو مات صاحبها وجب دفعها إىل ورثته،
( )1فيعاقبه احلاكم الرشعي بام يراه مناسبا.
( )4أي إذا تاب السارق قبل ثبوت الَّسقة عليه رشعا فيسقط عنه احلد.
( )0فال أثر للتوبة بعد أن يشهد شاهدان ممن يؤخذ بشهادهتام عىل الَّسقة.
( )2أي الشخص املكلف بتنفيذ احلد عىل السارق بقطع اليد اليمنى.
( )9أي يعاقب القاطع بقطع يده اليَّسى ألنه قطع اليد اليَّسى للسارق متعمدا بدون وجه حق.
( )7فيدفع التعويض املايل للسارق ألنه قطع له يده عن طريق اخلطأ.
( )5فال جيوز تركه ينزف دما بدون عالج.
( )0أي يتحمل السارق مسؤولية التعويض عام نقص من قيمة املَّسوق لصاحبه.

وإن تلفت العني ضمن مثلها إن كانت مثلية( )1وقيمتها إن كانت قيمية(.)4
م  :2445إذا رسق اثنان ماالً مل يبلغ نصيب كل منهام نصاب ًا( )0فال قطع.
م  :2440إذا عفا املَّسوق منه عن السارق قبل رفع أمره إىل اإلمام( )2سقط عنه
احلد.
وأما إذا عفا بعد رفع أمره إىل اإلمام( )9مل يسقط عنه احلد.
م :2445إذا ثبتت الَّسقة بإقرار أو ب ِّينة فليس لإلمام أن يقيم احلد عليه من
دون مطالبة املَّسوق منه(.)7
م  :2403لو ملك السارق العني املَّسوقة ،فإن كان ذلك قبل رفع أمره إىل
اإلمام سقط عنه احلد ،وإن كان بعده مل يسقط.
م  :2401لو أخرج املال من حرز شخص ،ثم ر َّده إىل حرزه ،فإن كان الرد إليه
رد ًا إىل صاحبه عرف ًا سقط عنه الضامن(.)5
وأما احلدّ فيسقط إذا كان الرد قبل مطالبة املَّسوق منه من احلاكم.
م  :2404إذا هتك احلرز مجاعة( )0وأخرج املال منه واحد منهم ،فالقطع عليه
( ) 1املثيل :هو ما تساوت أجزاؤه يف القيمة واملنفعة ،وتقاربت صفاته كاحلبوب واالدهان ،وقد مر
بيانه يف هامش املسألة .2447
( )4وقد مر بيان معنى املثيل والقيمي يف هامش املسألة  1775و.2302
( )0أي كان نصيب كل واحد من الَّسقة مثال بقيمة نصف غرام ذهبا.
( )2أي قبل تقديم الدعوى وثبوهتا بحق السارق.
( )9واملقصود من االمام هو احلاكم الرشعي املتمكن من إقامة احلدود.
( )7ومعنى ذلك أن يد السارق ال تقطع إال إذا طالب املَّسوق منه بذلك بعد ثبوهتا عىل السارق.
( )5كام لو رسق شيئا من خزانة شخص ثم أعاده اىل نفس املكان.
( )0كام لو قامت جمموعة بخلع حمل وكَّس اخلزنة ،وقام شخص آخر بأخذ األموال منها.

خاصة.
وكذلك احلال لو قربه أحدهم إىل النقب( )1وأخرج املال منه آخر ،فالقطع عىل
املخرج خاصة ،وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع املال يف وسطه وأخرجه اآلخر
منه فالقطع عليه دون الداخل.
م  :2400لو أخرج املال من احلرز بقدر النصاب مرار ًا متعددة(ُ )4قطع حتى ولو
مل يعد املجموع رسقة واحدة.
م  :2402إذا نقب( )0فأخذ من املال بقدر النصاب ،ثم أحدث فيه حدث ًا تنقص
به قيمته عن حد النصاب( ،)2وذلك كأن خيرق الثوب ،أو يذبح الشاة ثم خيرجه(،)9
فال قطع عليه.
وأما إذا أخرج املال من احلرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية
بفعله أو بفعل غريه ،فيحكم حينئذ بالقطع.
م  :2409إذا ابتلع السارق داخل احلرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه
االبتالع كالطعام فال قطع( )7وإن مل يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه.فإن كان اخراجه متعذر ًا
فهو كالتالف فال قطع أيضا ،ولكنه يضمن املثل إن كان مثلي ًا والقيمة إن كان قيمي ًا(.)5
( )1أي الثقب.
( ) 4بمعنى أنه إذا رسق من اخلزنة املقفلة مثال أكثر من مرة بحيث يستوجب جمموع ما رسقه إقامة
حد قطع اليد عليه فعندها تقطع يده خالفا ملن قال من الفقهاء بعدم القطع يف هذه الصورة.
( )0أي ثقب املكان لكي يَّسق.
( )2قبل أن خيرج املَّسوقات من مكاهنا.
( )9أي خيرج املَّسوق من مكانه بعدما نقصت قيمته نتيجة فعله كتمزيق الثوب مثال أو ذبح للشاة.
( )7ألنه ال ينطبق عليه أنه أخرج املَّسوق من مكانه املخبأ فيه.
( )5وقد مر بيان معنى املثيل والقيمي يف هامش املسألة  2447و.2302

ولو خرج املال اتفاق ًا( )1بعد خروج السارق من احلرز وجب عليه رد نفس
()0
العني ويقطع أيضا ،نعم لو ر َّد إىل مالكه مثله أو قيمته( )4ثم اتفق خروجه فعليه الرد
إال إذا وقع مبادلة بينه وبني مالكه برد مثله أو قيمته.
وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب يف احلرز ثم خرج منه ،ولكن كان اخراجه
من بطنه غري متعذر عادة( )2وكان قصده اخراجه من احلرز هبذه الطريقة ُقطع ،ولو
كان قصده من ذلك اتالفه ضمن وجيب عليه القطع.
م  :2407من باع انسانا حر ًا( ،)9صغري ًا كان أو كبري ًا ذكر ًا كان أو أنثى قطعت
يده.
م  :2405من شهر السالح إلخافة النا ()7ختيري اإلمام بني قتله ،وصلبه،
( )1بأن تقيأ صدفة حبة اللؤلؤ التي ابتلعها اثناء دخوله اىل اخلزنة مثال.
( ) 4بأن يكون قد ابتلع شيئا وظن أنه ال يمكن اخراجه ودفع اىل صاحب املال تعويضا عنه ثم
صادف خروج املَّسوق من بطنه نتيجة التقيئ (االستفراغ).
( )0أي يتعني عليه أن يعيد نفس املَّسوق إال إذا كانت قد حصلت املبادلة بأن يكون ما أعاده اىل
صاحب املال من تعويض عام كان قد ابتلعه قد اعترب بدال عام أخذه.
( )2بأن كان واضحا لديه إمكانية استخراج املَّسوق من بطنه بسهولة بعد خروجه.
( )9كام حيصل أحيانا يف بعض البلدان من بيع الطفل اجلنني لعائلة ال تنجب أوالدا سواء كان ذلك
من خالل رسقته من أهله وبيعه اىل العصابات املنترشة ،او من خالل اقدام االهل عىل ذلك كام
يف بعض املجتمعات الفقرية.
حيار ُب َ
هلل َو َر ُسو َل ُه َو َي ْس َع ْو َن
ون ا َّ
( )7وهو املحارب والذي ينطبق عليه قوله تعاىل﴿ :إن ََّام َجزَ اء ا َّلذ َ
ين ُ َ
يف األَرض َفساد ًا َأن ي َق َّت ُلو ْا َأو يص َّلبو ْا َأو ُت َق َّطع َأيدَيم و َأرج ُلهم من خ ٍ
الف َأ ْو ُين َف ْو ْا م َن األَ ْرض
َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ِّ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
ُ
َ
ْ

وقطع يديه ورجليه من خالف ،والنفي من البلد ،فيختار االمام ما يراه صالحا من
العقاب بحسب جنايته.
م  :2400ال فرق يف املال الذي يأخذه املحارب( )1بني بلوغه حد النصاب
وعدمه(.)4
م  :2405لو قتل املحارب أحد ًا طلبا للامل ،فلويل املقتول أن يقتله قصاص ًا إذا
كان املقتول كفو ًا( ،)0وإن عفا الويل عنه قتله اإلمام حد ًا ،وإن مل يكن كفو ًا فال قصاص
عليه ،ولكنه يقتل حد ًا.
م  :2423جيوز للويل أخذ الدية( )2بدال عن القصاص الذي هو حقه ،وال جيوز
له ذلك بدال عن قتله حد ًا.
املحارب أحد ًا سواء أكان جرحه طلب ًا للامل أم كان لغريه
م  :2421لو َجرح
ُ
اقتص الويل منه( ،)9و ُنفي من البلد ،وإن عفا الويل عن القصاص فعىل اإلمام أن ينفيه
منه(.)7
م  :2424إذا تاب املحارب قبل أن ُيقدَ ر عليه سقط عنه احلد.
وال يسقط عنه ما يتعلق به من احلقوق كالقصاص واملال( ،)5ولو تاب بعد الظفر
َذل َك َهل ُ ْم خزْ ي يف الدُّ ْن َيا َو َهل ُ ْم يف اآلخ َرة عَ َذاب عَ ظيم﴾ [املائدة ]00 :
( )1املحارب هو من يشهر السالح إلخافة النا .
( )4فتطبق عليه العقوبة حتى ولو كان املَّسوق قليال.
( )0بأن كان املقتول ذكرا والقاتل ذكرا أيضا.
( )2الد َّية :هي التعويض املادي الذي يدفعه القاتل لذوي املقتول.
( )9فيتم جرحه كاجلرح الذي أحدثه يف املعتدى عليه.
( )7أي أن عقوبة النفي من البلد ال تسقط بإسقاط ذوي احلق حقهم يف معاقبته.
( )5فتوبته تسقط عنه العقوبة ولكن ال تسقط عنه حقوق االخرين.

به مل يسقط عنه احلد ،كام ال يسقط غريه من احلقوق.
م  :2420ال ُيرتك املصلوب( )1عىل خشبته أكثر من ثالثة أيام ،ثم بعد ذلك ُينزل
و ُي َّ
صىل عليه ويدفن.
م ُ :2422ينفى املحارب من مَّص إىل مَّص ،ومن بلد إىل آخر ،وال يسمح له
باالستقرار عىل وجه األرض وال أمان له وال يبايع( )4وال يؤوى وال ُيط َعم وال
ُيتصدق عليه حتى يموت أو يتوب(.)0
عمن خرج عن دين االسالم( ،)2وهو قسامن :فطري
م  :2429املرتد عبارة َّ
وميل.
القسم االول :املرتد الفطري وهو الذي ولد عىل االسالم من أبوين مسلمني،
أو من أبوين أحدمها مسلم ،وجيب قتله( ،)9وتبني منه زوجته( ،)7وتعتد عدة الوفاة،
و ُتقسم أمواله حال ردته بني ورثته(.)5
القسم الثاين :املرتد ّ
امليل وهو من أسلم عن كفر ،ثم ارتد ورجع إليه( ،)0وهذا
( )1وهو املحارب الذي نفذت فيه عقوبة الصلب.
( )4أي ال يبيعه أحد شيئا ،هبدف تشديد املقاطعة عليه.
( )0أي أن املحارب الذي تنفذ فيه عقوبة النفي جيب أن ال ُيسمح له باالستقرار يف أي مكان.
( )2بمعنى أنه كان مسلام وختىل عن إيامنه باالسالم كدين ساموي اهلي.
( )9أي أن عقوبة املرتد الفطري هي القتل.
( ) 7أي َترم عليه زوجته بمجرد ارتداده فعليها أن تنفصل عنه حتى ولو مل يقتل ،وتعتد من تاريخ
ارتداده عدة الوفاة وهي اربعة أشهر وعرشة أيام.
( )5فتقسم أمواله بني الورثة كام لو كان قد مات.
( )0أي كان كافرا ثم أسلم ثم عاد اىل الكفر.

يستتاب( ،)1فإن تاب خالل ثالثة أيام فهو ،وإال( )4قتل يف اليوم الرابع.
وال تزول عنه أمالكه( ،)0وينفسخ العقد( )2بينه وبني زوجته ،وتعتد عدة املطلقة،
إذا كانت مدخوال هبا(.)9
م  :2427يشرتط يف َتقق االرتداد التمييز( ،)7وكامل العقل ،واالختيار ،فلو
نطق الصبي غري املميز بام يوجب الكفر مل حيكم بارتداده وكفره ،وكذا املجنون
واملكره(.)5
َ
م  :2425لو ادعى االكراه عىل االرتداد ،فإن قامت قرينة عىل ذلك فهو(،)0
وإال( )5فيؤخذ هبذا االدعاء مع احتامل االشتباه بالنسبة إىل إجراء احلد(.)13
م  :2420لو ُقتل املرتد ّ
امليل ،أو مات كانت تركته لورثته املسلمني(.)11

( )1أي يطلب منه أن يتوب ويرجع اىل االسالم قبل ان تنفذ فيه أية عقوبة.
( )4أي إذا رفض التوبة.
( )0أي أن أمالكه تبقى ملكا له رغم ارتداده فال تقسم عىل الورثة كام هو احلال يف املرتد الفطري.
( )2أي عقد الزواج ،ولكن عدهتا تكون عدة الطالق وليس عدة الوفاة.
( )9فإن كانت ال تزال خمطوبة ومل حيصل الزفاف فتنفصل عنه وال َتتاج اىل عدة يف تلك احلالة.
( )7املميز :هو القريب من سن البلوغ والتكليف الرشعي القادر عىل التمييز بني االمور احلسنة
والقبيحة.
( )5أي أن هؤالء ال حيكم بارتدادهم حتى مع تلفظهم بام يدل عىل االرتداد.
( ) 0أي إن كان هناك ما يدل عىل أن التلفظ بام يدل عىل الكفر كان ناُتا عن إكراه فيؤخذ بكالمه
وال حيكم بارتداده.
( )5أي إن مل يكن هناك ما يدل عىل كونه كان مكرها يف اعالنه ما يدل عىل االرتداد.
( )13فال جيري عليه حد االرتداد ،وال يؤخذ بقوله فيام يتعلق ببقية أحكام االرتداد.
( )11وال يرث الكفار منه شيئا.

وإن مل يكن له وارث مسلم ،فإرثه لإلمام ×(.)1
م  :2425إذا كان للمرتد ولد صغري فهو حمكوم باالسالم ويرثه وال يتبعه يف
الكفر.
م  :2493إذا بلغ الولد الصغري للمرتد ،أو صار مميزا ،فأظهر الكفر حكم
بكفره.
ولو ُولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد حمكوما باالسالم أيضا ،إذا كان انعقاد
نطفته حال إسالم أحد أبويه( )4فإنه يكفي يف ترتب أحكام االسالم انعقاد نطفته حال
كون أحد أبويه مسلام ،وإن ارتد بعد ذلك.
م  :2491إذا ارتدت املرأة ولو عن فطرة مل ُتقتل( ،)0وتبني من زوجها وتعتد
عدة الطالق إن كانت مدخوالً هبا( ،)2وإال( )9بانت بمجرد االرتداد.
وتستتاب( )7فإن تابت فهو ،وإال حبست دائ ًام ،ورضبت يف أوقات الصالة،
واستخدمت خدمة شديدة ،ومنعت الطعام والرشاب إال ما يمسك نفسها،
وألبست خشن الثياب(.)5
م  :2494إذا تكرر االرتداد يف امليل أو يف املرأة فال حيكم بالقتل(.)0
( )1ويف عَّص الغيبة كزماننا هذا يكون للفقيه اجلامع للرشائط الذي له حق التَّصف.
( )4بأن يكون أحد أبويه مسلام حني حصول احلمل.
( )0ومعنى ذلك أن عقوبة القتل للمرتد خمتصة بالرجال دون النساء.
( )2فتنفصل عن زوجها وتعتد عدة الطالق فيام لو كانت قد زَّ فت اىل زوجها ،وعارشها.
( )9أي إن كانت ال تزال خمطوبة حني ارتدادها ،فتنفصل عن زوجها وليس عليها عدة.
( )7فيطلب منها أن تتوب كي ال يتم التضييق عليها كعقوبة خاصة هلا بسبب االرتداد عن االسالم.
( )5ومعنى ذلك أهنا إذا رفضت التوبة فإنه حيكم عليها بالسجن مع االشغال الشاقة املؤبدة.
( )0خالفا ملن أفتى من الفقهاء بالقتل باملرة الثالثة او الرابعة.

م  :2490الكتايب أو غري الكتايب إذا أظهر الشهادتني(ُ )1حكم باسالمه وال
ُيفتش عن باطنه ،بل احلكم كذلك حتى مع قيام القرينة عىل أن اسالمه إنام هو
للخوف من القتل.
م  :2492إذا صىل املرتد أو الكافر األصيل يف دار احلرب أو دار االسالم ،فإن
قامت قرينة عىل أهنا من جهة التزامه باالسالم( )4أو قصد املعنى عند التشهد(ُ )0حكم
به وإال فال(.)2
م  :2499لو ُج َّن املرتد ّ
امليل( )9بعد ردته ،وقبل توبته مل يقتل وإن ُج َّن بعد امتناعه
عن التوبة قتل.
م  :2497ال جيوز تزويج املرتد باملسلمة ،وجيوز تزوجيه من الكافرة والكتابية
وال سيام يف املتعة.
م  :2495ال والية لألب أو اجلدّ املرتد عىل ابنته املسلمة ،النقطاع واليتهام
باالرتداد.

()7

م  :2490يتحقق رجوع املرتد عن ارتداده باعرتافه بالشهادتني( )5إذا كان
ارتداده بإنكار التوحيد ،أو النبوة اخلاصة ،وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا
( )1فكل من قال :أشهد ان ال اله اال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل حيكم بإسالمه.
( )4أي أنه صىل اعتقادا بوجوب الصالة وليس من باب التمثيل او التعليم مثال.
( )0أي إن فهم أنه يقصد معنى الشهادتني عند تشهده يف صالته فيحكم بإسالمه.
( )2أي إن مل يكن هناك ما يدل عىل التزامه باالسالم او اعتقاده بالشهادتني فال حيكم بإسالمه.
( )9مر بيان معنى املرتد امليل يف املسألة .2429
( ) 7فيام إذا كانت البنت صغرية او غري راشدة ،وأما لو كانت بالغة راشدة تدرك مصلحتها ،فال
والية عليها حتى ألبيها املسلم أو جدها حسب رأي سامحة السيد االستاذ.
( )5فيتلفظ جمددا هبام ومها :اشهد ان ال اله اال اهلل ،واشهد ان حممدا رسول اهلل.

حممد | جلميع البرش( ،)1فال بد يف توبته من رجوعه عام جحد وأنكر(.)4
م  :2495إذا َقتل املرتد عن فطرة أو م ّلة مسل ًام عمد ًا جاز لويل املقتول قت َله
فور ًا ،وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ،نعم لو عفا الويل أو
صاحله عىل مالُ ،قتل من ناحية ارتداده(.)0
م  :2473إذا قتل أحد املرتدَّ عن م ّلة بعد توبته ،فإن كان( )2معتقدا بقاءه عىل
االرتداد مل يثبت القصاص ،ولكن تثبت الدية(.)9
م  :2471إذا تاب املرتد عن فطرة مل تقبل توبته بالنسبة إىل األحكام الالزمة
عليه من وجوب قتله ،وانتقال أمواله إىل ورثته ،وبينونة زوجته منه ،وأما باإلضافة
إىل غري تلك األحكام فتقبل توبته وجيري عليه أحكام املسلم( )7فيجوز له أن يتزوج
من زوجته السابقة ،أو امرأة مسلمة أخرى وغري ذلك من األحكام.
عزره( )5احلاكم حسب
م  :2474من فعل حمرم ًا أو ترك واجب ًا إهلي ًا عامل ًا عامد ًا َّ
( )1بأن قال مثال أن حممد ًا | قد أرسل نبي ًا ألهل العصور السابقة وليس لعَّصنا.
( )4بأن يقول أن نبينا حممد | قد أرسل جلميع البرش ،وأن رسالته مستمرة اىل يوم القيامة.
( )0ألن احلكم بقتله صار لسببني :ارتداده وقتله مسلام ،وعفو ويل املقتول يسقط السبب الثاِن لقتله
وال يسقط السبب االول لقتله وهو كونه صار مرتدا.
( )2أي إن كان القاتل للمرتد معتقدا أن املرتد ال يزال عىل ارتداده ومل يعلم بتوبته.
( )9أي ال يعاقب القاتل بالقتل بل عليه أن يدفع الد َّية وهي التعويض املادي لورثة القتيل.
( )7كام لو نفذت فيه بقية العقوبات ومل تنفذ عقوبة القتل كام هو احلال يف زماننا.
( )5التعزيرات هي مجع كلمة تعزير ،والتعزير هو عقوبة حيددها احلاكم الرشعي عىل من يستحق
العقوبة ،وخيتلف عن احلد بأن احلد هو عقوبة رشعية حمددة عىل أعامل معينة ،بينام التعزير يرتك
َتديده للحاكم الرشعي وهو عادة ما يكون أقل من احلد املعني.

ما يراه من املصلحة ،ويثبت موجب التعزير( )1بشهادة شاهدين وباإلقرار مرتني.
م  :2470إذا أقر بالزنا أو باللواط دون األربع مل ُحيد ،ولكنه يعزر(.)4
م  :2472من افتض بكر ًا( )0غري الزوجة بإصبع أو نحوها عزر(.)2
م  :2479ال بأ

برضب الصبي تأديب ًا مخسة أو ستة مع رفق.

م  :2477من باع اخلمر عامل ًا بحرمته غري مستحل ُع ّزر ،وإن استحله ُحكم
بارتداده ،وإن مل يكن عاملا بحرمته فال يشء عليه ،ولكن ُي َب َّني له حرمته ليمتنع بعد
ذلك.
وكذلك من استحل شيئ ًا من املحرمات املعلوم حرمته يف الرشيعة االسالمية:
كامليتة( ،)9والدم ،وحلم اخلنزير ،والربا(.)7
ولو ارتكب شيئا منها غري مستحل عزر(.)5
م  :2475لو نبش قرب ًا( )0ومل يَّسق الكفن ُع ّزر.
( )1أي يثبت عليه العمل الذي يستوجب معاقبته بشاهدين او إقراره مرتني.
( ) 4فيعاقب نتيجة القراره بالزنا او اللواط ولكن ال تصل عقوبته اىل العقوبة املفروضة رشعا عىل
هذا العمل الذي أقر به ،بل تكون أقل مما عينته الرشيعة عقوبة لذاك الفعل.
( )0أي أزال بكارهتا بغري الزنا ،وهي ممن ال حيل له جمامعتها.
( )2فيعاقبه احلاكم الرشعي بام يراه مناسبا.
( )9حلم امليتة :هو ما مل يذبح وفق الطريقة االسالمية.
( )7الربا :مايصطلح عىل تسميت ه بالفائدة التي يأخذها صاحب املال عىل ما يعطيه من دين وفق
تفصيل ورشوط حمددة يف مسائل الربا يف املسألة  1010يف اجلزء الثاِن.
( )5لذا فإن ارتكاب مثل هذه املحرمات مع االعتقاد بحليتها مع كوهنا ممن يعرف حرمتها كل مسلم
هو أصعب ممن يقوم هبا مع علمه أهنا حمرمة ،وبالتايل ختتلف العقوبة بينهام.
( )0أي أنه نبش القرب هبدف الَّسقة ولكنه مل يَّسق.

م  :2470لو َ
رسق وال يمني له( ،)1أو رسق ثاني ًا وليس له رجل يَّسى ،سقط
عنه احلد( )4وعزره اإلمام حسب ما يراه من املصلحة.
م  :2475قد تقدم( )0اختصاص قطع اليد بمن رسق من حرز( .)2وأما املس َتلب
الذي يأخذ املال جهر ًا ،أو املختلس الذي يأخذ املال خفية ومع االغفال( ،)9أو املحتال
الذي يأخذ املال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنام يعزرون(.)7
م  :2453من وطأ هبيمة( )5مأكولة اللحم( )0أو غريها( )5فال حدَّ عليه ،ولكن
يعزره احلاكم حسب ما يراه من املصلحة واألحوط وجوب ًا االقتصار عن مخسة
عرشين سوطا ،وينفى من بالده إىل غريها .وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضامن
الواطئ فقد تقدما يف املسألة  0450من كتاب االطعمة واالرشبة يف اجلزء الثاِن.
م  :2451من بال أو تغوط يف الكعبة متعمد ًا(ُ )13أخرج منها ومن احلرم(،)11
ورضبت عنقه ،ومن َ
تغوط يف املسجد احلرام( )14متعمد ًا رضب رضبا شديدا.
بال أو َّ
( )1أي ليس له يد يمنى لكي تقطع.
( )4وهو قطع اليد اليمنى يف الَّسقة االوىل وقطع الرجل اليَّسى يف الَّسقة الثانية.
( )0يف الرشط اخلامس الوارد يف املسألة .2434
( )2أي يَّسق بواسطة الكَّس او اخللع من اخلزنة او اخلزانة او من مكان مغلق.
( )9وهو النشال.
( )7فيعاقبهم احلاكم الرشعي ولكن ليس بقطع اليد او الرجل.
( )5أي فعل الفاحشة.
( )0كالبقر والغنم.
( )5أي أنه فعل الفاحشة مع حيوان مما ال يؤكل حلمه.
( )13أي داخل الكعبة الرشيفة بقصد االهانة.
( )11أي من احلرم املحيط بمكة وقد مر بيان حدود احلرم يف هامش املسألة .0773
( )14التغوط هو إخراج الرباز (الغائط) من دبره يف املسجد عن عمد بقصد االهانة.

م  :2454من استمنى بيده( )1أو بغريها( ،)4عزره احلاكم حسبام يراه من
املصلحة.
م  :2450من شهد شهادة زور(َ )0ج َلده اإلمام حسبام يراه ،ويطاف به ليعرفه
النا ( ،)2وال ُتقبل شهادته إال إذا تاب َّ
وكذ َب نفسه عىل رؤو األشهاد(.)9
م  :2052من أراد الزنا بامرأة جاز هلا قتله دفاع ًا عن نفسها ودمه هدر(.)7
م  :2459إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار
()0
حماربته .فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله عىل قتله جاز له قتله( ،)5وكان دمه
ضائع ًا وال ضامن عىل الدافع ،وجيوز الكف عنه يف مقابل ماله وتركه قتله هذا فيام إذا
أحرز ذلك(.)5
م  :2457إذا دخل شخص الدار ومل حيرز( )13واحتمل أن قصد الداخل ليس
( )1أي لعب بعضوه التناسيل حتى خيرج منه املني.
( )4بأن يستعمل شيئا آخر غري يده للعب بعضوه التناسيل حتى ينزل منه املني.
( )0أي شهد شهادة كاذبة.
( )2بمعنى أنه يتم التشهري به ليعرف النا

انه شهد شهادة كاذبة.

( )9أي لكي تتحقق توبته ويمكن االستامع اىل شهادته فيام بعد ال بد من أن يعرتف امام النا
وبشكل علني بأنه كان قد كذب يف شهادته وأنه يعلن توبته.
( )7أي أهنا ال تعاقب وليس لورثته احلق بمطالبتها بيشء.
( )5أي جاز لصاحب الدار أن يقتل اللص دفاعا عن نفسه او ماله او عرضه.
( )0أي كان دم اللص ضائعا بمعنى أنه ليس لورثته حق املطالبة بالعقوبة او بالتعويض.
( )5ومعنى ذلك أنه جيوز لصاحب الدار أن يرتك اللص يَّسق املال دون أن يقتله إذا علم أن هدف
اللص هو الَّسقة فقط دون أن يكون له هدف آخر كالقتل او االعتداء عىل العرض.
( )13أي إذا مل يتأكد صاحب الدار من ان الداخل هو لص قد جاء هبدف االعتداء بل احتمل سببا
آخرا.

هو التعدي مل جيز له االبتداء برضبه أو قتله ،نعم له منعه عن دخول داره.
م  :2455لو ُرضب اللص ف ُعطل مل جيز له( )1الرضب مرة ثانية ،ولو رضبه مرة
ثانية فهي مضمونة(.)4
م  :2450من اعتدى عىل زوجة رجل ،أو غالمه أو نحو ذلك من أرحامه
وأراد جمامعتها ،أو ما دون اجلامع فله دفعه وإن توقف دفعه عىل قتله جاز قتله ودمه
هدر(.)0
م  :2455من اطلع عىل قوم يف دارهم ،لينظر عوراهتم( )2فلهم زجره ،فلو
توقف عىل أن يفقأوا عينيه أو جيرحوه فال دية عليهم ،نعم لو كان املطلع حمرم ًا لنساء
صاحب املنزل( )9ومل تكن النساء عاريات مل جيز جرحه وال فقء عينيه.
م  :2403لو َق َتل رجال يف منزله ،وادعى أنه دخله بقصد التعدي عىل نفسه أو
عرضه أو ماله ،ومل يعرتف الورثة بذلك ،لزم القاتل إثبات مدعاه ،فإن أقام الب ِّينة عىل
ذلك ،أو عىل ما يالزمه فهو ،وإال اقتص منه(.)7
م  :2401جيوز لالنسان أن يدفع عن نفسه ،أو ما يتعلق به من مال وغريه،
( )1أي ال جيوز لصاحب الدار ان يرضبه مرة ثانية بعدما متكن من إعطابه بالرضبة االوىل.
( )4أي أن صاحب الدار يتحمل مسؤولية التعويض عىل السارق بدل رضبته الثانية.
( ) 0ومعنى ذلك أن من حياول االعتداء عىل أعراض النا فيجوز ألقرباء املعتدى عليها أن يردع
املعتدي حتى ولو أدى ذلك اىل قتل املعتدي وال يطالب القاتل بشيئ.
( )2بأن ينظر من سطح الدار أو من شباك او باب لينظر اىل النساء املحرمات عليه.
( )9كام لو كان ابن اخ املرأة يف البيت او ابن اختها مثال.
( ) 7أي ال بد من أن يقدم صاحب الدار دليال عىل ان املقتول قد دخل الدار هبدف االعتداء وأنه
قتله دفاعا ،وإن مل يستطع تقديم الدليل فيعاقب القاتل وال يؤخذ بقوله الحتامل ان يكون قد
استدرجه اىل منزله وقتله او ما اشبه ذلك.

الدابة الصائلة( ،)1فلو تلفت بدفعه مع توقف احلفظ عليه ،فال ضامن عليه(.)4
عض يدَ انسان ظل ًام ،فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك،
م  :2404لو َّ
فال َق َو َد وال دية( )0وكانت هدر ًا.
م  :2400لو تعدى كل من رجلني عىل آخر ضمن كل منهام ما جناه عىل
كف أحدمها َف َ
صال اآلخر( )9وقصد الكاف الدفع عن نفسه فال ضامن
اآلخر( ،)2ولو َّ
عليه(.)7
م  :2402لو ُتارح اثنان( ،)5وادعى كل منهام أنه قصد الدفع عن نفسه ،فإن
حلف أحدمها( )0دون اآلخر ضمن اآلخر ،وإن حلفا أو مل حيلفا مع ًا ضمن كل منهام
جنايته(.)5
م  :2409أجرة من يقيم احلدود من بيت املال(.)13

( )1أي الدابة اهلائجة التي خياف النا

منها وهي عىل تلك احلالة.

( ) 4كام لو هاج ثور وهجم عىل بعض املزارعني ومل يمكنهم التخلص منه اال بالقتل فال يشء عىل
من يقتل ذاك الثور اهلائج ،وال يتحمل مسؤولية التعويض لصاحبه.
( )0أي ال يعاقب املعضوض بسبب سقوط أسنان العاض ،وال ُيطا َلب بيشء.
( )2ألهنام معتديان وكل منهام يتحمل مسؤولية اعتداءه عىل االخر.
( )9أي توقف عن االعتداء عىل االخر بينام استمر االخر باعتداءه.
( )7فام يوقعه الذي توقف عن االعتداء دفاعا عن نفسه فيمن استمر باعتداءه ال يتحمل مسؤوليته.
( )5أي اختلف اثنان وجرح كل منهام االخر.
( )0أي حلف بأنه كان يدافع عن نفسه ومل يكن معتديا عىل االخر ومل حيلف االخر.
( )5فيتحمل كل واحد منهام مسؤولية الرضر الذي احلقه باآلخر.
( )13فيتوىل احلاكم الرشعي رصف االجرة للجالد الذي ينفذ العقوبات الرشعية.

وفيه فصول:


الفصل األول :يف قصاص النفس  -ص035



الفصل الثاِن :يف دعوى القتل وما يثبت به  -ص003



القسامة  -ص005
الفصل الثالث :يف َّ



الفصل الرابع :يف أحكام القصاص  -ص022



الفصل اخلامس :يف قصاص األطراف  -ص091

وفيه فصول:
م  :2407يثبت القصاص( )1بقتل النفس املحرتمة( )4املكافئة( )0عمد ًا وعدوان ًا،
ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل(َ )2
القتل( ،)9ولو بام ال يكون قاتال غالب ًا فيام إذا
ترتب القتل عليه( ،)7ويتحقق العمد بقصد ما يكون قاتال عاد ًة ،وإن مل يكن قاصدا
القتل ابتداء ًا( ،)5وأما إذا مل يكن قاصد ًا القتل ومل يكن الفعل قات ً
ال عاد ًة كام إذا رضبه
بعود خفيف ،أو رماه بحصاة فاتفق موته( )0مل يتحقق به موجب القصاص.
م  :2405كام يتحقق القتل العمدي فيام إذا كان فعل املكلف ع َّلة تامة للقتل(،)5
أو جزء ًا أخري ًا للع ّلة بحيث ال ينفك املوت عن فعل الفاعل زمان ًا( ،)13كذلك يتحقق
فيام إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ،كام إذا
رمى سه ًام نحو من أراد قت َله فأصابه فامت بذلك بعد مدة من الزمن( ،)11ومن هذا
( )1يقصد بالقصاص هنا :معاقبة القاتل بغري سبب رشعي بالقتل ،ف ُيقتل القاتل.
( )4أي النفس االنسانية التي ال جيوز قتلها بال سبب رشعي.
( )0املكافئ :هو املساوي ،وسيأيت تفصيل ذلك يف رشوط القصاص يف املسألة .2042
( )2فإ ذا مل يكن القاتل قد بلغ سن التكليف الرشعي أو كان جمنونا فال يتم االقتصاص منه بقتله.
( )9فإذا مل يكن القاتل قاصدا للقتل ومل يكن العمل بام يؤدي اىل القتل عادة فال حيكم بالقصاص.
( )7كام لو رضبه بكتاب بقصد القتل وأدى اىل قتله علام أن الكتاب ال يتم به القتل عادة.
( )5كام لو رضبه بسكني ومل يكن قاصدا قتله ،أو رماه برصاصة بقصد جرحه.
( )0أو رضبه بالكف فسقط ميتا.
( )5كام لو دفع شخصا عن السطح ،أو من مكان مرتفع فسقط ومات.
( )13كام لو رمى شخص آخرا يف بركة ماء وحاول الشخص اخلروج من املاء فمنعه شخص ثالث
اىل أن غرق ومات فيكون عمل الشخص الثالث هو السبب االخري يف موت الشخص.
( )11فسبب املوت هو السهم حتى بعد ميض فرتة زمنية وليس هناك سبب آخر للموت.

القبيل ما إذا خنقه بحبل ومل يرخه عنه حتى مات ،أو حبسه يف مكان ومنع عنه الطعام
والرشاب حتى مات ،أو نحو ذلك ،فهذه املوارد وأشباهها داخلة يف القتل العمدي.
م  :2400لو ألقى شخص ًا يف النار أو البحر متعمد ًا فامت ،فإن كان متمكن ًا
من اخلروج ومل خيرج باختياره ،فال َق َو َد وال د َّية( ،)4وإن مل يكن متمكن ًا من اخلروج
وإنجاء نفسه من اهلالك ،فعىل امللقي القصاص(.)0

()1

م  :2405لو أحرقه بالنار قاصد ًا به قتله أو جرحه كذلك ،فامت فعليه
القصاص وإن كان متمكنا من إنجاء نفسه باملداواة وتركها باختياره(.)2
م  :2453إذا َجنى عمد ًا ومل تكن اجلناي ُة مما تقتل غالب ًا ومل يكن اجلاِن قد قصد
هبا َ
القتل( )9ولكن اتفق موت املجني عليه بالَّساية فال يثبت عليه ال َق َود(.)7
م  :2451لو ألقى نفسه من شاهق عىل انسان عمد ًا قاصد ًا به قتله ،أو كان مما
( )1أي الشخص الذي تم القاؤه يف النار او يف املاء.
( )4أي ال يعا َقب امللقي وال يدفع التعويض ألن امليت كان باستطاعته إنقاذ نفسه ومل يفعل فيكون
بحكم من قتل نفسه.
( )0ألن امللقي حينئذ يكون هو القاتل.
( )2والفرق بني هذه املسألة واملسألة السابقة فيام لو كان الشخص َ
امللقى متمكنا من اخلروج هي أن
القتل يف املسألة السابقة قد حصل نتيجة لبقاء الشخص يف املاء او يف النار مع متكنه من اخلروج
ب لنفسه الغرق او احلريق فيكون قد قتل نفسه ،ولذا ال يعاقب
والنجاة ،فبقاؤه باختياره س َّب َ
امللقي ،وأما يف يف هذه املسألة فإن احلرق أو اجلرح قد حصل من الفاعل وهو املسبب للموت
حتى ولو رفض املحروق او اجلريح مداواة نفسه اىل أن مات ،فالفعل املؤدي اىل املوت قد
حصل من امللقي ولذا فإنه يعاقب عقوبة القتل العمدي.
( )9كام لو رمى شخصا بحجر او رضبه بعص ًا أو جرحه يف يده فأدى ذلك اىل املوت دون أن تكون
هذه االسباب مما يؤدي اىل املوت عادة ودون أن يقصد الفاعل القتل.
( )7لعدم قصد القتل ولعدم كون الفعل مما يؤدي اىل القتل عادة ،وعليه الدية.

يرتتب عليه القتل عادة فقتله ،فعليه ال َقود(.)1
وأما إذا مل يقصد به القتل ،ومل يكن مما يقتل عادة فال قود عليه.
وأما إذا مات امللقي فدمه هدر عىل كال التقديرين(.)4
م  :2454ليس للسحر حقيقة موضوعية ،بل هو إراءة غري الواقع بصورة
الواقع ،ولكنه مع ذلك لو سحر شخص ًا بام يرتتب عليه املوت غالب ًا أو كان بقصد
القتل( ،)0كام لو سحره فرتاءى له أن األسد حيمل عليه فامت خوف ًا ،كان عىل الساحر
القصاص(.)2
م  :2450لو أطعمه عمد ًا طعام ًا مسموم ًا َي ُ
قتل عاد ًة ،فإن علم اآلكل باحلال
وكان مميز ًا( ،)9ومع ذلك أقدم عىل أكله فامت فهو املعني عىل نفسه ،فال َقو َد وال دية
عىل املطعم(.)7
وإن مل يعلم اآلكل به( ،)5أو كان غري مميز( ،)0فأكل فامت فعىل املطعم القصاص
بال فرق بني قصده القتل به وعدمه(.)5
( )1ألنه قتل عمدي ،وإن مل يكن بآلة من آالت القتل ،ولكنه عمل يؤدي اىل القتل.
( )4أي أن من ألقى بنفسه ومات ليس له حق سواء كان قاصدا قتل اآلخر او مل يكن قاصدا.
( )0بحيث ألقى املسحور بنفسه يف النار او من مكان مرتفع فامت.
( )2إذ أن عمله أدى اىل موت الشخص املسحور ،رغم أن السحر هو أوهام ترتائى لالنسان.
( )9أي كان واعيا ومدركا بأن أكله للسم سيؤدي اىل موته.
( )7ألن امليت قد أكل باختياره وهو مدرك لنتيجة عمله فيكون كمن قتل نفسه باختياره.
( )5أي مل يعلم بوجود السم يف الطعام.
( )0بأن كان صغريا ال يدرك املخاطر من أكله للطعام املسموم.
( )5أي ال فرق يف عقوبة املطعم للطعام املسموم بني أن يكون قاصدا قتل اآلكل او غري قاصد ألن
السم الذي وضعه هلم يف الطعام هو مما يؤدي عادة اىل القتل.

وكذلك األمر( )1فيام لو َ
الس ُّم مما يقتل
السم يف طعام صاحب املنزل ،وكان ُ
جعل َّ
عاد ًة فأكل صاحب املنزل جاهال باحلال فامت.
م  :2452لو حفر بئر ًا عميقة يف معرض مرور النا متعمد ًا وكان املوت
املار ومات فعىل احلافر ال َق َود بال فرق
يرتتب عىل السقوط فيها غالبا( ،)4فسقط فيها ّ
بني قصده القتل وعدمه(.)0
نعم لو مل يرتتب املوت عىل السقوط فيها عادة وسقط فيها أحد املارة فامت
اتفاق ًا ،فعندئذ إن كان احلافر قاصد ًا القتل فعليه ال َقود( )2وإال فال(.)9
وكذلك يثبت القصاص لو حفرها يف طريق ليس يف معرض املرور ،ولكنه دعا
غريه اجلاهل باحلال لسلوكه قاصد ًا به القتل( ،)7أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة
فسلكه املدعو وسقط فيها فامت.
م  :2459إذا جرح شخص ًا قاصدا به قتله ،فداوى املجروح نفسه بدواء
()5
مسموم ،أو أقدم عىل عملية ومل تنجح فامت ،فإن كان املوت مستند ًا إىل فعل نفسه
( )1أي أنه يطبق عليه حكم القتل عمدا.
( )4ومن ذلك احلفريات الكبرية التي تتم يف الشوارع من قبل البلديات مثال دون ان يتم وضع
احلواجز الالزمة التي متنع من سقوط املارة فهذا أيضا من مصاديق القتل املتعمد.
( )0أي حتى ولو مل يكن القصد من تلك احلفر هو قتل املارة فلها نفس احلكم من كوهنا قتل متعمد.
( )2فيستحق احلافر القتل قصاصا ألنه حفرها بقصد أن يقتل من يقع فيها حتى ولو كانت صغرية.
( )9كام لو كانت احلفرة صغرية وال تؤدي عادة اىل موت من يقع فيها ومل تكن قد حفرت بقصد ان
يقع فيها اشخاص ويموتون ،ففي هذه احلالة إذا صادف موت شخص فال يعترب ذلك قتال
متعمدا.
( )7فاحلفرة مل تكن يف مكان يمر فيه النا ولكنه استدرج شخصا جاهال بوجود احلفرة لكي يمر
من هناك ويقع فيها كي يموت ،فيعترب حينئذ عمل احلافر قتال متعمدا.
( )5بمعنى أن املوت قد حصل بسبب العالج اخلاطئ وليس بسبب اجلرح.

فال َقو َد وال د َّية عىل اجلارح(.)1
نعم لويل امليت القصاص من اجلاِن بنسبة اجلرح أو أخذ الدية منه كذلك ،وإن
كان مستند ًا إىل اجلرح فعليه ال َقود(.)4وإن كان مستند ًا إليهام معا( )0كان لويل املقتول
ال َقود بعد رد نصف الدية إليه ،وله العفو وأخذ نصف الدية منه(.)2
م  :2457لو ألقاه من شاهق قاصد ًا به القتل ،أو كان مما يرتتب عليه القتل
عادة ،فامت املل َقى يف الطريق خوف ًا قبل سقوطه إىل األرض كان عليه القود ،ومثله
ما لو ألقاه يف بحر قاصد ًا به قتله أو كان مما يرتتب عليه املوت غالبا فالتقمه احلوت
قبل وصوله إىل البحر.
م  :2455لو أغرى به كلب ًا عقور ًا( )9قاصد ًا به قتله ،أو كان مما يرتتب عليه القتل
غالبا( ،)7فقتله فعليه القود(.)5
وكذا احلال لو ألقاه إىل أسد كذلك وكان ممن ال يمكنه االعتصام منه بفرار أو
نحوه( ،)0وإال فهو املعني عىل نفسه فال قود عليه وال دية( ،)5ومثله ما لو أهنش ح َّية
( )1فال يقتل اجلارح أو تؤخذ منه الدية بل يعاقب عىل اجلرح فقط.
( )4أي إن كان سبب املوت هو اجلرح وليس العالج اخلاطئ.
( )0أي أن سبب موت اجلريح هو اجلرح والعالج اخلاطئ وليس أحدمها.
( ) 2فإما أن يتم قتل اجلارح قصاصا ولكن مع إعطاء ورثته نصف الدية من قبل ورثة املقتول ألن
اجلارح يعترب رشيكا بالقتل بنسبة النصف ،وإما أن يأخذ ورثة القتيل نصف الدية من اجلارح.
( )9أي لو أطلق رساح كلب جارح نحو شخص ليعضه ويقتله.
( )7بأن كان كلبا رشسا مدربا.
( )5أي أن الذي وجه الكلب الرش

سواء كان صاحبه او غريه يتحمل مسؤولية القتيل.

( )0كام لو أقدم شخص عىل ادخال شخص آخر اىل القفص الذي يتواجد فيه االسد وأغلق الباب،
فيتم االقتصاص من هذا الشخص باعتباره قاتال.
( )5كام لو أدخله اىل قفص االسد و ترك الباب مفتوحا بحيث كان الشخص متمكنا من اخلروج

قاتلة( ،)1أو ألقاها عليه فنهشته ،فعليه ال َقود( )4بال فرق بني قصده القتل به وعدمه.
عضه األسد مثال ورستا( )0فامت
م  :2450لو جرحه بقصد القتل ،ثم َّ
بالَّساية( )2كان لويل املقتول َ
قتل اجلارح بعد رد نصف الدية إليه ،كام أن له العفو عن
القصاص ومطالبته بنصف الدية(.)9
م  :2455لو ك َّتفه ثم ألقاه يف أرض مسبعة مظنة لالفرتا
قاصد ًا به قتله فافرتسه السباع فعليه ال َقود(.)5
م  :2033لو ألقاه يف أرض مل تكن مظنة لالفرتا
فافرتسته السباع اتفاق ًا ،فال قود وعليه الدية فقط(.)0

عادة( )7أو كان

عادة ومل يقصد به قتله،

م  :2031لو حفر بئر ًا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون
احلافر.
وحبس ا ُملمسك مؤبد ًا حتى يموت
م  :2034لو أمسكه وقتله آخرُ ،قتل القاتل ُ
واهلرب ،ولكنه رفض اخلروج عنادا او مكابرة مما أدى اىل افرتاسه من قبل االسد ،فيكون القتيل
قد ساعد عىل قتل نفسه وال يعترب ذاك الشخص حينئذ قاتال.
( )1بأن رماه نحو احلية لتلدغه ،أو تركه مقيدا يف مكان مرور احلية.
( )4فيعترب هذا الشخص قاتال حتى ولو كان املوت قد حصل بسبب لدغة احلية.
( )0أي حصلت معه مضاعفات صحية نتيجة اجلرح ونتيجة العضة من االسد مثال او الكلب.
( )2أي مات نتيجة تلك املضاعفات الصحية الناُتة عن اجلرح والعض.
( )9كام مر يف املسألة  2459باعتباره رشيكا يف قتله عند جرحه بنسبة النصف.
( )7أي يف ارض موعرة تتواجد فيها احليوانات املفرتسة عادة او متر عليها.
( )5فيعترب هذا الشخص قاتال ويعاقب عىل هذا االسا .
( )0ألنه يعترب قتال خطأ وليس عمدا ،إذ مل يقصد القتل وليس املكان الذي رماه فيه مما تتواجد فيه
احليوانات املفرتسة عادة.

بعد رضب جنبيه وجيلد كل سنة مخسني جلدة(.)1
م  :2030لو اجتمعت مجاعة عىل قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر
ونظر إليه ثالث( )4فعىل القاتل ال َقود وعىل املُمسك احلبس مؤبد ًا حتى املوت ،وعىل
الناظر أن ُتفقأ عيناه(.)0
م  :2032لو أمر غريه بقتل أحد ،فقتله ،فعىل القاتل ال َقود( )2وعىل اآلمر احلبس
مؤبد ًا إىل أن يموت.
ولو أكرهه عىل القتل( )9فال ريب يف عدم جواز القتل ،ولو قتله( )7كان عليه
ال َقود ،وعىل املكره احلبس املؤبد.
املكره بالغ ًا عاقال.
هذا إذا كان َ
املكره وال عىل الصبي ،نعم
وأما إذا كان جمنون ًا أو صبي ًا غري مميز ،فال قود عىل َ
عىل عاقلة الصبي( )5الدية وعىل املكره احلبس مؤبدا.
م  :2039لو قال أقتلني فقتله فال ريب يف أنه قد ارتكب حمرم ًا واليثبت
القصاص.
غريه بأن َ
نفسه ،فقتل نفسه فإن كان املأمور صبي ًا
يقتل َ
م  :2037لو َ
أمر شخص َ
( )1أي حيكم عىل املمسك بالسجن املؤبد مع العقوبات املذكورة.
( )4بأن كان رشيكا هلم ولو بحضوره معهم مثال دون ان يبارش بيده شيئا.
( )0لكي يعمى بَّصه ،وهو احلكم الذي حكم به أمري املؤمنني عليه السالم يف مثل هذه القضية.
( )2فيعاقب القاتل بالقتل ،وليس اآلمر الذي يعاقب بالسجن املؤبد.
( )9سواء توعده بالقتل او بام هو أقل من القتل.
مكرها ومهددا بالقتل.
( )7إذ ال جيوز له قتل غريه حتى لو كان َ
( )5عاقلة الصبي هم أقرباؤه الذكور من جهة االب الذين جيب عليهم أن يدفعوا الدية لذوي
املقتول.

غري مميز( ،)1فعىل اآلمر القود( ،)4وإن كان مميز ًا أو كبري ًا بالغ ًا فقد أثم( )0وال َق َود عىل
اآلمر(.)2
متوعد ًا بام دون القتل ،أو بالقتل.
مكره ًا َ
هذا( )9إذا كان القاتل خمتار ًا أو َ
متو َّعد ًا بام يزيد عىل القتل من خصوصياته كام إذا قال :اقتل نفسك
وأما إذا كان َ
وإال لقطعتك إرب ًا إرب ًا( ،)7فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ ،وال يثبت ال َقود عىل
املكره(.)5
م  :2035لو أكر َه شخص ًا عىل قطع يد ثالث ُم َع َّين ًا كان أو غري م َع َّني( ،)0وهدَّ ده
قطع يده( ،)5ويسقط القصاص وتثبت الدية عىل املبارش(.)13
بالقتل إن مل يفعل جاز له َ
أكرهه عىل صعود ٍ
جبل أو شجرة أو نزول بئر فز َّلت قدمه وسقط
م  :2030لو َ
أكرهه عىل رشب سم فرشب
فامت ،فال َقو َد عليه وال د َّية( ،)11وكذلك احلال فيام إذا َ
( )1أي غري مدرك حلقيقة ما يقوم به نتيجة عدم قدرته عىل التمييز بني املفيد واملرض.
( )4أي يعاقب اآلمر بالقتل.
( )0أي يأثم الشخص البالغ فيام لو قتل نفسه استجابة ملن طلب منه ذلك.
( )2أي ال يعاقب اآلمر بالقتل ،بخالف ما لو كان املأمور به صغريا غري مميز.
( )9أي أن القاتل لنفسه يكون مأثوما.
( )7أي قطعتك قطعة قطعة ففي هذه احلالة جيوز للشخص قتل نفسه وال يكون مأثوما.
( )5أي أن الشخص االمر بالقتل ال يعترب قاتال يف هذه احلالة حتى ولو كان مهدد ًا.
( )0بأن قال له اقطع يد فالن او يد شخص ما وإال قتلتك.
للمكره قطع يد الشخص الثالث.
( )5أي جاز
َ
( )13أي أن عىل القاطع أن يدفع التعويض املادي للشخص الذي قطعت يده.
فصل يف املسألة بني أن يكون قاصدا من ذلك قتله وأن ذاك العمل يؤدي
( )11هناك من الفقهاء من َّ
اىل السقوط واملوت عادة ،وبني ما مل يكن قاصدا ذلك وال أن ذلك من شأنه أن يؤدي اىل املوت،
فحكم يف الصورة االوىل بأن اآلمر يستحق العقوبة فيام لو كان قاصد القتل ،والدية فيام لو مل
َ

فامت(.)1
م  :2035إذا شهدت ب ِّينة بام يوجب القتل ،كام إذا شهدت بارتداد شخص أو
بأنه قاتل لنفس حمرتمة أو نحو ذلك ،أو شهد أربعة بام يوجب الرجم كالزنا ،ثم بعد
إجراء احلدِّ ثبت أهنم شهدوا زور ًا كان ال َق َود عىل الشهود(.)4
وال ضامن عىل احلاكم اآلمر ،وال حدَّ عىل املبارش للقتل ،أو الرجم( ،)0نعم لو
مبارش القتل بأن الشهاد َة شهادة زور كان عليه ال َقود( )2دون الشهود.
َعلم
ُ
م  :2013لو جنى عىل شخص( )9فجعله يف حكم املذبوح ومل تبق له حياة
يبق له ادراك( ،)7وال شعور ،وال نطق ،وال حركة اختيارية ،ثم
مستقرة ،بمعنى أنه مل َ
ذبحه آخر( ،)5كان ال َق َود عىل األول( )0وعليه د َّية ذبح امليت(.)5
يكن قاصدا القتل ،وال يشء عليه فيام لو مل يكن قاصدا القتل ومل يكن ذاك العمل يؤدي اىل
املوت.
( )1فال يعاقب املكره.
( )4أي يعاقب الشهود مجيعا بالقتل نتيجة لشهادة الزور لوجود النص.
( )0أي ال يعاقب املنفذ للقتل او الرجم بل العقوبة منحَّصة بشهود الزور.
( ) 2أي يف هذه احلالة يكون العقاب خمتصا بالقاتل او الراجم ألنه نفذ عقوبة ويعلم اهنا نتيجة
لشهادة الزور وأن الشخص الذي نفذت فيه العقوبة ال يستحقها.
( )9بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور والقدرة.
( )7كام لو صار يف حالة غيبوبة فاقدا للوعي.
( )5سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما وفق ما يسمى بالقتل الرحيم
الذي قد يامرسه بعض األطباء او املمرضني هبدف ختليص املريض من العذاب حسب تصورهم
أو لسبب آلخر.
( )0أي يعاقب الشخص الذي تسبب باالعاقة الدائمة حسبام ُذكر بالقتل.
( )5أي يتعني عىل الثاِن ان يدفع دية ذبح امليت.

وأما لو كانت حياته مستقرة( ،)1كان القاتل هو الثاِن ،وعليه ال َق َود( ،)4واألول
جارح( )0سواء أكانت جنايته مما يفيض إىل املوت كشق البطن أو نحوه ،أم ال كقطع
أنملة أو ما شاكلها.
م  :2011إذا قطع يدَ شخص وقطع آخر رج َله قاصد ًا كل منهام قت َله فاندملت
إحدامها( )2دون األخرى ثم مات بالَّساية( ،)9فمن مل يندمل جرحه هو القاتل وعليه
ال َق َود(.)7
َ
اندمل جرحه فعليه القصاص يف الطرف ،أو الد َّية مع الرتايض(.)5
ومن
جرح اثنان شخص ًا جرحني بقصد القتل( )0فامت املجروح
م  :2014لو
َ
بالَّساية( ،)5فادعى أحدمها اندمال جرحه وصدقه الويل(َ ،)13ن ُف َذ إقراره عىل نفسه ،ومل
ينفذ عىل اآلخر(.)11
وعليه فيكون الويل مدعي ًا استنا َد القتل إىل جرحه ،وهو منكر له ،فعىل الويل
( )1بحيث كان ال يزال يمتلك الوعي والقدرة عىل التفكري.
( )4أي أن الشخص الذي قتله هو الذي يستحق عقوبة القتل ال الشخص الذي جرحه.
( )0فيعاقب االول باعتباره جارحا وليس قاتال حتى ولو كان اجلرح مما يؤدي اىل املوت.
( )2أي شفي اجلرح الناتج عن قطع اليد او الرجل ،وبقي اجلرح االخر.
( )9نتيجة املضاعفات احلاصلة يف جسمه بعد قطع يده ورجله.
( )7فل و شفيت يده وبقيت رجله تنزف مثال او ملتهبة ومات بسببها فيعاقب بالقتل من قطع رجله.
( )5أي يتحمل يف املثال املذكور من قطع له اليد عقوبة قطع اليد أو التعويض إذا قبل الورثة.
( )0كام لو طعنه أحدمها يف صدره وطعنه االخر يف رقبته.
( )5أي نتيجة ملا أصابه من جراح ،ومثله ما لو كان اجلرح بالرصاص وليس بالسكني.
( )13كام لو ادعى مثال الشخص الذي طعنه يف رقبته بأنه قد شفي من تلك الرضبة وان سبب املوت
يعود اىل الرضبة التي رضبه هبا االخر يف صدرهَ ،
وقبل ويل امليت هبذا االدعاء.
( )11فتتم تربئة الطاعن يف الرقبة من التسبب باملوت وال تثبت املسؤولية عىل الطاعن يف الصدر.

االثبات(.)1
م  :2010إذا قطع اثنان يدَ شخص ،ولكن أحدمها قطع من الكوع( )4واآلخر
من الذراع( )0فامت بالَّساية ،فإن استند املوت إىل كلتا اجلنايتني مع ًا كان كالمها قاتال،
وإن استند إىل قاطع الذراع ،فالقاتل هو الثاِن( ،)2واألول جارح نظري ما إذا قطع أحد
يد شخص وقتله آخر ،فاألول جارح والثاِن قاتل.
م  :2012لو كان اجلارح والقاتل واحد ًا( )9فتدخل د َّية الطرف يف دية النفس،
ويكتفى بد َّية واحدة وهي د َّية النفس(.)7
وأما يف القصاص ،فإن كان اجلرح والقتل بجناية واحدة ،كام إذا رضبه رضبة
واحدة فقطعت يده فامت فيدخل قصاص الطرف يف قصاص النفس( ،)5وال يقتص
منه بغري القتل.

( ) 1فبعد تربئة الطاعن يف الرقبة مثال من التسبب يف املوت ،يصري ويل امليت مدعيا حلصول املوت
بسبب طعنة الصدر ،ويعترب الطاعن يف الصدر منكرا ،وحينها يتعني عىل الويل املدعي تقديم
االثبات عىل كون الوفاة قد حصلت بسبب رضبة الصدر كي يؤخذ بدعواه ،كام لو حصل عىل
تقرير طبي معترب حيدد أن سبب الوفاة ناتج عن الرضبة أو الطلقة يف الصدر،وال يكفي جمرد
تربئة الطاعن يف الرقبة من املسؤولية يف اثباهتا عىل الطاعن يف الصدر.
( )4الكوع :هو املفصل بني الكف والذراع لناحية االهبام ،واملفصل االخر بني الكف والذراع
لناحية البنَّص يسمى الكرسوع.
( )0الذراع :هو اليد اىل املرفق ،ومعناه أن الثاِن قد قطع الذراع بعد أن قطع االول اليد اىل الزند.
( )2فيعاقب الذي قطع اليد بكونه جارحا ويعاقب الثاِن الذي قطع الذراع باعتباره قاتال.
( )9كام لو قطع يده أوال ثم قتله.
( )7فيتعني يف مورد دفع الدية أن تدفع اىل ذوي املقتول دية القتل وليس دية القطع ثم دية القتل.
( )5فال يعاقب القاتل بقطع اليد ثم بالقتل بل يكتفى بعقوبة القتل.

وكذلك إذا كان اجلرح والقتل برضبتني متفرقتني زمان ًا( ،)1كام لو قطع يده ومل
يمت به ثم قتله(.)4
وأما إذا كانت الرضبتان متواليتني زمان ًا كام إذا رضبه رضبة فقطعت يده مثال
ورضبه رضبة ثانية ،فقتلته( ،)0فال حيكم بالتداخل(.)2
م  :2019إذا قتل رجالن رج ً
ال مثال ،جاز ألولياء املقتول قتلهام ،بعد أن يردوا
إىل أولياء كل منهام( )9نصف الدية ،كام أن هلم أن يقتلوا أحدمها( ،)7ولكن عىل اآلخر
أن يؤدي نصف الدية إىل أهل املق َتص منه( ،)5وإن قتل ثالثة واحد َا كان كل واحد
منهم رشيكا يف قتله بمقدار الثلث.
وعليه فإن َ
قتل و ُّيل املقتول واحد ًا من هؤالء الثالثة ،وجب عىل كل واحد من
اآلخرين( )0أن يرد ثلث الدية إىل أولياء املق َتص منه.
وإن قتل اثنني منهم وجب عىل الثالث أن يرد ثلث الد ّية إىل أولياء املقتص
ويل املقتول املقتص أن يرد إليهم متام الد َّية( )5ليصل إىل أولياء كل
منهام ،وجيب عىل ّ
( )1بأن كانت احدى الرضبتني صباحا مثال والثانية عَّصا او يف اليوم التايل.
( )4فيعاقب القاتل بالقتل وهي العقوبة االشد وال يعاقب عىل قطعه اليد أوال ثم عىل قتله له.
( )0ومثله ما لو اطلق عليه رصاصة فأصابه يف يده وجرحه ،ثم أطلق عليه رصاصة يف رأسه فقتله.
( )2ومعنى ذلك أن القاتل يعاقب بعقوبتني ،عقوبة للجرح ،وعقوبة للقتل.
( )9أي اىل أولياء كل من القاتلني.
( )7أي حيق لذوي املقتول أن يقتلوا واحدا من القاتلني بدل قتل االثنني.
( )5أي يتعني عىل القاتل الثاِن الذي بقي حيا أن يدفع نصف الدية اىل ورثة القاتل االول.
( )0أي من القات َلني الذين مل ُيقتال.
( )5ألن حقه يف القصاص أن يقتل شخصا واحدا ،وإذا اراد أن يقتل شخصا ثاني ًا من القتلة فعليه
أن يدفع د َّية كاملة ،ف ُتجمع مع ثلث الدية الذي يدفعه القاتل الذي سيبقي حيا وتوزع عىل
القات َلني الذين أراد قتلهام قصاصا بحيث ُيعطي كل واحد منهام ثلثا الدية قبل أن ينفذ فيهام

واحد من املقتو َلني ثلثا الدية قبل االقتصاص ،وإن أراد قتل مجيعهم ،فله ذلك( )1بعد
أن يرد إىل أولياء كل واحد منهم ثلثي الد َّية.
م  :2017تتحقق الرشكة يف القتل بفعل شخصني مع ًا وإن كانت جناية أحدمها
أكثر من جناية اآلخر ،فلو رضب أحدمها رضبة واآلخر رضبتني أو أكثر فامت
املرضوب واستند موته إىل فعل كليهام كانا متساويني يف القتل ،وعليه فلويل املقتول
أن يقتل أحدمها قصاص ًا ،كام أن له أن يقتل كليهام معا عىل التفصيل املتقدم(.)4
م  :2015لو اشرتك انسان مع حيوان  -بال اغراء( - )0يف قتل مسلم ،فلويل
املقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إىل وليه نصف الدية ،وله أن يطالبه بنصف الدية(.)2
م  :2010إذا اشرتك األب مع أجنبي يف قتل ابنه جاز لويل املقتول( )9أن يقتل
األجنبي ،وأما األب فال ُيقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لويل املقتص منه( )7يف فرض
القصاص ،ولويل املقتول مع عدم االقتصاص(.)5
وكذلك إذا اشرتك مسلم وذمي يف قتل ذمي(.)0
القتل.
( )1أي حيق لويل املقتول ان يقتل القتلة الثالثة ولكن عليه أن يدفع أوال وقبل القتل دية اثنني توزع
عىل القتلة الثالثة ،فيصل ثلثا الدية اىل كل واحد من القتلة.
( )4يف املسألة السابقة.
( )0بأن ال يكون القاتل قد استعان باحليوان عىل قتل املسلم ،أما لو كان احليوان قد َترك بتوجيه
من القاتل فالقاتل هو املسؤول بمفرده.
( )2باعتبار ان القتل قد حصل من الطرفني.
( )9فهنا تسقط والية االب الشرتاكه بالقتل وتنتقل اىل غريه من الورثة.
( )7أي لورثة رشيكه يف جريمة قتل ابنه ،الذي اشرتك مع األب يف جريمة القتل.
( )5أي أن االب القاتل يف مثل هذه احلالة عليه أن يدفع نصف دية ابنه القتيل اىل ورثته االخرين.
( )0أي يطبق نفس احلكم فيجوز لويل القتيل الذمي من أهل الكتاب أن يقتل الذمي القاتل ويتعني

م ُ :2015يقتص من اجلامعة املشرتكني يف جناية األطراف حسب ما عرفت يف
قصاص النفس(.)1
وتتحقق الرشكة يف اجلناية عىل األطراف بفعل شخصني أو أشخاص معا عىل
نحو تستند اجلناية إىل فعل اجلميع ،كام لو وضع مجاعة سكينا عىل يد شخص
وضغطوا عليها حتى قطعت يده ،أو إذا وضع أحد سكين ًا فوق يده وآخر َتتها
وضغط كل واحد منهام عىل سكينه حتى التقيا(.)4
م  :2043لو اشرتكت امرأتان يف قتل رجل كان لويل املقتول قتلهام مع ًا بال
ر ّد( ،)0ولو ُك َّن أكثر كان له قتل مجيعهن ،فإن شاء قتلهن وأدى فاضل د َّيتهن إليهن ثم
قتلهن مجيع ًا(.)2
وأما إذا قتل بعضهن ،كام إذا قتل اثنتني منهن مثال وجب عىل الثالثة رد ثلث
دية الرجل إىل أولياء املقتص منهام(.)9
م  :2041إذا اشرتك رجل وامرأة يف قتل ٍ
رجل ،جاز لو ِّيل املقتول قتلهام مع ًا،
عىل القاتل املسلم ان يدفع نصف الدية اىل ورثة رشيكه القاتل .وال جيوز قتل املسلم ،كام جيوز
لويل القتيل الذمي ان يأخذ الدية نصفها من املسلم القاتل ونصفها من الذمي القاتل.
( )1حسبام مر يف املسائل  2407وما بعدها.
( ) 4فيعترب هؤالء رشكاء يف قطع اليد وهنا يتخري الشخص بني أن يطلب قطع يد الشخصني
املشرتكني يف قطع يده عىل أن يدفع دية قطع يد توزع عليهام ،وبني أن يطلب قطع يد احدمها
فيدفع هو االخر نصف دية الي د اىل رشيكه ،وبني أن يطلب دية قطع يده من االثنني الذين
اشرتكا معا فيأخذ من كل واحد منهام نصف دية قطع اليد.
( )0أي ال جيب عليه ان يدفع شيئا من الدية اىل ورثتهام.
( ) 2فلو كن أربع نساء مثال فيتعني عىل ويل الرجل ان يدفع دية امراتني ،وهي تساوي دية رجل
واحد وتوزع عىل ورثة النساء االربعة.
( )9أي اىل ورثة القاتلتني اللتني ُقتلتا.

بعد أن يرد نصف الد َّية إىل أولياء الرجل دون أولياء املرأة( ،)1كام أن له َ
قتل املرأة
ومطالبة الرجل بنصف الدية.
وأما إذا قتل الرجل وجب عىل املرأة رد نصف الدية إىل أولياء املقتص منه(.)4
م  :2044كل موضع وجب فيه الرد عىل الو ِّيل عند إرادته القصاص  -عىل
اختالف موارده  -لزم فيه تقديم الرد عىل استيفاء احلق كالقتل ونحوه.
فإذا كان القاتل اثنني ،وأراد ويل املقتول قتلهام مع ًا وجب عليه أوال ر ّد نصف
الد َّية إىل كل منهام ،ثم استيفاء احلق منهام(.)0
م  :2040لو قتل رجالن رجال وكان القتل من أحدمها خطأ ومن اآلخر
عمد ًا ،جاز ألولياء املقتول َ
قتل القاتل عمد ًا بعد ردهم نصف ديته إىل ول ِّيه ،ومطالبة
عاقلة القاتل خطأ( )2نصف الدية ،كام هلم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الد َّية منه
بقدر نصيبه(.)9
وكذلك احلال فيام إذا اشرتك صبي مع رجل يف قتل رجل عمد ًا(.)7
( )1فالرشاكة يف القتل متساوية بني الرجل واملرأة وأما يف الدية فدية املرأة نصف دية الرجل.
( )4أي ان املرأة تدفع نصف دية القتيل اىل ورثة رشيكها القاتل.
( )0وامليزان يف ذلك أن كل عملية قتل تكون فيها دية القتلة أكثر من دية القتيل فيجوز لذوي القتيل
قتل مجيع القتلة ولكن عليهم أوال ان يدفعوا الزائد عن دية قتيلهم اىل هؤالء قبل تنفيذ العقوبة
فيهم ألن لذوي القتيل احلق بام يساوي دية قتيلهم فإذا ارادوا االقتصاص من مجيع القتلة بام
يزيد عن دية قتيلهم فيتعني عليهم اعطاء احلق الزائد أوال.
( ) 2عاقلة القاتل :هم اقرباؤه الذكور من ناحية االب الذي جيب عليهم دفع الدية يف مورد قتل
اخلطأ.
( )9أي نصف الدية فيام لو كان القاتل اثنان مثال.
( )7أي أن حكم الصبي وهو غري البالغ كحكم القاتل خطأ فال يقتل بل تؤخذ الد ّية من اقرباءه
الذكور.

م  :2042يشرتط لصحة القصاص َتقق مخسة رشوط :وهي التساوي يف
احلرية ،والتساوي يف الدين ،وأن ال يكون القاتل أبا للمقتول ،وأن يكون القاتل بالغا
عاقال ،وأن ال يكون املقتول مهدور الدم.
الرشط األول :التساوي يف احلرية والعبودية(.)1
احلر( )4عمد ًا ُقتل به ،وكذا إذا َقتل احلُ َّرة ،ولكن بعد رد
احلر َّ
م  :2049إذا َقتل ُّ
نصف الدية إىل أولياء املقتص منه(.)0
م  :2047إذا َقتلت احلُ َّر ُة احلُ َّر َة ُقتلت هبا ،وإذا َقتلت احلُ َّر فكذلك ،وليس لويل
املقتول مطالبة ول ِّيها بنصف الدية(.)2
م  :2045إذا َق َتل احلُ ُّر احلُ َّر ،أو احلُ َّر َة خطأ حمض ًا ،أو شبيه عمد( ،)9فال
َقصاص( .)7نعم تثبت الد َّية وهي عىل األول َتمل عىل عاقلة القاتل( ،)5وعىل الثاِن يف

( ) 1بام أنه ال وجود يف زماننا للعبيد فسيتم االكتفاء بذكر املسائل املتعلقة باالحرار دون املسائل
املرتبطة بالعبيد.
( )4أي الرجل احلر رجال حرا.
( )0ألن دية املرأة هي نصف دية الرجل فيتم قتل الرجل الذي قتل امرأ ًة ولكن بعد أن يدفع أوليا ُء
املرأة نصف الدية اىل ورثة القاتل.
( )2باعتبار ان ديتها نصف دية الرجل بل ُيكتفى بقتلها من دون ان يكون هناك حق آخر لورثة
القتيل.
( )9القتل الشبيه بالعمد هو كالرضب مثال بام ال يؤدي عادة اىل املوت ولكنه صادف وحصل املوت.
( )7أي ال يعاقب القاتل يف مثل هذه احلالة بعقوبة القتل بل يتعني دفع التعويض املادي وهو الد َّية.
( )5أي أنه يف مورد قتل اخلطأ فإن أقارب القاتل من الذكور هم الذين يتحملون دفع الد َّية املادية.

ماله( )1عىل تفصيل يأيت يف باب الديات إن شاء اهلل تعاىل(.)4
م  :2040لو قتل ُح ٌّر ُح َّرين فصاعد ًا فليس ألوليائهام إال قت َله ،وليس هلم
مطالبته بالد َّية إال إذا رىض القاتل بذلك( ،)0نعم لو قتله و ُّيل أحد املقتولني فيجوز أخذ
اآلخر الد َّية من ماله(.)2
الرشط الثاين :التساوي يف الدِّ ين.
فال ُيقتل املسلم بقتله كافر ًا :ذمي ًا كان أو مستأمن ًا( )9أو حربي ًا ،كان قتله سائغ ًا أم
عزره احلاكم حسبام يراه من املصلحة(.)7
مل يكن ،نعم إذا مل يكن القتل سائغ ًاَّ ،
ويف قتل الذمي من النصارى واليهود واملجو

يغرم الدية( ،)5كام سيأيت(.)0

هذا مع عدم االعتياد ،وأما لو اعتاد املسلم قتل أهل الذمة جاز لويل الذ ِّمي
املقتول قت َله بعد رد فاضل ديته(.)5
( )1أي أن القاتل يف صورة القتل شبه العمد يتحمل من ماله مسؤولية دفع الدية اىل ورثة القتيل.
( )4من املسألة  2272وما بعدها.
( ) 0أي أن احلق املتعني هو االقتصاص من القاتل بأن ُيقتل ،وأما لو وافق اولياء الضحايا عىل أن
يأخذوا الدية ووافق القاتل عىل دفع الدية فيصح ذلك.
( )2باعتبار ان عملية قتله مل تكن عقوبة عىل قتله االثنني بل كانت عقوبة عىل قتل واحد فيجوزحينئذ
لورثة الثاِن ان يأخذوا الدية من مال القاتل.
( )9املستأمن هو من ُأعطي األمان املوقت عىل نفسه وماله وعرضه ودينه من قبل املسلمني.
املسلم الكافر بدون مسوغ رشعي مقبول فيعاقبه احلاكم بام يراه مناسبا.
( )7أي إذا قتل
ُ
( )5أي جيب عىل املسلم ان يدفع الدية اىل ورثة املقتول من أهل الكتاب.
( )0بيان دية الذمي يف املسألة .2255
( )5أي أنه فيام لو كان املسلم قد اعتاد قتل أشخاص من أهل الذمة فعندها جيوز لويل الذمي قتل
املسلم بعد دفع التفاوت يف مقدار الدية بني املسلم والذمي كام يرد بيان دية الذمي يف املسألة
.2255

م ُ :2045يقتل الذ ِّمي بالذمي ،وبالذمية بعد رد فاضل ديته إىل أوليائه( ،)1و ُتقتل
الذمية بالذمية وبالذمي.
ولو َقتل الذمي غريه من الكفار املحقوِن( )4الدم ُقتل به.
م  :2003لو َقتل الذ ِّم ُّي مسل ًام عمد ًاُ ،دفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا قتلوه،
وإن شاءوا عفوا عنه ،وإن شاءوا اسرتقوه(.)0
أسلم الذ ِّمي قبل االسرتقاق،
وإن كان معه مال دفع إىل أوليائه( )2هو وماله ،ولو َ
كانوا باخليار بني قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا ريض هبا(.)9
الكافر كافر ًا ثم أسلم ،مل ُيقتل به ،بل ُتب عليه الدية( )7إن
م  :2001لو َقتل
ُ
كان املقتول ذا دية.
م  :2004لو َق َتل ولدُ احلالل ولدَ الزناُ ،قتل به.
م  :2000الضابط يف ثبوت القصاص وعدمه إنام هو حال املجني عليه حال
اجلناية ،إال ما ثبت خالفه ،فلو جنى مسلم عىل ٍ
ذمي قاصد ًا قت َله،أو كانت اجلناية
قاتلة عادة ،ثم أسلم فامت( ،)5فال قصاص(.)0
( )1كام هو احلال يف املسلم واملسلمة والذي مر بيانه يف املسألة .2049
( )4حمقون الدم :هو الذي حفظت الرشيعة دمه فال جيوز قتله.
( )0وبام أنه ال مصاديق لالسرتقاق يف زماننا وأنه غري ممكن فيبقى التخيري بني القتل والعفو والدية.
( )2أي اىل أولياء املقتول.
( )9ومعنى ذلك أن د فع الدية ليس واجبا عىل القاتل بل يمكنه عرضها عىل اولياء املقتول ،فإن
قبلوا هبا فيعفى حينئذ من القتل.
( )7أي إن كان الكافر املقتول حمقون الدم فيجب عىل القاتل ان يدفع الدية بعد اسالمه.
( )5أي أسلم الذمي اجلريح بعد حماولة قتله ثم مات متأثرا بتلك املحاولة.
( )0فال يقتل القاتل يف هذه احلالة باعتباره قتل مسل ًام.

نعم تثبت عليه دية النفس كاملة(.)1
م  :2002لو َجنى الصبي ٍ
بقتل أو بغريه ،ثم بلغ مل ُيقتص منه( ،)4وإنام تثبت الدية
عىل عاقلته.
م  :2009لو رمى سه ًام وقصد به ذمي ًا ،أو كافر ًا حربي ًا ،أو مرتد ًا ،فأصابه بعدما
أسلم( ،)0فال َقود( )2بل عليه الدية.
وكذا لو جرح حربي ًا أو مرتد ًا فأسلم املجني عليه ،ورست اجلناية فامت(،)9
فعليه الدية.
م  :2007إذا قطع يدَ مسلم قاصد ًا به قتله ،ثم ارتد املجني عليه فامت ،فال َقود
لويل املقتول االقتصاص من اجلاِن بقطع يده.
يف النفس وال دية( ،)7وليس ِّ
مات ،فيثبت ال َق َود(.)5
تاب ،ثم َ
ولو ارتدَّ  ،ثم َ
م  :2005لو قتل املرتدُ ذمي ًا ،ف ُيقتل املرتد به( ،)0ولو عا َد إىل االسالم مل ُيقتل
حتى وإن كان فطري ًا(.)5
( )1فيدفع القاتل املسلم اىل ذوي املقتول دية القتيل املسلم ،ألنه عندما مات كان قد صار مسلام.
( ) 4ألنه عندما قتل او جرح مل يكن قد بلغ سن التكليف الرشعي فيتعني دفع الدية من قبل أقاربه
الذكور من جهة أبيه.
( )0ومثاله يف زماننا ما لو وضع له قنبلة بقصد قتله فانفجرت به بعدما أسلم.
( )2أي ال يقتل الرامي بل جيب عليه ان يدفع الد َّية الكاملة باعتبار القتيل مسلام.
( )9أي مات متأثرا بجراحه بعد أن أسلم.
( )7ألنه عندما مات كان مهدور الدم لكونه صار مرتدا عن االسالم.
( )5أي يعاقب الفاعل بقطع يده.
( )0أي ُيقتل القاتل املرتد لقتله ذمي ًا.
( )5فال ُيقتل القاتل املرتد لو رجع اىل االسالم حتى ولو كان فطريا ممن ولد من ابوين مسلمني.

ذمي قاصد ًا قتله ،أو كانت اجلناية قاتل ًة عادة،ثم
م  :2000لو جنى مسلم عىل ِّ
ارتد اجلاِن ،ورست اجلناية فامت املجني عليه( )1ثبت ال َقود(.)4
م  :2005لو َقتل ذ ِّمي مرتد ًا ُقتل به ،وأما لو قتله مسلم فال قود عليه ،لعدم
غري الذ ِّمي من أقسام الكفار.
الكفاءة يف الدين .وأما الد َّية فال تثبت يف قتل املسلم َ
م  :2023إذا كان عىل مسلم ٍقصاص ،فقتله غري الويل بدون إذنه( ،)0ثبت عليه
القود.
سب النبي
م  :2021لو وجب قتل شخص بزنا ،أو لواط ،أو نحو ذلك غري ِّ
| فقتله غري اإلمام × فيثبت القود( ،)2أو الدية مع الرتايض.
م  :2024ال فرق يف املسلم املجني عليه بني األقارب واألجانب ،وال بني
الوضيع والرشيف ،وال يقتل البالغ بقتل الصبي(.)9
الرشط الثالث :أن ال يكون القاتل أبا للمقتول.
ويعزر(.)7
فإنه ال يقتل بقتل ابنه وعليه الديةَّ ،
( )1متأثرا بجراحه.
( )4فيقتل املرتد عقوبة لقتله الذمي ألن القاتل مل يكن مسلام حني موت القتيل.
( )0كام لو كان املسلم مستحقا للقتل لقتله شخصا ما ،وأقدم شخص آخر عىل قتل القاتل من دون
اذن او تكليف من اصحاب احلق بقتله وهم ذووا القتيل فعندها يعاقب قاتل القاتل بالقتل ألنه
قتله بغري وجه حق.
( )2أي يثبت القصاص بحق القاتل حتى ولو كان املقتول مستحقا للقتل وذلك أنه ال حيق للقاتل
ان يقوم به بل هو حق لالمام او للحاكم الرشعي ،باستثناء ما لو كان القتيل قد سب النبي فإن
دمه يكون مباحا ملن يقدر عليه.
( )9أي إن كان املقتول صبي ًا غري بالغ فال يقتل القاتل البالغ خالفا ملا عليه رأي مشهور الفقهاء.
( )7أي يعاقب االب عىل قتل ابنه ويدفع الدية ولكنه ال ُيقتل.

ويشمل هذا احلكم أب األب أيضا.
م  :2020لو َقتل شخص ًا ،وادعى أنه ابنه ،ف ُيسمع قوله إن مل يكن له معارض(.)1
وكذلك لو ادعاه اثنان ،وقتله أحدمها أو كالمها ،مع عدم العلم بصدق
أحدمها(.)4
وأما إذا ُعلم بصدق أحدمها( ،)0أو ثبت ذلك بدليل تعبدي( ،)2ومل يمكن تعيينه(،)9
فيعامل كل منهام معاملة غري األب(.)7
م  :2022لو َ
قتل الرجل زوجته ،وكان له ولد منها فال يثبت حق القصاص
لولدها(.)5
( ) 1أي يؤخذ بقول القاتل أنه أب القتيل إن مل يكن هناك من يدعي أبوته ،أو من يدعي نسبته
لشخص آخر بحيث تكون هذه الدعوى معارضة الدعاء أبوة القاتل.
( )4أي لو كانت دعوى األبوة من اثنني اشرتكا او اشرتك احدمها يف القتل مع عدم الوثوق
بصدقهام ،فيسمع أيضا الدعاءمها مع عدم وجود معارض هلام فيام ادعياه.
( )0كام لو كنا نعلم بأن أحدمها هو االب ولكننا ال نستطيع تعيينه من بينهام لكوهنام أخوين مثال .
( )2كام لو كان احلكم ببنوته الحدمها مستند ًا لقاعدة الولد للفراش وللعاهر احلجر ،التي تلحق
الولد بزوج املرأة ،فيام لو ادعاه رجل زان مث ً
ال فتثبت األبوة للزوج بالدليل التعبدي.
( ) 9أي ثبت أن واحدا منهام هو أبوه ولكن مل يمكن َتديده ومعرفة االب احلقيقي ،من الزاِن،
ويمكن تصوير املثال بصورة أخرى فيام لو كنا نعرف الزوج احلقيقي وذلك ما لو كان القتيل
ابنا إلمرأة تزوجت رجال ثم طلقها وتزوجت بعده رجال ،وادعى كال الرجلني ان الولد هو
ابنه ،فهنا ُيعلم بصدق احدمها غري املعني ،ولكن ال ُيعلم َمن هو أبوه منهام لعدم املعرفة الدقيقة
بعمر القتيل مثال.
( )7فمن ثبت انه القاتل ُيقتل به لعدم ثبوت األبوة فال ُتري احكامها ،وان اشرتكا معا فيجوز لويل
املقتول قتلهام معا بعد دفع دية واحدة تقسم عىل االثنني قبل قتلهام.
( )5أي ليس للولد حق باملطالبة بقتل ابيه قصاصا لقتله االم.

كام لو قذف الزوج زوجته امليتة( )1وال وارث هلا إال ولدها منه(.)4
م  :2029لو َ
قتل أحد األخوين أبامها ،واآلخر أمهام فلكل واحد منهام عىل
اآلخر ال َقود( ،)0فإن بدر أحدمها ،فاقتص ،كان لوارث اآلخر االقتصاص منه(.)2
الرشط الرابع :أن يكون القاتل عاقال بالغ ًا ،فلو كان جمنون ًا مل ُيقتل ،من دون
فرق يف ذلك بني كون املقتول عاقال أو جمنونا .نعم َُتمل عىل عاقلته الدية(.)9
وكذلك الصبي ال ُيقتل بقتل غريه صبي ًا كان أو بالغ ًاُ ،
وَتمل عىل عاقلته الدية.
والعربة يف عدم ثبوت ال َق َود باجلنون حال القتل ،فلو َقتل وهو عاقل ثم ُج َّن مل
يسقط عنه القود(.)7
الويل( )5واجلاِن يف البلوغ وعدمه حال اجلناية ،فادعى
م  :2027لو اختلف ُّ
الويل أن اجلناية كانت حال البلوغ ،وأنكره اجلاِن ،كان القول قول اجلاِن مع يمينه(،)0
( )1بأن اهتمها بالزنا.
( ) 4فال حيق البنه ان يطالب بإقامة احلد عىل والده ،نعم لو كان للمرأة ولد من زوج آخر فلهذا
الولد احلق بمطالبة اقامة حد القذف عىل الرجل الهتامه زوجته امليته بالزنا ،ألنه يطالب بحق
أمه امليتة من زوجها القاذف هلا .
( )0أي حيق لقاتل االم أن يقتل أخاه قصاصا ألنه قتل أباه ،وحيق لقاتل االب أن يقتل أخاه قصاصا
ألنه قتل أمه.
( )2أي إن أقدم أحد االخوين عىل قتل أخيه قصاصا ألنه قتل امهام مثال فيجوز لورثة االخ القتيل
أن يقتلوا االخ القاتل ألنه قتل االب وليس ألنه قتل اخاه.
الذكور من ناحية االب دفع الد َّية لذوي املقتول.
( )9أي يتحمل أقربا ُء املجنون القاتل
ُ
( )7فيقتل حينئذ حتى ولو كان جمنونا ألنه عندما أقدم عىل القتل كان عاقال وليس جمنونا.
( )5أي ويل دم القتيل.
( ) 0أي إذا مل يكن هناك ما يثبت دعوى أي منهام فيؤخذ بكالم اجلاِن بعد أن حيلف يمينا من أنه مل
يكن بالغا حني إقدامه عىل القتل.

وعىل الويل االثبات.
الويل أن اجلناية كانت حال
وكذلك احلال فيام إذا كان جمنون ًا ثم أفاق ،فادعى ُّ
اإلفاقة ،وادعى اجلاِن أهنا كانت حال اجلنون ،فالقول قول اجلاِن مع يمينه.
نعم لو مل يكن اجلاِن مسبوقا باجلنون ،فادعى أنه كان جمنونا حال اجلناية ،فعليه
االثبات وإال( )1فالقول قول الويل مع يمينه.
م  :2025لو قتل العاقل جمنون ًا ،مل ُيقتل به.
نعم عليه الد َّية إن كان القتل عمدي ًا أو شبيه عمد(.)4
م  :2020لو أراد املجنون عاق ً
ال( )0فقتله العاقل دفاع ًا عن نفسه أو عام يتعلق به،
قود( )2عىل القاتل ولكن ديته من بيت مال املسلمني.
فال َ
م  :2025لو كان القاتل سكران ًا ،فليس عليه القود وعليه الدية.
م :2093إذا كان القاتل أعمى ،فليس عليه القود بل تثبت الدية عىل عاقلته(،)9
وإن مل تكن له عاقلة ،فالدية يف ماله ،وإال فعىل اإلمام ×.
الرشط اخلامس :أن يكون املقتول حمقون الدم ،فال َقود يف القتل السائغ رشع ًا
ساب النبي | واألئمة الطاهرين ^ ،وقتل املرتد الفطري ولو بعد توبته،
كقتل ِّ
( ) 1أي إذا مل يكن للجاِن حالة جنون قبل القتل ومل يستطع تقديم اثبات عىل كونه كان جمنونا عند
ارتكابه جلريمة القتل فيؤخذ حينئذ بقول ويل القتيل بعد أن حيلف يمين ًا عىل أن القاتل مل يكن
جمنونا.
( )4مر بيان معنى القتل شبه العمد يف هامش املسألة .2045
( )0أي هجم املجنون عىل العاقل بقصد قتله او أذيته وما شابه ذلك.
( )2أي ال يعاقب القاتل يف هذه الصورة بالقتل.
( )9وقد مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة  ،0000ويأيت يف املسألة .2053

واملحارب( ،)1واملهاجم القاصد للنفس ،أو العرض ،أو املال ،وكذا من ُيقتل
بقصاص أو َحد وغري ذلك ،والضابط يف مجيع ذلك هو كون القتل سائغ ًا للقاتل(.)4
م  :2091من رأى زوجته يزِن هبا رجل وهي مطاوعة له ،جاز له قتلهام ولكن
عليه أن يثبت ذلك( ،)0وإال ف ُيعامل معاملة من ال جيوز له القتل.
م  :2094يشرتط يف املدعي :العقل والبلوغ والرشد( )2أيضا.
دعى عليه إمكان صدور القتل منه ،فلو ادعاه عىل غائب ال
ويشرتط يف ا ُمل َ
يمكن صدور القتل منه عادة مل تقبل ،وكذا لو ادعاه عىل مجاعة يتعذر اجتامعهم عىل
قتل واحد عادة،كأهل البلد مثال.
ٍ
مجاعة ال يعرفهم،
م  :2090لو ادعى عىل شخص أنه قتل أباه  -مثال  -مع
لويل املقتول َ
قتل املدعى عليه ،وألولياء اجلاِن
ُسمعت دعواه( ،)9فإذا ثبت رشع ًا ،كان ِّ
بعد ال َقود الرجوع إىل الباقني بام خيصهم من الد َّية( ،)7فإن مل يعلموا عددهم رجعوا
( )1مر بيان معنى املحارب يف هامش املسألة .2134
( ) 4فلو كان القتيل مستحقا للقتل ولكن مل يكن القاتل مأذونا له يف القتل فإن القاتل يف هذه احلالة
يعاقب كام مر يف املسألة .2021
( )0أي ال بد من أن يقدم دليال عىل أن القتيل كان يزِن بزوجته لذا قتله وأن زوجته كانت مطاوعة
للزاِن ولذا قتلها ،فإن مل يستطع تقديم الدليل فيعترب انه قاتل بغري وجه حق.
( )2وقد مر بيان املقصود بالبلوغ والرشد يف املسألة  ،2317و.0575
( )9أي تقبل دعواه ولكن حيتاج اىل دليل رشعي الثباهتا.
( )7أي حيق ألولياء القاتل بعد تنفيذ عقوبة القتل بحقه مطالبة رشكاءه القتلة بام يتوجب عليهم من
الدية ،فإن كان له رشيك واحد فيؤخذ منه نصف دية ،وإن كانوا اثنني فيؤخذ منهام ثلثا الدية
وهكذا بحسب عددهم ويعطى ما يتم أخذه لورثة القاتل الذي تم قتله عقوبة الشرتاكه بالقتل.

إىل املعلومني منهم ،وعليهم( )1أن يؤدوا ما خيصهم من الدية.
م  :2092لو ادعى القتل( )4ومل يبني أنه كان عمد ًا أو خطأ ،فهذا يتصور عىل
وجهني:
الوجه االول :أن يكون عدم بيانه ملانع خارجي ال جلهله بخصوصياته ،فحينئذ
يستفصل القايض منه(.)0
الوجه الثاين :أن يكون عدم بيانه جلهله باحلال( ،)2وأنه ال يدري أن القتل الواقع
كان عمد ًا أو خطأ ،وهذا أيضا يتصور عىل وجهني:
االول :أن يدعي أن القاتل كان قاصد ًا لذات الفعل الذي ال يرتتب عليه القتل
عادة( ،)9ولكنه ال يدري أنه كان قاصد ًا للقتل أيضا أم ال ؟
فهذا يدخل َتت دعوى القتل الشبيه بالعمد.
فإذا ثبتت هذه الدعوى فيتعني عىل القاتل ان يدفع الد َّية من ماله اخلاص.
الثاين :ال يدعي أنه كان قاصد ًا لذات الفعل الحتامل أنه كان قاصد ًا أمر ًا آخر،
ولكنه أصاب املقتول اتفاق ًا( ،)7فعندئذ يدخل ذلك َتت دعوى القتل اخلطائي
( )1أي جيب عىل الرشكاء يف جريمة القتل ان يدفعوا اىل ورثة رشيكهم ما يتوجب عليهم من الدية.
( )4كام لو ادعى شخص عىل شخص بأنه قتل أباه مثال.
( )0بأن يكون املدعي يعرف تفاصيل عملية القتل ولكنه مل يَّصح بكل ما يعرف لسبب من
االسباب سواء كانت خوفا أو رغبة بعدم االفصاح فإن القايض يف هذه احلالة يستمع اىل املدعي
وحيقق معه ليحدد ما إذا كان القتل قد حصل عمدا أو خطأ.
( )2أي أن املدعي كان عاملا بحصول القتل دون أن تكون لديه تفاصيل كافية للحكم.
( )9كام لو ادعى ان ا لقاتل قد رضب الشخص بالعصا عىل جسمه ،وليس من املتعارف ان الرضب
بالعصا يؤدي اىل املوت.
( ) 7كام لو كان القاتل واملقتول يف رحلة صيد مثال وأطلق القاتل النار فأصاب املقتول وأرداه ،وال

املحض.
فإذا ثبتت هذه الدعوى فيتعني دفع الد َّية وَتمل عىل عاقلته(.)1
م  :2099لو ادعى عىل شخص أنه القاتل منفرد ًا ،ثم ادعى عىل آخر أنه القاتل
كذلك ،أو أنه كان رشيك ًا مع غريه فيه ،مل ُتسمع الدعوى الثانية ،بل ال يبعد سقوط
الدعوى األوىل أيضا.
وفَّسه باخلطأ( ،)4فإن احتمل يف
م  :2097لو ادعى القتل العمدي عىل أحد َّ
حقه عدم معرفته بمفهوم العمد واخلطأ ُسمعت دعواه ،وإال( )0سقطت الدعوى من
أصلها.
وكذلك احلال( )2فيام لو ادعى القتل اخلطائي وفَّسه بالعمد(.)9
م  :2095يثبت القتل بأحد أمرين ومها االقرار أو بالبينة.
االول :اإلقرار ،وهو بأن يعرتف شخص بأنه قتل شخص ًا معين ًا.
م  :2090يكفي االقرار مرة واحدة لثبوت احلق عليه(.)7
م  :2095يعترب يف املقر البلوغ ،وكامل العقل ،واالختيار ،واحلرية ،عىل
يعلم املدعي هنا هل أن القاتل قد تعمد القتل ام أن االصابة حصلت عن غري قصد.
( )1أي أن أقرباء القاتل من ناحية االب عليهم ان يدفعوا الدية لذوي املقتول.
( ) 4بأن قال مثال :إن فالنا قتل أخي عن عمد عندما كان يلعب بسالحه فانطلقت منه رصاصة
وأصابت أخي وقتلته ،فهذا التفصيل يف بيان عملية القتل يدل عىل أنه خطأ وليس عمد.
( )0أي إذا كان واضحا أ نه يفهم معنى العمد واخلطأ ويدرك ان هذا التفصيل حلادثة القتل يدخل
يف باب قتل اخلطأ وليس قتل العمد ومع ذلك ادعى ان القتل قد حصل عمدا فتسقط الدعوى.
( )2أي يطبق حكم هذه املسألة أيضا.
( )9بأن قال مثال :ان فالنا قتل أخي خطأ بأن شهر سالحه وأطلق عليه النار فأرداه قتيال.
( )7فال حيتاج لتكرار االقرار كام هو احلال يف اإلقرار بالزنا ،بل يكفي مرة واحدة.

ثبت ال َقود( ،)1وإذا أقر بالقتل اخلطائي ثبتت الد َّية يف
أقر بالقتل العمدي َ
تفصيل :فإذا َّ
ماله ال عىل العاقلة(.)4
وأما املحجور عليه ل َف َل ٍ
س( )0أو َسفه( ،ٍ)2ف ُيقبل إقراره بالقتل عمد ًا فيثبت عليه

أقر املُفلس بالقتل اخلطائي ،ثبتت الد َّية يف ذمته( )9ولكن ويل املقتول ال
ال َقود ،وإذا َّ
يشارك الغرماء إذا مل يصدقوا املقر(.)7
ٍ
ختري ويل
م  :2073لو أقر أحد بقتل
وأقر آخر بقتله خطأَّ ،
شخص عمد ًاَّ ،
املقتول يف تصديق أَيام شا َء ،فإذا صدَّ ق واحد ًا منهام فليس له عىل اآلخر سبيل.
ٍ
وأقر آخر أنه هو الذي قتله ،ورجع
أقر أحد بقتل
شخص عمد ًاَّ ،
م  :2071لو َّ

األول عن إقراره ،ف ُيدْ رأ عنهام القصاص والد َّية( ،)5وتؤخذ الدية من بيت مال
املقرين بالقتل.
املسلمني فيام لو ُعلم بعدم تواطي َّ
تخري الويل
وأما مع احتامله فحكمه كام لو مل يرجع األول عن إقراره( ،)0وهو أن َي َّ
( )1أي تثبت بحق املقر عقوبة القتل.
( )4وقد مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة  ،0000ويأيت يف املسألة .2053
( )0هو املمنوع من التَّصف بأمواله بسبب االفال

وعجزه عن سداد ديونه.

( )2املحجور عليه لسفه هو املمنوع من التَّصف بأمواله نتيجة لسوء تَّصفه هبا.
( )9أي يف ذمة املقر بالقتل.
( )7ومعنى ذلك أنه بمجرد إقرار املفلس بأنه قتل شخصا خطأ فيثبت يف ذمته الد َّية لورثة املقتول،
املحجرين عىل املفلس إال إذا صدَّ َق
ولكن ليس لورثة املقتول أن يكونوا رشكاء مع الدائنني
ِّ
الدائنون املفلس يف إقراره ،ومع عدم تصديقهم فيبقى حق ذوي القتيل يف ذمة املقر اىل أن
يستطيع ختليص أموره املالية العالقة.
( )5فيسقط عنهام العقاب ودفع الدية إذا عُ لم أهنام غري متفقني عىل االعرتاف ثم االنكار.
( )0أي إذا احتمل اهنام اتفقا عىل ان ينكر احدمها فعندئذ ال قيمة لرتاجع أحدمها عن اعرتافاته ويعود
حكم هذه املسألة اىل املسألة السابقة وهو ان يتخري الويل يف تصديق أَيام شاء بالنسبة العرتافه

يف تصديق أَيام شاء.
الثاين :الب ِّينة( ،)1وهي أن يشهد رجالن بالغان عاقالن عدالن بالقتل.
م  :2074ال يثبت القتل بشاهد وامرأتني بالنسبة إىل القصاص ويثبت بالنسبة
إىل الد َّية وكذا يف شاهد ويمني(.)4
نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ،ونصفها بشهادة امرأتني ،وثالثة
أرباعها بشهادة ثالث نسوة ،ومتامها بشهادة أربع نسوة(.)0
حس( )2أو ما يقرب منه،
م ُ :2070يعترب يف الشهادة عىل القتل أن تكون عن ِّ
وإال فال تقبل.
م  :2072لو شهد شاهدان بام يكون سبب ًا للموت عاد ًة ،وادعى اجلاِن أن مو َته
مل يكن مستند ًا إىل جنايته(ُ ،)9قبل قوله مع يمينه.
م  :2079يعترب يف قبول شهادة الشاهدين توارد شهادهتام عىل أمر واحد( ،)7فلو
اختلفا يف ذلك مل ُتقبل ،كام إذا شهد أحدمها أنه ُقتل يف الليل ،وشهد اآلخر أنه ُقتل
يف النهار ،أو شهد أحدمها أنه قتله يف مكان ،واآلخر شهد بأنه قتله يف مكان آخر،
بالقتل ويعترب تراجع أحدمها كأنه مل يكن.
( )1أي أن االمر الثاِن مما يثبت به القتل هو البينِّة.
( )4أي أن عقوبة القتل ال تطبق عىل املتهم بالقتل إذا كان الشهود عىل جريمته هم رجل وامرأتان،
أو رجل مع يمني ،بل تثبت يف هذه احلالة الد َّية فقط.
( ) 0أي اذا كان الشهود عىل القتل من النساء فقط فيحكم عليه بدفع ربع الدية مقابل شهادة كل
امرأة وال تطبق عليه عقوبة القتل فإذا بلغن اربعة او اكثر فيتم دفع الدية كاملة.
( )2بأن يشهد الشخص بام رآه أو سمعه مما يدل عىل القتل ال بام أخربه به غريه.
( )9أي أن املتهم بالتسبيب بالقتل ادعى ان موت الشخص مل يكن بسبب ما قام به بل لسبب آخر.
( )7أي تطابق شهادهتام عىل عمل واحد.

وهكذا.
م  :2077لو شهد أحدمها بالقتل ،وشهد اآلخر بإقراره به( ،)1مل يثبت القتل.
م  :2075لو شهد أحدمها باالقرار بالقتل من دون تعيني العمد واخلطأ(،)4
وشهد اآلخر باالقرار به عمد ًا ( ،)0ثبت إقراره( ،)2و ُك ِّلف بالبيان( ،)9فإن أنكر العمدَ يف
القتل فالقول قوله( ،)7وتثبت الدية يف ماله( ،)5فإن ادعى الويل أن القتل كان عن ٍ
عمد،
َّ
ُّ
فعليه االثبات(.)0
ومثل ذلك ما لو شهد أحدمها بالقتل متعمد ًا ،وشهد اآلخر بمطلق القتل،
بالقسامة( ،)5عىل
وأنكر القاتل العمدَ فإنه ال يثبت القتل العمدي ،وعىل الويل إثباته َّ
تفصيل يأيت إن شاء اهلل تعاىل(.)13
م  :2070لو ادعى شخص َ
القتل عىل شخصني ،وأقام عىل ذلك ب ِّينة ،ثم شهد
املشهود عليهام بأن الشاهدين مها القاتالن له.
فإن مل يصدقهام الويل فال أثر لشهادهتام وللويل االقتصاص منهام أو من أحدمها
( )1أي أن الشاهد االخر شهد بأن املتهم قد أقر أمامه بأنه هو القاتل.
أقر أمامنا بأنه قتل فالنا.
( )4أي شهد شاهد بأن فالنا قد َّ
( )0أي شهد الشاهد الثاِن بأن املتهم قد أقر أمامه بأنه قتل فالنا عن عمد.
( )2أي أنه نتيجة لشهادة هاذين الشاهدين فيثبت إقرار املتهم بالقتل.
( )9أي يطلب ممن ثبت عليه القتل أن يبني كيفية قتله للشخص هل كان عن عمد ام عن خطأ؟
( )7أي يؤخذ باعرتافه أنه قد قتل عن طريق اخلطأ.
( )5أي أن دية القتيل تدفع من ماله ،وال تطلب من أقاربه الذكور من ناحية االب وهم العاقلة.
( )0أي يتعني عىل ويل القتيل ان يثبت بأن القتل قد تم عن عمد كي يؤخذ حينئذ بقوله.
( )5القسامة :هي أن يقسم أشخاص كل منهم يمينا عىل اجلناية ،وعددهم خيتلف بحسب اجلناية.
( )13يف املسألة .2057

عىل تفصيل قد تقدم( ،)1وإن صدقهام سقطت الدعوى رأس ًا.
جرحه ُقبلت(.)4
م  :2075لو شهد شخصان ملن يرثانه بأن زيد ًا َ
م  :2053لو شهد شاهدان من العاقلة( )0بفسق شاهدي القتل ،فإن كان
املشهود به ُ
القتل عمد ًا أو شبه عمدُ ،قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ،وإن كان
املشهود به القتل خطأ مل تقبل شهادهتام(.)2
م  :2051لو قامت ب ِّينة عىل أن زيد ًا قتل شخص ًا منفرد ًا ،وقامت ب ِّينة أخرى
عىل أن القاتل غريه(َ ،)9
سقط القصاص عنهام جزم ًا دون الدية.
رجع
وأما الد َّية فتقدم أرجح البينتني عدالة ،ثم أكثرمها عدد ًا ،ومع التساوي ُي َ
إىل القرعة (.)7
وأقر آخر أنه هو الذي
م  :2054لو قامت ب ِّينة عىل أن شخص ًا قتل زيد ًا عمد ًا َّ
قتله دون املشهود عليه وأنه بريء( )5فللمسألة صورتان:
( )1يف املسألة .2019
( )4كام لو شهد اثنان بأن فالنا قد جرح أبامها ،فتقبل شهادهتام.
( )0العاقلة كام مر بيانه يف هامش املسألة  0000من اجلزء الثاِن هم أقارب الرجل الذكور الذين
يتوجب عليهم دفع الدية عنه يف حال قتله أحد ًا خطأ.
( ) 2ألهنام يكونان متهمني بأن شهادهتام بفسق الشاهدين هتدف اىل اسقاط ما جيب عليهام دفعه من
دية القتيل ،بخالف ما لو كان امل شهود به هو القتل عمدا او شبه عمد ألن التهمة يف هاتني
الصورتني تنتفي عنهام.
( )9أي أن شاهدان آخران شهدا بأن القاتل هو غري زيد.
( ) 7وهذا يعني ان ينظر اىل املرجحات بني البينتني فيتم تقديم شهادة الشاهدين االعدل ،فإن كانوا
يف مرتبة واحدة من العدالة فيقدم االكثر عددا ،فإن كانوا متساويني من ناحية العدد فيتم إجراء
القرعة.
( )5أي أن املقر عىل نفسه شهد بأن املشهود عليه بالقتل هو برئ.

االوىل :ما لو احتمل اشرتاكهام( )1يف القتل ،كان للويل َ
قتل املشهود عليه ،وعىل
املقر رد نصف الدية إىل ويل املشهود عليه(.)4
وله قتل املقر( )0ولكن عندئذ ال يرد املشهود عليه إىل ورثة املقر شيئ ًا.
وله قتلهام بعد أن ير َّد إىل ويل املشهود عليه نصف ديته( ،)2ولو عفا عنهام وريض
بالدية كانت عليهام نصفني(.)9
الثاين :ما لو علم أن القاتل واحد( )7فلها نفس حكم الصورة السابقة(.)5
م  :2050لو ادعى الويل أن القتل الواقع يف اخلارج عمدي ،وأقام عىل ذلك
شاهد ًا وامرأتني ،ثم عفا عن حق االقتصاص ،صح العفو(.)0

فهو.

ٍ
م  :2052لو ادعى الو ُّيل َ
واحد أو مجاعة ،فإن أقام الب ِّينة عىل مدعاه
القتل عىل

( )1أي احتمل اشرتاك االثنني يف عملية القتل ،ومها املشهود عليه واملقر.
( )4أي إذا اختار الويل قتل املشهود عليه فيتعني عىل املقر أن يدفع نصف الدية اىل ورثة املشهود
عليه.
( )0أي حيق لويل القتيل ان يقتل املقر الذي شهد عىل نفسه بأنه هو القاتل.
( )2أي حيق لويل القتيل ان يقتل االثنني معا ولكن عليه أن يدفع نصف دية اىل املقر.
( )9أي أن نصف الدية عىل املشهود عليه ونصف الدية عىل املقر.
( )7ولكن دون ان يعرفه بالتحديد.
( ) 5ومعنى ذلك ان اقرار شخص ووجود متهم دلت الشهادة عىل ارتكابه جريمة القتل جيعلهام
بحكم واحد سواء كان احتامل اشرتاكهام يف القتل موجودا او مل يكن.
( )0فيتحقق العفو يف هذه احلالة حتى مع كون حق القصاص ليس ثابتا ألنه حيتاج اىل شهادة رجلني.

وإال فإن مل يكن هنا لوث( )1طولب ا ُملدعى عليه باحللف( ،)4فإن َحلف سقطت
الدعوى ،وإن مل حيلف كان له رد احللف إىل املدعي(.)0
وإن كان لوث طولب املدعى عليه بالبينة( ،)2فإن أقامها عىل عدم القتل فهو،
بقسامة( )7مخسني رجال الثبات مدعاه( ،)5وإال( )0فعىل
وإال( )9فعىل املدعي االتيان َّ
القسامة كذلك.
املدعى عليه َّ
فإن أتى هبا سقطت الدعوى ،وإال( )5ألزم الدعوى.
القسامة أيضا.
م  :2059إذا كان املدعي أو املدعى عليه امرأة ،تثبت َّ
( ) 1اللوث :هو أمر يغلب معه الظن بصدق االدعاء ،كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع
عدم توفر رشوط القبول يف شهادهتام .أو كام لو وجد شخص حيمل سكينا عليها دم عند شخص
ينزف دما .فإن مل تكن الدعوى قد وصلت اىل مرحلة اللوث هذه فيمكن حينئذ أن يطلب من
املدعى عليه حلف اليمني.
( )4أي حيلف املدعى عليه يمينا بأنه ليس بقاتل للشخص املتهم به.
( )0أي إن رفض املدعى عليه حلف اليمني فيحق له ان يعيد اليمني اىل املدعي فيطلب املدعى عليه
من املدعي حلف اليمني.
( ) 2أي إن كان هناك لدى املدعي ما يدل عىل هتمة القتل ولكن مل تصل اىل مرتبة البينة التي يؤخذ
هبا رشعا ف ُيطلب من املدعى عليه أن يأيت ببينة معتربة رشع ًا كي يسقط االهتام عنه.
( )9أي إذا مل يستطع املدعى عليه أن يأيت ببينة تربأه من هتمة القتل.
( )7مر بيان معنى القسامة يف هامش املسألة .2075
( )5أي ال بد من أن حيلف مخسون رجال مؤيدا للمدعي يف دعواه عىل القاتل كي يؤخذ بتلك
الدعوى.
قسامة حيلفون عىل
( )0أي إذا مل يأت املدعي بالقسامة فيطلب من املدعى عليه ان يأيت بخمسني َّ
براءته حسبام سيأيت بيانه يف كمية القسامة.
( )5أي إذا مل يستطع املدعى عليه االتيان بخمسني قسامة فتثبت عليه الدعوى.

م  :2057يف القتل العمدي مخسون يمين ًا ،ويف اخلطأ املحض والشبيه بالعمد
مخس وعرشون يمين ًا ،وعليه فإن أقام املدعي مخسني رجال يقسمون فهو ،وإال فيتم
تكرير األيامن عليهم حتى يتم عدد القسامة(.)1
م  :2055إذا كان املدَّ عون( )4مجاعة أقل من عدد القسامة ،قسمت عليهم األيامن
بالسوية( )0وروعي مع ذلك التقسيم بحسب اإلرث فلو كان الويل ابن ًا وبنت ًا مث ً
ال،
حيلف االبن أربع ًا وثالثني ،والبنت مخس ًا وعرشين(.)2
حلف هو وأحرض من قومه ما يكمل
م  :2050إذا كان املدعى عليه واحد ًا،
َ
القسامة( ،)9وأما إذا كان أكثر من واحد ،بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إىل
عدد َّ
كل واحد منهم ،فعىل كل واحد منهم( )7قسامة مخسني رجال.
م  :2055إذا مل تكن ب ِّينة للمدعي وال للمدعى عليه ،ومل حيلف املدعي،
( ) 1ومعنى ذلك أنه إن كان املطلوب من املدعي مثال إحضار مخسني شخصا ليحلفوا تصديقا له
عىل دعواه بالقتل العمدي ولكن مل يكن لديه هذا العدد من الرجال كام لو كان لديه مثال عرش
أشخاص فيمكن حينئذ ان يطلب من هؤالء تكرار اليمني بحيث يصل العدد اىل مخسني يمينا.
( )4عىل شخص بتهمة القتل.
( )0فلو كانوا مخسة أشخاص مثال حلف كل منهم13مرات ،وإن كانوا اثنني حلف كل منهم49
مرة.
( ) 2وذلك ألن حصة الولد مثال هي ثلثا الرتكة فيحلف ثلثي االعداد املطلوبة للقسامة وهي 02
مرة ،وأما البنت فحصتها الثلث وهذا يعني ان َتلف حوايل  15مرة ولكن من باب االحتياط
فإهنا َتلف النصف وهو  49مرة.
( )9أي حيلف هو عىل براءة نفسه من التهمة وكذلك حيلف بقية اخلمسني عىل ذلك.
( )7أي عىل كل واحد من املتهمني ان حيلف وحيرض من اقرباءه من حيلف معه عىل براءته لكي يصل
العدد اىل مخسني.

وحلف املدعى عليه ،سقطت الدعوى ،وال يشء عىل املدعى عليه ،وتعطى الد َّية
لورثة املقتول من بيت املال(.)1
القسامة كام تثبت هبا الدعوى يف قتل النفس ،كذلك تثبت هبا يف
م َّ :2003
اجلروح باإلضافة إىل الد َّية ،ويف عددها يف اجلروح خالف ،والصحيح ستة أيامن فيام
بلغت ديته دية النفس( ،)4وما كان دون ذلك فبحسابه(.)0
م  :2001إذا كان القتيل كافر ًا ،فادعى ول ُّيه َ
القتل عىل املسلم ،ومل تكن له ب َّينة،
القسامة حينئذ.
فال تثبت َّ
م  :2004إذا ُقتل رجل يف قرية أو يف قريب منها أغرم أهل تلك القرية الد َّية
إذا مل توجد ب َّينة عىل أهل تلك القرية أهنم ما قتلوه.
وإذا وجد بني قريتني َضمنت األقرب منهام(.)2
م  :2000إذا ُوجد قتيل يف زحام النا  ،أو عىل قنطرة( ،)9أو بئر ،أو جَّس ،أو
مصنع ،أو يف شارع عام ،أو جامع ،أو فالة ،أو ما شاكل ذلك ،والضابط أن ال يكون
مما يستند القتل فيه إىل شخص خاص ،أو مجاعة معينة ،أو قرية معلومة( ،)7فديته من
بيت مال املسلمني.
( )1باعتبار ان القاتل يبقى جمهوال.
قسامة ،حيلفها ستة أشخاص
( )4أي أن اجلرح الذي تكون ديته مساوية لدية النفس فيحتاج اىل ستة َّ
او يتم تكرارها لتبلغ الستة.
( ) 0بمعنى ان اجلرح الذي حيكم فيه بنصف الدية حيتاج اىل نصف هذا العدد الثباته وهو ثالثة
وهكذا.
( )2أي أن أهل القرية األقرب اىل مكان العثور عىل القتيل هم من يدفع ديتَّه.
( )9القنطرة :الع َّبارة ،أو ما يشبه اجلَّس وتطلق ايضا عىل اجلَّس ،وتطلق عىل اجلدار املرتفع.
( )7فلو عُ ثر عليه يف مكان ال يرتدد عليه اال مجاعة معينة ،فهم يتحملون الدية.

م ُ :2002يعترب يف اليمني( )1أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي،
وحلف عىل القتل اخلطأي فال أثر له.
م  :2009لو ادعى أن أحد هذين الشخصني قاتل ،ولكنه ال يعلم به تفصيال،
فله أن يطالب كال منهام بالب ِّينة عىل عدم كونه قاتال فإن أقام كل منهام الب ِّينة عىل ذلك
فهو(.)4
القسامة(،)2
القسامة( ،)0وإن مل يأت هبا فعليهام َّ
وإن مل تكن هلام بينة ،فعىل املدعي َّ
وإن نكال ثبتت الد َّية( )9دون ال َقود.
م  :2007لو ادعى القتل عىل اثنني بنحو االشرتاك ومل تكن له ب ِّينة ،فله أن
يطالبهام بالبينة ،فإن أقاما الب ِّينة عىل عدم صدور القتل منهام فهو( ،)7وإال فعىل املدعي
بالقسامة( ،)5فإن أتى هبا عىل أحدمها دون اآلخر فله قتله بعد رد نصف الدية
االتيان َّ
إىل أوليائه ،كام أن له العفو وأخذ نصف الدية منه.
وإن أتى هبا عىل كليهام ،فله قتلهام بعد أن يرد إىل أولياء كل منهام نصف الدية،
كام أن له مطالبة الدية منهام.
القسامة إلثبات دعوى القتل ،أو لنفي هتمة القتل.
( )1التي حيلفها َّ
( )4فإن قدم كل واحد منهام شاهدين عىل أنه غري قاتل فتسقط الدعوى.
( )0أي أن عىل املدعي احضار من حيلف مخسني يمين ًا كي تثبت الدعوى.
( ) 2أي عىل املدعى عليهام أن حيرضا من حيلف عىل براءهتام من القسامة حسبام مر بيانه يف املسألة
.2052
( )9أي إن مل يتمكن املتهامن من تقديم البينة وال إحضار من يقسم عىل براءهتام من القسامة فتثبت
الدعوى عليهام بام يوجب دفع الدية وليس عقوبة القتل ،فيدفع كل منهام نصف الدية.
( )7فتسقط الدعوى املقامة عليهام.
( )5كام مر يف املسألة .2052

وإن نكل( )1فالقسامة عليهام ،فإن أتيا هبا سقط عنهام القصاص والد َّية ،وإن أتى
هبا أحدمها سقط عنه ذلك ،وللويل أن يقتل اآلخر بعد رد نصف ديته إىل أوليائه ،وله
أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية.
وإن نكال مع ًا كان للويل قتلهام مع ًا( )4بعد رد نصف دية كل منهام إىل أوليائه ،أو
مطالبة الدية منهام.
م  :2005لو ادعى القتل عىل اثنني ،وكان يف أحدمها لوث( )0فعىل املدعي إقامة
البينة باإلضافة إىل من ليس فيه لوث( ،)2وإن مل يقم فعىل املنكر اليمني وأما باإلضافة
إىل من فيه لوث فاحلكم فيه كام سبق(.)9
م  :2000لو كان للمقتول ول َّيان وكان أحدمها غائب ًا فادعى احلارض عىل
شخص أنه القاتل ومل تكن له ب ِّينة ،فإن حلف مخسني يمين ًا يف دعوى العمد ،ومخس ًا
وعرشين يف دعوى اخلطأ ثبت حقه(.)7
2091ولو حرض الغائب ،فإن مل يدع شيئا انحَّص احلق باحلارض ،وإن ادعى
كان عليه احللف بمقدار حصته فيام كانت الدعوى القتل عمد ًا( )5أو خطأ وكذلك
احلال إذا كان أحد الوليني صغريا وادعى الكبري عىل شخص أنه القاتل.
( )1أي إن مل حيرض البينة ومل يتمكن من إحضار القسامة الذين حيلفون عىل طبق دعواه.
( )4لثبوت دعوى القتل عليهام يف هذه احلالة.
( )0مر بيان معنى اللوث يف هامش املسألة .2052
( )2أي أن عليه أن يقيم البينة عىل املتهم اآلخر.
( )9يف املسألة .2052
( )7دون أن يثبت حق الويل الثاِن.
( )5فلو كانت الرتكة بني أخوين فيكون له النصف وبالتايل فعليه أن يقدم  49يمين ًا يف دعوى قتل
العمد.

م  :2005إذا كان للقتيل ول َّيان ،وادعى أحدمها القتل عىل شخص ،وكذبه
اآلخر بأن ادعى أن القاتل غريه ،أو أنه اقتَّص عىل نفي القتل عنه ،مل يقدح هذا يف
بالقسامة إذا مل تكن للمدعى عليه بينة عىل عدم
دعوى األول( )1ويمكنه إثبات حقه َّ
كونه قاتال.
الويل قام وارثه مقامه ،ولو مات أثناء األيامن ،كان عىل
م :2053إذا مات
ُّ
الوارث مخسون يمين ًا مستأنفة ،فال اعتداد باأليامن املاضية.
حلف املدعي عىل أن القاتل زيد ،ثم اعرتف آخر بأنه القاتل
م  :2051لو
َ
املقر ،فتسقط دعواه األوىل أيضا(.)0
منفرد ًا فال أثر هلذا االقرار( ،)4وإذا َصدَّ ق املدعي َّ
م  :2054إذا َحلف املدعي واستوىف حقه من الد َّية ثم قامت الب ِّينة عىل أن
املدعى عليه كان غائب ًا حني القتل أو كان مريض ًا أو نحو ذلك مما ال يتمكن معه من
وردت الدية .وكذلك احلال فيام إذا اقتص منه(.)2
القسامة ُ
القتل بطلت َّ
م  :2050لو ُّاهت َم رجل بالقتل ُحبس ستة أيام ،فإن جاء أولياء املقتول بام يثبت
به القتل فهو ،وإال خيل سبيله.
( )1أي أن تكذيب الويل الثاِن او نفيه الدعاء الويل االول ال يؤثر يف صحة الدعوى شيئا.
( )4واملقصود من حلف املدعي هو حلف مخسني شخصا عىل ان فالن هو القاتل وهي ما يعرب عنه
بالقسامة وهي مقدمة عىل اقرار شخص عىل نفسه بالقتل.
( ) 0أي أن املدعي اذا صدق املقر يف دعواه فمعنى ذلك ان دعواه عىل الشخص االول املستندة اىل
حلف القسامة قد سقطت ،واقرار الثاِن ال قيمة له فيسقط حقه بمطالبة االثنني ،وعىل هذا فلو
كان قد ُحكم له عىل طبق يمني القسامة فعليه إرجاع احلق ،فإن كان قد أخذ الدية فعليه
إرجاعها ،وإن كان قد اقتص من املتهم فعليه ان يدفع هلم الدية ،ويف مجيع احلاالت ليس له أن
يطالب املقر بيشء ،ألنه ال أثر هلذا االقرار.
القسامة الكاذبة.
( )2فيتعني عليه أن يدفع الدية اىل ورثة املتهم املقتول نتيجة َّ

م  :2052الثابت يف القتل العمدي ال َقود دون الد َّية ،فليس لويل املقتول مطالبة
القاتل هبا ،إال إذا ريض بذلك( ،)1وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الد َّية ،وجيوز هلام
الرتايض عىل أقل من الد َّية ،أو عىل أكثر منها.
الويل ،كام إذا َ
قتل رجل امرأ ًة ،كان
نعم إذا كان االقتصاص يستدعي الرد من ّ
و ُّيل املقتول خمري ًا بني القتل ومطالبة الد َّية.
م  :2059لو َّ
القصاص هلرب القاتل ،أو موته ،أو كان ممن ال يمكن
تعذر
ُ
االقتصاص منه ملانع خارجي ،ففي املسألة تفصيل بني ما لو كان تعذر القصاص
بسبب سعي اجلاِن كام لو كان قد هرب مثال ،وبني ما لو كان التعذر بسبب أمر آخر
كموته مثال ،فإن كان السبب يعود اىل الصورة االوىل( )4فينتقل األمر إىل الد َّية ،فإن
كان للقاتل مال ،فالد َّية يف ماله ،وإن مل يكن له مال فالد َّية من اقرباءه االقرب
فاألقرب( ،)0وأما إن كان السبب يعود اىل الصورة الثانية كام لو مات القاتل( ،)2فالدية
عىل بيت املال.
م  :2057لو أراد أولياء املقتول القصاص من القاتل فخ َّلصه قوم من أيدَيم(،)9
ُحبس املخلص حتى يتمكن من القاتل ،فإن مات القاتل أو مل ُيقدر عليه ،فالد َّية عىل
َ
املخ ّلص.
( )1أي إذا ريض القاتل بدفع الدية ووافق أولياء القتيل عىل ذلك فتسقط عنه عقوبة القتل.
( )4كام لو هرب القاتل.
( )0وهم اقرباؤه من جهة االب ،والده وأوالده ،ثم اخوته ثم اعاممه وهكذا.
( )2أي إذا مات القاتل قبل االقتصاص منه فتدفع دية املقتول من بيت مال املسلمني.
( )9وساعدوه عىل الفرار.

م  :2055يتوىل القصاص( )1من يرث َ
املال من الرجال والنساء دون الزوج ومن
يتقرب باألم ،وكام أن للنساء حق القصاص فلهن حق العفو أيضا.
م  :2050إذا كان ويل املقتول واحد ًا ،جازت له املبادرة إىل القصاص،
ويستحب له االستئذان من اإلمام( )4وال سيام يف قصاص األطراف.
م  :2055إذا كان للمقتول أولياء متعددون فيجوز لكل واحد منهم
االقتصاص من القاتل مستقال وبدون إذن الباقني.
م  :2233إذا اقتص بعض األولياء فإن ريض الباقون بالقصاص فهو ،وإال
ضمن املقتص حصتهم ،فإن طالبوه هبا فعليه دفعها إليهم( )0وإن عفوا فعليه دفعها
إىل ورثة اجلاِن(.)2
ُ
املقتول مسل ًام ومل يكن له أولياء من املسلمني وكان له أولياء
م  :2231إذا كان
من الذميني(ُ ،)9عرض عىل قرابته من أهل بيته اإلسالم.
فمن أسلم فهو ول ُّيه و ُيدفع القاتل إليه ،فإن شاء َق َتل ،وإن شاء أخذ الدية ،وإن
شاء عفا( ،)7وإن مل يسلم منهم أحد فأمره إىل اإلمام فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية
منه.
( )1أي يتوىل تنفيذ العقوبة بالقاتل.
( )4واملقصود منه يف زماننا احلاكم الرشعي اجلامع للرشائط.
( )0أي إن مل يقبل بقية االولياء او بعضهم بالقصاص الذي قام به أحدهم فيتعني عليه أن يدفع هلم
حسب حصتهم ،فمثال لو كان االولياء ثالث أخوة وقام أحدهم بتنفيذ القصاص ومل يقبل اثنان
فيتعني عىل االخ الذي نفذ القصاص بقتل القاتل ان يدفع ألخويه ثلثي الدية وهي حصتهم.
( )2أي يدفع ثلثي الدية كام يف املثال اىل ورثة القاتل الذي ُقتل قصاصا.
( )9كام لو كان القتيل من أرسة نَّصانية وقد أسلم بمفرده ثم ُقتل بعد ذلك.
( )7فمن يسلم من أولياء القتيل املسلم فله احلق يف تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل او أخذ الدية او العفو.

م  :2234ال ُتوز مثلة القاتل عند االقتصاص( ،)1وال يقتص إال بالسيف.
للويل ،وله أن يتواله مبارشة أو بتسبيب غريه
م :2230
ُ
االقتصاص حق ثابت ّ
جمان ًا أو بأجرة(.)4
م  :2232لو كان بعض أولياء املقتول حارض ًا دون بعض ،جاز االقتصاص
حصة الباقي من الد ّية( ،)0وكذلك احلال إذا كان بعضهم صغريا.
مع ضامن َّ
ويل امليت صغري ًا أو جمنون ًا ،وكان للويل ويل كاألب أو اجلد
م  :2239إذا كان ُّ
أو احلاكم الرشعي ،فليس لول َيه االقتصاص من القاتل.
نعم إذا اقتضت املصلحة أخذ الدية من القاتل أو املصاحلة معه يف أخذ شئ،
جاز لوليه ذلك.
م  :2237إذا كان للميت ول َّيان فادعى أحدمها أن رشيكه عفا عن القصاص
عىل مال( ،)2أو جمان ًا ،مل ُتقبل دعواه عىل الرشيك وإذا اقتص املدعي وجب عليه رد
نصيب رشيكه( ،)9فإن صدَّ قه الرشيك بالعفو جمان ًا أو بعوض ،وجب عليه( )7رده إىل
ورثة املقتول قصاص ًا.
م  :2235إذا كان ويل املقتول حمجور ًا عليه ل َف َلس أو َس َفه ،جاز له االقتصاص
( )1املثلة :هي التشويه يف جسد امليت بعد قتله.
( ) 4أي جيوز لصاحب احلق يف القصاص أن ينفذ عقوبة قتل اجلاِن بنفسه أو يطلب من غريه تنفيذ
هذه العقوبة ،أو يستأجر أحدا لتنفيذ العقوبة.
( )0كام مر يف املسألة .2233
( )2أي أن العفو كان مقابل مبلغ مايل معني.
( )9بحسب حصة رشيكه من الرتكة ،وذلك ألنه أقر بأن رشيكه ال يريد القصاص.
( )7أي وجب عىل الويل الذي اقتص من القاتل وقتله أن يدفع لورثة القاتل الذي ُقتل قصاصا
حصة رشيكه الذي أسقط حقه بالقصاص.

من القاتل( ،)1كام جاز له العفو عنه ،وجيوز له أخذ الدية بالرتايض.
م  :2230لو ُقتل شخص وعليه دين ،وليس له مال ،فإن أخذ أولياءه الد َّية من
القاتل وجب رصفها يف ديون املقتول واخراج وصاياه منها ،كام هلم االقتصاص من
دون ضامن ما عليه من الديون.
م  :2235إذا ُقتل شخص ،وعليه دين ،وليس له مال ،فإن كان قتله خطأ ،أو
شبه عمد ،فليس ألولياء املقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ،إال مع أداء الدين
أو ضامنه( .)4وإن كان القتل عمد ًا فألوليائه العفو عن القصاص والرضا بالد َّية،
وليس هلم العفو عن القصاص بال د َّية ،فإن فعلوا ذلك ضمنوا الد َّية للغرماء(.)0
م  :2213إذا َق َتل واحد اثنني عىل التعاقب ،أو دفعة واحدة ،ثبت ألولياء كل
منهام ال َقود ،فإن استوىف اجلميع مبارشة أو تسبيب ًا( )2فهو ،وإن ريض أولياء أحد
املقتولني بالد َّية وقبل القاتل( ،)9أو َع َفوا عن القصاص جمان ًا ،مل يسقط حق أولياء
اآلخر(.)7
القصاص ثم عزله قبل االستيفاء(،)5
م  :2211لو و َّكل و ُّيل املقتول من يستويف
َ
( )1فالتحجري عليه بسبب إفالسه او سفهه ال يمنعه من حقه بمعاقبة القاتل او اخذ الدية او العفو.
( ) 4أي ال جيوز ألولياء القتيل مساحمة القاتل او أقرباءه من دفع الدية إال إذا تكفلوا هم بتسديد
الدين بمقدار الدية التي كان من املمكن ان يستلموها.
( ) 0أي إذا عفا االولياء عن القاتل ومل يأخذوا الدية فيتوجب عليهم ان يدفعوا للدائنني بمقدار
الدية التي كان من املفرتض ان يستلموها.
( )2أي أهنم استعانوا بمن قام بتنفيذ عقوبة القتل بحق القاتل.
( )9أي قبل القاتل أن يدفع دية أحد القتيلني.
( )7أي أن عفو أولياء أحد القتيلني ال يسقط حق اولياء القتيل االخر باملطالبة بالقصاص.
( )5أي أن ويل املقتول قد طلب من شخص تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل.

ُ
لم بانعزاله ومع ذلك أقدم عىل قتله( )1فعليه ال َقود( ،)4وإن مل يكن
فإن كان
الوكيل قد َع َ
يعلم به( )0فال قصاص وال دية.
َ
ُ
القاتل ومل َيعلم به الوكيل حتى استوىف فعليه الد َّية ،ولكن
املوكل
وأما لو عفا
يرجع هبا إىل املوكل( ،)2وكذلك احلال فيام إذا مات املوكل بعد التوكيل وقبل
االستيفاء(.)9
م  :2214ال يقتص من املرأة احلامل حتى تضع( ،)7ولو كان محلها حادثا بعد
اجلناية ،أو كان احلمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل عىل ارضاعها إياه مدة ،لزم
تأخري القصاص إىل تلك املدة( ،)5ولو ادعت احلمل ُقبل قوهلا.
م  :2210لو ُقتلت املرأة قصاص ًا ،فبانت حامال ،فال يشء عىل املق َتص ،نعم إن
أوجب ذلك تلف احلمل ففيه الدية( ،)0وهي َُتمل عىل العاقلة( ،)5وإن مل تلجه الروح
( )1أي أن الوكيل بتنفيذ عقوبة القتل بالقاتل قد أقدم عىل تنفيذ تلك العقوبة مع علمه بأن الويل قد
الغى وكالته له بتنفيذ عقوبة القتل.
( )4أي أن منفذ عقوبة القتل بالقاتل يستحق يف تلك احلالة أن يقتل عقوبة له.
( )0أي إن مل يكن الوكيل قد علم بإلغاء وكالته بقتل القاتل.
( ) 2أي أنه يتعني عىل املوكل أن يدفع الدية اىل الوكيل الذي بدوره عليه أن يدفعها لذوي القاتل
وذلك ألنه قتله بعد أن عفا عنه الويل وهو الوكيل.
َ
الوكيل بالعفو فاقتص الوكيل بعد موت املوكل ،فتدفع الدية لذوي القاتل املقتول
()9دون ان يبلغ
قصاصا بعد عفو الويل ،ولكن من بيت مال املسلمني وليس من تركة امليت او ورثته.
( )7أي ال تنفذ عقوبة القتل باملرأة احلامل حتى تضع محلها.
( )5بمعنى أن تنفيذ عقوبة القتل بحقها ال تتم بعد وضع محلها مبارشة إن مل يكن هناك من يضمن
حياة الطفل ،بل ال بد من االنتظار اىل أن ترضعه كي يبقى حيا ثم تنفذ فيها عقوبة القتل.
( )0أي إن تسبب قتل املرأة بموت جنينها فيتعني دفع دية اجلنني.
( )5أي أن أقرباء املقتص هم من يدفع دية اجلنني إذا كان فيه روح.

فالدية عىل املتلف نفسه(.)1
م  :2212لو قطع يدَ شخص ،ثم قتل شخصا آخر فتقطع يده أوال ،ثم ُيقتل،
وإذا قتله أولياء املقتول قبل قطع يده ،فال تثبت الدية يف ماله.
م  :2219إذا قطع يدَ رجل ثم َ
قتل شخص ًا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله(،)4
ثم رست اجلناية يف املجني عليه فامت( )0فال ُتب الد َّية يف مال اجلاِن.
قطع يد شخص ثم اقتص املجني عليه من اجلاِن( )2فَّست
م  :2217إذا َ
اجلنايتان( )9فللمسألة عدة صور:
الصورة االوىل :أن َتصل الَّساية يف طرف املجني عليه أوال.
الصورة الثانية:أن َتصل الَّساية يف طرف اجلاِن أوال.
ويتفرع عن كلتا الصورتني صورتان:
َّ
االوىل :أن يكون كل من اجلاِن واملجني عليه قاصد ًا َ
قتل اآلخر عندما أقدم عىل
قطع يده ،أو كان اجلرح مما يقتل عادة (.)7
الثاين :أن ال يقصد أي منهام قتل االخر .وعىل هذا فإن مل يكن هناك قصد للقتل
وتقدمت رساية املجني عليه فتثبت الد َّية يف مال اجلاِن(.)5
( )1فإن كان اجلنني قد تلف قبل مرحلة دخول الروح فيه فالدية عىل منفذ القتل ال عىل أقرباءه.
( )4أي أنه عوقب عىل قطعه يد االول بقطع يده ،وعىل قتله للثاِن بالقتل.
( )0أي أن الشخص االول الذي قطعت يده مات متأثرا نتيجة قطع يده.
( )2بأن ُقطعت يد القاطع.
( )9أي نتج عن عمليتي القطع مضاعفات صحية لدى كال الشخصني.
( )7ويف هذه احلالة تطبق عقوبة القتل العمدي عىل املتسبب بموت االخر.
( )5أي إذا أدت مضاعفات جرح املجني عليه اىل تأثره ووفاته قبل اجلاِن فيتعني عىل اجلاِن ان يدفع

واما لو تقدمت رساية اجلاِن( )1فالدية تدفع من بيت مال املسلمني.
م  :2215حق القصاص من اجلاِن إنام يثبت للويل بعد موت املجني عليه(،)4
فلو قتله قبل موته كان قتله ظل ًام وعدوان ًا ،فيجوز لويل اجلاِن املقتول االقتصاص
منه(.)0
كام أن له العفو والرضا بالدية ،وأما د َّية املجني عليه بعد موته فهي من بيت
املال.
م  :2210لو َ
مقطوع اليد ،فإن كانت يدُ ه قطعت يف جناية جناها،
قتل شخص ًا
َ
أو أنه أخذ د َّيتها من قاطعها ،فعىل ويل املقتول إن أراد االقتصاص أن يرد د َّية يده
إليه ،وإال فله قتله من غري رد.
وظن أنه قت َله فرتكه وبه رمق ،ثم
م  :2215لو رضب و ُّيل الدم اجلاِن قصاص ًاَّ ،
برئ ،فليس للويل قتله حتى يقتص هو من الويل بمثل ما فعله(.)2

الدية لورثة املجني عليه من ماله اخلاص.
( )1أي لو أن اجلاِن قد تأثر صحيا بقطع يده مما أدى اىل وفاته قبل املجني عليه فتعطى ديته اىل ذويه
من بيت مال املسلمني.
( ) 4أي أن معاقبة القاتل بالقتل ال تتم إال بعد وفاة املجني عليه ،فإن كان ال يزال ينازع فال جيوز
قتل القاتل إال بعد وفاة املجني عليه.
( )0أي لو تم قتل القاتل قبل وفاة القتيل الذي كان يف حالة نزع ،فيجوز لويل القاتل املقتول أن يقتل
قاتله.
( )2بمعنى أن ويل القتيل إن أراد قتل القاتل الذي مل يمت بالرضبة وشفي فال بد حينئذ من أن يقتص
القاتل من ويل القتيل بأن يرضبه بمثل ما ُرضب به ،ألن لويل القتيل احلق بقتل القاتل وليس له
احلق بجرحه وتركه حي ًا ،وعىل هذا فبعد أن يأخذ القاتل بحقه من ويل املقتول بأن يرضبه بمثل
ما ُرضب به ،فيحق حينئذ لويل املقتول ان يقتل القاتل قصاصا له.

م  :2243يثبت القصاص يف األطراف( )1باجلناية عليها عمد ًا( )4وهي تتحقق
بالعمد إىل فعل ما يتلف به العضو عادة( ،)0أو بام يقصد به االتالف ،وإن مل يكن مما
يتحقق به االتالف عادة(.)2
م ُ :2241يشرتط يف جواز القصاص مخس رشوط :البلوغ ،والعقل )9(،وأن ال
يكون اجلاِن والدَ املجني عليه( ،)7والتساوي يف احلر َّية ،والتساوي يف الدين(.)5
م  :2244ال يقتص من مسلم بكافر ،فلو قطع املسلم يدَ ذ ِّمي مثال مل ُتقطع
يده ،ولكن عليه د َّية اليد.
م  :2240إذا جنت املرأة عىل الرجل ،اقتص الرجل من املرأة من دون أخذ
يشء منها( ،)0وإن جنى الرجل عىل املرأة اقتصت املرأة منه بعد رد التفاوت إليه( )5إذا
إصبع امرأة جاز هلا قطع إصبعه
بلغت دية اجلناية الثلث( ،)13وإال فال ،فلو قطع الرجل
َ
( )1االطراف هي اليدان والرجالن.
( )4أي حيق ملن قطعت يده او رجله من قبل احد االشخاص عمدا أن يقطع يد القاطع او رجله.
( )0سواء كان ذلك من خالل القطع بآلة حادة ،أو من خالل سحقها بحجر كبري وشبه ذلك.
( )2بأن راح يرضبه بعصا حتى تتلف يده.
( )9فال تقطع اليد قصاصا إذا كان القاطع غري بالغ أو غري عاقل.
( )7فإذا كان قاطع اليد او الرجل هو االب فال تقطع يده او رجله عقوبة.
( )5فلو كان القاطع مسلام ومن قطعت يده كافرا فال تقطع يد املسلم عقوبة له.
( )0أي إذا قطعت املرأة يد رجل مثال فيمكنه أن يقطع يدها.
( )5فإن كانت دية الرجل مائة مثال ودية يده مخسني فإن دية املرأة حينئذ هي مخس وعرشون وعليه
فإن قطع يدها فيجوز هلا ان تقطع يده ولكن عليها ان تعيد له نصف دية يده وهو .49
( ) 13وذلك ألن الرجل واملرأة متساويان يف الدية اىل الثلث فإن زادت عن الثلث تصبح دية املرأة
نصف دية الرجل كام سيأيت تفصيله يف املسألة .2259

بدون رد يشء إليه( ،)1ولو قطع يدها جاز هلا قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
م  :2242ال يعترب التساوي يف السالمة من الشلل يف االقتصاص ،فتقطع اليد
الصحيحة بالشالء( ،)4والشالء بالصحيحة إال أن حيكم أهل اخلربة أهنا ال تنحسم(،)0
فعندئذ ال جيوز قطعها وتؤخذ الدية.
ٍ
رجلُ ،قطعت يمينه إن كانت له يمني ،وإال قطعت
يمني
قطع َ
م  :2249لو َ
يساره( ،)2وإن مل تكن له يسار فتقطع رجله إن كانت.
م  :2247لو قطع أيدي مجاعة عىل التعاقب( ،)9كان حكمه يف االقتصاص أن
تقطع يمينه لألول ،ويساره للثاِن ،ورجله اليمنى للثالث ورجله اليَّسى للرابع،
والدية ملا بعد ذلك(.)7
م  :2245لو قطع اثنان يدَ واحد ،جاز له االقتصاص منهام بعد رد د َّية يد
واحدة إليهام(.)5
وإذا اقتص من أحدمها رد اآلخر نصف دية اليد إىل املق َتص منه( ،)0كام أن له
( )1ألن دية اصبع الرجل عرشة وهي مساوية لدية اصبع املرأة.
( )4أي اليد املشلولة.
( )0أي إذا قرر االطباء أن قطع اليد املشلولة غري ممكن ألنه من املمكن ان يؤدي اىل موت الشخص
فحينئذ ينتقل احلكم اىل أخذ الدية بدل العقوبة بقطع اليد.
( )2أي إن مل يكن للجاِن يد يمنى فتقطع يده اليَّسى بدل يده اليمنى.
( )9أي ليس برضبة واحدة بل واحدا بعد االخر.
( )7أي أن عليه أن يدفع الدية للخامس وما بعده ممن قطع هلم ايدَيم.
( )5فيوزع دية يد واحدة عىل االثنني ثم يقطع لكل واحد يده.
( )0أي إذا قطع يد واحد منهام فقط فيتعني عىل الذي مل تقطع يده أن يدفع نصف دية اليد اىل رشيكه
الذي قطعت يده.

مطالبة الد َّية منهام من األول(.)1
م  :2240يثبت القصاص يف ّ
الش َجاج( ،)4الشجة بالشجة( )0ويعترب فيه التساوي
طوال وعرضا وأما العمق فالعربة فيه بحصول االسم.
م  :2245يثبت القصاص يف اجلروح( )2فيام إذا كان مضبوط ًا بأن كان القصاص
بمقدار اجلرح(.)9
وأما إذا كان غري مضبوط وموجب ًا لتعريض النفس عىل اهلالك أو زيادة يف
اجلرح أو تلف العضو ،كاجلائفة( ،)7واملأمومة( ،)5واهلاشمة( ،)0واملنقلة( ،)5ونحو ذلك،
مل جيز( )13وينتقل األمر فيها إىل الدية الثابتة بأصل الرشع أو باحلكومة(.)11
م  :2203جيوز االقتصاص قبل االندمال( )14وإن احتمل عدمه ،وعىل هذا فلو
( )1أي له احلق بمطالبتهام دفع الدية دون ان يقطع يدمها او يد أحدمها.
( )4الشجاج :هي اجلراح يف الرأ

او الوجه.

( )0فمن جرح شخصا يف رأسه فيحق للمجروح أن جيرحه جرحا مساويا له.
( )2اجلرح :هو الشق الذي حيصل يف البدن وأما ما حيصل يف الرأ

او الوجه فهو شجة.

( )9أي بأن كان من املمكن جرح اجلارح بمقدار نفس اجلرح من دون مضاعفات أخرى.
( )7اجلائفة :هي الطعنة التي تبلغ جوف االنسان.
( )5املأمومة :هي الشجة يف الرأ

التي تصل اىل الدماغ.

( )0اهلاشمة :هي الرضبة التي تؤدي اىل كَّس العظم.
( )5املنقلة :هي الشجة التي تنقل العظم من مكانه اىل مكان آخر كام حيصل يف الفك مثال.
( )13أي يف مثل هذه احلاالت ال جيوز القصاص ومعاقبة الفاعل بنفس فعله بل يتعني دفع الد َّية.
( )11أي أن الدية التي جيب دفعها يف مثل هذه احلاالت هي الدية التي حددهتا الرشيعة ،وإن مل يكن
هلا َتديد فعىل طبق ما حيكم به احلاكم الرشعي.
( )14ومعنى ذلك أنه إذا أقدم شخص عىل جرح شخص بيده مثال فيجوز معاقبة اجلارح بأن ُجي َرح
بمقدار هذا اجلرح حتى ولو مل يكن اجلرح قد تم شفاؤه لتحديد مقدار العقوبة إذ حيتمل أن

اقتص من اجلاِن ثم رست اجلناية فامت املجني عليه ،كان لول ِّيه أخذ الدية من اجلاِن
فيام إذا مل يكن القتل مقصود ًا ،ومل تكن اجلناية مما يقتل غالب ًا( ،)1وإال( )4كان له قتل
اجلاِن أو أخذ الدية منه ،فإن قتله كان عليه د َّية جرحه(.)0
م  :2201كيفية القصاص يف اجلروح هي أن ُحيفظ اجلاِن من االضطراب حال
االستيفاء( ،)2ثم يقا حمل الشجة بمقيا و ُي َع َّلم طرفاه يف موضع االقتصاص من
اجلاِن ،ثم ُيرشع يف االقتصاص من إحدى العالمتني إىل العالمة األخرى.
احلر إذا كان يف
م  :2204جيب تأخري القصاص يف األطراف عن شدة الربد أو ِّ
معرض الَّساية( ،)9وإال جاز.
م :2200ال يعترب كون آلة القصاص من احلديد.
م  :2202إذا كانت مساحة اجلراحة يف عضو املجني عليه تستوعب عضو
اجلاِن وتزيد عليه لصغره( ،)7مل جيز له أن يقتص من عضوه اآلخر عوض ًا عن الزائد،
بل جيب عليه االقتصاص عىل ما َيتحمل ذلك العضو ،ويرجع يف الزائد إىل الدية
َتصل مضاعفات للجرح زيادة عام هو واضح.
( )1أي حيق لويل املجروح الذي مات متأثرا بجراحه أن يطالب اجلارح بالدية يف مثل هذه احلالة.
( )4أي إذا كان اجلارح قد قصد القتل عندما أقدم عىل عمله أو استعمل ما يؤدي اىل القتل عادة.
( ) 0أي أن ويل اجلريح الذي مات حيق له أن يقتل اجلارح الذي كان قد قصد قتل املجروح ولكن
يتعني عىل الويل ان يدفع للجارح الدية عن اجلرح الذي عوقب به قبل وفاة املجروح.
( )2بأن يتم تثبيته كي ال يتحرك أثناء تنفيذ العقوبة فيه بحيث يؤدي ذلك اىل زيادة اجلرح.
( )9أي إن كان االقتصاص يف احلر او الربد يؤدي اىل مضاعفات فيتم تأجيل العقوبة.
( )7كام لو كان طول اجلرح يف يد املجروح  03سم ،ويد اجلارح ال يتعدى طوهلا  49سم.

بالنسبة(.)1
وكذا احلال إذا كان عضو املجني عليه صغري ًا واستوعبته اجلناية( ،)4ومل
تستوعب عضو اجلاِن ،ف ُيقتَّص يف االقتصاص عىل مقدار مساحة اجلناية(.)0
فاقتص املجني عليه من اجلاِن،
م  :2209لو قطع عضو ًا من شخص كاألذن،
َّ
ثم ألصق املجني عليه عضوه املقطوع بمحله ،فالتحم وبرئ ،جاز للجاِن إزالته(،)2
وكذلك احلال يف العكس( ،)9إال إذا ألصق املجني عليه عضوه املقطوع بمحله فالتحم
فإنه ال جيوز له حينئذ إزالة ما ألصقه اجلاِن(.)7
م  :2207لو ُقطعت أذن شخص مث ً
ال ،ثم ألصقها املجني عليه قبل
االقتصاص من اجلاِن والتحمتَ ،يسقط حينئذ حق االقتصاص وينتقل األمر إىل
الد َّية.
عني رجل صحيحُ ،قلعت عينه(.)5
قلع رجل أعور َ
م  :2205لو َ
العني الصحيح َة من رجل أعور خلق ًة أو
صحيح العينني
قلع
َ
ُ
م  :2200لو َ
( )1فال جيوز يف املثال املذكور ان ُجيرح يف يد  49سم ويف اليد االخرى  9سم ،بل يتم جرحه يف يده
بطول  49سم ويدفع اجلاِن الد َّية املقابلة جلرح  9سم.
( )4بأن كان طول اجلرح  49سم وهو نفس طول يده بينام كان طول يد اجلارح  03سم.
( )0فيتم جرح اجلاِن جرحا بطول  49سم وال جيوز جرحه بطول يد اجلاِن.
( )2ألن املجني عليه قد أخذ حقه من اجلاِن عندما اقتص منه وقطع له اذنه فإذا ألصق املجني عليه
اذنه وشفيت فيحق حينئذ للجاِن ان يقطعها جمددا ألن أذنه هو قد تم قطعها قصاصا.
( )9أي حيق للمجني عليه إعادة قطع إذن اجلاِن فيام لو أعادها والصقها وشفيت.
( ) 7ومعنى ذلك أنه لو قام كل من املجني عليه واجلاِن بلصق اذنه حملها وشفيت فال جيوز حينئذ
إعادة القطع ألهنام يكونان قد تساويا يف القطع ويف إعادهتا ولصقها.
( )5أي ُتقلع عني الرجل االعور عقوبة له.

ٍ
بآفة ،أو بجناية جان( ،)1كان املجني عليه باخليار بني قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ
نصف الدية منه ،وبني العفو وأخذ متام الد َّية(.)4
م  :2205لو أذهب ضوء عني آخر دون احلدقة( ،)0كان للمجني عليه
االقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ،وإال أنتقل األمر إىل الد َّية.
م  :2223يثبت القصاص يف احلاجبني واللحية وشعر الرأ وما شاكل ذلك.
القصاص يف قطع َّ
الذكر( ،)2وال فرق فيه بني َذ َكر الشاب،
م  :2221يثبت
ُ
والشيخ( ،)9واألغلف( ،)7واملختون( ،)5وأما بني الصغري والكبري فال يثبت القصاص(.)0
م  :2224ال فرق يف ثبوت القصاص ،بني العنّني( )5والصحيح ،وال يفرق بني
الصحيح واملعيب.
( )1أي ال فرق يف احلكم بني كونه أعورا خلقة ،او نتيجة مرض أو نتيجة قلعها.
( ) 4والسبب يف ذلك هو أن العني الواحدة بالنسبة لالعور هي بمثابة العينني للبصري فقلعها
سيجعله أعمى لذا فإن له احلق بأن يقتص من اجلاِن بقلع عني واحدة بمثل ما قلع له ويكون
له حق التعويض من خالل أخذه نصف د َّية ،وال فرق يف ذلك بني أن تكون عني املجني عليه
قد عميت خلقة او بجناية.
( )0حدقة العني :هي السواد املستدير يف وسط العني.
( )2أي العضو التناسيل.
( )9يقصد بالشيخ الرجل الكبري.
( )7األغلف :غري املختون ،وهو من مل ُُت َر له عملية اخلتان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر.
( )5املختون :ختان الذكر (صبيا أو رجال) هو قطع مجيع اجللدة التي تغطي احلشفة حتى تنكشف
مجيع احلشفة ،وهي رأ عضوه التناسيل.
( )0أي إن كان اجلاِن كبريا  ،أي بالغا ،ومن ُقطعت ذكره صغريا غري بالغ فال ُتقطع ذكر الكبري
قصاص ًا مقابل قطع ذكر الصغري.
( )5العنني :هو املصاب بعجز جنيس وال حيصل االنتصاب يف ذكره.

القصاص يف اخلصيتني( )1وكذا يف إحدامها ،فإن ُقطعت اليمنى
م  :2220يثبت
ُ
اقتص من اليمنى ،وإن ُقطعت اليَّسى فمن ال ُيَّسى.
ّ
م  :2222يثبت القصاص يف قطع ِّ
الش ْف َرين( )4فإن َقطعت امرأة الشفرين من
امرأة أخرى فلها االقتصاص منها باملثل ،وكذلك احلال إذا قطعت إحدامها( ،)0وأما
ذكر الرجل
إذا قطعهام الرجل( ،)2فال
َ
قصاص( )9وُتب عليه دي َّتهام ،كام أهنا لو َقطعت َ
قصاص وعليها الدية(.)7
فال
َ
فرج امرأته وامتنع عن الد َّية ،وطالبت املرأة قطع ذكره،
قطع الرجل َ
نعم لو َ
ُقطع(.)5
م  :2229ال يعترب التساوي بني العضو املقطوع وعضو اجلاِن( )0ف ُيقطع العضو
الصحيح باملجذوم( ،)5وإن سقط منه يشء وتناثر حلمه ،واألنف الشام بالعادم(،)13
واألذن الصحيحة بالصامء ،والكبرية بالصغرية ،والصحيحة باملثقوبة أو املخرومة،
وما شاكل ذلك.
( )1اخلصيتان :مها البيضتان أسفل العضو التناسيل للذكر.
( )4الشفران :هو اللحم املحيط بالعضو التناسيل للمرأة كإحاطة الشفتني بالفم.
( )0أي إذا قطعت امراة أ حد الشفرين من امرأة أخرى فلتلك املرأة ان تقطع للجانية أحدمها.
القاطع لشفري املرأة رجل.
( )2أي إذا كان
ُ
( )9ألنه ليس له شفران.
( )7ألنه ليس هلا عضو ذكري.
( ) 5أي إذا قطع الرجل العضو التناسيل لزوجته ورفض أن يدفع هلا الدية فإذا طالبت بقطع ذكره
عقوبة له فيتم حينئذ قطع ذكره.
( )0بالنسبة للصحة واملرض وما شابه ذلك.
( )5اجلذام :مرض جلدي كريه ،وسمي بذلك لتجذم (أي تقطع) اللحم وتناثره.
( )13أي االنف الذي تعطلت فيه حاسة الشم.

م  :2227لو َقطع بعض األنفُ ،نسب املقطوع إىل أصله ،ويؤخذ من اجلاِن
بحسابه ،فإن كان املقطوع نصف األنفُ ،قطع من اجلاِن نصف أنفه ،وإن كان أقل
أو أكثر فكذلك بالنسبة(.)1
ٍ
شخص فله قلع سنه( ،)0ولو
سن
م  :2225يثبت القصاص يف
السن( ،)4فلو قلع َّ
ّ
عادت اتفاق ًا كام كانت ،فله القصاص(.)2

م  :2220ال قصاص يف سن الصبي الذي مل يثغر( ،)9إذا عادت وفيها الدية(،)7
وإن مل تعد أصال ففيها القصاص(.)5
اقتص املجني عليه من اجلاِن وقلع سنه ثم عادت فليس له
م  :2225لو ّ
قلعها(.)0
( )1فام ُيقطع ُحيسب بالنسبة بخالف اجلرح الذي يقا بالطول الفعيل .فلو قطعت من اذن شخص
قطعة يبلغ حجمها 1سم  ،وكان حجم االذن كلها  9سم  ،فمعنى ذلك ان املقطوع من االذن
يشكل ما نسبته  %43من حجم االذن ،وبالتايل فال بد حني القصاص من أن يتم قطع  %43من
حجم إذن اجلاِن سواء كانت مساوية حلجم املقطوع او أصغر أو اكرب بخالف ما مر يف مسألة
اجلرح حيث يتم االقتصاص بحسب الطول الفعيل للجرح وليس بلحاظ النسبة.
4

( )4وهو يشمل االرضا

4

واالنياب وليست تسمية السن خاصة باالسنان االمامية فقط.

( )0أي جيوز ملن ُقلعت سنه أن َيقلع سن القالع.
( ) 2أي أنه لو أعيدت السن املقلوعة للمجني عليه بسبب أو بآخر فهذا ال يسقط حقه بقلع سن
اجلاِن قصاصا.
( )9يقصد هبا أسنان احلليب بالنسبة للصغري التي تسقط ثم ينبت غريها.
( ) 7ومعنى ذلك أنه إذا قلع اسنان احلليب للصغري ،فال يقتص منه بقلع أسنانه إذا نبتت جمددا بل
عليه ان يدفع الدية.
( )5أي أنه إذا مل تنبت أسنان الصغري جمددا فيتم االقتصاص من اجلاِن بقلع سن مقابل السن.
( ) 0ومعنى ذلك أنه ال جيوز للمجني عليه أن يقلع سن اجلاِن مرة ثانية فيام لو قلعها املجني عليه يف

م  :2293ال يشرتط التساوي يف املحل واملوضع يف قصاص األسنان(.)1
م  :2291ال تقلع السن األصلية بالزائدة ،نعم ال يبعد جواز قلع الزائدة
بالزائدة حتى مع تغاير املحلني.
وكذلك احلال يف األصابع األصلية والزائدة(.)4
م  :2294كل عضو ُيقتص منه مع وجوده تؤخذ الد َّية بدله مع فقده ،فإذا َقطع
من له إصبع واحدة إصبعني من شخص ،قطعت اإلصبع الواحدة قصاص ًا عن
إحدامها وأخذت دية األخرى ،وكذلك احلال فيام إذا قلع عني شخص من ال عني
له(.)0
م  :2290لو َقطع كف ًا تام ًة من ليس له أصابع أصال ،أو ليس له بعضهاُ ،قطعت
عضو املجني عليه ،كام إذا
كفه وأخذت منه دية الناقص( ،)2وأما إذا كان الناقص
َ
ُقطعت يده الناقصة إصبع ًا واحدة أو أكثر ،فله قطع يدَ اجلاِن كاملة مع رد الفاضل
اىل اجلاِن(.)9
إصبع شخص ،ورست اجلناية إىل كفه اتفاق ًا( ،)7فله قطع
م  :2292لو قطع
َ
املرة االوىل ،ثم متكن اجلاِن من أعادة سنه املقلوعة أو أهنا نبتت جمددا.
( )1ومعنى ذلك أنه جيوز قلع الرض

بدل الناب ،او السن بدل الرض

وهكذا.

( )4فتقلع االصبع االصلية مقابل االصلية والزائدة مقابل الزائدة.
( ) 0ومعنى ذلك ان القصاص يتم اذا كان لدى اجلاِن عضو مثيل للمقطوع ،اما مع عدم وجوده
فيتعني عىل اجلاِن ان يدفع الدية وهي التعويض املادي حسبام هو حمدد رشعا.
( )2أي إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبعا أو أكثر فإهنا تقطع ويؤخذ منه د َّية االصابع الناقصة.
( ) 9أي إذا كانت اليد املقطوعة ناقصة اصبعا او اكثر فيجوز قطع اليد الكاملة للقاطع مع رد دية
االصابع الزائدة التي ستقطع من يده بالنسبة لليد املقطوعة.
( )7أي حصلت مضاعفات نتيجة قطع االصبع أدت اىل قطع الكف بعد ذلك.

تعمد الَّساية ،أو كانت اجلناية مما تَّسي
إصبع اجلاِن وأخذ دية الكف منه ،وأما إذا َّ
عاد ًة( ،)1فليس له القصاص يف اإلصبع وأخذ دية الكف ،بل هو باخليار بني القصاص
يف متام الكف ،وبني العفو وأخذ الد َّية مع الرتايض(.)4
م  :2299لو قطع يده من مفصل الكوع( ،)0ثبت القصاص ،ولو قطع معها
بعض الذراع ،فيقتص من بعض الذراع إن أمكن( ،)2وإال فاملرجع هو الد َّية(.)9
كام أنه لو قطع يده من املرفق اقتص منها( ،)7وليس له االقتصاص من الكوع،
وأخذ األرش( )5يف الزائد.
وكذا احلال إذا قطعت من فوق املرفق(.)0
م  :2297لو كانت للقاطع إصبع زائدة ،وللمقطوع كذلك َثبت القصاص،
وكذلك إذا كانت الزائدة يف اجلاِن أو يف املجني عليه فقط(.)5
( )1أي تعمد أثناء قطع االصبع أن تكون هلا آثار عىل الكف ،أو كانت طريقة قطع االصبع مما يؤدي
عادة اىل حصول تلك املضاعفات.
( )4أي يتفقان عىل مقدار الدية باعتبار ان اجلاِن قد قطع اصبعا ولكنها أدت اىل قطع الكف.
( )0مر بيان املقصود من الكوع يف هامش املسألة  2010من أنه املفصل بني الكف والذراع وليس
املفصل بني الذراع والعضد كام قد ُيفهم.
( )2أي ُتقطع اليد مع بعض الذراع.
( )9أي إذا مل يتمكن من قطع اليد مع بعض الذراع فينتقل احلكم اىل أخذ الد َّية ،وال يصح أن يقطع
له اليد ويأخذ الدية عن بعض الذراع خالف ًا ملشهور الفقهاء.
( )7أي حيق للمجني عليه أن يقطع له يده من املرفق وال يصح أن يقطع أقل من ذلك ،وال أكثر.
( )5االرش :يقصد باالرش هنا د َّية اجلراح ،أي التعويض املادي مقابل اجلرح.
( )0فالقاعدة التي جيب االلتزام هبا هي انه حيق للمجني عليه أن يقتص من اجلاِن بقطع العضو من
نفس املكان ،وال حيق له ان يقطع اقل منه ويطلب تعويضا ماليا عن الزائد املعفو عنه.
( )5أي أنه ال اعتبار لوجود اصبع زائدة يف مثل هذه احلاالت خالفا ملن فصل يف احلكم بني الفقهاء.

يمني شخص ،فبذل اجلاِن شامله( ،)1فقطعها املجني عليه
م  :2295لو قطع َ
جاهال باحلال( ،)4فال يسقط القصاص عنه( ،)0فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى.
نعم إذا كان القطع معرض ًا للَّساية مع وجود اجلرح يف اليَّسى ،مل جيز حتى
يندمل اجلرح فيها(.)2
تعمد ذلك( )9وكان يعلم أن قطع اليَّسى ال جيزي من
ثم إن اجلاِن إذا كان قد َّ
قطع اليمنى فال د َّية له( ،)7وإال فله الد َّية( ،)5وإذا كان املجني عليه عامل ًا باحلال ومع
ذلك قطعها ،فإن عليه ال َقود مطلقا(.)0
املوت بالَّساية( ،)5وأنكره
فامت ،وادعى الو ُّيل
َ
م  :2290لو قطع يدَ رجل َ
( )1أي أن اجلاِن قدم يده اليَّسى لتقطع بدل يده اليمنى.
( )4أي كان الذي ُقطعت يده اليمنى جاهال بأن َّ
حقه يف االقتصاص هو بقطع اليد اليمنى للقاطع
وليس اليَّسى.
( )0أي ال يسقط احلق بقطع اليد اليمنى حتى ولو تم قطع اليد اليَّسى.
( ) 2أي إذا كان قطع اليمنى بعد اليَّسى يؤدي اىل مضاعفات صحية يف جسم اجلاِن فال بد من
االنتظار حتى يشفى من قطع يده اليَّسى قبل ان ُيصار اىل قطع يده اليمنى.
( )9أي أنه تعمد تقديم يده اليَّسى للقطع مع علمه بأن ذلك ال يسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى.
( ) 7أي أنه ال يستحق أي تعويض عىل قطع يده اليَّسى ألنه أقدم عىل تقديمها للقطع مع علمه
بأهنا ال تسقط عنه عقوبة قطع يده اليمنى فيكون بذلك جانيا عىل نفسه أيضا.
( ) 5أي إذا مل يكن عاملا بلزوم تقديم يده اليمنى وكان يظن ان قطع يده اليَّسى يسقط عنه عقوبة
قطع اليمنى فيستحق يف تلك احلالة أخذ التعويض املادي (الدية) ممن قطع له يده.
( )0أي أن الذي قطعت يده اليمنى وأقدم عىل قطع اليد اليَّسى من اجلاِن وكان يعلم أن حقه
منحَّص بقطع اليد اليمنى وليس اليَّسى ومع ذلك أقدم عىل عملية القطع فإنه يف هذه احلالة
يستحق ان يعاقب بقطع يده اليَّسى ،ألنه قطع يد اليَّسى للجاِن بدون وجه حق ومتعمدا،
سواء كان الذي قدم يده اليَّسى للقطع عاملا أو جاهال ،فإن هذا ال يسقط له حقه باالقتصاص.
( )5أي ادعى ويل الذي قطعت يده أن املوت قد حصل نتيجة قطع يده.

اجلاِن ،فالقول قول اجلاِن.
()4
امللفوف يف الكساء( )0نصفني( ،)2فادعى الويل أنه كان حي ًا
َ
ومثله( )1ما إذا قدَّ
وادعى اجلاِن أنه كان ميت ًا مع احتامل صدقه عاد ًة.

إصبع شخص من يده اليمنى مثال ،ثم قطع متام اليد اليمنى
م  :2295لو قطع
َ
من شخص آخر ،ثبت القصاص عليه لكل منهام( ،)9فإن اقتص الثاِن ،ألزم لألول
بدية اإلصبع ،وإن اقتص األول منه بقطع إصبعه قطع الثاِن َيده ،وله أن يرجع إليه
بد َّية اإلصبع كام تقدم()7وقد مر أن له ذلك(.)5
قطع إصبع رجل عمد ًا ،فعفا املجني عليه قبل االندمال ،أو
م  :2273إذا َ
بعده( ،)0سقط القصاص وال د َّية أيضا .ولو قطع إصبعه( )5خطأ أو شبيه ًا بالعمد(،)13
فعفا املجني عليه عن الد َّية سقطت(.)11
( )1أي يؤخذ أيضا بقول اجلاِن إن كان معروفا بالصدق.
( )4أي قطعه بالسيف مثال.
( )0الكساء :هو الغطاء.
( )2ومعنى ذلك أنه لو أقدم شخص عىل قطع شخص ملفوف بالغطاء اىل نصفني بالسيف.
( )9فلالول قطع اصبعه وللثاِن قطع يده.
( )7ومعنى ذلك أن يده تقطع وعليه د َّية اصبع ،فإن كان من قطعت اصبعه هو الذي قطعها قصاصا
قبل قطع اليد ،فتدفع دية تلك االصبع ملن قطعت يده ،وإن كانت اليد قد قطعت قبل
االقتصاص بقطع االصبع فعندها تدفع دية االصبع ملن قطعت اصبعه.
( )5يف املسألة .2290
( )0أي قبل شفاء يده أو بعد ذلك.
( )5أي لو قطع اصبع شخص.
( )13مر بيان معنى شبه العمد يف هامش املسألة .2279
( )11أي يسقط حق املجني عليه بدية االصبع بعد مساحمته للجاِن.

رست إىل الكف ،سقط القصاص يف اإلصبع( ،)1وأما يف
ولو عفا عن اجلناية ثم َ
الكف ،فإن كانت الَّساية مقصودة للجاِن( ،)4أو كانت تلك اجلناية مما تؤدي إىل
الَّساية غالب ًا وإن مل تكن مقصودة ،ثبت القصاص يف اليد( ،)0وأما إذا كانت
غريمقصودة ،وكانت الَّساية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ،وكذلك احلال إذا
رست إىل النفس(.)2
م  :2271لو عفا املجني عليه عن قصاص النفس ،مل يسقط وكذا لو أسقط د َّية
النفس مل تسقط(.)9
فَّست اجلناية اتفاقا وبغري قصد إىل عضو آخر
م  :2274إذا اق ُت َّ
ص من اجلاِنَ َ ،
َ
ضامن وال د َّية(.)7
منه أو إىل نفسه ،فال
م  :2270ال ُيقتص من اجلاِن عمد ًا إذا التجأ إىل حرم اهلل تعاىل( ،)5ولكن ال
( )1أي لو سامح املجني عليه بقطع اصبعه ثم حصلت مضاعفات صحية أدت اىل قطع الكف.
( )4أي أن اجلاِن كان قاصدا حصول مضاعفات بالكف ،وليس قطع االصبع فقط.
( )0أي أن املساحمة يف االصبع ال تنطبق عىل ما حصل للكف ،فيحق للمجني عليه االقتصاص من
اجلاِن بقطع كفه يف مثل هذه الصورة.
( )2أي لو أدى قطع االصبع اىل موت الشخص فيجري نفس احلكم الذي ذكر حول ما يؤدي اىل
قطع الكف ،فإن كان اجلاِن قاصدا عند قطعه االصبع ان يموت الشخص ،او أن طريقة قطعه
لالصبع مما يؤدي اىل موت الشخص عادة فيجوز لذوي امليت االقتصاص من الشخص ،وإن
مل يكن قاصدا فيجب عىل اجلاِن حينئذ ان يدفع الدية لذوي امليت املجني عليه.
( ) 9أي أن املجني عليه الذي قطعت اصبعه لو سامح اجلاِن بدمه بعد أن علم بأن قطع اصبعه
ستؤدي اىل وفاته فال اثر هلذه املساحمة فيتعني القصاص منه إن كان متعمدا ،او الدية إن مل يكن
قاصدا ان يؤدي اجلرح اىل وفاته.
( )7أي لو حصلت مضاعفات غري مقصودة نتيجة لالقتصاص من اجلاِن فال ضامن وال دية.
( )5أي بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة.

ُيط َعم وال ُيس َقى وال يؤ َّدى( )1وال ُي َتك َّلم وال ُجيا َلس ،ولكن ال ُيمنع من ماله لو كان
له مأوى وما يكفيه من الطعام واملاء( ،)4و ُيض َّيق عليه يف املطعم واملرشب حتى خيرج،
ُفيق َتص منه.
ولو جنى يف احلرم جناي ًة اق ُتص منه فيه( ،)0ويلحق به حرم النبي | ومشاهد
األئمة ^(.)2

( )1أي ال يعطى شيئا ،ومعنى ذلك ان تتم مقاطعته بشكل كامل حتى يضطر للخروج.
( )4بمعنى أنه إن كان معه طعام ورشاب او فراش فال يمنع منه بل يضيق عليه كام مر بيانه.
( )0أي لو كانت جريمته قد حصلت يف نفس احلرم من قتل أو جرح فعندها يمكن معاقبته يف احلرم.
( )2أي أن حرم النبي| ومقامات االئمة ^ ينطبق عليها نفس حكم بيت اهلل احلرام .

وفيه مبحثني:


املبحث االول :يف الد َّية  -ص075



املبحث الثاِن :ديات األعضاء  -ص050

م  :2272الد َّية :هي املال املفروض يف اجلناية( )1عىل:
النفس.
أو الطرف(.)4
أو اجلرح ،أو نحو ذلك.
م  :2279تثبت الد َّية يف موارد اخلطأ املحض( ،)0أو الشبيه بالعمد( ،)2أو فيام ال
يكون القصاص فيه( ،)9أو ال يمكن(.)7
وأما ما ثبت فيه القصاص بال رد شئ ،فال تثبت فيه الدية ،إال بالرتايض،
والتصالح ،سواء أكان يف النفس أم كان يف غريها(.)5
وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد(.)0
( )1أي التعويض املادي.
( )4الطرف :تطلق عىل اليد او الرجل.
( )0اخلطأ التام ،أي الذي مل يقصد به اجلاِن حصول القتل او اجلرح ،ومل يقصد عمال يؤدي اىل ذلك.
( )2شبه العمد كام لو تعمد رضب شخص ولكن بيشء ال يسبب القتل فامت ذاك الشخص،
وكذلك احلال يف غري القتل.
( )9كام ورد يف الرشط الثالث بعد املسألة  2024بني االب وابنه ،إذ ال قصاص عىل االب يف قتله
ابنه بل عليه الدية.
( )7كام لو فر اجلاِن ،او مل يمكن تنفيذ العقوبة ألسباب أخرى.
( )5ومعنى ذلك أن احلكم ينتقل من القصاص اىل دفع التعويض املادي باتفاق الطرفني.
( )0يف املسألة .2019

م  :2277دية قتل املسلم متعمد ًا مئة بعري من مسان اإلبل( ،)1أو مائتا بقرة ،أو
ألف دينار( ،)4أو ألف شاة( ،)0أو عرشة آالف درهم( ،)2أو مائتا ُح َّلة ،وكل ُح َّل ٍة
ثوبان(.)9
م ُ :2275تستوىف د َّية العمد يف سنة واحدة من مال اجلاِن( ،)7ويتخري اجلاِن بني
األصناف املذكورة.
فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ،وهو عرشة آالف درهم ،أو مائتا
ُح ّلة يف زماننا هذا.
وليس لويل املقتول إجباره عىل صنف خاص من األصناف املذكورة.
م  :2270د َّية شبه العمد أيضا أحد األمور الستة( )5وهي عىل اجلاِن نفسه(.)0
فإذا اختار تأديتها من اإلبل اع ُترب أن تكون عىل األوصاف التالية(:)5
( )1أي أن التعويض املادي لذوي املسلم القتيل هي مائة مجل.
( )4أي ألف دينار من العملة الذهبية املسكوكة ووزن الدينار هو  0،7غرام وبالتايل فإن الوزن
االمجايل للدراهم الذهبية هو ثالثة كيلو وستامية غرام من الذهب.
( )0وتشمل الذكر واالنثى ،وتنطبق عىل الضأن وهو ما له صوف ،وعىل املاعز.
( )2مر يف هامش املسألة  0753بيان عدة أنواع من الدراهم والدرهم املطلوب هنا هو العملة
الفضية املسكوكة والذي يبلغ وزن الدرهم منها  4،2غرام من الفضة وهذا يعني ان الوزن
االمجايل للدراهم يبلغ اربع وعرشون كيلو غرام من الفضة.
( )9الثوبان مها ما يطلق عليه رداء وإزار ،وقد مر بيان معنامها يف هامش املسألة .0725
( )7أي أن املهلة املعطاة للقاتل لدفع الدية هي سنة كاملة.
( )5والتي ذكرت يف املسألة .2277
( )0أي أن الدية يف هذه الصورة ايضا يتم دفعها من مال القاتل وليس من أموال اقرباءه.
( )5أي أن املائة من االبل ال بد من أن تكون حسب التقسيم واالوصاف التالية.

أوال :أربعون خلفة( )1من بني َثن َّية ( )4إىل بازل( )0عامها(.)2
ثانيا :ثالثون ح َّقة(.)9
ثالثا :ثالثون بنت لبون(.)7
م  :2275د َّية شبه العمد ُتستوىف يف سنتني(.)5
م  :2253إذا هرب القاتل فيام يشبه العمد( )0فلم ُيقدر عليه ،أو ماتُ ،أخذت
الدية من ماله.
فإن مل يكن له مال فالد َّية عىل األقرب فاألقرب إليه(.)5
م  :2251د َّية اخلطأ املحض أيضا أحد األمور الستة( )13املذكورة وهي َُتمل
عىل العاقلة(.)11
م  :2254إذا أرادت العاقلة أداء الد َّية من اإلبل اعترب أن يكون ثالثون منها
( )1اخلل َفة :هي الناقة احلامل.
( )4ال َثن َّية :هي الناقة التي أكملت مخس سنني من عمرها ودخلت يف السادسة.
( )0بازل :هي الناقة التي أكملت ثامن سنوات من عمرها ودخلت يف التاسعة.
( )2ومعنى ذلك أنه يشرتط ان تكون اربعني من االبل حامل وعمرها يرتاوح بني من اكملت مخس
سنوات اىل من أمتت ثامن سنوات.
( )9احل َّقة :هي الناقة التي أكملث ثالث سنني من عمرها ودخلت يف الرابعة.
( )7بنت اللبون :هي الناقة التي أكملت السنة الثانية من عمرها ودخلت يف الثالثة.
( )5أي أن املهلة التي تعطى للقاتل يف مورد شبه العمد لدفع الدية هي سنتان.
( )0بعد أن ارتكب جريمة القتل عىل نحو شبه العمد ومر بيان شبه العمد يف هامش املسألة .2045
( )5أي من أبيه واوالده الذكور ،فإن مل يمكن فمن اخوته الذكور ،فإن مل يمكن فمن أعاممه.
( )13التي مر بياهنا يف املسألة .2277
()11وقد مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة  ،0000واملسألة .2053

ح َّقة( ،)1وثالثون منها بنت َل ُبون( ،)4وعرشون منها بنت خماض( ،)0وعرشون منها ابن
لبون(.)2
م  :2250يستثنى من ثبوت الدية يف القتل اخلطائي ما إذا َقتل مؤمنا يف دار
احلرب( )9معتقد ًا جواز قتله ،وأنه ليس بمؤمن َ
فبان أنه مؤمن ،فإنه ال ُتب الدية
عندئذ وُتب فيه الكفارة فقط(.)7
م  :2252د َّية القتل يف األشهر احلرم( )5عمد ًا أو خطأ ،د َّية كاملة و ُثلثها( ،)0وعىل
متعمد ًا مطلق ًا كفارة اجلمع ،وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعني وإطعام
القاتل ِّ
ستني مسكين ًا(.)5
وإذا كان ُ
القتل يف األشهر احلُ ُرم فال بد وأن يكون الصوم فيها ،فيصوم يوم
العيد أيضا إذا صادفه(.)13

( )1مر بيان معنى احلقة يف هامش املسألة .2270
( )4مر بيان معنى بنت اللبون يف هامش املسألة .2270
( )0بنت املخاص :هي الناقة التي اكملت سنة من عمرها ودخلت يف السنة الثانية.
( )2ابن اللبون :هو اجلمل الذكر الذي أكمل السنة الثانية من عمره ودخل يف الثالثة.
( )9دار احلرب :هي أرايض الدولة الكافرة التي أعلنت احلرب عىل املسلمني.
( )7مر بيان كفارة قتل اخلطأ يف اجلزء الثاِن املسألة .0179
( )5االشهر احلُ ُرم :هي االشهر التي حرم اهلل فيها القتال وهي رجب وذي القعدة وذي احلجة
وحمرم.
( )0أي أن الدية تزيد عام هو حمدد يف هذه االشهر بنسبة الثلث .%00.0
( )5أي أنه جي ب عىل القاتل ايضا غري الدية أن يصوم شهرين متتابعني وان يطعم ستني مسكينا،
ويسقط عنه يف زماننا عتق الرقبة لعدم وجوده.
( )13باعتبار ان صوم يوم العيد حمرم ولكن يف هذا املورد جيب عليه الصوم.

وكفارة قتل اخلطأ مرتبة( )1يف غري االشهر احلرم ،ومع َّينة فيام إذا وقع القتل يف
األشهر احلرم وهي صوم شهرين متتابعني فيها.
وال تغليظ( )4يف اجلنايات عىل األطراف إذا كانت يف األشهر احلرم.
نصف د َّية الرجل املسلم من مجيع األجنا
احلرة املسلمة
ُ
م  :2259د َّية املرأة َّ
املتقدمة.
م  :2257د َّية ولد الزنا إذا كان حمكوما باالسالم ثامنامئة درهم(.)0
م  :2255د َّية الذ ّمي من اليهود والنصارى واملجو ثامنامئة درهم ،ودية
نسائهم نصف ديتهم( ،)2وأما سائر الكفار فال د َّية يف قتلهم ،كام ال قصاص فيه.
م  :2250كل جناية ال مقدر فيها رشع ًا( ،)9ففيها األرش( ،)7فيؤخذ من اجلاِن
إن كانت اجلناية عمدية أو شبه عمد ،وإال فمن عاقلته( ،)5وتعيني األرش بنظر
احلاكم ،بعد رجوعه يف ذلك إىل ذوي عدل من املؤمنني(.)0
( )1أي صوم شهرين متتابعني فإن مل يتمكن فإطعام ستني مسكين ًا.
( )4أي أن دية قطع اليد أو الرجل ال تزيد فيام لو حصلت يف االشهر احلرم بخالف القتل.
( )0مر يف هامش املسألة  0753بيان عدة أنواع من الدراهم والدرهم املطلوب هنا هو العملة
الفضية املسكوكة والذي يبلغ وزن الدرهم منها  4،2غرام من الفضة ويبلغ جمموع وزن الدية
من الدراهم الفضية  1543غراما.
( )2أي أربعامية درهم من الفضة والتي تزن بمجموعها  573غراما من الفضة.
( )9أي أن كل فعل يستحق فاعله العقاب ،ولكن مل يرد َتديد للعقوبة الرشعية املفروضة.
( ) 7االرش هنا :هو التعويض املادي املناسب ،كام لو اعتدى عىل شخص وتسبب له بعطل عن
العمل ملدة اسبوع فتكون اجرة هذا الشخص ملدة اسبوع هي االرش املطلوب وهكذا.
( )5أي إن كان االعتداء قد حصل ً
خطأ فيتحمل االقرباء الذكور من جهة االب دفع التعويض.
( )0أي أن احلاكم الرشعي حيدد مقدار التعويض املادي يف مثل هذه املسائل بعد أن يستشري
أصحاب اخلربة املوثوقني لتحديد املبلغ املناسب للتعويض.

م  :2255ال د َّية ملن قتله احلدُّ أو التعزير(.)1
َ
ضامن
م  :2203إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل املشهود عليه فال
عىل احلاكم ،بل كانت ديته يف بيت مال املسلمني(.)4
افتض بكر ًا أجنبية( ،)0لزمه مهر نسائها(.)2
م  :2201من َّ
وال فرق يف ذلك بني كون االفتضاض باجلامع( ،)9أو باإلصبع أو بغري ذلك.
مهر املثل(.)5
م  :2204من أكره امرأة أجنبية غري بكر فجامعها( ،)7فعليه ُ
مهر هلا سواء أكانت
م  :2200من جامع امرأة أجنبية وكانت مطاوعة له( ،)0فال َ
بكر ًا أم مل تكن.
م  :2202لو أ َّد َب الزوج زوجته تأديب ًا مرشوع ًا( ،)5فأدى إىل موهتا اتفاق ًا فعليه
الدية .وكذلك احلال يف الصبي إذا أ َّدبه ول ُّيه تأديب ًا مرشوعا فأدى إىل هالكه.
( )1أي أنه إذا أقيم احلد الرشعي عىل شخص ما ،أو عوقب عىل جنايته وأدى اىل موته فال يستحق
اهله الدية يف هذه احلالة.
( ) 4أي ان التعويض عىل ذوي املقتول بسبب الشهادة الكاذبة يتم دفعه من قبل بيت مال املسلمني
أي اخلزينة العامة.
( )0أي أزال بكارة امرأة غري زوجته.
( )2أي عليه أن يدفع هلا مهر املثل وهو املتعارف عليه بني النا  ،ويقصد به مهر من يامثل املرأة من
النساء يف الصفات كالعمر ،وغريه ،وهذا غري العقوبة الرشعية املرتتبة عليه.
( )9أي باملعارشة اجلنسية ،او بيشء آخر.
( )7أي اعتدى جنسي ًا عىل امرأة ليست زوجة له.
( )5أي أنه إضافة اىل العقوبة املرتتبة عليهه ،فإن عليه أن يدفع هلا مهر مثيالهتا.
( ) 0بمعنى أن العالقة اجلنسية املحرمة بينهام مل تكن عىل نحو اإلكراه من الرجل للمرأة ،بل
باختيارمها ،ففي هذه احلالة ال تستحق تلك املرأة التعويض املايل ،ولكن ال يعفيان من العقاب.
( )5كام لو رضهبا باملقدار اجلائز ،بام ال يدمي أو يرتك أثر ًا عىل جسدها.

م  :2209إذا أمر شخص ًا بقطع عقدة( )1يف رأسه مث ً
ال ومل يكن القطع مما يؤدي
قود( ،)4وكذلك ال د َّية عىل القاطع إذا كان قد أخذ
إىل املوت غالب ًا ،فقطعها فامت فال َ
الرباءة من اآلمر( )0وإال فعليه الد َّية(.)2
ٍ
شخص خطأ ،فإن مل َي َّْس القطع( ،)9فعىل اجلاِن
قطع عدة أعضا َء
م  :2207لو َ
د َّية متام تلك األعضاء املقطوعة.

وإن َرسى( ،)7فإن كان القطع متفرق ًا( )5فعليه د َّية كل عضو إال األخري زائدة عىل
دية النفس( ،)0وأما العضو األخري املرتتب عىل قطعه املوت ف َت َتداخل د َّي ُته يف دية
النفس ،وإن كان قطعها برضبة واحدة( )5دخلت د َّية اجلميع يف دية النفس ،فعىل
السلعة ،وهي زيادة َتدث يف اجلسم مثل الغدة بني اجللد واللحم
( )1العقدة :يطلق عليها يف اللغة ِّ
يف مواضع خمتلفة من اجلسد ،وحجمها بقدر محصة ويمكن ان يكرب اىل حجم البطيخة ،وهي
ما يعرب عنه يف زماننا (كيس دهن).
( )4أي ال يعاقب القاطع بتهمة التسبب باملوت.
( )0أي إذا كان القاطع قد رفع املسؤولية عن نفسه قبل إقدامه عىل القطع بموافقة صاحب العالقة.
( ) 2أي إذا مل يكن القاطع قد رفع املسؤولية عن نفسه وأدى عمله اىل موت الشخص فعىل القاطع
دفع الدية ،ولذا فإننا نالحظ يف زماننا يف بعض املستشفيات أن الطبيب يطلب توقيعا من
صاحب العالقة او من ذويه برفع املسؤولية قبل اجراء بعض العمليات اجلراحية ،ألنه إذا مل
يكن هناك رفع للمسؤولية من قبل صاحب العالقة او ذوية فإن الطبيب يتحمل املسؤولية
الرشعية بدفع الدية فيام لو أدت العملية اجلراحية اىل وفاة املريض.
( )9أي مل َتصل مضاعفات نتيجة القطع تؤدي اىل موت الشخص.
( )7أي إن حصلت مضاعفات أدت اىل وفاة املجني عليه نتيجة لقطع عدد من أعضاءه.
( )5بأن قطع له مثال :أذنا ،ثم اصبعا ،ثم رجال ،فيدفع دية االذن واالصبع .
( )0أي يدفع لورثة امليت يف املثال دية قطع االذن واالصبع ،ودية املوت وال تدفع دية قطع الرجل.
( )5بأن قطع له اذنه ويده مثال برضبة واحدة.

اجلاِن د ّية واحدة وهي د ّية النفس.
وإن شك يف الَّساية( ،)1فلويل املجني عليه مطالبة اجلاِن بدية األعضاء
املقطوعة.
م  :2205موجبات الضامن هي أمران :املبارشة( ،)4التسبيب(.)0
م  :2200من َ
قتل نفس ًا من دون قصد إليه ،وال إىل فعل يرتتب عليه القتل
عادة ،كمن رمى هدف ًا فأصاب انسان ًا ،أو رضب صبي ًا مثال تأديب ًا فامت اتفاقا ،أو نحو
ذلك ففيه الد َّية دون القصاص(.)2
الطبيب ما يتلف بعالجه مبارش ًة ،أو تسبيب ًا وتوصيف ًا ،إذا
م  :2205يضمن
ُ
َ
الصبي بدون إذن وليه ،أو عالج بالغ ًا عاقال بدون إذنه ،وكذلك
املجنون أو
عالج
َّ
قَّص(.)9
مع اإلذن إذا َّ
وأما إذا أذن له املريض يف عالجه ومل يقَّص ،ولكنه آل إىل التلف اتفاق ًا ،فعليه
الضامن(.)7
( )1أي إن مل يكن واضح ًا أن الوفاة قد حصلت بسبب املضاعفات الناُتة عن الرضبة فيحق لويل
امليت ان يطلب من اجلاِن دية االعضاء التي قطعت ثم دية امليت كام مر يف اول املسألة.
( )4املبارشة :يقصد منها اتيان الشخص بالعمل مبارشة ومن غري واسطة يشء آخر ،كالذبح
واخلنق ،أو اجلرح ،وما شابه ذلك.
( )0التسبيب :يقصد منها أن يأيت الشخص بعمل ما يؤدي اىل موت انسان او جرحه مثال.
( )2أي جيب يف مثل هذه احلاالت دفع التعويض املادي ،وال يستحق الفاعل العقوبة.
( ) 9أي أن الطبيب يف مثل هذه احلاالت يتحمل مسؤولية التعويض عن االرضار احلاصلة لدى
املريض نتيجة عدم حصوله عىل اذن سابق قبل العالج ،او نتيجة لتقصريه وخطأه يف العالج.
( )7أي إذا أدى الع الج اىل موت املريض حتى مع االذن وعدم التقصري فإن الطبيب يتحمل

وكذلك احلال إذا عالج حيوان ًا بإذن صاحبه ،وآل إىل التلف(.)1
هذا إذا مل يأخذ الطبيب الرباءة من املريض ،أو وليه ،أو صاحب الدا َّبة.
وأما إذا أخذها( )4فال ضامن عليه.
م  :2253إذا انقلب النائم غري الظئر( ،)0فأتلف نفس ًا ،أو طرف ًا منها( ،)2فالدية
عىل عاقلته(.)9
م  :2251لو أتلفت الظئر طفال وهي نائمة بانقالهبا عليه أو حركتها ،فإن
كانت إنام ظايرت طلب ًا للعز والفخر( ،)7فالد ّية يف ماهلا( ،)5وإن كانت مظايرهتا للفقر(،)0
فالد ّية عىل عاقلتها.
ضمها إليه
م  :2254إذا
َ
أعنف الرجل بزوجته ُ َ
مجاع ًا يف ُق ُبل ،أو د ُبر( ،)5أو َّ
مسؤولية التعويض املادي ،إال يف حالة رفع املسؤولية السابقة عنه.
( )1أي أن الطبيب البيطري يتحمل مسؤولية موت احليوان ،إال يف مورد رفع املسؤولية.
( )4أي إذا أخذ الطبيب قبل املعاجلة الرباءة من أصحاب العالقة ،وهي ما يعرب عنه يف زماننا
(التوقيع عىل عدم املسؤولية) ،فعندها ال يتحمل أية مسؤولية تنتج عن العالج.
( )0الظئر :هي املرأة املرضعة لغري ولدها.
( )2كام لو أدى اىل كَّس يد أو رجل وما شابه ذلك.
( )9مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )7أي أن ارضاعها للطفل مل يكن بسبب حاجتها املالية لالجرة بل ألسباب التفاخر االجتامعي
بأهنا ارضعت فالنا مثال ،او ارضعت ابن فالن.
( )5أي ان التعويض املادي يستحق عليها من أمواهلا اخلاصة وليس من أموال أقرباءها.
( )0أي إن كان ارضاعها للطفل بسبب حاجتها ألخذ االجرة فيتعني دفع التعويض املادي لذوي
الطفل من عاقلة املرأة وهم أقرباؤها الذكور من جهة االب.
( ) 5سواء كان ذلك نتيجة لشبق جنيس لديه ،أو لدى زوجته ،أو كان نتيجة عدم قدرهتا عىل َتمل
تلك الكيفية من املعارشة اجلنسية.

بعنف( ،)1فامتت الزوجة ،فال َق َود ولكن يضمن الد َّية يف ماله(.)4
وكذلك احلال( )0يف الزوجة إذا أعنفت بزوجها فامت.
م  :2250من محل متاع ًا عىل رأسه فأصاب إنسان ًا( ،)2فالد َّية عىل العاقلة( ،)9وال
ضامن عليه يف تلف املال إذا كان مأمون ًا غري مفرط(.)7
م  :2252من صاح عىل أحد فامت ،فإن كان قصد ذلك( ،)5أو كانت الصيحة
()5
يف حمل يرتتب عليها املوت عادة ،وكان الصائح يعلم بذلك ،فعليه ال َق َود( ،)0وإال
فعليه الدية(.)13
هذا فيام إذا ُعلم استناد املوت إىل الصيحة ،وإال( )11فال يشء عليه.
م  :2259لو شهر سالحه يف وجه انسان فامت ،فينطبق عليه حكم املسألة
( )1أي بشدة ،أو كام لو ق َّبلها يف فمها مما أدى اىل اختناقها.
( )4أي ال يعاقب باعتباره مسببا للموت بل جيب عليه أن يدفع الدية لورثتها.
( )0أي ينطبق نفس احلكم عىل الزوجة فيام لو أدت مالعبتها لزوجها اىل وفاته.
( )2كام لو كان حامال للوح خشبي عىل رأسه مثال ،فأصاب شخصا مما أدى اىل موته.
( )9مر بيان املقصود من العاقلة يف هامش املسألة .2053
( ) 7ومعنى ذلك أن البضاعة املحمولة عىل رأسه إن تلفت نتيجة اصطدامه بيشء ،ومل يكن ذلك
ناُتا عن إمهال منه فإنه ال يتحمل املسؤولية ،أما لو كان مهمال فيتحمل مسؤولية التعويض.
( )5بأن قصد من صيحته إرعاب الشخص كي يموت خوفا ،أو من (النقزة).
( )0أي يستحق الصائح ان يقتل عقابا له باعتباره مسببا مبارشا ملوت ذاك الشخص مع قصد القتل.
( )5أي إذا مل يكن الصائح يعلم أن صيحته تؤدي اىل موت ذاك الشخص ،او مل تكن عادة مما يؤدي
اىل املوت ،فعليه أن يدفع التعويض املايل لقتل اخلطأ وال يستحق ان يعاقب يف هذه احلالة.
( )13وبحكم الصيحة ما لو رمى مثال امامه بعض األلعاب النارية التي تصدر صوت ًا قوي ًا.
( )11أي إذا مل ُيعلم أن املوت قد حصل بسبب تلك الصيحة.

السابقة(.)1
م  :2257لو صد َم شخص ًا عمد ًا غري قاصد لقتله( ،)4ومل تكن الصدمة مما يرتتب
عليه املوت عادة ،فاتفق موته فديته يف مال الصادم.
وأما إذا مات الصادم فدمه هدر(.)0

ٍ
قاصد للصدم ،وكان املصدوم واقفا يف
وكذلك إذا كان الصادم املقتول غري
ملكه ،أو نحوه مما ال يكون فيه تفريط من قبله(.)2
وأما إذا كان واقف ًا يف مكان ال يسوغ له الوقوف فيه ،كام إذا وقف يف طريق
()9
املسلمني وكان ضيق ًا فصدمه انسان من غري قصد فامت كان ضامنه عىل املصدوم.
م  :2255لو اصطدم ُح َّران( ،)7بالغان ،عاقالن ،قاصدان ذلك( ،)5فامتا اتفاق ًا،
ضمن كل واحد منهام نصف دية اآلخر( ،)0وال فرق يف ذلك بني كوهنام مقبلني أو
( ) 1من حيث التفصيل بني ما لو كان قاصدا إخافته وموته ،او كان ذلك مما يؤدي اىل املوت خوفا
فيعاقب الذي شهر سالحه بالقتل ،وبني ما إذا مل يكن قاصدا ،او مل يكن ذلك مما يؤدي اىل املوت
فيتعني عليه دفع الدية .وهذا بالطبع فيام لو علم أن املوت قد حصل بسبب شهر السالح.
( ) 4سواء كان الصدم بجسمه ،أو بواسطة الدابة التي يركب عليها ،او الدراجة ،او السيارة مثال.
( )0وال يستحق ذووه أي تعويض.
( ) 2أي مل يكن املصدوم مسببا للصدم ،ومات الصادم يف مثل هذه احلالة فال يستحق ذووه أي
تعويض.
( ) 9أي أن املصدوم يف هذه احلالة يتحمل مسؤولية التعويض عىل الصادم الذي مات ،باعتباره
مسبب ًا للتصادم بوقوفه يف حمل ال حيق له ان يقف به كونه طريقا عاما ضيقا لعامة النا .
( )7أي اثنان ليسا من العبيد.
( ) 5أي أن كل منهام كان قاصدا االصطدام باالخر كام لو كانا مثال يتنافسان أي منهام يوقع االخر
أرضا.
( ) 0باعتبار ان موت كل واحد منهام صار مسؤولية مشرتكة بني االثنني ،وبالتايل فإن كانت ديتهام

مدبرين أو خمتلفني.
م  :2250لو تصادم فارسان( )1فامت الفرسان أو تع َّيبا ،فعىل كل واحد منهام
نصف قيمة فر اآلخر( )4أو نصف األرش( ،)0هذا إذا كان الفار مالكا للفر .
وأما إذا كان غريه َضمن نصف قيمة كل من الفرسني ملالكيهام ،هذا كله إذا
كان التلف مستند ًا إىل فعل الفار (.)2
وأما إذا استند إىل أمر آخر كإطارة الريح( ،)9ونحوها مما هو خارج عن اختيار
الفار مل يضمن شيئا.
ومثله ما إذا كان االصطدام من طرف واحد ،أو كان التعدي منه فإنه ال ضامن
حينئذ عىل الطرف اآلخر ،بل الضامن عىل املصطدم أو املتعدي(.)7
متساوية سقط ما بذمة كل منهام مقابل ما له بذمة االخر ،وإن كانت الدية خمتلفة فيتم دفع الزائد
اىل ورثة من ديته أكثر ،كام لو كانا رجل وامرأة ،او مسلم وذمي وهكذا.
( )1ومثله حوادث التصادم بني السيارات والدراجات وغري ذلك.
( )4فيام لو مات الفرسان ،أو تلفت السيارتان مثال.
( )0االرش :هو مقدار النقص احلاصل يف قيمة الفر او السيارة نتيجة االصطدام ،فلو كان
النقص يف قيمة الفر  ،او يف قيمة السيارة االوىل يبلغ الف دينار ،والنقص يف قيمة السيارة
الثانية يبلغ مخسامية دينار ،فيتحمل كل واحد نصف قيمة اخلسارة التي أصابته ونصف قيمة
اخلسارة التي أصابت الشخص االخر ،فمن كانت خسارته يف قيمة سيارته الف دينار فيستحق
مطالبة الطرف االخر بخمسامية دينار ،ومن كانت خسارته مخسامية دينار فيستحق مائتان
ومخسون دينار وبالتايل فتكون النتيجة يف مثل هذه احلالة أن يأخذ من كانت خسارته الف دينار
مبلغ مائتان ومخسون دينارا من الطرف االخر فقط.
( )2أو اىل تقصري من السائق.
( )9كهبوب العواصف مثال.
( )7أي املسبب للحادث.

وجيري ما ذكرناه من التفصيل يف غري الفر من املراكب سواء أكان حيوان ًا أم
سيارة أم سفينة أم غريها.
م  :2255إذا اصطدم صب َّيان راكبان بأنفسهام ،أو بإذن ولي ّيهام إذن ًا سائغ ًا( ،)1فامتا
فعىل عاقلة كل منهام نصف دية اآلخر(.)4
م  :2933إذا اصطدم فارسان فامت أحدمها دون اآلخر ضمن اآلخر نصف
دية املقتول ،والنصف اآلخر منها هدر(.)0
م  :2931إذا اصطدمت امرأتان إحدامها حامل ،واألخرى غري حامل ،فامتتا
سقطت ديتهام ،وإذا ُقتل اجلنني فعىل كل واحدة منهام نصف ديته إن كان القتل شبيه
حلمل ،وإال فالقتل خطأ حمض،
عمد ،كام إذا كانتا قاصدتني لالصطدام وعاملتني با َ
فالدية عىل عاقلتهام(.)2
ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتامها حامال(.)9
م  :2934لو رمى إىل طرف( )7قد يمر فيه انسان فأصاب عابر ًا اتفاق ًا ،فالد َّية
عىل عاقلة( )5الرامي ،وإن كان الرامي قد أخرب من يريد العبور باحلال(َّ ،)0
وحذره فعرب
( )1كام لو كانا مدركني.
( )4ألن كل منهام رشيك يف املسؤولية عن موت نفسه وموت االخر.
( )0ألهنام معا يتحمالن مسؤولية القتل.
( )2أي أن دية اجلنني يتحملها أقرباء املرأتني جلهة االب من الذكور.
( )9فتتطبق االحكام الواردة يف املسألة.
( )7أي اىل جهة ،سواء كانت الرماية بالسهام ،او بالرصاص كام يف زماننا.
( )5مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )0سواء كان التحذير من املرور موجها لنفس الشخص أو لكل من يمر هناك كام حيصل بأن يتم
وضع إشارات تنبه اىل وجود خطر من املرور او تطلب االمتناع عن املرور لالسباب املبينة.

والرامي جاهل باحلال فأصابه الرمي فقتله ،مل يكن عليه شئ(.)1
العابر صبي ًا فأصابه الرمي فامت( ،)4فمن كان منهام
م  :2930لو اصطحب
ُ
عاملا باحلال( ،)2فعليه نصف الدية( )9ومن كان جاهال هبا فعىل عاقلته كذلك(.)7

()0

م  :2932إذا أخطأ اخل َّتان( ،)5فقطع حشفة غالم َضمن(.)0
م  :2939من سقط من شاهق( )5عىل غريه اختيار ًا فقتله ،فإن كان قاصدا قتله
أو كان السقوط مما يقتل غالب ًا فعليه ال َق َود( ،)13وإال( )11فعليه الدية ،وإن قصد السقوط
عىل غريه ولكن سقط عليه خطأ فالد َّية عىل عاقلته(.)14
َ
سقط من شاهق عىل شخص بغري اختياره كام لو ألقته الريح
م  :2937إذا
الشديدة ،أو زلت قدمه فسقط فامت الشخص ،فال دية عليه وال عىل عاقلته ،كام ال
قصاص عليه.
َ
( )1أي أن الرامي ال يتحمل أية مسؤولية يف مثل هذه احلالة.
( )4أي أن الرماية أصابت الصبي ومات.
( )0أي العابر الذي اصطحب الصبي والرامي.
( )2أي عاملا بخطر املرور من ذاك املكان.
( )9أي نصف دية الصبي عىل الرامي ونصفها عىل العابر ألهنام تسببا شبه عمد بقتل الصبي.
( ) 7أي إن كانا جاهلني باخلطر فالدية عىل عاقلتهام ألنه قتل من باب اخلطأ ،وإن كان أحدمها عاملا
باخلطر واالخر جاهال فالعامل يدفع حصته من الدية ،واجلاهل تدفعها عاقلته.
طهر ،وقد صار االطباء يقومون هبذا العمل.
( )5اخلتان :هو من تطلق عليه تسمية ا ُمل ِّ
( )0أي أن عملية اخلتان إذا أدت اىل قطع رأ

ذكر الطفل فإن الطبيب يتحمل مسؤولية التعويض.

( )5أي من مكان مرتفع سواء كان شجرة او جدارا او سقفا وشبه ذلك.
( )13ألنه يعترب من القتل العمدي فيقتص منه ويعاقب بالقتل إن توفرت بقية الرشائط.
( )11أي إن مل يكن قاصدا القتل ،او كان السقوط من ذاك املكان ال يؤدي اىل القتل عادة.
( )14ألنه يدخل يف باب قتل اخلطأ ،وقد مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة.2053

املدفوع يشء فهو عىل الدافع(،)1
م  :2935لو دفع شخص ًا عىل آخر فإن أصاب
َ
وأما إذا مات املدفوع عليه ،فالدية عىل املدفوع( ،)4وهو يرجع إىل الدافع.
م  :2930لو ركبت جارية جاري ًة أخرى( ،)0فنخستها جارية ثالثة( ،)2فقمصت
فَّصعت الراكبة وماتت ،فالدية عىل الناخسة
اجلارية املركوبة( )9قهرا ،وبال اختيار ُ
دون املنخوسة(.)7
م  :2935من دعا غريه ليال فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إىل
منزله ،فإن ُفقد ومل ُيعرف حاله فعليه د َّيته.
نعم :إن ادعى أهل الرجل(َ )5
القتل عىل الداعي املخرج ،فقد تقدم حكمه يف
ضمن مسائل الدعاوي(.)0
م  :2913إذا جاءت الظئر( )5بالولد ،فأنكره أهله ُصدقت ما مل يثبت كذهبا(،)13
فإن ُعلم كذهبا وجب عليها احضار الولد ،ومع عدم احضارها الولد ال جيب عليها
( )1أي أن الدافع يتحمل مسؤولية االرضار التي تصيب املدفوع عليه باالضافة اىل املدفوع.
( )4أي أن الدية ُتطلب من الشخص الذي ُدفع ،ويأخذها من الدافع.
( )0تطلق اجلارية عىل البنت الصغرية التي مل تبلغ ،وتطلق عىل العبيد من النساء.
( )2أي نكزهتا ،أو وخزهتا سواء باليد او بالعصا او بالعود مما تسبب بوقوع الراكبة.
( )9أي اضطربت ومل تعد متمكنة من محل رفيقتها فسقطت رفيقتها أرضا وماتت.
( )7أي ان الدية يف مثل هذه احلالة هي عىل اجلارية التي تسببت بسقوط امليتة نتيجة ما قامت به من
الوكز.
( )5أي إذا ادعى أهل الرجل الذي خرج ليال و ُفقد أثره بأن الداعي قد قتله.
( )0ابتداء من املسألة  2094وما بعدها.
( )5مر بيان معنى الظئر يف هامش املسألة .2253
( ) 13ومعنى ذلك أن االهل لو سلموا ابنهم المرأة كي ترضعه وتربيه ،وعندما أعادته اليهم قالوا
ان هذا ليس ابننا ،وادعوا ان ابنهم هو ولد آخر.

دفع الدية ،ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات ُصدقت.
الظئر امرأ ًة أخرى ودفعت الولد إليها بغري إذن أهله،
م  :2911لو استأجرت ُ
فج َ
هل خربه ،ومل تأت بالولد فعليها دية كاملة(.)1
ُ
م  :2914إذا أدخلت املرأة أجنبي ًا يف بيت زوجها( )4فجاء الزوج وقتل الرجل
فال تضمن املرأة دية القتيل.
م  :2910لو وضع حجر ًا يف ملكه مل يضمن د َّية العاثر به( )0اتفاق ًا ،ولو وضعه
يف ملك غريه أو يف طريق مسلوك ،وعثر به شخص فامت أو ُجرح ضمن ديته(،)2
وكذلك لو نصب سكين ًا أو حفر بئر ًا يف ملك غريه ،أو يف طريق املسلمني فوقع عليه،
فجرح أو ماتَ ،ضمن ديته.
أو فيها شخصُ ،
هذا إذا كان العابر جاه ً
ال باحلال ،وأما إذا كان عامل ًا هبا( ،)9فال ضامن له.
حفر يف طريق املسلمني ما فيه مصلحة العابرين ،فاتفق وقوع
م  :2912لو َ
شخص فيه فامت ،فال يضمن احلافر(.)7
املستأجرة من قبل االهل الرضاع ابنهم أن تدفع الدية ألهله فيام لو
( )1أي أنه جيب عىل املرأة
َ
سلمت الولد المرأة أخرى و ُفقد أثره.
( )4أي أهنا تسببت بردة فعل زوجها ُتاه الرجل االجنبي بالقتل او اجلرح وما شابه ذلك.
( )0أي الذي يسقط ارضا بسبب اصطدامه باحلجر.
( )2ألن وضعه للحجر يف ملك الغري او يف الطريق العام الذي يسلكه النا يعترب سببا لتعثر
الشخص وسقوطه ولذا يتحمل مسؤولية دفع الدية ألهله او التعويض عليه حال جرحه.
( )9كام لو كان هناك ما يشري اىل هذه املخاطر.
( )7بخالف ما لو كان احلفر لغاية أخرى ال عالقة هلا باصالح الطريق كام لو كان احلفر هبدف متديد
شبكات ماء او هاتف او كهرباء ،ففي هذه احلالة يتحمل املسؤول عن احلفر املسؤولية.

م  :2919لو كان ُيع ِّلم صبي ًا السباحة فغرق الصبي اتفاق ًا ضمن املعلم إذا كان
الغرق مستندا إىل فعله( ،)1وكذا احلال إذا كان بالغ ًا رشيد ًا( )4وقد تقدم حكم التربي
عن الضامن(.)0
م  :2917إذا اشرتك مجاعة يف قتل واحد منهم خطأ كام إذا اشرتكوا يف هدم
حائط مثال ،فوقع عىل أحدهم فامت سقط من الدية بقدر حصة املقتول( )2والباقي
منها عىل عاقلة( )9الباقني ،فإذا كان االشرتاك بني اثنني سقط نصف الد َّية ألنه نصيب
املقتول ،ونصفها اآلخر عىل عاقلة الباقي ،وإذا كان االشرتاك بني ثالثة سقط ثلث
الدية ،وثلثان منها عىل عاقلة الشخصني الباقيني وهكذا.
اصالح سفينة حال سريها فغرقت بفعله ،كام لو أسمر مسامر ًا
م  :2915لو أراد
َ
فقلع لوح ًة ،أو أراد ردم موضع فاهنتك(َ ،)7ضمن ما يتلف فيها من مال لغريه أو
نفس.
م  :2910ال يضمن ُ
مالك اجلدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره
عليه إذا كان قد بناه يف ملكه أو يف مكان مباح ،وكذلك احلال لو وقع يف طريق فامت
( )1أي إذا كان الغرق بسبب عمل املعلم كام لو رماه يف مكان عميق وتركه يسبح بمفرده فغرق.
( )4أي أن املعلم يضمن حتى لو كان الغريق بالغ ًا راشد ًا.
( )0وهو فيام مل يكن هناك قصد وال تسبيب كام مر يف املسألة .2200
( ) 2فلو كان عدد العامل أربعة وبينهم املقتول فتسقط ربع الدية ،وعل أقرباء العامل الباقني
(عاقلتهم) ان يدفعو ثالثة ارباع الدية اىل ورثة العامل القتيل.
( )9وقد مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )7بمعنى أن ما أراد اصال حه قد حصل فيه العكس بحيث تلف ،ومن ذلك من يقوم بأعامل
الصيانة ويتلف اثناء ذلك شيئا مما يصلحه او من أشياء أخرى فإنه يتحمل املسؤولية ،إال فيام لو
كان قد حصل عىل براءة ذمة من اصحاب العمل قبل الرشوع فيه.

شخص بغباره(.)1
نعم :لو بناه مائال إىل غري ملكه ،أو بناه يف ملك غريه ،فوقع عىل انسان أو
حيوان اتفاق ًا فامت ضمن(.)4
ولو بناه يف ملكه ثم مال إىل الطريق أو إىل غري ملكه فوقع عىل عابر فامت ضمن
مع علمه باحلال ومتكنه من اإلزالة أو االصالح قبل وقوعه )0(،ولو وقع مع جهله(،)2
أو قبل متكنه من اإلزالة أو االصالح مل يضمن.
م  :2915جيوز نصب امليازيب( )9وتوجيهها نحو الطرق النافذة( ،)7فلو وقعت
عىل انسان أو حيوان فتلف مل َيضمن.
نعم :إذا كانت يف معرض االهنيار مع علم املالك باحلال ومتكنه من اإلزالة أو
االصالح ضمن( ،)5ويف حكم ذلك اخراج الرواشن( )0واألجنحة(.)5
فَّست إىل ملك غريه اتفاق ًا( )13مل َيضمن ،إال إذا
م  :2943لو َّ
أجج نار ًا يف ملكه َ
( )1أي ان الشخص مل يمت بسبب سقوط اجلدار بل نتيجة الغبار الكثيف الناتج عن سقوطه.
( )4أي يتحمل املسؤولية باعتباره مسؤوال عام أدى اىل وفاة الشخص او اصابته.
( )0ألن امهاله اعامل الصيانة واالصالح أدى اىل سقوط اجلدار ووقوع الضحايا.
( )2أي كان جاهال بحصول اخللل يف البناء ،أو مل يكن الوقت كافيا للقيام باالصالحات الالزمة.
( )9أي مزاريب املاء.
( )7أي الطرق السالكة.
( ) 5أي أنه لو سقطت هذه املزاريب من دون سابق انذار عىل أحد فامت أو جرح فال يتحمل
املسؤولية ،وأما لو كان قد ظهر احتامل سقوطها وترك اصالحها امهاال فإنه يتحمل املسؤولية.
( )0الرواشن :مجع كلمة الروشن ،وهي الرشفة املعلقة التي ليس هلا أعمدة عىل الطريق(الفرندا).
( )5االجنحة :مجع جناح ،وهي الرشفة (الفرندا) التي ترتكز عىل أعمدة يف اجلانب االخر.
( )13أي امتدت النار اىل ملك غريه من دون قصد منه وال إمهال.

الَّساية كام لو كانت كثرية أو كانت الريح عاصفة فإنه َيضمن(.)1
كانت يف معرض ِّ
أججها يف ملك غريه بدون إذنه( )4ضمن ما يتلف بسببها من األموال
ولو َّ
واألنفس ،ولو كان قاصد ًا اتالف النفس ،أو كان التأجيج مما يرتتب عليه ذلك
عادة( )0وإن مل يكن املقصود اتالفها ومل يكن الشخص التالف متمكن ًا من الفرار
والتخلص ثبت عليه ال َق َود(.)2
م  :2941لو ألقى قرش بطيخ ،أو موز ،ونحوه يف الطريق ،أو أسال املاء فيه،
فزلق به انسان فتلف أو ُكَّست رجله مثال َضمن(.)9
م  :2944لو وضع إنا ًء عىل حائط ،وكان يف معرض السقوط فسقط فتلف به
انسان أو حيوان َضمن ،وإن مل يكن كذلك( )7وسقط اتفاقا لعارض مل َيضمن.
م  :2940جيب عىل صاحب الدا َّبة حفظ دابته الصائلة( ،)5كالبعري املغتلم(،)0
والكلب العقور( ،)5فلو أمهلهام وجنيا عىل شخص ضمن جنايتهام(.)13
( )1أي يف مثل هذه احلالة فإنه يتحمل املسؤولية لكونه مستهرتا ومسببا النتقال احلريق.
( )4أي بدون اذن صاحب امللك.
( )0كام لو قام باشعال حريق كبري يف وقت قابل النتشار النريان مع عدم امكان السيطرة عليها.
( )2ففي مثل هذه احلالة يستحق انزال العقاب به باعتباره قاتال.
( )9فيتحمل املسؤولية باعتباره املسبب الرئييس لسقوط الشخص وموته او جرحه.
( )7أي وضعه عىل اجلدار ومل يكن معرضا للسقوط ولكن صادف سقوطه.
( )5أي الدابة اهلائجة.
( )0هو اجلمل الغضبان اهلائج نتيجة الرغبة اجلنسية اجلاحمة.
( )5أي الكلب اجلارح واملهاجم.
( ) 13أي أن صاحب اجلمل اهلائج او الكلب اجلارج يتحمل مسؤولية ما يلحقاه من رضر نتيجة
إمهال صاحبه.

نعم ،لو جهل املالك باحلال( )1أو َعلم ولكنه مل ُيفرط( ،)4فال ضامن عليه.
ولو جنى عىل صائلة ،فإن كان دفاع ًا عن نفسه أو ماله مل يضمن ،وإال ضمن.
وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها عىل نفس حمرتمة أو غريها(.)0
م  :2942إذا كان حفظ الزرع عىل صاحبه يف النهار()2كام جرت العادة به ،فال
ضامن فيام أفسدته البهائم.
نعم ،إذا أفسدته ليال فعىل صاحبها الضامن.
م  :2949لو هجمت دابة عىل أخرى ،فجنت الداخلةَ ،ضمن صاح ُبها جنايتها
إذا َّفرط يف حفظها( ،)9وإال فال( ،)7ولو َجنت هبا املدخولة كانت هدرا(.)5
م  :2947إذا َ
دخل دار قوم فعقره كل ُبهم( ،)0ضمنوا جنايته إن كان الدخول
بإذهنم ،وإال فال َضامن عليهم(.)5
( )1أي مل يكن يعلم هبيجان اجلمل ،او بتحول الكلب اىل كلب جارح.
( )4أي أن صاحب الكلب او اجلمل علم بحالتهام ولكنه مل يتمكن من السيطرة عليهام.
( )0أي إن كان قتله للحيوان اهلائج يف معرض الدفاع عن نفسه او ماله فال يستحق صاحب احليوان
التعويض عنه ،واما لو كان لالنتقام فيتحمل قاتل احليوان مسؤولية التعويض لصاحبه.
( )2أي إن كان من املتعارف عليه ان حير صاحب الزرع زرعه يف النهار ،وأمهل احلراسة مما أدى
اىل دخول البهائم اىل زرعه فال يتحمل صاحب البهائم املسؤولية ،وأما إن مل يكن من املتعارف
عليه حراستها فيتحمل صاحب البهائم املسؤولية.
( )9أي يتحمل صاحب الدابة املسؤولية عن االرضار التي سببتها دابته.
( )7أي إذا مل يكن مفرطا يف حفظها فال يتحمل املسؤولية.
( )5أي لو اصاب الرضر الدابة املهامجة من الدابة املدافعة فال يتحمل صاحب املدافعة شيئا.
عضه كلب أصحاب الدار.
( )0أي َّ
( ) 5أي إذا كان دخول الشخص اىل الدار بدون اذن اصحابه فال يتحملون مسؤولية عض الكلب
له.

الكلب( )1انسان ًا خارج الدار ،فإن كان العقر يف النهار َضمن صاحبه،
وإذا عقر
ُ
وإن كان يف الليل فال َضامن.
اهلرة اململوك ُة َ
مال أحد ،فال يضمن مالكها(.)4
م  :2945إذا أتلفت َّ
راكب الدابة ،وقائدُ ها( )0ما ُتنيه بيدَيا ،وكذلك ما ُتنيه
م  :2940يضم ُن
ُ
برجليها ،إن كانت اجلناية مستندة إليهام بأن كانت بتفريط منهام( ،)2وإال( )9فال َضامن.
كام أهنام ال يضمنان ما رضبته الدابة بحافرها إال إذا عبث هبا أحد ،فيضمن
العابث جنايتها(.)7
وأما السائق( )5فيضمن ما ُتنيه الدابة برجلها دون يدها إال إذا كانت اجلناية
مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.
م  :2945من وقف بدابته( )0فعليه َضامن ما تصيبه بيدها ورجلها.
م  :2903لو ركب الدابة رديفان( ،)5فوطأت شخصا فامت أو جرح ،فالضامن
عليهام بالسوية.
فامت أو ُجرح فال ضامن عىل مالكها.
م  :2901إذا ألقت الدابة راكبها َ
( )1أي عض انسانا وجرحه.
( )4أي ال يتحمل صاحب اهلرة املسؤولية عام حيصل بسببها من أرضار.
( )0قائد الدابة :هو الذي جيرها أو يسري أمامها.
وجههاها لت َُمر يف زرع فأتلفته بيدَيا ورجليها ،أو لتعرب فوق أغراض فتتلفها.
( )2كام لو ّ
( )9أي إن مل يكن ما خربته الدابة بسبب تقصريمها فال يتحمالن املسؤولية.
( )7كام لو كانت الدابة تسري وأقدم شخص عىل نخزها بعود فاضطربت وتسببت بأذى لالخرين.
( )5الذي يتوىل حث الدابة عىل السري من غري أن يكون راكبا عليها وهو يف العادة يميش خلفها.
( )0أي أوقف الدابة وهو راكب عليها.
( )5أي شخصان.

نعم ،لو كان القاؤها له مستندا إىل تنفريه َضمن(.)1
شهر سالحه يف وجه انسانَ ،ف َف َّر وألقى نفسه يف بئر ،أو من شاهق
م  :2904لو َ
اختيار ًا ،فامت فال ضامن عليه(.)4
وأما إذا كان بغري اختيار( )0كام إذا كان أعمى ،أو بصريا ال يعلم به( ،)2فإنه
يضمن.
وكذلك احلال( )9إذا اضطره إىل مضيق فافرتسه سبع اتفاق ًا أو ما شاكل ذلك.
أركب صبي ًا بدون إذن الويل عىل دابة ،وكان يف معرض السقوط
م  :2900لو
َ
فوقع فامت ،ضمن د َّيته.

()7

ب
ولو أركب صب َّي ْني كذلك فتصادما ف َتلفا ،ضمن د َّيتهام متام ًا إن كان املُ ْرك ُ
واحد ًا ،وإن كانا اثنني فعىل كل واحد منهام نصف دية كل منهام( ،)5وإن كانوا ثالثة
فعىل كل منهم ثلث دية كل منهام وهكذا.
وكذلك احلال( )0إذا أركبهام ول َّيهام مع وجود املفسدة فيه.
( )1أي أن صاحب الدابة هو الذي نفرها مما أدى اىل سقوط الراكب وموته او جرحه.
( )4أي أن من شهر سالحه ال يتحمل مسؤولية موت اهلارب ألنه القى بنفسه عن اختيار.
( )0أي إذا مل يكن وقوع اهلارب يف املكان اخلطر باختياره بل نتيجة هروبه من املسلح.
( )2أي ال يعلم بوجود البئر مثال فإن شاهر السالح يتحمل املسؤولية يف مثل هذه احلاالت.
( ) 9أي أن املسبب يضمن يف هذه احلالة أيضا نتيجة إخافته للضحية وشهره السالح مما أدى اىل
هربه اىل املكان الذي افرتسه فيه السبع مثال.
( ) 7بأن كان الولد صغريا ال يتمكن من االستقرار عىل الدابة ،او كانت الدابة رشسة مثال ،ومثل
الدابة الدراجة او العربة وشبه ذلك.
( )5فاالثنان رشيكان يف التسبب بموت الطفلني.
( )0أي أن وليهام يتحمل الدية فيام لو كان اركابه هلام عىل الدابة أو الدراجة نتيجة استهتار.

م  :2902إذا كان أحد شخصني مبارش ًا للقتل ،واآلخر سببا له ،ضمن
اآلخر ثالث ًا إليها فسقط فيها فامت،
املبارش( ،)1كام إذا حفر بئر ًا يف غري ملكه ،ودفع
ُ
فالضامن عىل الدافع إذا كان عامل ًا(.)4
وأما إذا كان جاهال( )0فالضامن عىل احلافر.
م  :2909إذا أمسك أحدمها شخص ًا ،وذبحه اآلخر فالقاتل هو الذابح كام
تقدم ،وإذا وضع حجر ًا  -مثال  -يف كفة املنجنيق( )2وجذبه اآلخر فأصاب شخص ًا
فامت أو جرح فالضامن عىل اجلاذب دون الواضع(.)9
م  :2907لو حفر بئر ًا يف ملكه وغطاها ،ودعا غريه فسقط فيها فإن كانت البئر
يف معرض السقوط كام لو كانت يف ممر الدار وكان قاصد ًا للقتل أو كان السقوط فيها
مما يقتل غالب ًا ثبت ال َقود( ،)7وإال فعليه الدية(.)5
( )1أي أن منفذ عملية القتل هو الذي يتحمل املسؤولية.
( ) 4فالشخص االول حفر حفرة يف غري أرضه ،والثاِن دفع شخصا ثالثا داخل احلفرة مع علمه
بوجود احلفرة فامت الثالث أو ُجرح ،فتقع املسؤولية هنا عىل الثاِن وهو الدافع.
( )0أي إذا كان الشخص الثاِن ال يعلم بوجود احلفرة ودفع الشخص الثالث فيتحمل املسؤولية يف
هذه احلالة الشخص االول وهو احلافر.
( )2املنجنيق :اسم آللة كانت تستعمل يف احلروب لرمي احلجارة الكبرية او قذائف النار.
( )9ونفس احلكم ينطبق عىل اسلحة اليوم فمن وضع قذيفة يف مدفع ،وقام شخص آخر بإطالق
هذه القذيفة ،فالرامي هو الذي يتحمل املسؤولية ،وكذلك احلال لو زرع شخص قنبلة يف مكان
وقام االخر بتفجريها فيتحمل املسؤولية املفجر.
( )7أي يستحق ان يعاقب بالقتل مع َتقق بقية الرشائط باعتباره قاتال.
( )5أي إن كانت احلفرة صغرية والسقوط فيها ال يؤدي اىل املوت عادة فعليه الدية فقط.

وإن مل تكن يف معرض السقوط واتفق سقوطه فيها مل َيضمن(.)1
م  :2905لو اجتمع سببان ملوت شخص ،كام إذا وضع أحد حجرا  -مثال -
يف غري ملكه ،وحفر اآلخر بئر ًا فيه فعثر ثالث باحلجر وسقط يف البئر فامت فالضامن
عىل كليهام.
نعم ،إذا كان أحدمها متعدي ًا ،كام إذا حفر بئر ًا يف غري ملكه ،واآلخر مل يكن
متعدي ًا ،كام إذا وضع حجر ًا يف ملكه فامت العاثر بسقوطه يف البئر فالضامن عىل
املتعدي(.)4
م  :2900إذا حفر بئر ًا يف الطريق عدوان ًا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد
منهام بسقوط اآلخر فيها فالضامن عىل احلافر(.)0
لتسلم السفين ُة من الغرق واخلطر،
م  :2905لو قال آلخر ألق متاعك يف البحر
َ
وكانت هناك قرينة عىل املجانية( ،)2وعدم ضامن اآلمر فألقاه املأمور فال َضامن عىل
اآلمر.
وعيل ضامنهَ ،ضمن ،إذا كان االلقاء لدفع اخلوف ونحوه من
ولو أمر به وقالَّ :
الدواعي العقالئية(.)9
وعيل ضامنه ،فال ضامن
وأما إذا مل يكن ذلك ومع هذا قال :ألق متاعك يف البحر َّ
( )1كام لو كانت احلفرة يف اجلانب اخللفي للمنزل وليست يف طريق الدخول.
( )4وهو من حفر البئر يف ملك غريه يف هذا املثال.
( )0ونفس احلكم ينطبق فيام لو حفر حفرة من دون وجه حق وسقطت فيها سيارة ،ثم جاءت سيارة
ثانية فسقطت فيها واصطدمت بالسيارة الثانية ،فيتحمل احلافر كامل املسؤولية.
( )2أي مل يكن هناك ما يدل يف كالم اآلمر عىل َتمله مسؤولية التعويض عن تلك األغراض.
( ) 9أي أن قبطان السفينة مثال إذا طلب من الركاب رمي اغراضهم للتخفيف من محولة السفينة،
وقال هلم انه يتحمل مسؤولية التعويض عليهم ،فإنه يتحمل مسؤولية التعويض.

عليه(.)1
عيل وعىل ركاب السفينة
م  :2923لو أمر شخص ًا بالقاء متاعه يف البحر وقالَّ :
ضامنه.
فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أهنم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم
الرضا به ،ضمن اآلمر بقدر حصته دون متام املال(.)4
وكذلك احلال فيام إذا ادعى اإلذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك(.)0
وأما إذا قال ذلك مدعي ًا اإلذن منهم( ،)2أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو مل يعط
هؤالء فأنا ضامن ،فإنه يضمن التامم إذا مل يقبلوا(.)9
م  :2921إذا وقع من شاهق أو يف بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر فإذا كان
()5
عن اختيار ،وكان قاصدا للقتل( ،)7أو كان مما يقتله عادة( ،)5فعليه ال َقود( ،)0واال
( ) 1أي إذا قال احد الركاب لشخص آخر ارم متاعك وانا اعوض عليك ومل يكن هناك سبب
عقالئي لذلك فإن اآلمر ال يتحمل املسؤولية يف هذه احلال ،ألن صاحب املال رماه بال مربر
مقبول.
( )4أي أنه كان يتصور رضاهم بتحم ل املسؤولية ألن ذلك يساهم يف نجاة اجلميع ،فال يتحمل يف
هذه احلالة مسؤولية التعويض اال بمقدار حصته.
( )0أي أنه ال يتحمل سوى مسؤولية حصته.
( )2أي إذا ادعى أهنم راضون بتحمل املسؤولية ولكنهم مل يرضوا ،فيتحمل هو مسؤولية التعويض.
( )9أي إذا مل يدع أهنم راضون بتحمل املسؤولية ولكنه قال إذا مل يقبلوا فأنا اَتمل املسؤولية فعندها
تقع عليه مسؤولية التعويض فيام اذا مل يرضوا باملشاركة بتحمل املسؤولية.
( )7أي أن تعلقه باآلخر كان عن عمد بقصد قتله.
( )5أي أن تعلقه بالضحية كان عن عمد وكان هذا العمل مما يؤدي عادة اىل القتل.
( )0أي أنه يعاقب بالقتل مع َتقق بقية الرشائط باعتباره قاتال.
( )5أي إذا تعلق به باختياره ولكنه مل يكن قاصدا للقتل ،أو مل يكن ذلك مما يؤدي اىل القتل عادة.

َضمن ديته.
وإن كان تعلقه به بغري اختياره فالضامن عىل عاقلته(.)1
وإذا تعلق الثاِن( )4بالثالث ،وتعلق الثالث بالرابع ،والرابع باخلامس ،فيضمن
الثالث د َّية الثاِن ،والرابع دية الثالث ،واخلامس دية الرابع وهكذا(.)0
جذب غريه إىل بئر مث ً
ال ،فسقط املجذوب فامت اجلاذب بسقوطه
م  :2924لو
َ
عليه فدمه هدر(.)2
املجذوب فقط َضمنه اجلاذب( ،)9فإن كان قاصد ًا لقتله ،أو كان عمله
مات
ولو َ
ُ
مما يؤدي إىل القتل عادة فعليه ال َق َود( ،)7وإال( )5فعليه الدية.
وإذا مات كالمها معا فدم اجلاذب هدر ،ودية املجذوب يف مال اجلاذب.
َ
سقط يف بئر مثال فجذب ثاني ًا ،والثاِن ثالث ًا فسقطوا فيها مجيعا
م  :2920لو
فامتوا بسقوط كل منهم عىل اآلخر ،فعىل األول ثالثة أرباع دية الثاِن ،وعىل الثاِن
ربع د َّية األول ،وعىل كل واحد من األول والثاِن نصف دية الثالث ،وال يشء عىل
ُ
الثالث.
ومن ذلك يظهر احلال فيام إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
( ) 1أي تعلق به عن غري قصد فيكون من باب قتل اخلطأ وتتحمل عاقتله دفع الدية وقد مر بيان
املقصود من العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )4أي تعلق بالثالث باختياره.
( )0باعتبار ان الثاِن مسؤول عن وفاة االول ،والثالث مسؤول عن وفاة الثاِن وهكذا.
( )2أي أن دم اجلاذب لن يتحمله أحد.
( )9أي أن اجلاذب يتحمل املسؤولية.
( )7أي أنه يعاقب يف مثل هذه احلالة بالقتل مع توفر بقية الرشوط باعتباره قاتال عن عمد.
( )5أي إذا مل يكن قاصدا القتل ،او مل يكن ذلك مما يؤدي اىل القتل عادة.

م  :2922البحث يف دية االعضاء وفيها فصول:
م  :2929يف قطع كل عضو من أعضاء االنسان ،أو ما بحكمه( )1الد َّية( ،)4وهي
عىل قسمني:
القسم األول :ما ليس فيه ُمقدَّ ر خاص يف الرشع(.)0
القسم الثاين :ما فيه ُمقدَّ ر كذلك(.)2
م  :2927اذا قطع عضو ًا من أعضاء شخص آخر ،ومل يكن هذا العضو مما فيه
يشء مقدر ففيه األرش ،ويسمى باحلكومة(.)9
م  :2925االعضاء التي ُحدِّ َد مقدار ديتها هي :ستة عرش موضع ًا من جسم
االنسان.
الشعر ،العينان ،االنف ،االذنان ،الشفتان ،اللسان ،االسنان ،اللحيان ،اليدان،
االصابع ،النخاع ،الثديان ،الذكر ،الشفران ،االليتان ،الرجالن.
( )1أي ما بحكم القطع كهر

العضو مثال.

( )4وهي التعويض املادي عىل من ُقطع منه العضو.
( )0هي االعضاء التي مل يرد نص يف الرشيعة بتحديد نوع التعويض املادي فيها.
( )2أي االعضاء التي حددت الرشيعة مقدار التعويض املادي فيها.
( ) 9احلكومة هي التعويض املايل الذي حيدده احلاكم الرشعي تعويضا للمجني عليه ،حسبام يراه
مناسبا ،او مستحقا لعدم وجود نص حمدد ملقدار التعويض.

املوضع االولَّ :
الشعر
م  :2920يف اللحية إذا ُحلقت فإن نبتت ففيه ثلث الد َّية( ،)1وإن مل تنبت ففيه
الد َّية كاملة(.)4
ويف شعر الرأ ( )0إذا ذهب ففيه احلكومة(.)2
ويف َشعر املرأة إذا ُحلق فإن نبت ففيه مهر نسائها( ،)9وإن مل ينبت ففيه الد َّية
كاملة(.)7
ويف شعر احلاجب إذا ذهب كله ومل ينبت ،فد ّيته نصف دية العني ،أي مأتان
ومخسون دينارا ،وإذا ذهب بعضه فعىل حساب ذلك(.)5
املوضع الثاين :العينان
م  :2925العينان وفيهام الد َّي ُة كاملة( ،)0ويف كل منهام نصف الدية ،وال فرق يف
ذلك بني العني الصحيحة ،والعمشاء( ،)5واحلوالء ،واجلاحظة(.)13
( )1أي  %00.0من الدية والتي مر بياهنا يف املسألة .2277
( )4أي إذا مل تنبت اللحية بعد حلقها جمددا فيتعني دفع دية كاملة ،وهي مقدار دية قتل الرجل.
( )0أي يف حلق مجيع شعر رأ

الرجل.

( )2أي أن تقدير التعويض املايل يرجع للحاكم الرشعي حسبام يراه مناسبا.
( )9أي أهنا تستحق قيمة مهر النساء من أمثاهلا عوضا عن حلق شعرها فيام لو نبت جمددا.
( ) 7أي إذا حلق شعرها ومل ينبت جمددا فتستحق الدية الكاملة وقد مر بيان معنى الدية الكاملة يف
هامش املسألة .2277
( )5فلو ذهب نصفه مثال فيستحق ربع دية العني وهي مائة ومخس وعرشون دينارا ذهبيا.
( )0مر بيان معنى الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )5العمش يف العني :هو الضعف يف النظر ،وسيالن الدمع يف أكثر االوقات.
( )13العني اجلاحظة :هي العني الكبرية البارزة.

جلفن( )1األعىل ثلث دية العني ،وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
ويف ا َ
ويف اجلفن األسفل نصف دية العني وهو مأتان ومخسون دينارا ،وأما األهداب( )4فال
تقدير فيها رشع ًا ،كام أنه ليس فيها يشء إذا انضمت مع األجفان ،وفيها احلكومة إذا
انفردت(.)0
م  :2993لو ُقلعت األجفان مع العينني مل تتداخل ديتامها(.)2
م  :2991إذا ُقلعت العني الصحيحة من األعور ففيه الد َّية كاملة( )9اذا كان
العور خلقة ،أو بآفة ساموية( .)7وأما إذا كان( )5بجناية قد أخذ ديتها ،أو استحقها ،أو
ذهبت يف قصاص ،فعليه نصف الدية.
ويف خسف العني( )0العوراء ثلث الد َّية ،من دون فرق يف ذلك بني كونه( )5أصليا
أو عارضي ًا.
م  :2994الد َّية يف قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح(.)13
جلفن :هو غطاء العني ،أحدمها اجلفن االعىل ،والثاِن هو اجلفن االسفل.
( )1ا َ
( )4االهداب :هي الشعر النابت عىل اجلفن.
( ) 0أي أن االهداب إذا قطعت بمفردها من دون االجفان فاحلاكم الرشعي حيدد الدية ،وأما إذا
قطعت مع االجفان فتكفي دية االجفان وليس حينئذ عىل االهداب شيئ.
( )2فيتعني عىل القالع دفع دية العينني ودين االجفان.
( )9مر بيان معنى الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )7ففي هذه احلالة يكون للعني السليمة حكم العينني.
( )5أي إذا كان العور نتيجة ألحد االسباب التالية املذكورة.
( )0خسف العني :ذهاهبا يف الرأ .
( )5أي ال فرق يف عور العني بني أن يكون أصليا أو بسبب طارئ.
( )13ومعنى ذلك أنه فيام لو قطع أو أتلف عضو من االعضاء وكان هذا العضو مشلوال فديته هي
ثلث الدية املحددة له فيام لو كان سليام.

عني شخص وادعى أهنا كانت قائمة ال ُتبَّص( ،)1وادعى
قلع َ
م  :2990لو َ
املجني عليه اهنا كانت صحيحة ،فالقول قول املجني عليه مع يمينه(.)4
وكذلك احلال فيام إذا كان االختالف بينهام يف سائر األعضاء من هذه
الناحية(.)0
املوضع الثالث :االنف
م  :2992إذا استؤصل األنف أو قطع مارنَه( ،)2ففيه الدية كاملة( ،)9ويف قطع
روثته( )7نصف ديته.
م  :2999يف دية قطع إحدى ا َملنْ َخرين ثلث الدية.
املوضع الرابع :االذنان
م  :2997يف قطع األذنني الد َّية كاملة( ،)5ويف إحدامها نصف الدية ويف بعضهام
بحساب ذلك( ،)0ويف شحمة األذن( )5ثلث ديتها.
املوضع اخلامس :الشفتان
م  :2995يف قطع الشفتني الد َّية كاملة ،ويف كل منهام نصف الدية ،وما ُقطع
( )1أي ادعى اجلاِن بأن العني املقلوعة كانت فاقدة للبَّص.
( )4فيطلب ممن قلعت عينه ان حيلف يمينا بأنه كان ينظر فيها قبل قلعها كي ُحيكم له.
( )0بأن يدعي القاطع مثال أن اليد كانت مشلولة ويدعي من قطعت يده بأهنا كانت سليمة.
( )2املارن من االنف :هو القطعة اللينة َتت القصبة.
( )9وقد مر بياهنا يف هامش املسألة .2277
( )7الروثة :هي طرف االنف االسفل حيث يقطر الرعاف.
( )5وقد مر بياهنا يف هامش املسألة .2277
( )0ففي نصف االذن ربع الدية مثال ،وهكذا َتسب النسبة.
( )5شحمة االذن :أسفل االذن وهي التي تثقب عادة لتعليق احللق يف آذان النساء.

منهام فبحساهبام(.)1
املوضع السادس :اللسان
م  :2990يف استيصال اللسان الصحيح( )4الد َّية كاملة ،ويف قطع لسان
األخر ثلث الدية ،وفيام قطع من لسانه فبحسابه مساحة( .)0وأما يف اللسان
الصحيح فيحاسب بحروف املعجم ويعطى الدية بحساب ما ال ُيفصح منها(.)2
م  :2995حروف املعجم( )9ثامنية وعرشون حرف ًا(.)7
م  :2973ال اعتبار باملساحة يف املقدار املقطوع من اللسان الصحيح فيام إذا
بع
أوجب ذهاب املنفعة ،ملا
َ
عرفت من أن العربة فيه بحروف املعجم ،فلو َقطع ر َ
نصف الدية ،ولو قطع نصفه( )5وذهب ربع كالمه
نصف كالمه ففيه
لسانه وذهب
ُ
ُ
ففيه ربع الدية.
م  :2971لو جنى( )0عىل شخص فذهب بعض كالمه بقطع بعض لسانه ،أو
( )1ففي نصف الشفة ربع دية ،وهكذا تكون النسبة.
( )4أي أن يف قطع اللسان الذي يتكلم به صاحبه ومل يكن أخرسا.
( )0أي أنه َتسب املساحة التي تقطع من لسان االخر فإن كانت نصف اللسان مثال فيعطى
نصف دية لسان االخر وهي السد  ،وهكذا تكون النسبة.
( )2أي أن الدية يتم تقسيمها اىل  40قسام ومقابل كل حرف قسم ،فإذا اختل النطق عنده يف مخس
حروف مثال فيعطى مخس أقسام وإن اختل النطق يف  12حرفا فيعطى نصف الدية أي  12قسام
وهكذا.
( )9أي أحرف اللغة.
( )7ولذا تقسم الدية عىل عدد هذه احلروف وليس  45كام قال بعض الفقهاء.
( )5أي لو قطع نصف اللسان.
( )0أي لو اعتدى.

َ
فأخذ الد َّية ثم عاد كال ُمه( )1ففي املسألة تفصيل:
بغري ذلك
االول :إذا كان العو ُد كاشف ًا عن أن ذهابه كان عارضي ًا ومل يذهب حقيق ًة(،)4
فتستعاد الد َّية.
الثاين :إذا ذهب واقع ًا( ،)0فال تستعاد.
م  :2974لو كان اللسان ذا طرفني كاملشقوق ،فقطع أحدَ مها دون اآلخر ،كان
االعتبار باحلروف فإن نطق باجلميع فال د َّية مقدرة وفيه احلكومة( ،)2وإن نطق ببعضها
دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها(.)9
م  :2970يف قطع لسان الطفل( )7الد َّية كاملة( ،)5وأما إذا َ
بلغ حد ًا ينطق مثله وهو
مل ينطق ،فإن علم ،أو اطمأن بأنه أخر ففيه ثلث الدية ،وإال( )0فالد َّية كاملة.
املوضع السابع :األسنان
م :2972يف االسنان الد َّية كاملة.
( )1أي أن املجني أخذ الدية املقدرة من اجلاِن ثم عاد اليه النطق.
( ) 4أي أن اخللل الذي أصاب النطق مل يكن خلال حقيقيا بالنطق بل نتيجة حالة طارئة أصابته
وأثرت عىل قدرته عىل النطق مؤقتا ،ففي هذه احلالة يتم ارجاع الدية اىل اجلاِن ،ولكن يستحق
املجني عليه تعويضا يقدره احلاكم ،ألهنا تكون حينئذ من االقسام التي مل َتدد ديتها.
( ) 0أي أن اخللل الذي أصابه يف النطق كان خلال وعجزا حقيقيا ،ولكنه شفي منه بعد فرتة ،ففي
هذه احلالة ال يتم ارجاع الدية اىل اجلاِن.
( )2مر بيان املقصود من احلكومة وهو ما حيدده احلاكم الرشعي من تعويض.
( )9كام مر يف املسألة .2990
( )7قبل أن يصل اىل حد النطق.
( )5وقد مر بياهنا يف هامش املسألة .2277
( )0أي إن مل يكن هناك ما يدل عىل أن الولد أخر

بل حيتمل أنه تأخر يف النطق فقط.

وتقسم الد َّية عىل ثامنية وعرشين سن ًا( ،)1ست عرشة يف مواخري الفم(،)4واثنتي
عرشة يف مقاديمه(.)0
سن من املقاديم إذا ُكَّست حتى يذهب مخسون دينار ًا
م :2979د َّية كل ِّ
فيكون املجموع ستامئة دينار(.)9

()2

م  :2977دية كل سن من املواخري إذا كَّست حتى يذهب عىل النصف من
دية املقاديم ،أي مخسة وعرشون دينارا فيكون ذلك أربعامئة دينار(.)7
م  :2975جمموع دية االسنان من املقاديم واملواخري ،ألف دينار( )5فام نقص فال
دية له( ،)0وكذلك ما زاد عليها(.)5
وإذا ُقلع منفرد ًا( )13فيثبت أرش اخلدش( )11نظر ًا إىل أن قلعها يوجب جراحة يف
( )1وهي مثل دية اللسان يف غري االخر  ،وال فرق يف ذلك بني من كان عدد اسنانه  40أو .04
( )4وهي االرضا

فتحسب ستة عرش رضسا حتى لو كان عددها اكثر من ذلك.

( )0وهي االسنان االمامية ومعها االنياب فتحسب اثنا عرش حتى ولو كانت أكثر من ذلك.
( )2وقد مر بيان مقدار الدينار الذهبي يف هامش املسألة .2277
( )9فتبلغ بذلك دية االسنان االمامية (وعددها  %73 )14من جمموع الدية.
( )7فتبلغ بذلك دية االرضا (وعددها  %23 )17من جمموع الدية.
( )5وهي الدية الكاملة لقتل انسان.
( )0أي لو كانت االسنان االمامية مثال أقل من  14سنا وقلعت مجيعها فيعطى بحسب العدد الذي
تم قلعه.
( )5أي أنه لو كان لشخص ما اسنان أمامية اكثر من  14سنا مثال فال يعطى دية اكثر من ،14
وكذلك لو كان له اكثر من  17رضسا فال يعطى اكثر من دية .17
( )13أي إذا قلع له الزائد من اسنانه االمامية عن  14أو الزائد من ارضاسه عن .17
( ) 11أي يثبت له التعويض املايل مقابل ما تسبب له من جرح أثناء قلع السن ،وليس التعويض
بسبب قلع السن الزائد.

املحل.
م  :2970إذا ُرض َبت السن ،انتظر هبا سنة واحدة ،فإن وقعت ُغ ِّر َم الضارب
د َّيتها( ،)1وإن مل تقع واسودت ُغ ِّرم ثلثي ديتها( ،)4ويف سقوطها بعد االسوداد ثلث
ديتها(.)0
م  :2975ال فرق يف ثبوت الد َّية بني قلع السن من أصلها الثابت يف اللثة(،)2
وبني كَّسها منها.
وأما إذا كَّسها أحد من اللثة ،وقلعها منها آخر فعىل األول ديتها( )9وعىل الثاِن
احلكومة(.)7
م  :2953لو قلع سن الصغري( )5أو ُكَّست متام ًا ينتظر هبا اىل الوقت الذي ينبت
فيه سن الصبي بطبيعة احلال ،فإن نب َتت لزم األرش( )0وإال ففيها الد َّية(.)5
( )1أي إذا وقعت السن خالل سنة من تاريخ الرضبة فيدفع الضارب دية هذه السن فإن كانت من
االسنان االمامية دفع مخسني دينارا ذهبيا ،وإن كانت من االرضا دفع  49دينارا ذهبيا.
( )4أي إن مضت سنة ومل تقع السن بعد الرضبة بل تغري لوهنا نحو اللون االسود فيتم دفع ثلثي دية
السن.
( )0أي إذا سقطت بعد أن اسودت فيدفع لصاحبها ثلث دية السن وبذلك يكون قد حصل عىل دية
كاملة لسنه ،ولكن عىل مرحلتني.
( )2اللثة :هي اللحم الذي تنبت فيه االسنان يف الفم.
( )9أي أنه يتعني عىل الكارس ان يدفع دية السن.
( ) 7أي يتعني عىل الثاِن الذي قلع بقايا السن من اللثة ان يدفع تعويضا ماليا يقدره احلاكم الرشعي.
( )5وهي التي يعرب عنها بأسنان احلليب والتي يمكن ان تنبت جمددا.
( )0أي إذا نبتت السن جمددا فيتعني عىل اجلاِن دفع التعويض املايل عىل ما سببه للصغري.
( ) 5أي إذا مل تنبت السن بعد ذلك فيتعني ان يدفع اجلاِن الدية املقررة رشعا لكل سن حسبام مر
بيانه يف املسائل .2972،2979،2977

م  :2951لو زرع االنسان يف موضع السن املقلوعة عظ ًام( )1فثبت فيه ،ثم قلعه
قالع فال د َّية فيه ،ولكن فيه احلكومة( )4بالنسبة إىل اجلرح النايش من قلعه ،ويضمن
قيمة املزروع(.)0
املوضع الثامن :ال ِّلح َيان
م  :2954ال ّل ْح َيان( )2مها العظامن اللذان يلتقيان يف الذقن ،ويتصل طرفامها
باألذن من جانبي الوجه ،وعليهام نبات األسنان.
م  :2950يف ال ّل ْح َيان الد َّية كاملة( ،)9ويف كل واحدة منهام نصف الدية(.)7
هذا فيام إذا ُقلعا منفردين عن األسنان ،ولو ُقلعا مع األسنان ففي كل منهام
د َّي ُته(.)5
املوضع التاسع :اليدان
م  :2952يف اليدين( )0الدية كاملة ،ويف كل واحدة منهام نصف الدية ،وال
ُحكم لألصابع مع قطع اليد(.)5
( )1كام هو احلال يف زماننا من تركيب االسنان االصطناعية عن طريق الزرع وما شابه ذلك.
( )4أي التعويض املايل الذي يقرره احلاكم الرشعي.
( )0أي أنه يتعني عىل القالع للسن االصطناعي ان يدفع قيمة السن ايضا اضافة اىل التعويض الذي
يقرره احلاكم عىل نفس عملية القلع او الكَّس.
( )2مها الفكَّان.
( )9مر بيان املقصود بالدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )7أي أن العظم الواحد إذا كَّس فيتعني عىل الكارس دفع نصف الدية وهي مخسامية دينار ذهب.
( )5أي يتعني عىل اجلاِن أن يدفع ديتني ،دية مقابل االسنان ،ودية مقابل الفكني.
( )0اليد هي عبارة عن الكف واالصابع وال يشمل املفصل املتصل بالذراع.
( )5أي يتعني دفع دية اليد فقط وال جيب دفع دية اضافية لالصابع.

م  :2959ال ريب يف ثبوت الد َّية بقطع اليد من الزند( ،)1وأما إذا قطع معها
مقدار من الزند ،ففيه دية قطع اليد( )4واألرش لقطع الزائد(.)0
م  :2957إذا كان لشخص يدان عىل زند إحدامها أصلية واألخرى زائدة ،فإن
قطعت اليد األصلية ففيها مخسامئة دينار ،وإن ُقطعت اليد الزائدة فتثبت احلكومة(.)2
م  :2955لو اشتبهت اليد األصلية بالزائدة ومل يمكن متييز إحدامها عن
األخرى لتساوَيام يف البطش والقوة وغريمها من اجلهات ،فإن ُقطعتا مع ًا ففيه الدية
كاملة ،واحلكومة( ،)9وإن قطعت إحدامها دون األخرى ففيه احلكومة ما مل تزد عىل
دية اليد الكاملة(.)7
م  :2950لو قطع ذراع ال كف هلا ففيه نصف الدية( ،)5وكذا احلال يف العضد(.)0
املوضع العارش :األصابع

ٍ
رش الد َّية(.)5
م  :2955يف قطع كل واحد من أصابع اليدين ،أو الرجلني ُع ْ ُ

( )1الزند :هو املفصل بني الكف والذراع.
( )4فد َّية قطع اليد الواحدة هي نصف الدية الكاملة التي مر بياهنا يف هامش املسألة .2277
( )0أي يتعني عىل اجلاِن أن يدفع تعويضا مقابل قطعه الزند باالضافة اىل دية اليد.
( )2أي حيدد احلاكم مقدار التعويض املايل الذي يتعني عىل اجلاِن دفعه مقابل اليد الزائدة.
( )9فالدية مقابل اليد االصلية ،واحلكومة هي التعويض الذي حيدده احلاكم مقابل الزائدة.
( )7أي أنه يف مورد قطع ٍ
يد ال ُيعلم بكوهنا أصلية او زائدة فام يتعني دفعه هو التعويض املايل الذي
حيدده احلاكم ولكن بام ال يزيد عن دية اليد الكاملة.
( )5أي نصف دية اليد ،وهو يعني مائتان ومخسون دينارا ذهبيا.
( ) 0العضد :هو الساعد من املرفق اىل الكتف ،وفيه مائتان ومخسون دنيار ذهبيا وال بد من عدم
وجود الذراع العطاءه دية العضد.
( )5أي مائة دينار وهي نسبة  %13من د َّية اليدين والتي تبلغ الف دينار.

م  :2903د َّي ُة كل إصبع مقسومة عىل ثالث أنامل( )1ما عدا االهبام فإن د ّيتها
مقسومة عىل أنملتني(.)4
م  :2901يف فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد مخسة دنانري( ،)0وإن مل
ينبت الظفر أو نبت أسود ،ففيه عرشة دنانري(.)2
م  :2904يف فصل ظفر االهبام من القدم ،حكم أصابع اليد(.)9
الر ْجلُ ،
ثلث دية اإلصبع الصحيحة(،)7
م  :2900يف اإلصبع الزائدة يف اليد ،أو ِّ
ويف قطع العضو املشلول ثلث ديته.
املوضع احلادي عرش :النخاع
م  :2902يف قطع النخاع( )5احلكومة(.)0
املوضع الثاين عرش :الثديان
م  :2909يف قطع الثديني الد َّية كاملة( ،)5ويف كل منهام نصف الدية ،ولو قطعهام
( )1فكل اصبع من االصابع االربعة فيها مفصالن وبالتايل فكل قطعة َتسب أنملة وتكون دية كل
أنملة  00دينارا وثلث.
( )4فتكون دية كل انملة مخسون دينارا ذهبيا.
( )0أي أن دية الظفر من كل اصبع هي مخسة دنانري ذهبية وهي  % 9من دية االصبع.
( )2فتتضاعف ديته لتصبح  % 13من دية االصبع والتي تبلغ مائة دينار.
( )9وهي التي مرت يف املسألة السابقة.
( )7ومعنى ذلك ان دية االصبع الزائدة أو املشلول ،تبلغ  00دينارا ذهبيا وثلث الدينار.
( )5يقصد بالنخاع :النخاع الشوكي يف العمود الفقري ،والذي يؤدي اىل شلل االنسان.
( )0أي أنه يتعني عىل اجلاِن أن يدفع التعويض الذي يقدره احلاكم الرشعي ،وليس مقدار دية انسان
كام هو رأي مشهور الفقهاء.
( )5مر بيان املقصود من الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277

مع يشء من جلد الصدر ففي قطعهام الدية ،ويف قطع اجللد احلكومة( ،)1ولو أجاف
الصدر مع ذلك ففيه زائد ًا عىل ذلك دية اجلائفة(.)0

()4

الر ُجل ُث ْمن الد َّية( )9وكذلك احلال
م  :2907يف كل واحد من احللمتني( )2من َّ
يف قطع حلمة املرأة(.)7
املوضع الثالث عرش :الذكر
م  :2905يف قطع احلشفة( )5وما زاد الدية كاملة( ،)0وال فرق يف ذلك بني الشاب،
والشيخ ،والصغري ،والكبري( .)5وأما من ُس َّلت ُخصيتاه فإن مل يؤد ذلك إىل شلل ذكره
ففي قطعه متام الدية ،وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية(.)13
( ) 1أي أن عليه ان يدفع الدية املقررة رشعا لقطع الثدي ،وهي الف دينار ذهبا ،ويدفع التعويض
الذي يقرره احلاكم الرشعي بسبب قطع اجللد.
( )4أي جرحه جرحا بليغا.
( ) 0اجلائفة :هي اجلرح يف حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخرتقت القفص الصدري أو جدار
البطن.
( )2احللمتني :مثنى احللمة ،واحللمة هي رأ

الثدي.

( )9أي ما نسبته  %14،9من قيمة الدية الكاملة والتي مر بياهنا يف هامش املسألة .2277
( )7فال فرق يف مقدار الدية بني قطع حلمة ثدي الرجل او املرأة وهي  149دينارا لكل حلمة.
( )5مر بيان معنى احلشفة يف هامش املسألة .2130
( )0أي أنه ال فرق يف مقدار الدية بني قطع كامل العضو التناسيل للرجل ،وبني قطع احلشفة فقط.
( )5أي أن البلوغ وعدمه بالنسبة ملن ُقطع عضوه التناسيل ال يؤثر يف مقدار الدية.
( ) 13ومعنى ذلك أنه إن كانت بيضتا الرجل قد أخرجتا يف وقت سابق مما أدى اىل شلل يف عضوه
الذكري فد ية قطع العضو التناسيل يف هذه احلالة هي ثلث الدية باعتباره عضوا مشلوال ،وأما
إن مل تكن عملية ّ
سل البيضتني حينها قد أثرت عىل عضوه التناسيل فيستحق يف هذه احلالة الدية
الكاملة.

وكذلك احلال يف قطع ذكر اخليص(.)1
م  :2900يف قطع بعض احلشفة( )4الدية بنسبة دية املقطوع من ال َك َم َرة(.)0
م  :2905إذا قطع حشفة شخص ،وقطع آخر ما بقي من ذكره فعىل األول
الدية كاملة( ،)2وعىل الثاِن احلكومة(.)9
م  :2953يف قطع ذكر العنِّني( )7ثلث الدية.
م  :2951يف قطع اخلصيتني الدية كاملة(.)5
املوضع الرابع عرش:الشفران
م ُّ :2954
الش ْف َران :مها اللحامن املحيطان بالفرج( ،)0ويف قطعهام الدية كاملة(،)5
ويف قطع واحد منهام نصف الدية.
وال فرق يف ذلك بني املرأة السليمة وغريها ،كالرتقاء( ،)13والقرناء( ،)11والكبرية،
رضتا بحيث فقد القدرة عىل العملية اجلنسية.
()1
اخليص :هو الذي ُأخرجت بيضتاه ،او َّ
ّ
( )4ال َك َمرة :هي رأ

العضو التناسيل للذكر ،أي احلشفة.

( )0ومعنى ذلك أنه إن قطع ربع احلشفة ففيه ربع الدية ،او نصف احلشفة ففيه نصف الدية وهكذا.
( )2مر بيان معنى الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )9أي ان الثاِن يدفع التعويض املايل الذي يقدره احلاكم الرشعي.
( )7وهو بذلك كاملشلول ذكره وقد مر بيان معنى العنني يف هامش املسألة .2224
( )5أما قطع بيضة واحدة ففيه نصف الدية ،ومر بيان الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )0أي بالعضو التناسيل للمرأة.
( )5وقد مر بيان املقصود من الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( ) 13اذا اصيبت املرأة بالرتق فيقال هلا رتقاء ،والرتق هو انسداد يف العضو التناسيل للمرأة نتيجة
ورم او غري ذلك مما يمنع من حصول املعارشة اجلنسية مع الرجل.
( ) 11القرناء :تشبه الرتقاء ،ولكن الذي يمنع عند القرناء من املعارشة اجلنسية هو وجود حلم او

والصغرية ،والثيب( ،)1والبكر(.)4
الر ُجل
الر َكب( )0وهو يف املرأة كموضع العانة( )2يف َّ
م  :2950يف قطع َّ
احلكومة(.)9
املوضع اخلامس عرش :األليتان
م  :2952يف قطع االليتني( )7معا الدية كاملة(.)5
ويف قطع إحدامها نصف الدية.
الرجالن
املوضع السادس عرشِّ :
نصف الدية،
م  :2959يف قطع الر ْجلني كلتيهام الدية كاملة ،ويف قطع إحدامها
ُ
وال فرق يف ذلك بني قطعهام من املفصل( ،)0أو من الساق( ،)5أو من الركبة ،أو من
الفخذ(.)13
عضلة يف مدخل عضوها متنع من املعارشة اجلنسية.
( )1الثيب :هي املرأة التي سبق هلا أن تزوجت وحصلت بينها وبني زوجها املعارشة اجلنسية.
( )4البكر :هي الفتاة التي ال تزال عذراء ،أو تزوجت ومل َتصل بينها وبني زوجها املعارشة اجلنسية
فهي يف تلك احلالة ال تزال بكرا .وبحكم البكر أيضا من زالت بكارهتا بغري زواج.
َب يف املرأة :هو ما حييط بعضو املرأة مما ينبت عليه الشعر.
الرك ُ
(َّ )0
( )2العانة :ما حييط بعضو الرجل مما ينبت عليه الشعر.
( )9أي يتعني عىل اجلاِن يف هذه احلالة أن يدفع تعويضا ماليا للمرأة حسبام يقدره احلاكم الرشعي.
( )7ويطلق عليها العجيزتان :وهي ما حييط بالدبر.
( )5وقد مر بيان املقصود من الدية الكاملة يف هامش املسألة .2277
( )0املفصل :هو ملتقى العظمني يف اجلسد ،ويقصد به املفصل بني القدم والساق.
( )5الساق :هي ما بني القدم والفخذ.
( )13الفخذ :ما بني الركبة والورك.

م  :2957يف قطع أصابع الرجلني الدية كاملة.
م  :2955يف قطع الساقني الدية كاملة ،ويف قطع إحدامها نصف الدية.
وكذلك قطع الفخذين(.)1
م  :2950كل ما كان من أعضاء الرجل فيه د َّية كاملة كاألنف واليدين
والرجلني ونحو ذلك ،كان فيه من املرأة د َّي َتها(.)4
نصف ديتها(.)0
وكل ما كان فيه نصف الدية ،كإحدى اليدين ففي املرأة
ُ
وكذلك احلال بالنسبة إىل الذمي.
فلو ُقطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته ويف الذمية نصف ديتها(.)2
م  :2955كل جناية كانت فيها دية مقدرة رشعا سواء أكانت بقطع عضو أو
كَّسه أو جرحه أو زوال منفعته ،فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فاملرأة
تعاقله فيها(. )9
وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية املرأة نصف دية الرجل.

( )1أي أنه يف قطع الفخذين الدية الكاملة ،ويف قطع فخذ واحد نصف الدية.
( )4فيعطى للرجل ديته ،ويعطى للمرأة ديتها وهي نصف دية الرجل.
( )0أي أن ما يستحق فيه الرجل نصف دية ،فتستحق فيه املرأة نصف دية ولكنها نصف دية الرجل.
( )2وقد مر بيان مقدار دية الذمي والذمية يف املسألة .2255
( )9أي متاثل الرجل يف املقدار الذي يقل عن ثلث الدية ،وأما إن زادت عن الثلث فتنقلب اىل نصف
دية الرجل.

والرض( ،)2والنقل( ،)3والنقب( )4والفك( ،)5واجلرح يف البدن غري الرأس
َّ
والصدع(َّ ،)1
م  :2733ختتلف الد َّية يف كَّس العظم ،من كل عضو باختالف األعضاء ،كام
ستأيت يف ضمن املسائل اآلتية(.)7
م  :2731يف كَّس ال َّظ ْهر الد َّي ُة كاملة ،وكذلك إذا أصيب فأحدب( )5أو صار
بحيث ال يستطيع اجللو .
رب عىل غري َع ْثم( )0وال عيب ،فديته مائة دينار،
م  :2734إذا َكَّس الظهرَ ،
فج ُ َ
وإن َع َث َم ()5ففيه ألف دينار.
كَّس الظهرُ ،
فش َّلت الرجالن ففيه د َّية كاملة ،وثلثا الدية(.)13
م  :2730إذا َ
اعه( )11ففيه ديتان.
مج ُ
م  :2732إذا كَّس الصلب فذهب به ُ َ
( )1الصدع :الشق يف اجلسد.
الرض :هو الرضبة التي ترتك اثرا يف اجلسم ومل يصل أثرها اىل حد الكَّس.
(َّ )4
( )0النقل:هو انتقال يشء من حمله كام حيصل يف بعض العظام نتيجة رضب او شبه ذلك.
( )2النقب :هو الثقب.
( )9الفك يقصد منه انفكاك العظم عن مكانه.
( )7بخالف ما عليه مشهور الفقهاء من َتديد نسب مئوية من الدية لعدد من االعضاء.
( )5أي تقو

الظهر وصار منحني ًا.

( )0أي أن العظم قد جرب بشكل صحيح ،ومل جيرب عىل اعوجاج.
( )5ومعناه أنه إذا ُجرب العظم عىل اعوجاج فعىل الكارس دفع الدية الكاملة وهي ألف دينار ذهبا.
( )13فدفع الدية تعويض عىل كَّس الظهر ودفع ثلثي الدية تعويض عىل شلل الرجلني.
( )11أي أنه إذا أصيب بعجز جنيس بعد كَّس عموده الفقري فإنه يتعني عىل اجلاِن دفع ديتني،
احدامها مقابل كَّس العمود الفقري ،الثاِن مقابل العجز اجلنيس الذي اصيب به.

م  :2739يف موضحة الظهر( )1مخسة وعرشون دينار ًا ،ويف نقل عظامه مخسون
دينار ًا( ،)4ويف قرحته( )0التي ال تربأ ثلث د َّية كَّسه(.)2
وكذلك احلال يف قرحة سائر األعضاء(.)9
الرت ُق َوة( )7إذا جربت عىل غري ع ْثم( ،)5وال عيب ،أربعون
م  :2737يف كَّس ُّ ْ
وضحتها( )13مخسة وعرشون
دينار ًا ،ويف َصدْ عها( )0أربعة أمخا دية كَّسها( ،)5ويف ُم َّ
دينار ًا ،ويف نقل عظامها نصف د َّية كَّسها( ،)11ويف َنقبها ربع دية كَّسها(.)14
م  :2735يف كَّس كل ضلع من األضالع التي خالط القلب( )10مخسة وعرشون
( )1املوضحة هي اجلرح الذي يكشف العظم حتى ُيرى لونه االبيض.
( )4أي أن الدية يف الرضبة التي تؤدي اىل تبدل املكان الطبيعي للعظم اىل مكان آخر.
( )0أي اجلرح الدائم الذي ال يربأ ،كحالة املصاب بمرض السكري مثال يف بعض احلاالت.
( ) 2بمعنى أن الدية يف اجلرح الذي ال يربأ هي ثلث دية الكَّس ،ففي املورد الذي تكون فيه دية
الكَّس الف دينار فتكون حينئذ دية اجلرح الدائم  000دينار وثلث.
( )9أي أن أي جرح دائم يف عضو من االعضاء ترتتب عليه ثلث دية كَّس ذاك العضو.
( )7الرتقوة :هي العظم يف اعىل الصدر بني الكتف والرقبة.
( )5مر بيان معنى العثم يف هامش املسألة .2734
( )0أي إذا حصل تشقق يف الرتقوة.
( )5أي أن الدية يف تشقق الرتقوة هي بنسبة  %03من دية كَّسها أي  07دينارا.
( )13أي يف اجلرح الذي يكشف العظم.
( )11أي عرشون دينارا ذهبا.
( )14أي أن دية ثقب الرتقوة هو عرشة دنانري.
( ) 10من الناحية العلمية فإن ما حييط بالقلب والرئتني من اضالع يطلق عليه تسمية القفص
الصدري وهو جمموعة من االضالع تشكل محاية للقلب والرئتني ،وهذه االضالع هي
املقصودة هنا.

موضحته ربع دية كَّسه(،)1
دينار ًا ،ويف َصدْ عه اثنا عرش دينارا ونصف دينار ،ويف َّ
وكذا يف نقبه(.)4
ويف نقل عظامه( )0سبعة دنانري ونصف دينار.
م  :2730يف كَّس كل ضلع من األضالع التي َتيل العضدين( )2عرشة دنانري،
ويف َصدعه( )9سبعة دنانري ،ويف موضحته( )7ديناران ونصف دينار ،وكذا يف نقبه ،ويف
نقل عظامه مخسة دنانري.
م  :2735يف رض الصدر إذا انثنى شقاه( )5نصف الدية ،وإذا انثنى أحد شقيه
موض َحة كل من الصدر والكتفني
ربع الدية( ،)0وكذلك احلال يف الكتفني( ،)5ويف َّ
مخسة وعرشون دينارا.
م  :2713يف كَّس املنكب( )13إذا َجرب عىل غري ع ْثم( )11وال عيبُ ،مخس دية اليد

()14

( )1أي أن الدية يف اجلرح الذي يكشف عظم القفص الصدري هي ستة دنانري وربع.
( ) 4أي أن دية ثقب العظم من القفص الصدري هي ستة دنانري وربع ايضا.
( )0أي أن الدية يف زحيان عظم القفص الصدري من حمله سبعة دنانري ونصف.
( ) 2العضد هو الساعد ما بني الكتف اىل املرفق ،والدية املذكورة هي يف كل عظم متصل به.
( )9مر بيان ان املقصود بالصدع هو التشقق.
( )7املوضحة هي اجلرح الذي يكشف العظم.
( ) 5أي انطوى جانباه ،فيتعني دفع نصف الدية أي مخسامية دينار للرجل ،ومائتان ومخسون للمرأة.
( )0بأن انطبق جانب من الصدر دون اجلانب االخر فيتعني دفع ربع الدية.
( )5أي أن مقدار الد َّية الذي ذكر يف رض الصدر ينطبق عىل الكتفني.
( )13املنكب :هو ملتقى الكتف والعضد كام مر يف هامش املسألة .0725
( )11مر بيان معنى العثم يف هامش املسألة .2734
( )14أي ما نسبته  %43من مقدار دية اليد التي تبلغ مخسامية دينار.

مائة دينار.
ويف صدعه( )1ثامنون دينار ًا ،ويف موضحته( )4مخسة وعرشون دينارا ،وكذلك
رضه إذا عثم( )2ثلث دية النفس،
احلال يف نقبه( ،)0ويف نقل عظامه مخسون دينارا ،ويف ّ
ويف ف ِّكه( )9ثالثون دينارا.
مخس دية
م  :2711يف كَّس العضد( )7إذا جربت عىل غري ع ْثم وال عيب(ْ ُ )5
اليد( ،)0ويف موضحتها مخسة وعرشون دينارا ،وكذلك يف نقبها( ،)5ويف نقل عظامها
مخسون دينارا(.)13
م  :2714يف كَّس الساعد إذا جربت عىل غري عثم وال عيب( ،)11ثلث دية
النفس(.)14
ويف كَّس إحدى قصبتي الساعد إذا َجربت عىل غري عثم( )10وال عيب مائة دينار،
( )1مر بيان معنى الصدع يف هامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )4مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة .2739
( )0أي أن الدية يف ثقب املنكب هي مخس وعرشون دينارا ايضا.
( ) 2أي اذا حلم العظم عىل اعوجاج فإن الدية هي ثالثامية وثالث وثالثون دينارا وثلث.
( )9أي أن الدية يف فك عظام املنكب عن بعضها ثالثون دينارا.
( )7مر بيان معنى العضد يف هامش املسألة .2950
( )5أي إذا التحم العظم املكسور من دون التواء.
()0أي ما نسبته  %43من مقدار دية اليد التي تبلغ مخسامية دينار ذهبا.
( ) 5أي أن الدية يف اجلرح الذي يكشف العظم ،أو الذي يثقب العضد هي مخس وعرشون دينارا.
( )13أي أن الدية يف ما يؤدي اىل تغري عظم العضد عن مكانه هي مخسون دينارا.
( )11مر بيان معنى العثم يف هامش املسألة .2734
( )14وقد مر بيان مقدار الدية يف املسألة .2277
( )10وقد مر بيان معنى العثم يف هامش املسألة .2734

ويف َصدْ عها( )1ثامنون دينار ًا ،ويف موضحتها( )4مخسة وعرشون دينارا ،ويف نقل
عظامها مائة دينار( ،)0ويف نقبها اثنا عرش دينارا ونصف دينار ،ويف نافذهتا( )2مخسون
دينارا ،ويف قرحتها( )9التي ال تربأ ثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار.
م  :2710يف كَّس املرفق( )7إذا َجرب عىل غري ع ْثم وال عيب مائة دينار( ،)5ويف
صدعه( )0ثامنون دينار ًا ،ويف نقل عظامه( )5مخسون دينار ًا ،ويف نقبه( )13مخسة وعرشون
رضه إذا ع َثم ثلث دية
دينارا ،وكذلك موضحته( ،)11ويف فكه( )14ثالثون دينار ًا ،ويف ّ
النفس(.)10
م  :2712يف كَّس كال الزندين( ،)12إذا جربا عىل غري ع ْثم وال عيب( )19مائة دينار،
( )1أي التشقق الذي حيصل يف عظم الساعد.
( )4مر بيان املوضحة يف هامش املسألة .2739
( )0أي فيام حيصل من فك لعظام الساعد وانتقال العظم من مكانه.
( )2مر ان معنى النافذة هو اجلرح الذي ينفذ يف اللحم.
( )9أي يف اجلرح الذي ال يربأ نتيجة كَّس الساعد.
( )7املرفق :هو جممع عظمي الذراع ،والعضد.
( )5أي ان الكَّس اذا انجرب دون اعوجاج وعاد اىل طبيعته فإن التعويض املايل هو مائة دينار.
( )0اي أن هذا هو التعويض املايل عىل ما حيصل لعظم املرفق من تفسخ.
حيان عظم املرفق من حمله تعويض مايل هو مخسون دينارا.
( )5أي يف زَ َ َ
( )13أي يتعني التعويض املايل بسبب ثقب املرفق بخمس وعرشين دينارا.
( )11أي أن الدية يف اجلرح الذي يؤدي اىل كشف عظم املرفق هي مخس وعرشون دينارا.
( )14أي يف فك عظم املرفق.
( )10أي إذا أصيب املرفق برضبة وأدت اىل عيب دائم فيه فالدية هي  000،0دينار ًا.
( )12مر بيان معنى الزند يف هامش املسألة .2959
( )19أي إذا كان التجبري صحيحا وعادا اىل طبيعتهام فالتعويض املايل هو مائة دينار.

ويف كَّس إحدامها مخسون دينار ًا( ،)1ويف نقل عظامها نصف دية كَّسها(.)4
رض أحد الزندين إذا جرب عىل غري عيب وال ع ْثم ثلث دية اليد(.)0
م  :2719يف ّ
م  :2717يف كَّس الكف إذا جربت عىل غري عثم وال عيب( )2أربعون دينار ًا،
ويف صدعها اثنان وثالثون دينارا ،ويف موضحتها مخسة وعرشون دينارا ،ويف نقل
()7
عظامها عرشون دينارا ونصف دينار ،ويف نقبها ربع دية كَّسها( ،)9ويف قرحة ال تربأ
ثالثة عرش دينارا وثلث دينار(.)5
م  :2715يف كَّس قصبة اهبام الكف( )0إذا جربت عىل غري عثم وال عيب ثالثة
وثالثون دينار ًا وثلث دينار.
ويف صدعها ستة وعرشون دينارا وثلثا دينار ،ويف موضحتها ثامنية دنانري وثلث
دينار ،ويف نقل عظامها ستة عرش دينارا وثلثا دينار ،ويف نقبها( )5ثامنية دنانري وثلث
دينار ويف ف ّكها( )13عرشة دنانري.
( )1أي إذا كَّس زند واحد وعاد اىل طبيعته بعد التجبري فالتعويض املايل هو مخسون دينارا.
( )4أي ان التعويض يف زحيان عظم الزند الواحد هو مخس وعرشون دينارا ذهبيا.
( )0أي مائة وست وستون دينارا وثلثي الدينار ،هذا فيام اذا عاد اىل طبيعته.
( )2أي إذا عادت اىل طبيعتها.
( )9أي عرشة دنانري ذهبية.
( )7أي أن الدية يف جرح الكف الذي مل يشف من اجلرح بل بقي ينزف مثال.
( )5مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )0االهبام هو االصبع االول يف اليد وه و أثخن االصابع وأقَّصها ،والقصبة هي اجلزء السفيل من
االصبع املتحرك املتصل باملفصل االول بني الكف واالصبع.
( )5مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )13أي يف فك قصبة االهبام.

م  :2710يف كَّس كل قصبة( )1من قصب أصابع الكف دون االهبام( )4إذا جربت
عىل غري عثم وال عيب عرشون دينارا وثلثا دينار ،ويف موضحة كل قصبة من تلك
القصب األربع أربعة دنانري وسد دينار ،ويف نقل كل قصبة منهن( )0ثامنية دنانري
وثلث دينار.
م  :2715يف كَّس املفصل الذي فيه الظفر من االهبام يف الكف( )2إذا جرب عىل
غري عيب وال ع ْثم ،ستة عرش دينارا وثلثا دينار ،ويف موضحتها أربعة دنانري وسد
دينار ،وكذا يف نقبها( ،)9ويف صدعها ثالثة عرش دينارا وثلث دينار ،ويف نقل عظامها
مخسة دنانري(.)7
م  :2743يف كَّس كل مفصل( )5من األصابع األربع التي تيل الكف غري
االهبام( )0ستة عرش دينارا وثلثا دينار.
ويف صدع كل قصبة( )5منهن ثالثة عرش دينارا وثلث دينار ،ويف نقل عظامها
ثامنية دنانري وثلث دينار ،ويف موضحتها أربعة دنانري وسد دينار ،وكذلك يف
( )1القصبة يف االصبع هي القطعة املتصلة بالكف بواسطة املفصل االول.
( )4ألن لقصبة االهبام حكم آخر مر بيانه يف املسألة السابقة.
( )0أي من االصابع االربعة يف اليد باستثناء االهبام.
( ) 2فاصبع االهبام يتألف من القطعة التي َتتوي عىل الظفر ،ثم املفصل الذي يفصلها عن القصبة،
ثم القصبة املتصلة بالكف من خالل املفصل االول.
( ) 9أي أن الدية يف ثقب املفصل هي ايضا اربعة دنانري وسد
الدينار.

الدينار أي  2دنانري و % 17،7من

( )7مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )5املفصل هو ملتقى العظمني الذي تتصل االصبع بالكف من خالله.
( )0ألن لالهبام حكام آخر مر بيانه يف املسألة السابقة.
( )5أي يف تشقق كل قصبة من قصبات االصابع االربع.

نقبها( ،)1ويف فكها مخسة دنانري(.)4
م  :2741يف كَّس املفصل األوسط( )0من األصابع األربع أحد عرش دينارا
وثلث دينار ،ويف صدعه ثامنية دنانري ونصف دينار ،ويف موضحته ديناران وثلث
دينار ،وكذا يف نقبه ،ويف نقل عظامه مخسة دنانري وثلث دينار ،ويف فكه ثالثة دنانري
وثلثا دينار(.)2
م  :2744يف كَّس املفصل األعىل( )9من األصابع األربع مخسة دنانري وأربعة
أمخا دينار.
ويف صدعه أربعة دنانري ومخس دينار ،ويف موضحته ديناران وثلث دينار ،ويف
نقل عظامه مخسة دنانري وثلث دينار ويف نقبه( )7ديناران وثلثا دينار ،ويف ف ّكه( )5ثالثة
دنانري وثلثا دينار.
( ) 1أي يف ثقبها ايضا اربعة دنانري وسد
عنوان الفصل قبل املسألة .2733

وقد مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش

( )4أي ان التعويض يف فك املفصل االول املتصل بالكف من أي اصبع من االصابع االربعة هو
مخسة دنانري.
( ) 0إذ لكل اصبع من اصابع اليد االربعة ثالث مفاصل ،احدها متصل بالكف والثاِن يف وسط
االصبع ،والثالث هو االعىل ،وأما اصبع االهبام ففيه مفصالن ،أحدمها متصل بالكف ،والثاِن
يفصل بني القصبة ورأ االصبع الذي حيتوي عىل الظفر.
( )2وقد مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( ) 9أي املفصل الثالث من مفاصل االصبع ،فاالول هو املتصل بالكف ،والثاِن هو بني القصبة
االوىل والقصبة الوسطى ،واملفصل الثالث هو الفاصل بني القصبة الوسطى يف االصبع ورأ
االصبع.
( )7وقد مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )5أي يف فك عظم املفصل االعىل من احدى االصابع االربعة يف اليد.

الر ْجل(،)4
م  :2740يف الورك( )1إذا كَّس فجرب عىل غري ع ْثم وال عيب ُ ْ
مخس دية ِّ
ويف صدْ عه أربعة أمخا د َّية كَّسه( ،)0ويف موضحته ربع د َّية كَّسه( ،)2ويف نقل عظامه
رضه إذا َع َثم ثلث دية النفس( ،)9ويف دية ف ّكه ثالثون دينار ًا.
مخسون دينار ًا ،ويف ّ
مخس دية
فجربت عىل غري َع ْثم( )7وال عيبْ ُ ،
م  :2742يف الفخذ إذا ُكَّست َ
الر ْجل( ،)0ويف صدعها ثامنون دينارا( ،)5ويف
الر ْجل( ،)5فإن َع َثمت فديتها ثلث دية ِّ
ِّ
موضحتها ربع دية كَّسها( ،)13وكذلك يف نقبها( ،)11ويف نقل عظامها نصف دية
كَّسها( ،)14وإن كانت فيها قرحة ال تربأ فديتها ثلث د َّية كَّسها(.)10
م  :2749يف كَّس الركبة( )12إذا جربت عىل غري َع ْثم وال عيب( )19مائة دينار ،ويف
( )1الورك :هو ما فوق الفخذ حيث يتصل الوركان ببعضهام.
الر ْجل الواحدة التي تبلغ  933دينار.
( )4اي مائة دينار ذهبا ،وهي نسبة  %43من دية ِّ
( )0أي يف فسخ الورك ثامنون دينارا ذهبا.
( )2أي يف انكشاف اللحم عنه بام يكشف العظم مخس وعرشون دينارا ذهبا.
( )9أي أنه إذا شفي ولكن مل يعد اىل حالته الطبيعية فالد َّية هي  000،0دينار ًا ذهبي ًا.
( )7أي أهنا عادت اىل حالتها الطبيعية.
الر ْجل الواحدة التي تبلغ  933دينار.
( )5اي مائة دينار ذهبا ،وهي نسبة  %43من دية ِّ
( ) 0أي إن مل تعد حلالتها الطبيعية فالتعويض املايل هو مائة وست وستون دينارا وثلثا الدينار.
( )5أي أن التعويض املايل يف فسخ عظم الفخذ ثامنون دينارا ذهبا.
( )13أي مخس وعرشون دينارا فيام لو انكشف اللحم عن عظم الفخذ.
( )11أي يف ثقب الفخذ ايضا مخس وعرشون دينارا.
( )14أي مخسون دينارا.
( )10أي ثالث وثالثون دينارا ذهبا وثلث الدينار.
( )12الركبة :هي العضو الفاصل بني الفخذ والساق.
( )19بأن عادت اىل حالتها الطبيعية.

صدعها ثامنون دينار ًا ،ويف موضحتها مخسة وعرشون دينارا وكذلك يف نقبها ،ويف
رضها إذا َع َثمت ثلث
نقل عظامها مخسون دينارا ،ودية ف ّكها ثالثون دينارا( ،)1ويف ّ
دية النفس( ،)4ويف قرحتها التي ال تربأ ثلث دية كَّسها(.)0
م  :2747يف كَّس الساق( ،)2إذا جربت عىل غري َع ْثم وال عيب مائة دينار ،ومع
العثم( )9مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار ،ويف صدعها( )7ثامنون دينار ًا ،ويف
موضحتها مخسة وعرشون دينار ًا.
وكذلك يف نقل عظامها ،ويف نفوذها ،ودية نقبه( ،)5نصف دية موضحتها( ،)0ويف
قرحتها التي ال تربأ ثالثة وثالثون دينار ًا وثلث دينار.
رض الكعبني إذا جربتا عىل غري عثم وال عيب ثلث دية النفس(،)5
م  :2745يف ّ
ويف رض إحدامها إذا جربت عىل غري عثم وال عيب نصف ذلك(.)13
م  :2740يف القدم إذا ُكَّست فجربت عىل غري ع ْثم وال عيب مائة دينار ،ويف
( )1وقد مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )4أي أنه إذا شفيت بعد الرضبة ولكن مل تعد اىل حالتها الطبيعية فالد َّية هي  000،0دينار ًا ذهبي ًا.
( )0أي ثالث وثالثون دينارا ذهبا وثلث الدينار.
( )2الساق :ما بني القدم والركبة ،ويطلق عليه اجلذع.
( ) 9أي أذا جربت وعادت اىل حالتها الطبيعية فالتعويض املايل هو مائة دينار وإذا مل تعد حلالتها
الطبيعية فهو مائة وست وستون دينارا وثلثا الدينار.
( )7أي يف الفسخ الذي حيصل يف عظم الساق يتعني دفع تعويض وهو ثامنون دينارا.
( )5اي اثنا عرش دينارا ونصف.
( )0مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )5أي ثالثامية وثالث وثالثون دينار ذهبا وثلث.
( )13أي مائة وست وستون دينارا ذهبا وثلثا الدينار.

موضحتها ربع دية كَّسها( ،)1ويف نقل عظامها نصف دية كَّسها( ،)4ويف نافذهتا
التي ال تنسد مائة دينار ،ويف ناقبتها ربع دية كَّسها(.)2

()0

م  :2745دية كَّس قصبة االهبام التي تيل القدم( )9كد ّية قصبة االهبام من اليد(،)7
ويف نقل عظامها ستة وعرشون دينارا وثلثا دينار ،وكذلك احلال يف صدعها ،ودية
موضحتها ونقبها وفكها( )5كديتها يف اليد(.)0
ودية كَّس األعىل من االهبام  -وهو الثاِن الذي فيه الظفر  -كدية كَّس األعىل
من االهبام يف اليد( ،)5وكذلك احلال يف موضحتها ،ونقبها ،وصدعها( ،)13ويف نقل
عظامها ثامنية دنانري وثلث دينار ،ويف فكها مخسة دنانري ،ويف كَّس قصبة كل من
األصابع األربعة سوى االهبام( )11ستة عرش دينارا وثلثا دينار ،ودية صدعها ثالثة
عرش دينارا وثلث دينار ،ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها يف اليد( ،)14ويف
( )1أي مخس وعرشون دينارا ذهبا.
( )4أي مخسون دينارا.
( )0النافذة :هي الثاقبة من جهة اىل جهة اخرى ،كام هي حال الرصاصة التي خترق القدم وتنفذ من
جهة اىل اجلهة االخرى.
( )2أي مخس وعرشون دينارا ذهبا.
( )9وهي القطعة بني القدم واالهبام.
( )7وقد مر بياهنا يف املسألة .2710
( )5مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )0وقد مر بياهنا يف املسألة .2710
( )5وقد مر بياهنا يف املسألة .2715
( )13فام جيري يف اليد جيري يف الرجل ايضا وقد مر ذلك يف املسألة .2715
( )11اي باستثناء االهبام باعتبار ان له حكم آخر خيتص به.
( )14كام مر بيانه يف املسألة .2710

قرحة ال تربأ يف القدم ثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار.
م  :2703يف كَّس املفصل األخري( )1من كل من األصابع األربع من القدم غري
االهبام ستة عرش دينارا وثلث دينار ،ويف صدعها ثالثة عرش دينارا وثلث دينار.
ويف كَّس املفصل األوسط( )4من األصابع األربع أحد عرش دينارا وثلثا دينار،
ويف صدعها ثامنية دنانري وأربعة أمخا دينار ،ويف موضحتها ديناران ،ويف نقل
عظامها مخسة دنانري وثلثا دينار( ،)0ودية نقبها كديته يف اليد( ،)2ويف فكها ثالثة دنانري.
ودية كَّس املفصل األعىل منها كديته يف اليد( ،)9وكذلك يف صدعها ،ويف
موضحتها دينار وثلث دينار.
وكذلك يف نقبها( ،)7ويف نقل عظامها ديناران ُ
ومخس دينار ،ويف فكها ديناران
وأربعة أمخا دينار.
م  :2701لو نفذت نافذة( )5من رمح أو خنجر يف يشء من أطراف البدن فديتها
مائة دينار(.)0
م  :2704يف قرحة كل عضو إذا مل تربأ ثلث دية ذلك العضو(.)5
( )1املفصل االخري هو ما بني القصبة الوسطى وطرف االصبع الذي حيتوي عىل الظفر.
( )4املفصل االوسط هو ما بني القصبة الوسطى والقصبة املتصلة بالقدم.
( )0مر بيان معنى الصدع ،والنقل ،والنقب يف هوامش عنوان الفصل قبل املسألة .2733
( )2كام مر يف املسألة .2741
( )9كام مر يف املسألة .2744
( )7أي دينار وثلث الدينار.
( )5اي اخرتقت من جهة اىل جهة كام هو احلال ايضا يف الرصاص مثال.
( )0أي ان التعويض املايل يف مثل هذه احلاالت هو مائة دينار ذهبا.
( )5فإن كانت دية العضو مائة دينار مثال ،فتكون دية العطل الدائم فيه  00دينارا وثلث ،وهكذا.

م  :2700إذا اجتمع بعض ما فيه الد َّية املقدرة رشعا( )1مع بعضها اآلخر كذلك
ٍ
فلكل د َّيته(.)4
نعم إذا كانت اجلنايتان برضبة واحدة وكانتا مرتتبتني( )0وكانت دية إحدامها
أغلظ من األخرى( )2دخلت د ّية غري األغلظ يف األغلظ(.)9
م  :2702تثبت الدية املقدرة رشع ًا يف اجلناية عىل منافع االعضاء( )7وهي يف
ستة عرش مورد ًا ،ولكل مورد د َّية خاصة وهي كام ييل:
املورد االول :العقل
م  :2709يف ذهاب العقل دية كاملة( ،)5حتى لو رجع العقل أثناء السنة.
َ
نقصان عقله مل تثبت الدية فاملرجع
م  :2707إذا جنى عىل شخص بام أوجب
فيه احلكومة( ،)0وكذلك فيام أوجب جنونا ادواري ًا(.)5
( )1أي اذا كان الرضب قد تسببت بأكثر من جرح مما يرتتب عليه الدية الرشعية.
( )4أي يتم التعويض بحسب عناوين تلك اجلروح كام لو اجتمع نقل عظم مع كَّس ف ُيع َطى اجلريح
دية النقل ودية الكَّس ،كام مر تفصيله يف املسائل السابقة.
( )0أي أن احدى اجلنايتني ناُتة عن اجلناية االخرى كام لو قطع اذنه فذهب سمعه مثال.
( )2أي أن دية احدى االصابتني وهي ذهاب السمع مثال هي اكثر من دية االصابة االخرى.
( )9فتحسب دية واحدة وهي االكرب ،أو االكثر.
( ) 7منافع االعضاء كالسمع بالنسبة لالذنني ،او البَّص بالنسبة للعني وهكذا.
( )5أي دية قتل االنسان وهي الف دينار ذهب ًا يف الرجل املسلم ،ونصفها يف املرأة املسلمة.
( )0أي ان احلاكم الرشعي يقدر التعويض املايل عىل هذه احلالة.
( ) 5اجلنون االدواري :هو اجلنون غري املستمر ،بمعنى اجلنون الذي يأيت يف فرتات معينة ،ومن ثم
يرتك صاحبه فرتة من الزمن ليعود إليه مرة أخرى ،وهكذا.

الشجة وذهاب
م  :2705لو َش َّج( )1شخص ًا شجة فذهب هبا عقله ،فإن كانت
َّ
العقل برضبة واحدة تداخلت د َّيتامها( ،)4وإن كانا برضبتني فجنى بكل رضبة جناية
مل تتداخال(.)0
املورد الثاين :السمع
م  :2700يف ذهاب السمع ك ِّله( )2دية كاملة ،ويف ذهاب سمع إحدى األذنني
نصف الدية(.)9
ك ّله
ُ
وإذا ُجن َي عىل رجل فادعى ذهاب سمعه ك ًله ُق َبل قوله( )7إن صدَّ قه اجلاِن.
وأما إذا أنكره أو قال ال أعلم ذلكُ ،يرجع إىل أهل اخلربة يف استكشاف
الواقع( )5مع قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأ من عود السمع فالد َّية كاملة(،)0
وإال فاحلكومة(.)5
م  :2705لو ادعى املجني عليه النقص يف سمع كلتا األذنني فإن ثبت ذلك
( )1أي لو جرح شخصا يف وجهه او رأسه ،والشجة هي اجلرح يف الوجه او الرأ .
( )4أي يعطى دية واحدة مقابل اجلرح وما سببه من فقدان العقل.
( )0ففي هذه احلالة يدفع دية اجلرح ودية فقدان العقل.
( ) 2بأن صار أطرشا ،وعليه يتعني دفع الدية الكاملة وهي الف دينار للمسلم .ولكل بحسب ديته.
( )9أي مخسامية دينار ذهبا مقابل اذن الرجل املسلم.
( )7أي يقبل قول املدعي إذا صدقه املتهم.
( )5أي تتم مراجعة االطباء املختصني للكشف عىل املصاب وَتديد املوضوع.
( )0أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة السمع للشخص املصاب فيتعني عىل اجلاِن
دفع الدية الكاملة ،وهي الف دينار ذهب ًا ،إذا كان املجني عليه رجال مسل ًام ،وإن كان غري ذلك
فيعطى ديته املقررة رشعا.
( ) 5أي إن كان التقرير الطبي يشري اىل امكانية عودة السمع فيقدر التعويض املايل حسبام يراه احلاكم
الرشعي.

القسامة( )4بالنسبة بمعنى:
بب ّينة فبها( )1وإال فعليه َّ
املدعى إن كان ثلث سمعه(َ ،)0حلف هو ،وحلف معه رجل واحد ،وإن كان
أن َ
نصف سمعه(َ )2حلف هو وحلف معه رجالن ،وهكذا(.)9
َ
ولو ادعى النقص يف إحدامها( )7قيست إىل الصحيحة بأن ُت َسد الناقصة سد ًا
جيد ًا و ُتطلق الصحيحة و ُيصاح به ويتباعد عنه حتى يقول :ال أسمع ،فإن ُعلم أو
اطمئن بصدقه فهو( ،)5وإال ُي َع َّلم ذلك املكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ،فإن
تساوت املسافتان ُصدِّ ق وإال فال(.)0
ثم بعد ذلك ُتطلق الناقصة و ُتسد الصحيحة جيد ًا وخيترب بالصيحة ،أو
بغريها( )5حتى يقول :ال أسمع فإن ُعلم أو اطمئن بصدقه()13وإال(ُ )11يكرر عليه
( )1أي إن تم اثبات الدعوى بشهادة اثنني عادلني فيؤخذ بمؤدى الشهادة.
( ) 4أي مع تعذر تقديم الشهادات الرشعية املعتربة فيمكن ان يتم حلف اليمني عىل املدعى ضمن
التفصيل املذكور يف املسألة.
( )0أي إن كان املدعي قد ادعى ذهاب سمعه بنسبة .%00
( )2أي إن كان قد ادعى ذهاب سمعه بنسبة .%93
( )9ومعنى ذلك ان كل يمني يثبت به نسبة السد

اي .%17.7

( )7أي النقص يف السمع يف احدى االذنني.
( )5أي يؤخذ قيا

املسافة حسبام قال.

( ) 0بمعنى انه لو كانت املسافة من احدى اجلهات مخسون مرتا للمكان الذي قال انه مل يعد يسمع
منه ،ومن جهة اخرى كانت املسافة سبعون مرتا ،فال يصدق يف دعواه ،أما لو تساوتا فيصدق
فيام قاله.
( )5بأي صوت من االصوات وال يشرتط ان يكون صوت انسان.
( )13اي تعتمد تلك املسافة فيام لو صدق يف دعواه.
( ) 11أي إن مل يتم تصديقه فيتم اللجوء اىل صورة الفحص التي ذكرت يف بداية املسألة.

االختبار ،فإن تساوت املقادير ُصدق.
ثم متسح املسافتان األوىل والثانية( )1فتؤخذ الد َّية عندئذ من اجلاِن بنسبة
بالقسامة( )0عىل ما يدعي من النقص يف سمع إحدى
التفاوت( ،)4وتعطى له بعد اتيانه َّ
أذنيه.
ذهاب السمع ففيه د َّيتان ،دية لقطعهام ،ودية
م  :2723إذا أوجب قطع األذنني
َ
لذهاب السمع.
املورد الثالث :ضوء العينني
م :2721يف ذهاب ضوء العينني معا الد َّية كاملة( ،)2ويف ذهابه من إحدامها
نصف الدية( ،)9وإن ادعى املجني عليه ذهاب بَّصه كله فإن صدقه اجلاِن فعليه
الد ّية ،وإن أنكره أو قال ال أعلم( )7اخترب بجعل عينيه يف قبال نور قوي كالشمس
ونحوها( ،)5فإن مل يتاملك حتى غمض عينيه فهو كاذب وال د َّية له ،وإن بقيتا
مفتوحتني كان صادق ًا واستحق الد َّية.
( ) 1أي يتم قيا
املصابة.

املساحة التي يسمع فيها يف االذن السليمة ،واملساحة التي يسمع فيها يف االذن

( ) 4فلو كانت املسافة التي يسمع فيها باالذن السليمة مائة مرت ،واملسافة التي يسمع فيها باالذن
املصابة هي مخسون مرتا فتكون نسبة التلف يف سمع االذن املصابة هي النصف.
( )0فإن كان النقص كام يف املثال السابق هو النصف فعليه ان حيلف يمينا وحيرض اثنني حيلفان معه،
أو يكرر احللف ثالث مرات ،وإن كانت نسبة التلف أقل فيحتاج اىل عدد أقل من القسامة ،او
كانت أكثر فأكثر.
( ) 2أي أنه إذا اصيب بالعمى بكلتا عينيه فالدية هي الف دينار إن كان املصاب رجال مسلام.
( )9أي مخسامية دينار ذهبا.
( )7أي أن املتهم مل ينف ولكنه مل يوافق املدعي عىل دعواه.
( ) 5كاالضواء الكاشفة القوية ،أو ما يمكن ان يستعمله االطباء يف تشخيص النظر.

واذا اختلفا يف استناد ذهاب الضوء إىل اجلناية وعدمه فيتعني أيضا حلف
اليمني(.)1
وإن عاد البَّص بعد مدة فإن كان كاشف ًا عن عدم الذهاب من األول( )4فال د َّية
وفيه احلكومة( ،)0وإن مل يكشف عن ذلك ففيه الد َّية(.)2
م  :2724إذا اختلف اجلاِن واملجني عليه يف العود وعدمه( ،)9فإن أقام اجلاِن
البينَّة عىل ما يدعيه فهو( ،)7وإال فالقول قول املجني عليه مع احللف(.)5
م  :2720لو ادعى املجني عليه النقصان يف إحدى عينيه وأنكره اجلاِن أو قال
ال أعلم اخترب ذلك بقياسها بعينه األخرى الصحيحة( )0ومع ذلك ال بد يف اثبات ما
يدعيه من القسامة( ،)5ولو ادعى النقص يف العينني كان القيا بعني من هو من أبناء
سنه(.)13
( )1بأن ادعى اجلاِن ان ما قام به من رضب املجني عليه مل يكن سببا لفقده بَّصه بل أن العمى كان
قبل ذلك ،فيتعني حينئذ عىل االعمى ان حيلف يمينا مطابقا لدعواه من ان العمى قد حصل
بسبب رضب اجلاِن.
( ) 4أي أن الرضبة مل تكن قد سببت العمى بل تسببت بحالة من االضطراب تنتهي بمرور الوقت.
( )0أي التعويض الذي يقرره احلاكم الرشعي.
( )2بأن يكون قد ذهب بَّصه فعال ثم عاد.
( )9أي يف عودة البَّص وعدمه فقال اجلاِن ان البَّص قد عاد وقال املجني عليه ان بَّصه مل يعد.
( )7أي إذا استطاع املدعي تقديم شهادتني يثبتان مدعاه فيؤخذ بدعواه.
( )5أي مع عدم الدليل من املدعي فيؤخذ بقول املجني عليه الذي يدعي عدم عودة بَّصه اليه ولكن
يطلب منه ان حيلف يمينا عىل صدق مدعاه.
( )0كام مر بيان طريقة الفحص يف املسألة  ،2721ويمكن االعتامد عىل تقرير الطبيب املختص.
( )5كام مر يف مسألة القسامة يف السمع يف املسألة .2705
( )13فيتم فحص نظره قياسا اىل من هو بعمره ملعرفة النقص ومقداره.

م  :2722ال تقا العني يف يوم غيم ،وكذا ال تقا
علو ًا وانخفاض ًا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة احلال(.)1

يف أرض خمتلفة اجلهات

املورد الرابع :الشم
م  :2729يف اذهاب الشم من كال املنخرين( )4الد ّية كاملة( ،)0ويف اذهابه من
أحدمها نصف الدية ،ولو ادعى املجني عليه ذهابه عقيب اجلناية الواردة عليه فإن
صدقه اجلاِن فهو( ،)2وإن أنكره أو قال ال أعلم اخترب باحلراق( )9و ُيدنى منه ،فإن
ونحى رأسه فهو كاذب ،وإال فصادق(.)7
دمعت عيناه َّ
القسامة بعد االمتحان يف صورة االختالف يف أن ذهاب الشم هل
وحيتاج إىل َّ
كان مستندا إىل اجلناية أم ال(.)5
م  :2727إذا ادعى املجني عليه النقص يف الشم فعليه أن يأيت بالقسامة عىل
النحو املتقدم يف السمع(.)0
( )1ال بد من ان يكون القيا

يف منطقة تسهل فيها الرؤيا وال تكون هناك موانع طبيعية.

( )4املنخران :مها ثقبا االنف حيث حيصل الشم بواسطتهام.
( )0أي ان العمل الذي يؤدي اىل فقدان حاسة الشم بكاملها يستوجب دفع الدية وهي الف دينار.
( )2أي يؤخذ بقول املدعي مع تصديق املدعى عليه له.
احلراق :حيث يتم حرق خرقة أوقطن وصوف ونحوها ،وتستعمل ملعرفة ما إذا كانت حاسة
(ّ )9
الشم باقية ،وذلك بتقريبها إىل االنف فإن دمعت العني فحاسة الشم سليمة وإال فال.
( ) 7بمعنى أنه إن مل تؤثر حرارة احلريق فيه فهو صادق بدعواه فقدان حاسة الشم ،كام يمكن يف
زماننا االعتامد عىل تقرير الطبيب املختص بعد إجراء الفحوصات الالزمة.
( ) 5أي إذا ثبت فقدان حاسة الشم نتيجة الفحص املذكور ،وحصل اختالف بينهام يف أن الشم قد
ذهب بسبب الرضبة او أنه بسبب آخر فعندئذ يطلب من املدعي االتيان بالقسامة ،وقد مر
املطلوب من القسامة يف هامش املسألة .2705
( )0وقد مر بياهنا يف املسألة .2705

م  :2725إذا أخذ املجني عليه الد ّية ثم عاد الشم ،فإن كان العود كاشف ًا عن
عدم ذهابه من األول فللجاِن أن يسرتد الد ّية ،وللمجني عليه أن يرجع إليه
باحلكومة( )1وإال فليس للجاِن حق االسرتداد(.)4
م  :2720لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان(.)0
املورد اخلامس :النطق
م  :2725يف ذهاب النطق بالرضب( )2أو غريه د ّية كاملة.
ذهب ،بأن ُتعرض عليه حروف املعجم
ويف ذهاب بعضه تكون الد ّية بنسبة ما َ
كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما مل يفصحه منها(.)7

()9

م  :2793لو ا ّدعى املجني عليه ذهاب نطقه باجلناية ُك ً
ال ،فإن صدقه اجلاِن
فهو( ،)5وأما إذا أنكره أو قال ال أعلم ذلكُ ،يرجع إىل أهل اخلربة يف استكشاف
الواقع(.)0
( )1أي أن املجني عليه يطالب اجلاِن بالتعويض الذي يقرره احلاكم الرشعي بعد أن يرجع اىل اجلاِن
الدية التي قبضها بعدما تبني ان حاسة الشم عنده مل يكن قد فقدها.
( ) 4أي إذا كانت حاسة الشم قد فقدت فعال ثم عادت فليس للجاِن اسرتاداد الدية من املجني
عليه.
( )0دية قطع االنف وهي الف دينار ودية ذهاب حاسة الشم وهي الف دينار ذهبا أيضا.
( )2بأن يصري املجني عليه أخرسا سواء كان ذلك بسبب الرضب أو بسبب آخر.
( )9وهي أحرف الف باء والتي يبلغ عددها  40حرفا.
( ) 7بمعنى انه اذا صار لدي املجني عليه لثغة بربع احلروف مثال  -أي بسبعة حروف -فله ربع
الدية  -وهي مائتان ومخسون دينارا  ، -وان كانت بنصف احلروف فله نصف الد ّية وهكذا.
( ) 5أي يتعني عىل اجلاِن يف حال تصديقه للمجني عليه يف دعواه ان يدفع له الدية الكاملة وهي
الف دينار ذهبا.
( )0أي تتم مراجعة االطباء املختصني للكشف عىل املصاب وَتديد املوضوع.

فإن شهدوا باليأ من عود النطق فالد َّية كاملة( ،)1وإال فاحلكومة( ،)4وإذا عاد
النطق فالكالم فيه هو الكالم يف نظائره(.)0
م  :2791ال يلحق الذوق( )2بالنطق بل فيه احلكومة( ،)9وكذلك احلال يف ما
يوجب نقصان الذوق(.)7
م  :2794إذا أوجبت اجلناية ثقال يف اللسان( ،)5أو نحو ذلك مما ال تقدير له يف
الرشع كاجلناية عىل اللحيني( )0بحيث يعَّس َتريكهام ففيه احلكومة(.)5
م  :2790لو جنى عىل شخص فذهب بعض كالمه ثم جنى عليه آخر فذهب
( ) 1أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة النطق للشخص املصاب فيتعني عىل اجلاِن
دفع الدية الكاملة ،وهي الف دينار ذهب ًا ،إذا كان املجني عليه رجال مسل ًام ،وإن كان غري ذلك
فيعطى ديته املقررة رشع ًا.
( )4أي إن كان التقرير الطبي يشري اىل امكانية عودة النطق فيقدر التعويض املايل حسبام يراه احلاكم
الرشعي.
( ) 0أي أن له نفس احلكم الذي ورد يف مسائل السمع والبَّص من أنه إذا عاد اليه النطق فإن كان
كاشفا عىل انه مل يفقده منذ البداية فيتم اسرتجاع الدية ويعطى تعويضا ماليا يقرره احلاكم
الرشعي ،وأما إن كان النطق قد ذهب بالفعل ثم عاد فليس للجاِن احلق باسرتجاع ما دفعه .
( ) 2أي إذا فقد املجني عليه القدرة عىل تذوق االشياء بلسانه نتيجة الرضبة مثال فال يطبق عليه
حكم فقدان النطق.
( )9أي أنه حيكم له بالتعويض املايل الذي يقرره احلاكم الرشعي.
( )7أي أن احلكم بنقصان الذوق يتقرر تعويضه حسبام يقرره احلاكم الرشعي.
( )5بأن صار يطقطق يف كالمه.
( ) 0اللحيان :العظامن اللذان تنبت عليهام األسنان وينبت عىل برشهتام شعر الوجه ،وحيددان بام
دارت عليه دائرة االهبام والسبابة أسفل الوجه ،والسبابة هي االصبع الوسطى بني االهبام
واالصبع الوسطى من اصابع اليد.
( )5أي التعويض الذي يقرره احلاكم الرشعي.

بعضه اآلخر ،فعىل كل منهام( )1الدية بنسبة ما ذهب بجنايته(.)4
م  :2792لو جنى عىل شخص فذهب كالمه ك ُّله ثم َقطع هو( )0أو آخر لسانه(،)2
ففي اجلناية األوىل متام الدية(.)9
ويف الثانية ثلثها(.)7
املورد السادس :صعر العنق
م  :2799يف صعر العنق( - )5امليل إىل أحد اجلانبني  -د َّية كاملة وإذا كان عىل
نحو ال يقدر عىل االلتفات( )0ففيه نصف الدية.
املورد السابع :كرس البعصوص
وص( )5بحيث ال يملك استه( )13الدية كاملة.
م  :2797يف كَّس ال ُب ْع ُص ْ
( )1أي اجلاِن االول ،واجلاِن الثاِن.
( ) 4فلو كانت رضبة االول مثال أدت اىل اختالل النطق يف سبعة أحرف مثال ،ورضبة الثاِن أدت
اىل اختالل النطق يف بقية االحرف ،فيتعني عىل االول ان يدفع ربع الدية تعويضا وهي مائتان
ومخسون دينارا ،وعىل الثاِن ان يدفع ثالثة ارباع الدية وهي سبعامية ومخسون دينارا.
( ) 0بمعنى أنه رضب شخصا مما أدى اىل فقدانه حاسة النطق ،ثم قطع له لسانه.
( )2أي ربام يكون الذي قطع اللسان شخص آخر غري الذي تسبب بفقدان النطق.
( )9أي أن الذي أدى اىل فقدان النطق عليه ان يدفع الف دينار ذهبا.
( )7أي ان الذي قطع اللسان بعد فقده النطق عليه ان يدفع  000،0دينارا ذهبا.
( ) 5الصعر :مرض يصيب الرقبة فتارة جيعلها ملتوية بشكل دائم وتارة يمنع من االلتفات اىل
اجلانبني ،واملقصود هنا تلك احلالة التي تصيب الرقبة فتجعلها مائلة بشكل دائم.
( )0بمعنى أن لو أدت اجلناية اىل تيبس الرقبة دون التواءها فعىل اجلاِن دفع نصف الدية وهي 933
دينار ذهبا.
( )5البعصوص :هو العظم بني االليتني فوق الدبر.
( )13بمعنى ان الغائط خيرج منه من دون ان يتمكن من ضبط نفسه بسبب هذا الكَّس.

املورد الثامن :سلس البول
م  :2795يف َسلس البول( )1د ّية كاملة إذا كان مستمرا( ،)4وكذا إن كان يستمر
إىل الليل أو آخر النهار( ،)0وإن كان إىل ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (.)2
املورد التاسع :الصوت
م  :2790يف ذهاب الصوت كله( )9من الغنن( )7والبحح( )5دية كاملة.
املورد العارش :أدرة اخلصيتني
م  :2795يف أدرة اخلصيتني( )0أربعامئة دينار ،وإن فحج( )5أي تباعد رجاله
بحيث ال يستطيع امليش النافع له ،فد َّيته أربعة أمخا د َّي ُة النفس(.)13
املورد احلادي عرش :تعذر االنزال
م  :2773من أصيب بجناية فتعذر عليه االنزال يف اجلامع ،ففيه احلكومة(.)11
( )1سلس البول :أي عدم التحكم بالبول.
( )4أي إذا صارت حالة سلس البول مستمرة لدى الشخص يف كل االوقات.
( )0فإن استمرت حالة السلس طوال النهار اىل املساء ،او طوال الليل جيب دفع الدية الكاملة.
( )2ومعنى ذلك ان السلس ان كان يستمر فرتة من النهار فعليه ثلث الدية.
( )9بحيث ال يبقى منه غنة وال بحة.
( )7الغنة :أي اخلنة ،اخلنني ،وهو صوت خيرج من اخليشوم ،وهو أقىص االنف.
( ) 5البحح :البحة ،وهي غالظة وخشونة يف الصوت تؤثر يف وضوح الكالم ،وإذا اشتدت ال يبني.
( )0أي انتفاخ اخلصيتني ،ومها البيضتان عند الرجل.
( )5أي صار أفحجا يف امليش.
( )13أي ثامنامية دينار ذهب ًا.
( ) 11وهي التعويض املايل الذي حيدده احلاكم الرشعي خالفا للمشهور بني الفقهاء الذين يرون أن
فيه دية كاملة.

املورد الثاين عرش :دوس البطن
م  :2771من دا َ بطن انسان( )1بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث
الدية( ،)4أو ُيدا بطنه حتى حيدث يف ثيابه(.)0
املورد الثالث عرش :خرق مثانة البكر
م  :2774من افتض بكر ًا بإصبعه( )2فخرق مثانتها( )9فلم متلك َ
بوهلا( )7فعليه
دي ّتها كاملة( .)5وعليه مهر مثيل نساء قومها(.)0
املورد الرابع عرش :االفضاء
م  :2770يف افضاء( )5املرأة دية كاملة إذا كان املفيض أجنبي ًا(.)13
( )1بأن يدو عليه بقدمه سواء وقف عليه بكلتا قدميه او وقف عليه بقدم واحدة ،أو كان الدو
عىل البطن بواسطة دابة ،او خيل وما شابه ذلك.
( )4فيختار املجني عليه بني أن يأخذ ثالثامية وثالث وثالثون دينارا ذهبا وثلث الدينار.
( )0أي يدو

املجني عليه عىل بطن اجلاِن حتى يبول اجلاِن يف ثيابه أو خيرج منه الغائط.

( )2أي أزال بكارة فتاة باصبعه.
( )9املثانة :هي املكان الذي جيتمع فيه البول قبل خروجه من عضو االنسان.
( ) 7أي أن إزالة البكارة من تلك الفتاة وثقب مثانتها أدى اىل فقداهنا القدرة عىل التبول االرادي.
( )5أي عليه أن يدفع دية املرأة وهي مخسامية دينار( ،نصف دية الرجل) بسبب خرق املثانة.
( )0أي عليه ان يدفع هلا املهر املتعارف عليه ملثيالهتا من ابناء قومها بسبب ازالته بكارهتا باصبعه.
( )5االفضاء ،وحيصل للمرأة فقط ومعناه :أن ُجيعل مدخل الذكر( -أي املكان الذي يدخل فيه
عضو الرجل يف عضو املرأة عند املعارشة اجلنسية بينهام) -وهو خمرج املني ،واحليض ،والولد،
وخمرج البول واحدا ،فيصري باالفضاء خمرج االربعة واحدا ،فان مدخل الذكر وخمرج الولد
واحد ،وهو أسفل الفرج وخمرج البول من ثقبة كاإلحليل يف أعىل الفرج وبني املسلكني حاجز
رقيق فاالفضاء إزالة ذلك احلاجز.
( )13بمعنى أنه ال جيوز له معارشهتا جنسيا ،النه ليس زوجا للمرأة.

وأما إذا كان املفيض زوجها فإن أفضاها وهلا تسع سنني( )1فال يشء عليه.
وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنني ،فإن طلقها فعليه الدية( )4وإن أمسكها( )0فال
يشء عليه.
م  :2772إذا أكره امرأ ًة( )2فجامعها ،فأفضاها ،فعليه الدية ،واملهر مع ًا(.)9
املورد اخلامس عرش :تقلص الشفتني
م  :2779يف تقلص الشفتني( )7احلكومة(.)5
املورد السادس عرش :شلل األعضاء
م  :2777يف شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو(.)0
م  :2775يف انصداع السن احلكومة(.)5
( ) 1أي إذا كان االفضاء من الزوج بعد أن بلغت املرأة تسع سنوات ،ألنه يف هذه احلالة جيوز له
معارشهتا جنسيا بعد بلوغها هذا السن.
( ) 4بمعنى أنه إن كان االفضاء من قبل الزوج لزوجته قبل بلوغها تسع سنوات فيكون قد ارتكب
حمرما فيام لو كان االفضاء قد حصل بسبب املعارشة اجلنسية ،ولكن ال ُتب عليه الدية وهي
مخسامية دينار ذهبا إال اذا طلقها بعد أن افضاها ،باالضافة اىل املهر.
( )0أي إن أبقاها زوجة له فليس عليه الدية بل يكون قد ارتكب حمرم ًا.
( )2أجنبية عنه ،بمعنى أهنا ليست زوجته وال حيل له معارشهتا جنسيا.
( )9وال عالقة هلذا بالعقوبة الرشعية املقررة عليه ملامرسته الزنا.
( )7تقلص الشفتني :اي انقباضهام بحيث ال يسرتان االسنان مما يؤدي اىل تشوه يف الوجه.
( )5خالفا للشيخ الطويس يف املبسوط ج 0ص  104الذي فصل يف املسألة بني ما لو كان التقلص
كامال فهي بحكم التالفة وفيها الدية ،وبني ما لو كان التقلص جزئيا ففيه احلكومة.
( )0حتى العضو الذكري فله نفس احلكم خالفا ملن قال ان فيه الدية الكاملة.
( )5أي يف تفسخ السن او تشققه ما يقرره احلاكم الرشعي من تعويض مايل.

م  :2770الشجاج( )1هو اجلرح املختص بالرأ

والوجه.

وهو عىل ثامنية أقسام ولكل قسم منها حكم خاص يرد بيانه يف املسائل التالية.
القسم االول :احلارصة
م  :2775احلارصة( ،)4وقد يعرب عنها بالدامية( ،)0وهي التي تسلخ اجللد وال
تأخذ من اللحم(.)2
وفيها بعري ،أي :جزء من مائة جزء من الدية.
القسم الثاين :الدامية
م  :2753الدامية( )9وقد يعرب عنها ب (الباضعة( ))7وهي التي تأخذ من اللحم
يسريا ،وفيها بعريان(.)5
( )1مجع َش َّجة .والشجة هي اجلرح اخلاص يف الرأ
شجة.

والوجه وال يقال للجرح يف انحاء اجلسد

( )4احلارصة :الشجة التي تقرش اجللد وختدشه وال تصل إىل اللحم بمعنى أهنا تشق اجللد وال خترج
الدم ،وقد وردت يف بعض الكتب الفقهية والروائية كلمة اخلارصة بدل احلارصة علام ،أن ما
ورد تفسريه يف كتب اللغة هو احلارصة وليس اخلارصة.
( ) 0الدامية املقصودة يف هذه املسألة ختتلف تعريفها عن الدامية التي سريد بيان حكمها يف املسألة
التالية ،وهي هنا كاحلارصة اال أهنا تزيد عنها بخروج الدم.
( )2أي أن اجلرح فيها يصيب اجللد فقط دون ان يصل اىل اللحم.
( )9الدامية هنا هي اجلرح الذي يقطع اجللد ويشق اللحم ويسيل معه الدم.
( )7الباضعة املقصودة هنا ختتلف عن الباضعة التي سريد حكمها يف املسألة التالية وهي هنا كالدامية
من كوهنا جرحا يقطع اجللد ،ويشق اللحم ،إال أهنا ال تسيل الدم ،فإن سال ،فهي الدامية.
( )5أي َمجَالن :وهو ما نسبته  %4من الدية.

القسم الثالث :الباضعة
م  :2751الباضعة( ،)1وقد يعرب عنها ب (املتالمحة( ))4وهي التي تأخذ من اللحم
كثريا ،وال تبلغ السمحاق( ،)0وفيها ثالثة أباعر(.)2
القسم الرابع :السمحاق
م  :2754السمحاق هو الذي يبلغ اجللد الرقيق( )9بني العظم واللحم ،وفيه
أربعة من اإلبل.
القسم اخلامس :املوضحة
م  :2750املوضحة هي التي توضح العظم( ،)7وفيها مخس من اإلبل.
القسم السادس :اهلاشمة
م  :2752اهلاشمة وهي التي هتشم العظم( )5وفيها :عرشة من اإلبل ،ويتعلق
احلكم بالكَّس( ،)0وإن مل يكن جرحا.
القسم السابع :املنقلة
م  :2759ا ُملنَ ِّق َلة ،وهي التي تنقل العظم من املوضع الذي خلقه اهلل تعاىل فيه
( )1الباضعة :اجلرح الذي يقطع اجللد ،ويشق اللحم شقا كبري ًا.
()4املتالمحة :هي الشجة التي تدخل يف اللحم كثريا ولكن ال تصل إىل القرشة الرقيقة قبل العظم.
()0السمحاق :هو اجللد الرقيق الذي يفصل بني اللحم والعظم.
( )2أي ثالث مجَال :وهو ما نسبته  %0من الدية.
() 9السمحاق :أي اجلرح الذي يبلغ اجللد الرقيق الذي يفصل بني اللحم والعظم.
( )7املوضحة :هي اجلرح الذي يكشف العظم حتى يرى لونه االبيض.
( )5أي الرضبة التي تؤدي اىل كَّس العظم يف الرأ
( )0سواء حصل جرح يف الرأ

او مل حيصل.

او الوجه.

إىل موضع آخر( ،)1وفيها :مخس عرشة من اإلبل واحلكم فيه متعلق بالنقل وإن مل يكن
ُجرح ًا.
القسم الثامن :املأمومة
م  :2757املأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ( ،)4وفيها ثلث الدية :ثالثامئة وثالثة
وثالثون دينار ًا وثلث دينار ،ويكفي فيها ثالث وثالثون من اإلبل ،وكذا يف
اجلائفة(.)0
م  :2755يف ما ذكرناه من املراتب تدخل املرتبة الدانية يف املرتبة العالية إذا كانتا
برضبة واحدة( ،)2وأما إذا كانتا برضبتني فلكل منهام ديته( ،)9من دون فرق بني أن
تكونا( )7من شخص واحد أو من شخصني.
م  :2750لو أوضح موضحتني( ،)5فلكل منهام ديتها ،ولو أوصل آخر إحدى
املوضحتني باألخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها(.)0
( )1وهي تعني زحيان العظم من حمله نتيجة الرضبة يف الوجه او الرأ .
( )4املأمومة :هي الرضبة التي تصل اىل نخاع الرأ

(الدماغ).

( )0سيأيت احلديث عن اجلائفة يف املسألة .2704
( ) 2بمعنى أن اجلاِن اذا رضب املجني عليه رضبة واحدة تسببت له بجرحني أحدمها اعىل رتبة من
الثاِن ،سواء كان اجلرحان يف مكانني ،او يف مكان واحد ،فيتعني عليه دفع التعويض املقرر
للجرح االكرب.
( )9أي إن كان اجلرحان نتيجة لرضبتني فيتعني دفع دية اجلرحني ،وال يكتفى بالدية االكرب فقط.
( )7أي ال فرق يف تعدد الدية بني كوهنام من شخص واحد او من شخصني.
( )5أي لو جرح شخصا جرحني وبان العظم يف كال اجلرحني.
( ) 0أي أن اجلرح الثالث قد جعل اجلرحني السابقني متصلني معا ،فيتعني عىل اجلارح الثاِن دفع
دية اجلرح الثالث ،وهي مخس مجال فيكون جمموع ما ُيدفع للجريح مخسة عرش مجال ،عرشة
مجال بدل اجلرحني االولني ،ومخسة بدل اجلرح االخري الذي جعل اجلرحني متصلني.

ولو كان ذلك بفعل املجني عليه فهي هدر( .)1وإن كان ذلك بفعل اجلاِن فهو
موضحة ثالثة( .)4وأما إن كان بالَّساية( )0فال يشء عليه.
م  :2755إذا اختلفت مقادير َّ
الشجة( ،)2يف الرضبة الواحدة ُأخذت دية األبلغ
عمق ًا( ،)9كام إذا كان مقدار منها حارصة( ،)7ومقدار منها متالمحة( ،)5واألبلغ عمقا
موضحة( ،)0فالواجب هو دية املوضحة(.)5
م  :2703إذا جرح عضوين خمتلفني لشخص كاليد والرأ كان جلرح كل
عضو حكمه( ،)13فإن كان جرح الرأ بقدر املوضحة مثال ،وجرح اآلخر دوهنا،
ففي األول( )11دية االيضاح.
( ) 1أي أن اجلرح الثالث الذي وصل بني اجلرحني كان من املجني عليه ،فال يستحق حينئذ عليه
شيئا ،بل له التعويض عن اجلرحني السابقني فقط.
( ) 4أي إن كان اجلرح الثالث من نفس اجلارح االول فعليه دية هذا اجلرح ايضا.
( ) 0أي أن اجلرح الثالث قد حصل نتيجة اجلرحني وليس نتيجة عمل مقصود ،فال يتعني عىل اجلاِن
ان يدفع الدية الثالثة ،بل عليه دية اجلرحني فقط.
( )2ففي طرف اجلرح مث ال ينطبق عليها عنوان ،ويف الوسط عنوان آخر ويف الطرف االخر عنوان
ثالث.
( )9فيتم دفع الدية بلحاظ الوصف الذي ينطبق عىل اجلرح االعمق.
( ) 7ذكرت يف املتن كلمة اخلارصة والصحيح هو احلارصة وقد مر بيان ذلك مفصال يف هامش
املسألة .2775
( )5وقد مر بيان معنى املتالمحة يف هامش املسألة.2751
( )0مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة.2739
( )5وهي مخس مجال ،وهي تعني نسبة  %9من الدية الكاملة فيام لو كانت من اإلبل.
مر من املسائل.
( )13فيدفع اجلاِن دية كل تلك اجلراح حسب التقدير الرشعي هلا وفق ما َّ
( )11أي يف اجلرح االول وهو جرح الرأ

يتعني دفع دية املوضحة وهي مخس مجال.

ويف الثاِن( )1دية ما دونه ،وال فرق يف ذلك بني أن يكون اجلرحان برضبة واحدة
أو برضبتني.
ولو جرح موضعني من عضو واحد كالرأ
متصال ففيه دية واحدة(.)4

أو اجلبهة أو نحو ذلك جرح ًا

م  :2701لو جنى شخص بموضحة( ،)0فجنى آخر بجعلها هاشمة()2وثالث
بجعلها منقلة( )9ورابع بجعلها مأمومة(:)7
فعىل األول َمخس من اإلبل( ،)5وعىل الثاِن( )0متام د َّية اهلاشمة ،وعىل الثالث( )5متام
دية املنقلة ،وعىل الرابع( )13متام دية املأمومة.
( ) 1كام لو كان اجلرح الثاِن قد وصل اىل اجللد الرقيق بني العظم واللحم (السمحاق) فيتعني دفع
ديته وهي اربع مجال.
( ) 4ومعنى ذلك ان اجلرح ان كان يف عضوين من جسد االنسان فيتعني عىل اجلارح ان يدفع الدية
عن كل جرح من اجلرحني ،وكذلك احلال فيام لو كان اجلرحان يف عضو واحد ولكنهام مل يكونا
متصلني مع بعضهام ،وأما اجلرحان املتصالن يف عضو واحد ففيهام دية واحدة وهي تعطى
حسب الرضبة االقوى.
( )0مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة .2739
( )2مر بيان معنى اهلاشمة يف هامش املسألة .2245
( )9مر بيان معنى املنقلة يف هامش املسألة .2245
( )7مر بيان معنى املأمومة يف هامش املسألة .2245
( )5وهي دية املوضحة كام مر بيانه.
( ) 0أي الثاِن الذي جعل اجلرح بمرتبة اهلاشمة ،أن يدفع دية اهلاشمة ،وقد مر بيان معنى اهلاشمة
يف هامش املسألة .2245
( )5أي عىل اجلارح الثالث الذي جعل اجلرح بمرتبة املنقلة ان يدفع دية املنقلة.
( ) 13أي عىل اجلارح الرابع الذي اوصل اجلرح اىل مرتبة املأمومة أن يدفع دية املأمومة.

اجلائفة
م  :2704اجلائفة( ،)1وهي التي تصل اجلوف بطعنة أو رمية ،فيها ثلث دية
النفس ،أي ثالثامئة وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار ،وال ختتص بام يدخل جوف
الدماغ( ،)4بل يعم الداخل يف الصدر والبطن أيضا ،ويكفي فيها ثالث وثالثون من
اإلبل.
م  :2700لو جرح عضو ًا ثم أجافه( )0مثل أن يشق الكتف إىل أن حياذي اجلنب
ثم جييفه ،لزمه( )2دية اجلرح ودية اجلائفة.
م  :2702لو أجافه كان عليه دية اجلائفة ،ولو أدخل فيه سكين ًا ومل يزد عام كان
عليه فعليه التعزير( ،)9وإن زاد باطن ًا فحسب أو ظاهر ًا كذلك ففيه احلكومة( ،)7ولو
زاد فيهام مع ًا( )5فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
م  :2709لو كانت اجلائفة خميطة( ،)0ففتقها شخص ،فإن كانت بحاهلا وغري
ملتئمة ففيه احلكومة( ،)5وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية(.)13
( ) 1اجلائفة :يف الشجاج ،وهي الطعنة التي تبلغ اجلوف ،وهذه ليست خمتصة بالرأ .
( )4فليست اجلائفة خمتصة بالرأ  ،بل تشمل اي موضع من اجلسد.
( )0أي بعد اجلرح العادي حوله اىل جائفة ،وقد مر بيان معنى اجلائفة يف هامش املسألة .2245
( )2أي يتعني عىل اجلارح دفع ديتني ،دية اجلرح ،ودية اجلائفة.
( )9أي يعاقبه احلاكم الرشعي بام يراه مناسبا.
()7أي يتعني عليه دفع التعويض املايل الذي يقرره احلاكم الرشعي.
( )5أي زاد باجلرح من داخله ومن خارجه ،فعليه دية جائفة اخرى.
( )0أي تم خياطتها من قبل الطبيب كي يلتحم اجلرح.
( )5أي إن مل تكن قد شفيت فيتعني عىل الفاتق ان يدفع التعويض الذي يقرره احلاكم الرشعي.
( )13أي إن كان اجلرح قد شفي التحم بالعالج ثم حصلت عملية الفتق فيتعني عىل الفاتق ان يدفع

م  :2707لو طعنه يف صدره فخرج من ظهره( )1فديته أربعامئة وثالثة وثالثون
دينار ًا وثلث دينار.
م  :2705يف دية خرم األذن ثلث ديتها(.)4
م  :2700لو كَّس األنف ففسد( )0ففيه دية كاملة.
م  :2705إذا كَّس األنف فجرب عىل غري عيب وال عثم( )2فديته مائة دينار ،وأما
إذا جرب عىل عيب وعثم(.)9
مخس دية روثة
م  :2753إذا نفذت يف األنف نافذة( )7فإن انسدت وبرأت ،ففيه ُ ْ
األنف( ،)5وما أصيب منه فبحساب ذلك(.)0
وإن مل تنسد فديته ثلث ديته(.)5
دية اجلائفة وهي  000،0دينارا ذهبيا ،او  00مجال ،وهي نسبة  %00من دية االنسان.
( )1أي دخلت طعنة الرمح من صدره وخرجت من ظهره ،ويمكن أن نقول أن مثله ما لو اخرتقت
رصاصة أو شظية صدره وخرجت من ظهره.
( )4أي مائة وست وستون دينار ذهبا وثلثي الدينار ،وهو نسبة  %00من دية االذن.
( )0بحيث مل يبق له عظم لكي ينجرب ،فيتعني دفع دية انسان وهي الف دينار ذهبا.
()2مر بيان معنى العثم يف هامش املسألة .2734
( )9ففيه احلكومة وهي ما يقدره احلاكم الرشعي يف هذه احلالة.
( )7مر بيان معنى النافذة يف هامش املسألة .2740
( )5أي مائة دينار ،وروثة االنف هي الطرف السفيل من االنف.
( ) 0أي ما يصاب من االنف فتلحظ نسبته املئوية اىل االنف ويعطى بنفس النسبة من دية االنف
الذي تبلغ الف دينار ،فلو أصيب ربع االنف مثال فالدية هي مائتان ومخسون دينارا ذهبا
وهكذا.
( ) 5أي أذا مل تشف االنف نتيجة ما اخرتقها فالتعويض املايل هو  %00من قيمة الدية أي 000،0
دينارا ذهبا.

وإن كانت النافذة يف إحدى املنخرين إىل اخليشوم( )1فديتها ُع ْرش دية روثة
األنف( ،)4وإن كانت يف إحدى املنخرين إىل املنخر األخرى ،أو يف اخليشوم إىل املنخر
األخرى فديتها ستة وستون دينار ًا وثلثا دينار.
م  :2751إذا انشقت الشفة العليا أو السفىل حتى يبدو منها األسنان ثم برأت
والتأمت ففيه ُمخس ديتها(.)0
وإن أصيبت الشفة العليا َفشينَت( )2شين ًا قبيح ًا ،فديتها مائة وثالثة وثالثون
دينارا وثلث دينار ،وإن أصيبت الشفة السفىل وشينت شين ًا قبيحا ،فديتها ثالثامئة
وثالثة وثالثون دينارا وثلث دينار.
م  :2754يف امحرار الوجه باللطمة( )9دينار ونصف ،ويف اخرضاره ثالثة
دنانري( ،)7ويف اسوداده ستة دنانري( ،)5وإن كانت هذه األمور يف البدن فديتها نصف ما
كانت يف الوجه(.)0
م  :2750إذا نفذت يف اخلد نافذة(ُ )5يرى منها جوف الفم ،فديتها مائتا دينار،
( )1اخليشوم :هو أعىل االنف.
( )4أي مخسون دينارا ذهبا وهو ما يشكل نسبة  %13من دية روثة االنف.
( )0أي مائة دينار ذهبا ،وهو نسبة  %43من دية الشفة الواحدة.
( )2أي التشوية الذي يصيب الشفة من ناحية اخللقة واملنظر ،بحيث تصري بشعة.
( ) 9اللطمة :هي الرضبة ،وعادة ما تكون بالكف ،أوما يعرب عنه بباطن الراحة.
( )7أي إذا أدت الرضبة عىل الوجه حلصول كدمة أو دبغ بلون أخرض.
( )5أي أن الرضبة التي يصري لون حملها أسودا نتيجة شدهتا.
( ) 0فالكدمة التي ترتك اثرا بلون أمحر تكون ديتها ثالثة ارباع الدينار ،وما ترتكه بلون اخرض يكون
دينارا ونصف ،وما يكون اسودا يكون التعويض املايل املطلوب من الضارب هو ثالثة دنانري
ذهبية.
( ) 5بأن حصل ثقب يف اخلد سواء كان بآلة حادة او رصاصة او ما شابه ذلك.

فإن ُدوو َي وبرئ والتأم وبه أثر ِّبني َ
وش َرت( )1فاحش ،فديته مخسون دينارا زائدة عىل
املائتني املذكورتني(.)4
وإن مل يبق به أثر بني وشرت فلم جيب الزائد(.)0
فإن كانت النافذة يف اخلدين كليهام من دون أن ُيرى منها جوف الفم( )2فديتها
مائة دينار ،فإن كانت موضحة( )9يف يشء من الوجه فديتها مخسون دينار ًا ،فإن كان
هلا شني( ،)7فدية شينه ربع دية موضحته( ،)5فإن كانت رمية بنصل( )0نشبت يف العظم
حتى نفذت إىل احلنك( )5ففيها ديتان:
دية النافذة وهي مائة دينار ،ودية املوضحة( )13وهي مخسون دينار ًا ،فإن كان
جرح ًا ومل يوضح( )11ثم برئ وكان يف أحد اخلدين ،فديته عرشة دنانري ،فإن كان يف
الوجه َصدع( )14فديته ثامنون دينارا ،فإن سقطت منه جذمة حلم ومل توضح( ،)10وكان
( )1أي بقي يف اخلد عيب واضح نتيجة اجلرح الذي نفذ اىل جوف الفم.
( )4فيكون جمموع الدية مائتان ومخسون دينارا ذهبا.
( )0فتكون الدية عبارة عن مائتي دينار ذهبا فقط.
( )2أي كان الثقب نتيجة اجلرح من خد اىل اخلد االخر دون ان ُيرى داخل الفم.
( )9مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة  2739وهي اجلرح الذي يكشف العظم.
( )7أي تركت اثرا يبشع الوجه.
( )5فيصري جمموع الدية اثنان وستون دينارا ونصف دينار ذهبا.
( )0أي كانت الرمية بسهم اخرتقت العظم ،ووصلت اىل احلنك وكام هي الرصاصة مثال.
( )5احلنك :ما َتت الذقن من االنسان.
( )13مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة .2739
( )11أي إذا مل يكن اجلرح بحيث يكشف العظم.
( )14الصدع :يعني الشق.
( )10أي سقطت قطعة حلم ومل تكشف عن العظم.

قدر الدرهم فام زاد عىل ذلك( ،)1فديته ثالثون دينارا ،ودية الشجة املوضحة( )4أربعون
دينارا إذا كانت يف اجلسد.
م  :2752دية الشجاج يف الرأ ( )0والوجه سواء.
م  :2759إذا كان احلمل نطفة( )2فديته عرشون دينار ًا ،وإن كان علقة( )9فأربعون
دينار ًا ،وإن كان مضغة( )7فستون دينار ًا ،وإن نشأ عظم( )5فثامنون دينار ًا ،وإن كسى
حل ًام( )0فامئة دينار ،وإن وجلته الروح( )5فألف دينار إن كان ذكر ًا ،ومخسامئة دينار إن كان
أنثى(.)13
( ) 1أي أن حجم القطعة التي سقطت هي بحجم الدرهم وحجم الدرهم هو برأ
او السبابة وهي االصبع االوىل بعد االهبام.

اصبع االهبام

( )4أي أن دية الرضبة التي تكشف العظم إن كانت يف اجلسد فديتها اربعون دينارا.
( ) 0أي أن ما مر بيانه من أحكام َتدد الدية يف جرح الرأ
الوجه.

ال ختتلف عام لو كانت تلك اجلراح يف

( ) 2النطفة :هي املني الذي خيرج من الرجل بشهوة ويستقر يف رحم االم ويتكون منه اجلنني.
( ) 9العلقة :هي املرحلة األوىل من تكوين اجلنني املتحول من النطفة قبل أن يصبح مضغة.
( ) 7املضغة :هي أول خلق اجلنني يف الرحم عندما يصبح قطعة حلم كاللقمة املمضوغة ،وتفصيال
هي اجلنني يف الشهرين األولني من نموه يف الرحم.
( )5أي إن نام للجنني املتكون مضغة عظم ،فدية اسقاطه هي ثامنون دينارا ذهبا.
( ) 0بمعنى أنه إن كان العظم قد غطي باللحم فتزداد دية اسقاط اجلنني اىل مائة دينار ذهبا.
( ) 5أي كان اجلنني قد بلغ اربعة أشهر من العمر وهي الفرتة التي تتكون فيها الروح مع جسده
فتكون دية اسقاطه كدية االنسان الكامل ،وهي الف دينار ذهبا للذكر.
( ) 13أي أن الدية يف حال كون اجلنني انثى هي مخسامية دينار ذهبا الن دية االنثى نصف دية الذكر
فيام زاد عىل الثلث..

م  :2757يف َتديد املراتب املذكورة( )1خالف ،والصحيح:
أنه أربعون يوم ًا نطفة ،وأربعون يوم ًا علقة ،وأربعون يوم ًا مضغة.
و الدية بني هذه املراتب بحساهبا وتقسم عليها(.)4
م  :2755د َّية اجلنني الذمي ُع ْرش دية أمه( ،)0أربعون درمها ،أما ديته يف املراتب
السابقة فبحساب ذلك(.)2
ٍ
فلكل د َّيته(.)9
م  :2750لو كان احلمل أكثر من واحد
م  :2755لو أسقط اجلنني ،فال كفارة( )7عىل اجلاِن ،سواء كان ذلك قبل ولوج
الروح أو بعد ولوج الروح(.)5
م  :2533لو َ
قتل امرأ ًة وهي ُحبىل فامت ولدها أيضا ،فعليه دية املرأة كاملة،
( )1أي العمر املحدد للعلقة ،واملضغة ،وكسو العظم حلام ..الخ
( )4وعىل هذا االسا فلو كان عمر اجلنني مثال ستون يوما فتكون دية اسقاطه هي مخسون دينارا،
االربعون هي حساب العلقة ،وعرشة هي نصف الفرق بني مرحلة العلقة ومرحلة املضغة.
( )0أي من كان ابوه َيوديا او نَّصانيا او جموسيا فإن ديته هي  %13من دية أمه التي تبلغ اربعامية
درهم فضة.
( )2فدية العلقة مثال هي بنسبة  %2من قيمة الدية ،واملضغة  %7واملضغة مع العظم  %0والعظم
املغطى باللحم  %13ومع الروح تكون الدية الكاملة  .%133وعىل اسا هذه النسبة تكون
دية اجلنني من اهل الكتاب  04درهم من الفضة ،ودية املضغة  20درمها ،واملضغة مع العظم
 72درمها ،والعظم املغطى باللحم  03درمها ،ومع ولوج الروح فإهنا ثامنامية درهم يف اجلنني
الذكر.
( )9فلو كان توأما ذكرا وانثى فله دية االثنني معا ،وان كان احلمل ثالثة فالدية لثالثة وهكذا.
( ) 7الكفارة هي العمل الذي جيب عىل املكلف القيام به بعد قيامه بذنب ما او خطأ ،وهو خيتلف
حسب ذاك العمل.
( )5خالفا ملن يرى التمييز بني ولوج الروح وعدمها.

ودية احلمل الذكر كذلك( )1إن كان ذكرا ،ودية األنثى إن كان أنثى.
هذا إذا ُعلم باحلال ،وأما إذا ُجهل( )4فعليه نصف دية الذكر ،ونصف دية
األنثى(.)0
م  :2531لو تصدَّ ت املرأة إلسقاط محلها( ،)2فإن كان بعد ولوج الروح ،وكان
ذكر ًا فعليها د َّية الذكر( ،)9وإن كان أنثى فعليها ديتها(.)7
أفزعها مفزع فأل َقت جنينَها فالد َّية
وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته( ،)5ولو َ
عىل املفزع(.)0
م  :2534يف قطع أعضاء اجلنني قبل ولوج الروح وجراحاته ،د َّية عىل نسبة
ديته( ،)5ففي قطع إحدى يديه مثال مخسون دينار ًا ،ويف قطع كلتيهام متام ديته مائة دينار.
م  :2530لو أفزع شخص ًا حا َل اجلامع َ
فعزل منه املني يف اخلارج( ،)13فعليه عرشة
( ) 1فيتعني دفع دية املرأة املسلمة والتي تبلغ مخسامية دينار ذهبا ،مع دية جنينها ،فلو كان ذكرا قد
تكونت فيه الروح فدية الولد الف دينار وبذلك يتعني عىل القاتل ان يدفع دية االثنني والتي
تبلغ  1933دينار ذهبا ،حسب التفصيل الذي مر بيانه يف مقدار الدية يف املسألة .2759
( ) 4أي إذا مل تكن حال اجلنني معلومة بأنه ذكر أو انثى فيتعني عىل القاتل ان يدفع باالضافة اىل دية
االم نصف دية الذكر ونصف دية االنثى.
( )0أي سبعامئة ومخسون دينارا ذهبا ،أو مخس وسبعون من االبل.
( )2أي أن املرأة قامت بإسقاط محلها رغبة يف التخلص من احلمل لسبب ما.
( )9أي أن عليها ان تدفع الدية الكاملة وهي الف دينار ذهبا.
( )7وهي مخسامية دينار ذهبا.
( )5كام مر تفصيله يف املسألة.2759
( )0لكونه مسببا السقاط اجلنني.
( )5وهو ما نسبته  %13من دية العضو لالنسان احلي.
( )13بحيث قطع عليه لذته مع زوجته مما أدى اىل عدم اكتامل تلك العالقة عىل الوجه الطبيعي.

دنانري ،ولو عزل الرجل عن امرأته احلرة بدون إذهنا ،فليس عليه شيئ(.)1
م  :2532يف اسقاط اجلنني املتكون من زنا إذا متت خلقته قبل أن تلجه الروح
ُع ْرش د َّية ولد الزنا( ،)4وأما ديته يف املراتب السابقة دون هذه املرتبة فعىل النسبة( ،)0وأما
بعد ولوج الروح فدي ُّته ثامنامئة درهم إن كان ذكر ًا ،وإن كان أنثى فأربعامئة درهم.
رضب املرأ َة الذم َّي َة وهي حبىل ،فأسلمت ثم أسقطت محلها ،فعىل
م  :2539لو
َ
اجلاِن دية جنني مسلم( ،)2ولو رضب احلربية( )9فأسلمت وأسقطت محلها بعد
إسالمها فعليه الضامن(.)7
م  :2537لو رضب حام ً
ويل الدم( )5أنه كان
ال خطأ فأسقطت جنينها ،وادعى ُّ
املعرتف ما زاد
بعد ولوج الروح ،فإن اعرتف اجلاِن بذلك أي بولوج الروح ،ضمن َ
عىل دية اجلنني قبل ولوج الروح ،وهو تسعة أعشار الد َّية الكاملة ،أما ال ُعرش الباقي
فهو ُحيمل عىل العاقلة( ،)0عىل املشهور ويأيت الكالم عليه(.)5
وإن أنكر ذلك كان القول قوله( )13إال إذا أقام الويل البينّة عىل أن اجلناية كانت
( )1خالفا ملن قال بأن عليه ان يدفع هلا دية مقدارها عرشة دنانري.
( )4أي ثامنون درمها وهي نسبة  %13من دية ولد الزنا املحكوم باالسالم.
( )0وقد مر بيان التفاوت بالدية يف املسألة .2759
( )2ألن أم اجلنني كانت حلظة حصول االسقاط مسلمة ،وحيكم باسالم جنينها.
( )9مر بيان معنى احلريب يف هامش املسألة .0551
( )7فيضمن اجلاِن ،ألن أم اجلنني كانت حلظة حصول االسقاط مسلمة ،وحيكم باسالم جنينها.
( )5أي ويل دم اجلنني كام لو كان ابوه مثال.
( )0مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )5يف املسألة التالية .2535
( )13أي يؤخذ بقول اجلاِن ،وليس بقول املدعي.

بعد ولوج الروح(.)1
رضب حام ً
فامت حني سقوطه( )4فالضارب
م  :2535لو
ال فأسقطت محلها َ
َ
قاتل ،وعليه الدية سواء كان ذلك عمد ًا ( )0أو شبه عمد( ،)2وإن كان خطأ حمض ًا فالد َّية
عىل عاقلته( ،)9وكذلك احلال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمن ًا( )7ومات ،أو سقط
صحيح ًا ولكنه كان ممن ال يعيش مثله كام إذا كان دون ستة أشهر(.)5
م  :2530لو أسقطت محلها حي ًا فقطع آخر رأسه( ،)0فإن كانت له حياة مستقرة
عادة بحيث كان قابال للبقاء( ،)5فالقاتل هو الثاِن( )13دون األول ،وإن كانت حياته
غري مستقرة فالقاتل هو األول( )11دون الثاِن.
وإن ُجهل حاله ومل يعلم أن له حياة مستقرة سقط ال َق َود( )14عن كليهام ،وأما
( )1أي يؤخذ بقول ويل الدم كاالب مثال فيام لو قدم دليال معتربا رشعا عىل صحة دعواه.
( )4أي مات اجلنني حلظة سقوطه من بطن امه.
( )0أي كان الرضب عن عمد.
( )2وقد مر بيان املقصود بشبه العمد يف هامش املسألة .2045
( )9مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )7يقال ملا يف بطون احلوامل مضامني ،وإذا كان يف بطن الناقة محل فهي ضامن ومضامن.
( ) 5باعتبار ان احلد االدنى لعمر اجلنني الذي تكون له قابلية احلياة هي ستة اشهر.
( )0أي قطع شخص آخر رأ

اجلنني.

( )5أي كان اجلنني له قابلية أن يبقى حيا لو مل ُيقطع رأسه.
( )13أي يكون القاتل هو الذي قطع رأ

اجلنني فيقتص منه بأن ُيقتل عقوبة له.

( )11أي يكون القاتل يف هذه احلالة هو الذي أسقط هلا جنينها فيقتص منه و ُيقتل لقتله اجلنني.
( ) 14أي إذا مل يعلم املسبب احلقيقي للموت هل هو الذي تسبب يف اسقاط اجلنني؟ ام الذي قطع
رأسه؟ لعدم معرفة كون اجلنني قابال للحياة او ال ففي تلك احلالة ال يعاقب احد منهام بالقتل
بل يتعني دفع الدية.

الدية فهي عىل الثاِن(.)1
م  :2535لو وطأ مسلم وذمي امرأ ًة شبهة( )4يف طهر واحد( ،)0ثم أسقطت مح َلها
رع بني الواطيني( ،)2وألزم اجلاِن( )9بالد َّية بنسبة دية من أحلق به الولد من
باجلناية ُأ ْق َ
الذمي أو املسلم(.)7
م  :2513إذا كانت اجلناية عىل اجلنني عمد ًا ،أو شبه عمد( ،)5فد َّيته يف مال
اجلاِن(.)0
وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعىل العاقلة( ،)5وإن كانت قبل ولوج الروح
فال دية يف هذه احلال(.)13
م  :2511امليت كاجلنني( ،)11ففي قطع رأسه ،أو ما فيه اجتياح نفسه( )14لو كان
( )1أي ان الدية يدفعها الذي قطع رأ

اجلنني يف هذه احلالة.

( )4كام لو عارشها املسلم ظانا أهنا زوجته ،وكذلك فعل النَّصاِن مثال.
( )0أي يف فرتة زمنية مل يفصل بينهام حصول احليض بالنسبة هلا.
( )2أي يتم اجراء القرعة بني املسلم والنَّصاِن مثال ليحدد نسب الولد.
( )9أي أن الذي يتسبب بإسقاط جنني املرأة حيكم عليه بالدية حسب نتيجة القرعة.
( )7أي إن كانت القرعة من نصيب املسلم فيتعني عىل اجلاِن ان يدفع دية اجلنني املسلم ،وإن كانت
القرعة قد اصابت النَّصاِن مثال فيتعني عليه ان يدفع دية اجلنني الذمي.
( )5مر بيان معنى شبه العمد يف هامش املسألة .2045
( ) 0أي أن الذي تسبب باالسقاط يتعني عليه ان يدفع الدية املقررة من ماله الشخيص.
( )5مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )13أي ال يتحمل احد الدية يف هذه احلالة لعدم وجود الروح.
( ) 11أي أن الدية املقررة رشعا جلسد امليت فيام لو تعرض للقطع او التشويه هي مثل دية اجلنني.
( )14أي أن العمل الذي يصيب اجلثة لو كان يؤدي اىل املوت عادة فيام لو كان حي ًا.

حي ًاُ ،ع ْرش الدية( ،)1ولو كان خطأ( ،)4ويف قطع جوارحه بحسابه من ديته( ،)0وهي ال
تورث( )2وتَّصف يف وجوه القرب له(.)9
َّ
م  :2514كل حيوان ٍ
قابل للتذكية( )7سواء كان مأكول اللحم( ،)5أم مل يكن(،)0
إذا ذكاه أحد بغري إذن مالكه ،فيأخذه املالك ويطالبه بالتفاوت بني كونه حي ًا وذكي ًا(،)5
فإذا دفع اجلاِن قيمته( )13إىل صاحبه َم َ
لك احليوان املذكى( ،)11وأما إذا أتلفه بغري تذكية
ضمن قيمته(.)14
( )1أي ما نسبته  %13من الدية ،فلو كان امليت مسلام فالدية يف هذه احلالة مائة دينار ذهبا ،ولو كان
مسلمة فالدية مخسون دينارا ذهبا ،واما ان كان نَّصانيا او َيوديا او جموسيا فالدية هي ثامنون
درمها ،وان كان امراة فدية جثتها هي اربعون درمها من الفضة.
( )4أي ال فرق يف الدية يف هذه احلالة بني حالة العمد وحالة اخلطأ.
( ) 0فالعضو الذي فيه الدية الكاملة يف احلي يتم دفع نسبة  %13من الدية للجثة ،وما فيه نصف
الدية للحي مثال فيدفع  %9من الدية وهكذا تكون النسبة.
( )2أي أن التعويض املايل الذي يدفع نتيجة التشوية احلاصل يف جثة امليت ال يتم توزيعه عىل ورثته.
( )9أي يتم رصف هذا املبلغ عن روح امليت ،بأن يوزع عىل الفقراء او يَّصف بأي عمل خريي.
( )7هو احليوان الذي يمكن ان يتم ذبحه عىل الطريق الرشعية ويستفاد منه بعد الذبح.
( )5أي مما جيوز أكله كالغنم والبقر.
( )0أي حتى لو كان احليوان مما ال جيوز أكل حلمه ولكن يمكن االستفادة من جلده مثال ،او عظمه.
( ) 5فلو كانت قيمة البقرة مثال مائة دينار وهي حية وقيمتها مذبوحة سبعون دينار فتبقى البقرة بعد
ذبحها ملكا لصاحبها ولكنه يأخذ من الذابح الفرق يف القيمة وهو ثالثون دينار مثال.
حي.
( )13أي دفع كامل قيمة احليوان حسب قيمته وهو ّ

( )11إذا ريض مالكه ،وأما إذا مل يرض فعليه ان يدفع قيمة التفاوت بني قيمته حي ًا ومذبوح ًا.
( )14أي إذا أتلف شخص حيوانا مملوكا النسان بغري الذبح الرشعي فعليه ان يدفع له قيمته.

وإذا جنى عليه بغري اتالف ،كام إذا قطع بعض أعضائه أو كَّس بعضها أو جرح
فعليه األرش( ،)1وهو التفاوت بني قيمتي الصحيح واملعيب ،وإذا جنى عليها فألقت
جنينها ففيه ُع ْرش قيمتها(.)4
م  :2510يف اجلناية عىل ما ال يقبل التذكية( )0كالكلب واخلنزير تفصيل:
أما اخلنزير فال ضامن يف اجلناية عليه باتالف أو نحوه إال إذا كان لكافر ذمي(،)2
ولكن يشرتط يف ضامنه له قيامه برشائط الذمة( ،)9وإال فال يضمن(.)7
كام ال ضامن يف اخلمر ،وآلة اللهو ،وما شاكلهام(.)5
()0
غري كلب الغنم( ،)5وكلب احلائط( ،)13وكلب الزرع(،)11
وأما الكلب فكذلك َ ،
وكلب الصيد(.)14

( )1أي الفرق بني قيمة احليوان وهو سليم وقيمته بعد العيب الذي اصابه.
( )4أي يدفع لصاحب احليوان ما نسبته  %13من قيمة احليوان فلو كان قيمة الغنمة مائة دينار فعليه
ان يدفع عرشة دنانري مقابل اسقاط محل الغنمة ،وهكذا.
( )0وهو ما يكون نجس ذاتا وال يقبل التذكية بذبحه.
( )2مر بيان املقصود بالكافر الذمي يف هامش املسألة .2144
( ) 9أي أن يكون اليهودي او النَّصاِن او املجويس ملتزما برشائط الذمة مع املسلمني.
( )7أي إذا مل يكن الذمي ملتزما برشائط الذمة مع املسلمني فليس له تعويض عىل قتل خنزيره.
( )5مما أسقط الشارع عنه ماليته ،بمعنى أنه ال يعترب له قيمة مالية يف الرشع االسالمي.
( )0أي ال ضامن ايضا.
( )5أي الكلب الذي حير

املاشية.

( )13أي الكلب الذي حير

البيوت.

( )11أي الكلب الذي حير

الزرع.

( )14أي الكلب الذي يمكن استخدامه يف الصيد.

وأما فيها( )1ففي كلب الغنم عرشون درمه ًا( ،)4ويف كلب احلائط ،وكلب الزرع
يضمن القيمة( ،)0ويف كلب الصيد أربعون درمه ًا.
م  :2512تقدم يف أوائل كتاب الديات( )2ثبوت الكفارة يف قتل املؤمن زائدة
عىل الد َّية ،لكنها ختتص بموارد صدق عنوان القاتل كام يف فرض املبارشة( ،)9وبعض
موارد التسبيب( ،)7وال تثبت فيام ال يصدق عليه ذلك( ،)5وإن ثبتت الدية فيه كام لو
وضع حجر ًا ،أو حفر بئر ًا ،أو نصب سكين ًا ،يف غري ملكه ،فعثر به عاثر اتفاق ًا فهلك
فال كفارة عليه يف هذه املوارد(.)0
م  :2519ال فرق يف وجوب الكفارة بقتل املسلم بني البالغ وغريه ،والعاقل
واملجنون ،والذكر واألنثى ،واحلر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل(.)5
وال ُتب يف قتل اجلنني سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح
فيه.
( ) 1أي أن هذه االصناف االربعة من الكالب املخصصة للحراسة او الصيد.
( )4مر بيان املقصود بالدرهم يف هامش املسألة .2277
( ) 0أي يدفع قاتل الكلب لصاحبه قيمة هذا الكلب املخصص حلراسة الزرع.
( )2يف املسألة .2252
( ) 9بأن يكون القاتل قد استعمل السالح مثال من سيف او رصاص او بأي يشء يعترب من ادوات
القتل.
( )7كام لو وضع قنبلة عىل طريق الشخص املستهدف فانفجرت به وقتل.
( )5أي ال تثبت الكفارة عىل ما ال يصدق عليه انه قتل مبارشة او تسبيب بمرتبة القتل املبارش.
( )0مع كون الدية ثابتة عليه يف مثل هذه املوارد.
( ) 5فيتعني يف مجيع هذه الصور دفع الدية لذوي املقتول ،ودفع الكفارة للمستحقني.

وأما الكافر فال كفارة يف قتله من دون فرق بني الذمي وغريه(.)1
م  :2517لو اشرتك مجاعة يف قتل واحد فعىل كل منهم كفارة(.)4
م  :2515ال إشكال يف ثبوت الكفارة عىل القاتل العمدي إذا ريض ويل املقتول
بالد َّية ،أو عفا عنه( ،)0وأما لو قتله قصاص ًا أو مات بسبب آخر فال ُتب الكفارة يف
ماله.
م  :2510لو قتل صبي أو جمنون مسل ًام فال ُتب الكفارة(.)2
م  :2515عاقلة( )9اجلاِن عصبته ،والعصبة ،هم :املتقربون باألب كاإلخوة،
واألعامم وأوالدهم وإن نزلوا( ،)7ويدخل يف العاقلة اآلباء وإن علوا ،واألبناء وإن
نزلوا ،وال يشرتك القاتل مع العاقلة يف الد َّية( ،)5وال يشاركهم فيها الصبي وال
املجنون وال املرأة وإن ورثوا منها(.)0
م  :2543ال يعترب الغنى يف العاقلة(.)5
( )1ولكن عدم وجوب الكفارة ال يسقط وجوب الدية كام مر بيانه يف املسائل السابقة.
( )4أي ان كل واحد عليه كفارة مستقلة عىل اشرتاكه يف جريمة القتل.
( )0أي عفا الويل عن القاتل.
( )2وهذا ال يسقط الدية عن ذوَيام.
( )9مر بيان معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )7كأوالد اوالد االخ ،او اوالد اوالد العم وهكذا.
( )5أي ان الدية التي جيب عىل االقرباء دفعها هي من ماهلم وال ُيطلب من القاتل التي ُتدفع الدية
بسبب ما قام به ان يشرتك معهم يف دفع الدية.
( ) 0أي أن هؤالء ال جيب عليهم ان يشرتكوا يف دفع الدية ،حتى ولو كانوا هم من الورثة.
( )5بل هو واجب عليهم سواء كانوا أغنياء او فقراء.

م  :2541ال يدخل أهل البلد يف العاقلة إذا مل يكونوا عصبة(.)1
م  :2544ال فرق بني املتقرب باألبوين( ،)4وبني املتقرب باألب خاصة(.)0
م  :2540إذا مل تكن للقاتل أو اجلاِن ُعصبة ،وكان له ضامن جريرة( )2فهو
عاقلته ،وإال فيعقله اإلمام من بيت املال(.)9
م َ :2542تمل العاقلة دية املوضحة( )7وما فوقها من اجلروح ،ودية ما دوهنا
يف مال اجلاِن(.)5
قود عليه( ،)5وأما الد َّية فهي عىل
م  :2549قد تقدم( )0أن عمدَ األعمى خطأ ،فال َ
عاقلته( ،)13فإن مل تكن له عاقلة ،ففي ماله ،وإن مل يكن له مال فعىل اإلمام(.)11
م  :2547تؤدي العاقلة دية اخلطأ يف ثالث سنني ،وال فرق يف ذلك بني الدية
التامة( )14والناقصة ،وال بني د ّية النفس ود ّية اجلروح ،وتقسط يف ثالث سنني،
( )1أي إن مل يكونوا اقارب كام مر بيانه يف املسألة .2515
( )4أي من يكون قريبا للقاتل من ناحية االب واالم.
( )0أي أن يكون قريبا له من ناحية االب فقط.
( ) 2ضامن اجلريرة :من يضمن ويغرم تبعات ذنب وجناية شخص آخر حسب اتفاق رشعي بينهام
ورد بيانه يف املسألة  0215يف اجلزء الثاِن.
( )9أي أن الدية يف مثل هذه احلالة يتم دفعها من بيت مال املسلمني( ،اخلزينة).
( )7مر بيان معنى املوضحة يف هامش املسألة .2739
( ) 5أي ان اجلراح التي تكون اقل من اجلرح الكاشف للعظم هي من مال اجلارح ال من اقاربه.
( )0يف املسألة .2093
( )5أي ال يعاقب االعمى بالقتل فيام لو تعمد قتل شخص آخر.
( )13أي أن اقرباء االعمى هم الذين يدفعون الدية.
( )11أي من بيت مال املسلمني.
( )14الدية التامة :هي دية قتل االنسان كام مر بيانه يف املسائل املتعددة.

ويستأدى( )1يف كل سنة ثلث منها ،وال خيتص التأجيل بموارد ثبوت الد َّية املقدرة(.)4
م  :2545دية جناية الذمي وإن كانت خطأ حمض ًا يف ماله دون عاقلته ،وإن عجز
عنها عقلها اإلمام × (.)0
م  :2540ال تعقل العاقلة إقرار ًا وال صلح ًا( ،)2فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية
أخرى خطأ ،تثبت الدية يف ماله دون العاقلة ،وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بامل
آخر غري الدية( )9فإن ذلك ال ُحيمل عىل العاقلة.
م  :2545تتحمل العاقلة اخلطأ املحض( )7دون العمد وشبيه العمد.
نعم لو هرب القاتل ومل ُيقدَ ر عليه أو مات ،فإن كان له مال أخذت الد َّية من
ماله ،وإال فمن األقرب فاألقرب( ،)5وإن مل تكن له قرابة أداه اإلمام ×.
م  :2503لو جرح أو قتل نفسه خطأ مل يضمنه العاقلة وال دية له.
م ُ :2501تب الدية عىل العاقلة يف القتل اخلطائي كام مر( )0فإن مل تكن له
( )1أي ال بد من تسديد  %00من قيمة الدية من قبل العاقلة ألهل املقتول يف كل سنة.
( ) 4أي حتى الدية التي يقدرها احلاكم الرشعي فيجري فيها حكم التأخري يف التسديد.
( ) 0أي أن احلاكم الرشعي هو الذي يدفع الدية عن النَّصاِن او اليهودي او املجويس ان مل يتمكن
من دفعها من ماله ،وال يطلب من أهله ان يدفعوا الدية نيابة عنه.
( )2أي ال ي تحمل أقرباء امليت مسؤولية دفع الدية فيام لو كانت هذه الدية قد تعينت نتيجة االقرار
من القاتل ،او نتيجة املصاحلة بينه وبينهم.
( ) 9بمعنى انه لو جرت املصاحلة بني القاتل خطأ وبني ذوي املقتول عىل ان يدفع هلم ماال خيتلف
عن املال املقدر رشعا للدية فليس عىل أقرباء القاتل أن يلتزموا بذلك بل يتم دفعه من مال
القاتل.
( )7أي اخلطأ احلاصل من دون أي قصد من القاتل والذي ال يلحق بشبه العمد.
( )5من اقرباءه الذكور من ناحية االب وهم العاقلة ،وقد مر معنى العاقلة يف هامش املسألة .2053
( )0يف املسألة .2251

عاقلة ،أو عجزت عن الدية( ،)1أخذت من مال اجلاِن ،وإن مل يكن له مال فهي عىل
اإلمام ×(.)4
م  :2504إذا مات بعض العاقلة سقط عنه(.)0
م ُ :2500ت ْقسم الدية عىل العاقلة بالسوية(.)2
م  :2502جيمع يف العاقلة بني القريب والبعيد(.)9
م  :2509إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجز ًا عن الدية فهي عىل املتمكن منهم.
م  :2507لو كان بعض العاقلة غائب ًا مل خيتص احلارض بالدية بل هي عليهام
معا(.)7
م  :2505ابتداء زمان التأجيل( )5يف دية اخلطأ من حني استقرارها ،وهو يف القتل
من حني املوت.
ويف جناية الطرف من حني اجلناية ،إذا مل َت َّْس( ،)0وأما إذا رست فمن حني رشوع
( )1أي إن مل يتمكن أقرباؤه وهم العاقلة من دفع الدية ،فيتعني دفع الدية من مال القاتل.
( )4فيتم دفعها حينئذ من بيت مال املسلمني.
( ) 0ومعنى ذلك انه إذا حدد عىل كل واحد من اقرباء القاتل مبلغا معينا عليه ان يدفعه ضمن املهلة
املقررة رشعا ومات واحد من هؤالء االقرباء فيسقط ما عليه من الدية بموته ،خالفا ملن قال
بأهنا تدفع من تركة امليت.
( )2بال فرق بني الغني والفقري خالفا ملن رأى التفصيل بينهم.
( ) 9فيجتمع االخوة واوالد االخوة واالعامم واوالدهم مثال خالفا ملن قال بالرتتيب ،الذي يعني
أن الدية تؤخذ من االقرب اىل امليت فاالقرب.
( )7أي عىل االقرباء احلارضين والغائبني.
( )5أي مهلة تسديد الدية اىل ذوي القتيل.
( )0أي إذا مل َتصل مضاعفات صحية نتيجة اجلرح يف احد اعضاء اجلسد.

اجلرح يف االندمال(.)1
م  :2500ال َيعقل الد َّية إال من ُعلم أنه من عصبة القاتل( ،)4ومع الشك ال
ُتب(.)0
م  :2505القاتل( )2ال يرث من الد َّية ،وال من سائر أمواله( ،)9سواء كان قتله
عمد ًا وظل ًام ،أو شبه عمد أو كان خطأ حمض ًا ،حتى لو مل يكن له وارث غريه فهي
لإلمام × (.)7
م  :2523ال يضمن العاقلة عبد ًا وال هبيمة(.)5
فَّست اجلناية( )0فامت املجروح،
م  :2521لو جرح ذمي مسل ًام خطأ ،ثم أسلم َ َ
مل يعقل عنه عصبته( )5ال من الكفار وال من املسلمني ،وعليه فديته يف ماله( ،)13وكذا
( ) 1أي إذا حصلت مضاعفات صحية نتيجة اجلرح كحصول التهابات مثال فالتاريخ يبدأ من حلظة
بدء اجلرح بالشفاء بعد توقف آثار املضاعفات احلاصلة بعد اجلرح.
( )4أي من اقرباءه الذكوره كام مر بياهنم يف املسألة .2515
( ) 0إذا مل يكن هناك تأكيد عىل ان هذا الشخص او هؤالء االشخاص من اقرباء القاتل فال يتعني
اخذ الدية منهم.
( )2إذا كان من أقرباء املقتول.
( )9أي أنه ال يرث من الدية التي جيب عليه دفعها ،وال يرث من االموال االخرى للميت املقتول.
( ) 7أي إذا مل يكن للميت وارث سوى القاتل فإنه ال يرثه بل أن االمام هو الذي يرث القتيل ،ويف
زماننا ينتقل اىل احلاكم الرشعي.
( )5ويف هذه احلالة تتعني من مال اجلاِن وال يتحمل اقرباؤه املسؤولية املالية.
( )0أي حصلت مضاعفات نتيجة اجلرح وانتقلت اىل اجزاء اخرى من اجلسد.
( ) 5أي أن أقرباء الذمي املتسبب بالقتل سواء الذين ال يزالون عىل دينهم ،او الذين اسلموا مع
اسالمه مثال ،فإن هؤالء مجيعا ال يتحملون التعويض املايل ،وال يعتربون عاقلة له.
( )13أي يف هذه احلالة يتعني ان تكون الدية من أموال اجلاِن وليس من اموال اقرباءه ،باعتبار انه

فَّست اجلناية فامت املجني عليه ،مل يعقل عنه
لو جرح مسلم مسل ًام ثم ارتد اجلاِن َ
عصبته( )1املسلمون وال الكفار.
م  :2524لو ر َمى صبي شخص ًا ثم بلغ( ،)4ف ُقتل ذلك الشخص( )0فديته عىل
عاقلته(.)2

كان خارجا عن دين أهله الكفار عندما وجبت عليه الدية بموت اجلريح ،فال ُتب عليهم ،وال
ُتب عىل أهله املسلمني لكونه عندما اقدم عىل جرح الشخص امليت مل يكونوا مسؤولني عن
دفع الدية النه مل يكن مسلام يف ذلك الوقت.
( ) 1فيتعني ان تكون الدية من مال اجلاِن ،وال يتحمل مسؤوليتها ال أهله املسلمون وال أهله الكفار،
لنفس السبب الذي مر بيانه يف اهلامش السابق ،باعتبار ان اهله املسلمني ال يتحملون املسؤولية
النه عند موت اجلريح كان قد صار مرتدا وخرج عن دينه ،وال يتحملها اهله الكفار النه عندما
اقدم عىل جنايته كان مسلام.
( )4أي بلغ الصبي سن التكليف الرشعي بعد أن أصاب شخصا وجرحه.
( )0أي مات اجلريح الذي أصيب من الصبي بعد بلوغ الصبي.
( )2أي يتعني عىل أقرباء الصبي ان يدفعوا الد َّية ألن اجلرح املسبب للموت قد حصل من الصبي
قبل بلوغه ،وبالتايل فام يقوم به الصبي ُتب فيه الدية عىل أقرباءه ،وهم العاقلة كام مر يف املسألة
.2053

وفيه فصول منها:


املصارف والبنوك  -ص295



خزن البضائع  -ص275



بيع العمالت األجنبية ورشاؤها  -ص255



عقد التأمني  -ص251



الَّسقفلية  -اخللو  -ص259



فروع قاعدة االلزام  -ص250



أحكام الترشيح  -ص939



التلقيح الصناعي  -ص930



مسائل الصالة والصيام  -ص910



أوراق اليانصيب  -ص 915

م  :2520املصارف والبنوك ثالثة أصناف :منها ما أهيل( ،)1ومنها ما هو
حكومي( ،)4ومنها ما يكون مشرتكا(.)0
االول :البنك أو املرصف االهيل وهو ما يتكون رأ
أو أشخاص مشرتكني.

ماله من شخص واحد،

الثاين :البنك احلكومي وهو الذي تقوم الدولة بتمويله.
الثالث :البنك املشرتك ومتوله الدولة وأفراد الشعب.
ولكن ال اثر هلذا التقسيم فيام يتعلق باالحكام الرشعية املرتبطة بالبنوك،
فللجميع حكم واحد(.)2
م  :2522ال جيوز االقرتاض من البنك( )9برشط الفائض والزيادة( ،)7ألنه رب ًا
( ) 1االهيل :هو ما يعرب عنه بأن ملكيته عائدة للقطاع اخلاص ،وليس للقطاع احلكومي.
( )4أي أن ملكيته تعود للقطاع العام الرسمي ،وليس لعامة املواطنني.
( )0املشرتك هو الذي تكون ملكيته مشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،فيكون للدولة نسبة
معينة من أسهم البنك ،ويكون للقطاع اخلاص وهو عامة النا والرشكات االهلية نسبة
أخرى من اسهم هذا البنك.
( ) 2تظهر فائدة هذا التقسيم للبنوك بتعدد االحكام يف املعامالت املرتبطة هبذه البنوك استنادا اىل
مبنى فقهي يرى أن الدولة ال متلك ما َتت سلطتها من أموال ،ويف تلك احلالة ينطبق عىل تلك
االموال احلكومية اهنا أموال ملجهول املالك ،وحيتاج التَّصف فيها اىل اذن احلاكم الرشعي،
وأما عىل الرأي الذي يعتمده سامحة السيد من أن احلكومة هلا صفة معنوية للتملك ،فال فرق
حينئذ باالحكام سواء كانت ملكية البنوك تعود للقطاع اخلاص ،او للدولة ،او مشرتكا بينهام.
( ) 9سواء كانت تابعة للقطاع اخلاص ،او للقطاع الرسمي ،اي للدولة ،وسواء كانت اسالمية او
غري اسالمية.
( ) 7بأن يقرتض الشخص الف دينار برشط ان يعيدها الف ومائة دينار مثال.

حمرم.
م  :2529للتخلص من الربا املحرم يف معاملة احلصول عىل االموال من
البنك( )1يمكن اعتامد احدى الطرق التالية:
املقرتض من صاحب البنك ،أو من وكيله
الطريق االوىل :أن يشرتي
ُ
يقرضه
املفوض( ،)4بضاع ًة بأكثر من قيمتها الواقعية  % 13أو % 43مثال( ،)0عىل أن َ
مبلغ ًا معينا من النقد(.)2
يبيع املقرتض متاع ًا ملدير البنك بأقل من قيمته السوقية(،)9
الطريق الثاين :أن َ
( ) 1ومعنى ذلك أنه إذا احتاج انسان ماال وأراد ان يقرتض من البنك دون أن يكون ما يدفعه من
زيادة عىل الدين معنونا بعنوان الربا املحرم فيمكن ان يتبع احدى الطرق املذكورة التي تنفي
صفة الربا عن املعاملة ،وليست هذه الصورة خمتصة يف التعامل مع البنك بل يمكن تطبيقها يف
معامالت االفراد فيام بينهم.
( )4أي املندوب أو املدير املسؤول عن البنك.
( ) 0وهو املبلغ الذي يريد البنك أن حيصله زيادة من املستدين ،فإنه يأخذه من خالل معاملة رشاء
بينهام وليس بعنوان أنه فائدة عىل الدين.
( ) 2فتكون قيمة الدين ثابتة عىل ذمة املستدين ،ويكون البنك ملزما بإعطاء الدين للمستدين وفاء
بالرشط عند عملية البيع املتفق عليها بني املستدين والبنك والتي دفع فيها املستدين اكثر من
القيمة الفعلية للرشاء ،من اجل ان يلتزم البنك بإعطاء القرض.
( ) 9أي أن املستدين يبيع إدارة البنك شيئا بأقل من قيمته الفعلية بالنسبة التي يتفقان عليها مقابل
ان يعطي البنك دينا حمددا للبائع وملدة معينة ،فمثال لو أراد شخص ان يستدين من البنك مبلغ
مائة الف دينار ملدة سنة ،وكان البنك يريد أخذ نسبة  ، %43فيمكن يف هذه احلالة أن يبيع
املستدين للبنك قطعة ارض قيمتها الفعلية تبلغ مخس وعرشون الف دينار يبيعه اياها بخمسة
آالف دينار برشط ان يقرضه البنك مائة الف دينار ملدة سنة ،فيكون القرض قد بقي كام هو مائة
الف دينار دون ان يدفع عليه الربا املحرم ،ويف نفس الوقت يكون البنك قد حصل الربح
املطلوب من خالل رشاءه لقطعة االرض بأقل من قيمتها.

يقرضه مبلغ ًا معين ًا ملدة معلومة يتفقان عليها(.)1
ويشرتط عليه يف ضمن املعاملة أن َ
وعندئذ جيوز االقرتاض وال ربا فيه(.)4
الطريق الثالث :مثل البيع اهلب ُة ،برشط القرض(.)0
م  :2527ال يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معني مع الضميمة بمبلغ أكثر،
كأن يبيع مائة دينار بضميمة كربيت( )2بامئة وعرشة دنانري ملدة شهرين مثال ،فإنه
قرض ربوي حقيقة ،وإن كان بيع ًا صورة.
م  :2525ال جيوز إقراض البنك االسالمي برشط احلصول عىل الفائض
املسمى يف عرف اليوم بااليداع( ،)7بال فرق بني االيداع الثابت الذي له أمد خاص،
بمعنى أن البنك غري ملزم بوضعه َتت الطلب( ،)5وبني االيداع املتحرك املسمى
باحلساب اجلاري ،أي أن البنك ملزم بوضعه َتت الطلب ،ولكن يمكن تصحيح
املعاملة والتخلص من الربا بام سيأيت بيانه يف املسألة التالية(.)0
()9

( )1وهي املدة التي حيتاجها املستدين لتسديد دينه.
( ) 4فاملعاملة يف هذه الصورة تكون صحيحة وليس فيها ربا ويكون ما حصل عليه البنك من الزبون
من خالل رشاءه شيئا بأقل من قيمته حالال.
( ) 0أي يمكن للمستفيد من القرض ان يدفع مبلغا للبنك بعنوان انه هبة أو هدية ولكن اعطائه هلذه
اهلبة كان برشط احلصول عىل قرض يسدده يف الوقت املتفق عليه ،وبالتايل يكون ربح البنك
نتيجة القرض هو من خالل هذه اهلبة التي استلمها من املستفيد.
( )2أي علبة كربيت ،او قداحة ،او شيئا مما له قيمة يسرية.
( )9بأن يتم تسليم االموال للبنك االسالمي بعنوان القرض برشط احلصول عىل الفائدة.
( ) 7أي ايداع االموال يف البنك بعنوان القرض لتحصيل ما يعطيه البنك من فوائد مالية.
( )5حيث يتم ُتميد احلساب حسب املدة املتفق عليها ،سنة او سنتني او مخس سنوات مثال وهكذا.
( )0من خالل اعتامد احدى الطرق الذي سيأيت بياهنا.

نعم إذا مل يكن االيداع هبذا الرشط فال بأ

به(.)1

م  :2520يمكن التخلص من الربا املحرم يف املعاملة البنكية مع البنوك
االسالمية ،وَتصيل الربح من خالل احدى الطرق التالية:
الطريق االول :أن يبيع املودع ما يودعه بالبنك اىل أجل معني بأزيد منه(.)4
يبيح للبنك مجيع التَّصفات ،حتى الناقلة( ،)0ومنها التملك
الطريق الثاين :أن َ
بإزاء األكثر املؤجل(.)2
الطريق الثالث :أن يكون ما يودعه بعنوان الوديعة ،ويأذن بالتَّصف فيه ،ال
جمان ًا ،بل بعوض( ،)9ويشرتط عىل البنك اعطاء مبلغ خمتلف باختالف املدة(.)7
( )1أي مل يكن ايداع املال يف البنك مرشوطا باحلصول عىل الفائض ،بل كانت املعاملة غري مرشوطة
من قبل املودع بتحصيل الفائدة ،فتكون املعاملة صحيحة حتى ولو كان هناك علم بأن البنك
سيدفع فائدة معينة عىل االيداع ،واملهم يف املسألة هو عدم اشرتاط الزبون اخذ فائدة معينة لكي
يكون ما يعطيه اليه البنك حالال.
( ) 4وذلك بأن يشرتي البنك هذه االموال من الزبون بأكثر من قيمتها بحيث يكون التسليم يف وقت
متأخر ،فيبيع الزبون البنك الف دينار مثال بألف ومائة دينار مستحقة بعد ستة اشهر.
( ) 0بمعنى أنه يسمح للبنك التَّصف باالموال املودعة كام يشاء البنك حتى يف متليك هذه االموال
من قبل البنك لطرف ثالث.
( ) 2بأن يتملك البنك اموال الزبون عىل أن يدفع له أكثر من قيمتها بعد مدة معينة ،مثال يقوم الزبون
بتسليم البنك الف دينار ،ويصري هذا املبلغ ملك ًا للبنك عىل أن يدفع البنك للزبون بعد سنة
مثال الفا ومائتا دينار.
( )9أي أن الز بون يسمح للبنك ان يتَّصف باالموال املودعة عنده برشط ان يدفع البنك للزبون
مبلغا حمددا حسب املدة التي يبقى فيها املال بتَّصف البنك ،فمثال يمكن ان يودع الزبون مبلغ
الف دينار لدى البنك ويسمح الدارة البنك يف التَّصف هبذا املال كيفام شاءت برشط ان يدفعوا
له مبلغ مخسني دينارا كل ثالثة اشهر.
( )7ومعنى ذلك ان املبلغ الذي يتعني عىل البنك دفعه للزبون املودع عنده يتحدد حسب املدة التي

م  :2525ال مانع من قبض املال من البنوك غري االسالمية حتى مع قصد
االقراض ،بال حاجة إىل إذن احلاكم الرشعي.
م  :2593االعتامدات املالية بواسطة البنوك تنقسم اىل قسمني :اعتامدات من
اجل االسترياد( ،)1واعتامدات من اجل التصدير( ،)4وكلتا املعاملتني جائزة وفق ما
سريد بيانه يف املسائل التالية.
القسم االول :اعتامدات االسترياد
م  :2591وهو أن من يريد استرياد بضاعة أجنبية ،ال بد له من فتح اعتامد
لدى البنك ،وهو يتعهد له بتسديد الثمن( )2إىل اجلهة املصدرة بعد متامية املعاملة ،بني
املستورد واملصدر ،مراسلة أو بمراجعة الوكيل املوجود يف البلد ،ويسجل البضاعة
باسمه ويرسل القوائم املحددة لنوعية البضاعة ك ًام( )9وكيف ًا( )7حسب الرشوط املتفق
عليها ،وعند ذلك يقوم املستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إىل البنك ،ليقوم

()0

يتم استعامل االموال فيها من قبل ادارة البنك ،فابقاء املال َتت تَّصف البنك حيتم عىل البنك
ان يدفع مثال مخسني دينارا يف ثالثة أشهر ،ومائة وعرشين دينار يف ستة اشهر وثالثامية دينار يف
السنة ،وهكذا.
( )1االسترياد :يعني رشاء بضاعة معينة من خارج البالد.
( )4التصدير :يعني بيع بضاعة اىل مستورد خارج البالد.
( )0وهو ما يتعارف عىل تسميته يف املعامالت التجارية
.
بالرمز :ال ،يس

ويعرف اختصارا

( ) 2أي أن البنك يتعهد بتسديد قيمة الصفقة التجارية حسبام يتم ذكره يف كتاب االعتامد.
( )9يقصد هبا الكمية سواء بلحاظ العدد او الوزن أو املقادير املعتربة.
( )7يقصد هبا النوعية ،اي مواصفات البضاعة.

املصدرة.
بدوره( )1ب َتسلم مستندات البضاعة من اجلهة َ
القسم الثاين :اعتامدات التصدير
م  :2594هو أن من يريد تصدير بضاعة إىل اخلارج أيضا ال بد له من فتح
اعتامد لدى البنك( )4ليقوم بدوره  -بموجب تعهده  -بتسليم البضاعة إىل اجلهة
املستوردة وقبض ثمنها وفق األصول املتبعة عندهم(.)0
م  :2590ال خيتلف القسامن أي اعتامد التصدير او اعتامد االسترياد يف الواقع،
فاالعتامد سواء أكان لالسترياد أو التصدير يقوم عىل أسا تعهد البنك بأداء الثمن
وقبض البضاعة( ،)2وهذه املعاملة جائزة.
م  :2592يوجد قسم آخر من االعتامد ،وهو أن املستورد أو املصدر ،يقوم
بإرسال قوائم البضاعة ك ًام وكيف ًا إىل البنك أو فرعه ،يف ذلك البلد دون معاملة مسبقة
مع اجلهة املقابلة ،والبنك بدوره يعرض تلك القوائم عىل اجلهة املقابلة ،فإن قبلتها
طلبت من البنك فتح اعتامد هلا ،ثم يقوم بدور الوسيط إىل أن يتم تسليم البضاعة
وقبض الثمن.
م  :2599ال بأ

بفتح االعتامد لدى البنك كام ال بأ

بقيامه بذلك.

م  :2597جيوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب االعتامد إزاء قيامه بالعمل
( )1أي أن البنك يستلم املستندات املتعلقة بالبضاعة من اجلهة املصدرة(البائعة).
( ) 4يقدم فيها البنك الضامنات لتحويل البضاعة املتفق عىل بيعها للخارج.
() 0بحيث يتم َتويل قيمة البضاعة عرب البنك بعد تقديم الضامنات املطلوبة.
للم َصدِّ ر (البائع) وضامن تسليم البضاعة للمستورد
( )2وبشكل أدق تعهد البنك بدفع الثمن ُ
(املشرتي) حسب تفاصيل اتفاقية التصدير او االسترياد ،وبالتايل يكون البنك وسيطا يف كلتا
املعاملتني.

املذكور( ،)1ويمكن تفسريه( )4من وجهة النظر الفقهية بأحد وجوه:
الوجه االول :أن ذلك داخل يف عقد اإلجارة( ،)0نظرا إىل أن صاحب االعتامد
يستأجر البنك للقيام هبذا الدور لقاء أجرة معينة.
الوجه الثاين :أنه داخل يف عقد اجلعالة(.)2
الوجه الثالث :يمكن تفسريه بالبيع ،حيث أن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة
األجنبية إىل املُ َصدِّ ر .فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة األجنبية يف ذمة املستورد بام
يعادله من عملة بلد املستورد مع إضافة الفائدة إليه ،وبام أن الثمن وامل ْث َمن( )9يمتاز
أحدمها عن اآلخر فال بأ به.
الوجه الرابع :يمكن تفسري املعاملة بالصلح( ،)7حيث ان البنك يقوم بدفع دين
التاجر ،وتسجيل البضاعة باسمه ،ويقوم التاجر بدفع أصل املال والزيادة املقررة(.)5
الوجه اخلامس :يمكن أن يقال ان هذه املعاملة هي معاملة مستقلة( )0مشمولة
( )1وهو التغطية البنكية ملعاملة االسترياد او التصدير.
( ) 4أي يمكن بيان الوجه الرشعي للحكم بحلية ما يأخذه البنك يف هذه املعاملة استنادا اىل تفسريه
بأحد الوجوه التالية والتي تدخل َتت عنوان املعامالت املحللة.
( ) 0عقد االجارة :أي عقد االستئجار ،فيكون البنك مستأجرا للقيام هبذا العمل مقابل مبلغ معني.
( )2مر بيان معنى عقد اجلعالة يف هامش املسألة .0975
املثمن :هي البضاعة ،او السلعة.
(َ )9
( )7الصلح :هو التصالح ،وهو عقد رشعي للرتايض والتسامل بني شخصني يف أمر كتمليك عني أو
منفعة أو اسقاط دين أو غري ذلك .وهو يف هذه احلالة عقد رشعي بني الزبون والبنك عىل القيام
هبذا العمل مقابل مبلغ معني.
( )5وهي ما يعرب عنه باالتعاب التي يتقاضاها البنك عىل هذا العمل.
( )0أي يقال عنها اهنا معاملة جديدة بني النا يطلق عليها فتح االعتامدات وال داعي لكي يطلق
عليها عنوان معاملة اخرى كاالجارة ،او اجلعالة ،او الصلح وغري ذلك.

بعمومات الصحة(.)1
م  :2595جيوز للبنك أن يأخذ فائدة نسبية من فاتح االعتامد ،إذا كان قيامه
بتسديد الثمن من ماله اخلاص( ،)4لقاء عدم مطالبة فاتح االعتامد به إىل مدة معلومة(،)0
وذلك ألن البنك يف هذا الفرض ال يقوم بعملية إقراض لفاتح االعتامد ،وال ُيدخل
الثمن يف ملكه بعقد القرض( ،)2ليكون رب ًا ،بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح
االعتامد وأمره.
وعليه فيكون ضامن فاتح االعتامد ضامن غرامة بقانون االتالف ،ال ضامن
قرض(.)9
م  :2590لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح االعتامد برشط الفائدة ،وقد
قبض املبلغ وكالة عنه( ،)7ثم دفعه إىل اجلهة املقابلة مل جيز له أخذها(.)5

( ) 1فيحكم بصحة كل معاملة مل يرد فيها هني رشعي ،اذ ال يمكن ان حيكم بحرمة اية معاملة اال اذا
انطبق عليها احد العناوين املحرمة يف املعامالت ،وما ال ينطبق عليه عنوان حمرم فيحكم
بصحته.
( )4أي من مال البنك ،وليس من مال الزبون طالب االعتامد.
( )0أي عدم مطالبة الزبون للبنك بأمواله املودعة.
( ) 2أي أن االموال التي يدفعها البنك للمصدر مل تدخل يف حساب املستورد َتت عنوان القرض
بل هي عملية دفع مبارشة من البنك نيابة عن الزبون اىل ا ُمل َصدِّ ر.
( ) 9بمعنى ان البنك يطالب الزبون بام دفعه البنك نيابة عن الزبون اىل املصدر فهو يطالب الزبون
بام رصفه البنك نيابة ،ال بام أقرضه اياه ،وبالتايل ال يكون ما أخذه البنك مقابل عمله هذا ربا.
( )7أي أن البنك قد قبض املبلغ من الزبون املستورد طالب االعتامد قبل ان حيوله البنك اىل ا ُمل َصدِّ ر.
( ) 5أي ال جيوز للبنك يف هذه الصورة أخذ الفائدة من الزبون ألن ما قام به البنك كان عملية استالم
االموال من الزبون ودفعها اىل ا ُمل َصدِّ ر ،فليس له أخذ الفائدة اال بعنوان آخر يأيت بيانه.

إال أن جيعلها عوض عمل يعمله له( ،)1أو جعالة ملثل ذلك(.)4
م  :2595لو كان القائم باالعتامد( )0غري البنك كالتاجر إذا كان معتمد ًا لدى
اجلهة املقابلة ،فتجري نفس االحكام املذكورة(.)2
م  :2573قد يقوم البنك( )9بخزن البضاعة عىل حساب املستورد كام إذا تم
العقد بينه وبني املُ َصدِّ ر ،وقام البنك بتسديد ثمنها له ،فعند وصول البضاعة يقوم
البنك بتسليم مستنداهتا للمستورد وإخباره بوصوهلا ،فإن تأخر املستورد عن تسلمها
يف املوعد املقرر ،قام البنك بخزهنا وحفظها عىل حساب املستورد إزاء أجر معني(.)7
وقد يقوم بحفظها عىل حساب املُ َصدِّ ر ،كام إذا أرسل البضاعة إىل البنك دون
عقد واتفاق مسبق ،فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة عىل ُتار البلد فإن مل
يقبلوها حفظها عىل حساب املصدر لقاء أجر معني.
م  :2571يف كلتا احلالتني( )5جيوز للبنك أخذ األجرة لقاء العمل املذكور إذا
( )1أي أن يكون املبلغ الذي يدفعه الزبون للبنك بعنوان التعويض أو االجرة عىل ما قام به البنك
من َتويل االموال املطلوبة.
( ) 4أي أن يكون الزبون قد دفع هذا املبلغ للبنك مقابل ما قام به البنك من عملية التحويل ،وقد
مر بيان معنى اجلعالة يف هامش املسألة .0975
( )0أي ان الذي يفتح اعتامدا لشخص آخر هو شخص أو مؤسسة ليس هلا عنوان البنك.
( )2فيام جيوز أخذه مقابل هذا العمل وما ال جيوز أخذه حسبام ما مر يف املسائل السابقة.
( ) 9وقد يتوىل هذا العمل رشكات خاصة بالشحن واالسترياد والتصدير ،وليس البنك بخصوصه.
( )7أي يأخذ البنك او الرشكة أجرة من املستورد مقابل ختزين البضاعة يف املستودعات العائدة اىل
البنك او الرشكات ،كام هو احلال يف املرافئ.
املصدِّ ر.
( )5أي سواء كان ختزين البضاعة عىل حساب املستورد ،او عىل حساب َ

اشرتط ذلك يف ضمن عقد ،وإن كان الرشط ضمني ًا وارتكازي ًا( ،)1أو كان قيامه بذلك
بطلب منه( .)4وإال ()0فال يستحق شيئا.
م  :2574جيوز للبنك بيع البضاعة عند ختلف أصحاهبا عن تسلمها( )2بعد
إعالن البنك وإنذاره ،هبدف استيفاء حقه من ثمنها.
وجيوز لآلخر رشاؤها( ،)9وذلك ألن البنك  -يف هذه احلالة  -يكون وكيال من
قبل أصحاهبا بمقتىض الرشط الضمني( )7املوجود يف أمثال هذه املوارد ،فإذا جاز
بيعها جاز رشاؤها أيضا.
للمتعهد له ،من جهة
املتعهد
َّ
م  :2570يقوم البنك بكفالة وتعهد مايل من قبل ِّ
املتعهد مرشوع ًا كتأسيس مدرسة ،أو مستشفى ،أو ما
حكومية أو غريها حينام يتوىل ِّ
شاكل ذلك( ،)5للمتعهد له وقد تم االتفاق بينهام عىل ذلك.
املتعهد مبلغ ًا معين ًا من املال يف حالة عدم إنجاز
املتعهد له عىل ِّ
وحينئذ قد يشرتط َّ
( ) 1أي حتى لو مل يكن الرشط مَّصحا به يف االتفاق عىل خزن البضاعة إال أنه قد يكون أمرا بدَييا
باعتبار ان التخزين ال يتم جمانا سواء كان حلساب املستورد او حلساب ا ُمل َصدِّ ر.
( )4أي أن ختزين البضاعة قد تم بناء لطلب املستورد او ا ُمل َصدِّ ر.
( )0أي إن مل يكن هناك طلب من املستورد او ا ُمل َصدِّ ر بتخزين البضاعة ،ومل يكن هناك رشط
ارتكازي ولو مل يكن مَّصح به يف معاملة االسترياد او التصدير ،فال يتوجب دفع االجرة عىل
ختزين البضاعة يف هذه الصورة.
( ) 2وذلك فيام لو حصل االسترياد وتم دفع ثمن البضاعة من اموال البنك ،ومل يتسلمها املستورد.
( )9أي جيوز لطرف آخر رشاء هذه البضاعة التي ختلف اصحاهبا عن استالمها.
( )7الذ ي جييز للبنك او للرشكة التَّصف بالبضاعة فيام لو حصل االخالل من قبل املستورد.
( )5من شق طرقات ،او أعامل صيانة للمؤسسات وغري ذلك.

املتعهد له بذلك
املرشوع وإمتامه( ،)1عوضا عن اخلسائر التي قد تصيبه ،ولكي يطمئن َّ
يطالبه( )4بكفيل عىل هذا.
املتعهد واملقاول( )0إىل البنك ليصدر له مستند ضامن يتعهد
ويف هذه احلالة يرجع ِّ
للمتعهد له باملبلغ املذكور عند ختلفه (أي ختلف املتعهد) عن القيام بإنجاز
البنك فيه
َّ
مرشوع لقاء أجر معني.
وهذه املعاملة جائزة وصحيحة حسبام يرد بيانه يف املسائل الثالث التالية.
املسألة االوىل
م  :2572تصح الكفالة بإجياب( )2من الكفيل بكل ما يدل عىل تعهده والتزامه
املتعهد له بكل ما يدل عىل رضاه بذلك(.)7
من قول أو كتابة أو فعل ،وبقبول( )9من َّ
وال فرق يف صحة الكفالة بني أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء املدين دينَه ،وأن
يتعهد لصاحب احلق بوفاء املقاول واملتعهد برشطه.
املسألة الثانية
املتعهد الوفا ُء بالرشط املذكور إذا كان يف ضمن عقد عند
م  :2579جيب عىل ِّ
( ) 1وهو ما يعرب عنه بغرامات الرتاجع عن التنفيذ ،او حتى غرامات التأخري يف التنفيذ.
( )4أي تتم مطالبة املتعهد لتنفيذ املشاريع ،او املرشوع املتفق عىل انشاءه.
( ) 0املقاول :هو الشخص او الرشكة التي تتوىل تنفيذ املرشوع وقد يكون املقاول هو نفسه املتعهد،
وقد يكون قد استلم العمل من املتعهد.
( )2االجياب :إنشاء طلب العقد ،كقول " بعت " يف عقد البيع ،وهي هنا بأن يقول الكفيل :كفلتك،
او كفلت فالنا فيام يتعهد القيام به ،وهذا يتم بالقول او بالكتابة من خالل كتابة نص معتمد دال
عىل هذا املعنى.
( ) 9أي قبول طالب الكفالة هبذه الكفالة الصادرة من الكفيل.
( )7سواء كان قبول الكفالة بالكالم ،او بالتوقيع أو بأي يشء يدل عىل هذا.

املتعهد له (صاحب
ختلفه عن القيام بإنجاز املرشوع( ،)1وإذا امتنع عن الوفاء به رجع َّ
املتعهد
احلق) إىل البنك للوفاء به( ،)4وبام أن تعهد البنك وضامنه كان بطلب من
ِّ
واملقاول فهو ضامن( )0ملا خيَّسه البنك بمقتىض تعهده ،فيحق للبنك أن يرجع إليه
ويطالبه به(.)2
املسألة الثالثة
م  :2577جيوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من املقاول ،واملتعهد ،لقاء كفالته
وتعهده( ،)9نظرا إىل أن كفالته عمل حمرتم فيجوز له ذلك.
ثم إن ذلك داخل يف عقد اجلعالة( )7فتكون جعال عىل القيام بالعمل املذكور
وهو الكفالة والتعهد ،ويمكن أن يكون عىل نحو اإلجارة()5أيضا ،وال يكون صلح ًا
وال عقد ًا مستق ً
ال(.)0
( )1وهي دفع الغرامات املتفق عليها يف حال الرتاجع عن تنفيذ املرشوع او التأخري يف تنفيذه.
( ) 4أي حيق لصاحب املرشوع مطالبة الكفيل بالتعويض املتفق او الغرامة فيام لو امتنع املتعهد او
املقاول عن دفع هذه الغرامات.
( ) 0أي أن املكفول وهو املتعهد او املقاول يتحمل مسؤولية املبالغ التي سيدفعها الكفيل لصاحب
املرشوع بسبب اخالل املتعهد برشوط االتفاق التي تقيض برضورة تسليم املرشوع يف الوقت
املحدد.
( ) 2أي أن البنك الذي دفع الغرامة نيابة عن املتعهد حيق له مطالبة املتعهد هبذه املبالغ.
( ) 9فتكون الكفالة التي أعطاها البنك هي مقابل مبلغ متفق عليه مع املتعهد.
( )7مر بيان معنى اجلعالة يف هامش املسألة .0975
( )5مر بيان معنى االجارة يف املسألة  1570يف اجلزء االول وهي مبادلة املنفعة بني املؤجر
واملستؤجر.
( ) 0أي ال يدخل هذا العمل وهو اخذ البنك للعمولة من املتعهد َتت عنوان انه صلح بينهام او
عمل مستقل بل هو اما بعنوان اجلعالة ،او االجارة.

م  :2575قد تطالب الرشكات املسامهة( ،)1وساطة البنك يف بيع األسهم
والسندات( )0التي متتلكها ،ويقوم البنك بدور الوسيط يف عملية بيعها وتَّصيفها لقاء
عمولة معينة بعد االتفاق بينه وبني الرشكة ،وتكون هذه املعامالت صحيحة وفق ما
يأيت توضيحه يف املسائل التالية.
()4

م ُ :2570توز املعاملة مع البنك عىل بيع االسهم والسندات ،ألهنا ال ختلو
من دخوهلا إما يف اإلجارة ،بمعنى أن الرشكة تستأجر البنك للقيام هبذا الدور( )2لقاء
أجرة معينة ،وإما يف اجلعالة عىل ذلك( ،)9وعىل كال التقديرين فاملعاملة صحيحة
ويستحق البنك األجرة لقاء قيامه بالعمل املذكور(.)7
م  :2575يصح بيع هذه األسهم والسندات وكذا رشاؤها.
نعم إذا كانت معامالت الرشكة املسامهة ربوية( )5فال جيوز رشاؤها بغرض
( ) 1الرشكات املسامهة :هي التي تتكون ملكيتها من حاميل االسهم بحسب تلك االسهم ،فلو كان
عدد اسهم الرشكة مثال يبلغ الف سهم فإن من يملك عرشة اسهم مثال يعترب انه مالك  %1من
اسهم الرشكة ،وهكذا.
( )4قد تقوم الرشكة باصدار اسهم جديدة وتعرضها للبيع هبدف جلب املزيد من الرأسامل اىل
الرشكة.
( ) 0يتم اصدار السندات من اجل زيادة رأ املال املستعمل يف مشاريع او اعامل ُتارية ،بحيث
تدخل االرباح يف قيمة هذه السندات ،وبالتايل يكون سعر هذه السندات عرضة لالرتفاع
واهلبوط حسب الطلب.
( )2أي أن الرشكة تدفع للبنك االجرة عىل قيامه ببيع االسهم والسندات.
( ) 9أي أن الرشكة ُتعل مبلغا أو نسبة معينة من املبيعات ملن يسوق هلا بيع االسهم والسندات.
( )7وهو بيع االسهم والسندات.
( ) 5ومعنى ذلك أن الرشكة التي تصدر االسهم باسمها إن كانت معامالهتا ربوية حمرمة ،فال جيوز

الدخول يف تلك املعامالت فإنه غري جائز وإن كان بنحو الرشكة.
م  :2553معامالت التحويل( )1املايل جائزة وصحيحة وهلا عدة صور سريد
بياهنا يف املسائل التالية.
الصورة األوىل
م  :2551أن يصدر البنك صك ًا( )4لعميله( )0بتسليم املبلغ من وكيله يف الداخل
أو اخلارج عىل حسابه( )2إذا كان له رصيد مايل يف البنك.
وعندئذ جيوز للبنك أن يأخذ منه عمولة( )9معينة لقاء قيامه هبذا الدور ،وحيكم
بصحتها عىل أسا أن للبنك حق االمتناع عن قبول وفاء دينه يف غري مكان
القرض ،فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا احلق( ،)7وقبول وفاء دينه يف ذلك
رشاء أسهمها ،أم ا لو كانت معامالهتا الربوية جزئية وال تنطبق عىل مجيع معامالهتا فيجوز
حينئذ رشاء أسهمها.
( ) 1أي َتويل االموال من حساب اىل حساب آخر ،أو من شخص اىل شخص آخر ،أو من بلد اىل
بلد آخر.
( ) 4الصك :هو املستند ،او الوثيقة ،او الكتاب الذي يتضمن التفاصيل املطلوبة لعملية التحويل.
( )0أي للزبون الذي له اموال مودعة عند البنك.
( ) 2فيتم سحب االموال بموجب هذا الصك من أموال الزبون املودع يف مكان آخر غري مكان
االيداع.
( )9أي أن البنك يأخذ مبلغا معينا مقابل اصداره صك التحويل.
( )7فالزبون يقوم بموجب الصك باستيفاء مال له يف البنك ،ولكن حقه يف االستالم ان يتم يف الفرع
الذي اودع فيه االموال ،واما سحب تلك االموال من فرع آخر او بلد آخر او من شخص آخر
فيحتاج اىل رضا البنك وحيق للبنك ان يأخذ مبلغا معينا مقابل موافقته عىل التحويل النه ليس
ملزما باالسا .

املكان.
الصورة الثانية
م  :2554أن يصدر البنك صك ًا لعميله بتسليم املبلغ من وكيله يف الداخل أو
اخلارج بعنوان اقراضه( ،)1نظر ًا لعدم وجود رصيد مايل له عنده(.)4
ومرد ذلك إىل توكيل هذا الشخص بتسلم املبلغ بعنوان القرض ،وعند ذلك
يأخذ البنك منه عمولة معينة( )0لقاء قيامه هبذا العمل.
ويكون أخذ هذه العمولة من قبل البنك املُحيل قد تم لقاء متكني املقرتض من
أخذ املبلغ من البنك املحال عليه( ،)2حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ يشء لقاء
هذه اخلدمة(.)9
ثم إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق ،وهو أن ا َملدين حيث
اشتغلت ذمته بالعملة املذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة( ،)7فلو تنازل عن حقه
هذا وقبل الوفاء بالعملة املحلية جاز له أخذ يشء منه لقاء هذا التنازل( ،)5كام أن له
( )1بمعنى ان املال الذي يتم دفعه بموج ب الصك الصادر عن البنك هو من اموال البنك ويعترب
دينا عىل الزبون الذي تم اصدار الصك لصاحله.
( ) 4أي ال يكون الزبون املستفيد من عملية التحويل بواسطة الصك ،يملك رصيدا كافيا حلسابه يف
البنك.
( )0أي أن البنك يأخذ من الزبون مبلغا معينا مقابل اصداره هذا الصك الذي تتحول قيمته اىل دين
بذمة الزبون.
( ) 2فيكون البنك الذي اصدر الصك واحتسبه دينا عىل الزبون قد ساعد الزبون عىل قبض قيمة
الصك من بنك آخر او فرع آخر ،او بلد آخر وهذا بحد ذاته له قيمة.
( )9أي يستحق البنك ان يأخذ عىل هذه العملية أجرة حمددة.
( )7أي بنفس العملة التي استدان هبا ،كام لو كانت من العملة املحلية ،أو عملة حمددة.
( )5فيحق للبنك أخذ مبلغ مقابل قبوله تسديد ما له من دين بعملة أخرى غري التي دفعها للزبون.

تبديلها بالعملة املحلية مع تلك الزيادة.
الصورة الثالثة
م  :2550اذا دفع شخص مبلغ ًا معين ًا من املال إىل البنك يف النجف األرشف
 مثال  -وأخذ َتويال باملبلغ( ،)1أو بام يعادله( )4عىل البنك يف الداخل  -كبغداد مثال-أو يف اخلارج كلبنان ،أو دمشق مثال ،فيحق للبنك أن يأخذ لقاء قيامه بعملية التحويل
عمولة معينة منه( ،)0والوجه الرشعي هلذه العمولة يمكن ان يستند اىل أحد االمور
()2
التالية
االول :بتفسريه بالبيع ،بمعنى أن البنك يبيع مبلغ ًا معين ًا من العملة املحلية،
بمبلغ من العملة األجنبية وحينئذ فال اشكال يف أخذ العمولة(.)9
الثاين :أن الربا املحرم يف القرض إنام هو الزيادة التي يأخذها الدائن من املدين،
وأما الزيادة التي يأخذها املدين من الدائن فهي غري حمرمة ،وال يدخل مثل هذا
القرض يف القرض الربوي(.)7
الصورة الرابعة
م  :2552أن يقبض الشخص مبلغ ًا معين ًا من البنك يف النجف األرشف مثال،
( )1هذا فيام لو كان التحويل بنفس العملة.
( )4فيام لو كان التحويل من عملة اىل عملة أخرى.
( )0أي من الزبون.
( ) 2أي أن االوجه الرشعية لتصحيح أخذ البنك هذه العمولة مقابل التحويل يمكن ان تستند اىل
احد االوجة التالية.
( )9هذا فيام لو كانت عملية التحويل قد متت بعملة خمتلفة ،وليس نفس العملة.
( ) 7ألن من أخذ الزيادة يف عملية التحويل هو البنك ،والبنك ليس دائنا يف هذه العملية ،بل صاحب
احلوالة هو الدائن.

وحيوله عىل بنك آخر يف الداخل أو اخلارج ،ويأخذ البنك لقاء قبوله احلوالة عمولة
معينة منه.
وجواز أخذ العمولة يف هذه احلالة يرتكز عىل احد وجهني:
االول :أن ُي َّنزل هذا التحويل عىل البيع( )1إذا كان بعملة أجنبية ،بمعنى أن البنك
املحول مبلغ ًا من العملة األجنبية ،والزيادة بمبلغ من العملة املحلية
يشرتي من
ِّ
وعندئذ ال بأ بأخذ العمولة.
الثاين :أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه( ،)4حيث أنه حيق له االمتناع
عن قبول ما ألزمه املدين من تعيني التسديد يف بلد غري بلد القرض ،فعندئذ ال بأ
به(.)0
م  :2559ما مر بيانه يف املسائل السابقة من أقسام احلوالة وخترجيها الفقهي
جيري بعينه يف احلوالة عىل األشخاص ،كمن يدفع مبلغ ًا من املال لشخص ليحوله
بنفس املبلغ ،أو بام يعادله عىل شخص آخر يف بلده أو بلد آخر ،ويأخذ بإزاء ذلك
عمولة معينة(.)9

()2

املحول له لقاء ذلك
أو يأخذ من شخص وحيوله عىل شخص آخر ويأخذ من َّ
عمولة معينة(.)7
( )1أي أن عملية التحويل َتسب بيعا للعملة بعملة أخرى تسلم يف مكان آخر.
( ) 4إذ أن للبنك احلق بمطالبة زبونه املستدين بتسديد الدين يف نفس فرع البنك وليس يف بلد أو
فرع آخر.
( )0أي يكون أخذ البنك هلذا املبلغ االضايف مقابل السامح للزبون باستالم ماله يف فرع آخر.
( )2أي االوجه الرشعية التي تصحح مثل هذه املعامالت.
( ) 9أي أن املحول يأخذ عمولة عىل عملية التحويل التي متت لصاحب العالقة او لشخص آخر.
( )7مقابل عملية التحويل املذكورة فيأخذ املحول العمولة من املحول له.

م  :2557ال فرق فيام ذكرناه( )1بني أن تكون احلوالة عىل ا َملدين( )4أو عىل
حول عند ا ُمل َح َّول عليه رصيد مايل ،والثاِن ما مل يكن
للم ِّ
الربئ( ،)0واألول كام إذا كان ُ
كذلك.
م  :2555قد يقوم البنك بعملية القرعة بني عمالئه بغرض الرتغيب عىل
وضع أمواهلم لديه ،ويدفع ملن أصابته القرعة مبلغ ًا من املال بعنوان اجلائزة( ،)2وحكم
هذه املسألة هو التفصيل بني صورة جائزة وصورة اخرى غري جائزة حسبام يرد بيانه
يف املسألة التالية.
م  :2550جيوز للبنك القيام بتوزيع جوائز عىل زبائنه نتيجة القرعة ،إذا كان
قيامه هبا ال باشرتاط عمالئه( ،)9بل بقصد تشويقهم وترغيبهم عىل تكثري رصيدهم
لديه وترغيب اآلخرين عىل فتح احلساب عنده(.)7
كام جيوز عندئذ ملن أصابته القرعة أن يقبض اجلائزة وال حيتاج اىل إذن احلاكم
الرشعي أو وكيله ،وسواء كان البنك حكومي ًا أو أهلي ًا.
وأما إن كان بعنوان الوفاء برشطهم يف ضمن عقد( ،)5كعقد القرض أو نحوه
( )1من أحكام التحويل املايل.
( )4املدين :هو الذي يملك رصيدا ،ويتم التحويل من رصيده.
( )0الربئ :هو الذي ال يملك رصيدا ويكون التحويل من اموال البنك.
( )2اجلائزة :هي اهلدية التي يمنحها البنك يف مثل هذه احلاالت.
( )9أي أن توزيع هذه اجلوائز بعد القرعة يتم بمبادرة من ادارة البنك وليس نتيجة رشط من الزبائن.
( )7أي أن البنك حياول هبذه االمور كسب زبائن جدد.
( ) 5أي أن اقدام البنك عىل اقامة قرعة وتوزيع اجلوائز هو نتيجة التزام موقع بينه وبني الزبائن وليس
بمبادرة منه.

فال جيوز(.)1
كام ال جيوز ملن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الرشط ،وجيوز
بدونه(.)4
م  :2555من اخلدمات التي يقوم هبا البنكَ ،تصيل قيمة الك ْمبيا َلة( )0حلساب
عميله ،بأنه قبل تاريخ استحقاقها ُخيطر ا َملدين(ُ ( )2مو ِّقع الكمبيالة) ( ،)9ويرشح يف
إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون عىل علم ويتهيأ للدفع ،وبعد
التحصيل يق ّيد القيمة يف حساب العميل ،أو يدفعها إليه نقد ًا( ،)7ويأخذ منه عمولة
لقاء هذه اخلدمة.
ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك( )5حلامله من بلده أو من بلد
آخر ،كام إذا مل يرغب احلامل تسلم القيمة بنفسه من اجلهة املحال عليها ،فيأخذ البنك
( )1فال جيوز للبنك اعطاء هذه اجلائزة هبذا العنوان.
( )4أي ال جيوز اخذ هذه اجلائزة التي مل تكن نتيجة رغبة واختيار البنك ،بل بعنوان اهنا وفاء للرشط
املتفق عليه مع الزبائن ،ألهنا ليست جائزة ،ولكن جيوز اخذ اجلائزة بغري هذا العنوان باعتبار
اهنا هدية من البنك ،وليست وفاء للرشط.
( )0الكبميالة :هي كلمة ايطالية دخلت اىل اللغة العربية وهي بمعنى البدل .ويقصد هبا ورقة
يأخذها الدائن من املديون تعرب عن قرض حقيقي كامئة دينار ،او صك يتعهد فيه املدين بأن
يدفع مبلغا معينا من املال يف تاريخ معني المر الدائن نفسه ،أو المر حامل الصك.
( )2وهو الشخص الذي عليه ان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معني بموجب الكمبيالة املوقعه منه.
( ) 9فيتم ابالغ موقع الكمبيالة من قبل البنك بقرب موعد استحقاق اداء الكمبيالة.
( ) 7أي يمكن للبنك ان يدفع قيمة الكمبيالة لزبونه نقدا بعد َتصيلها من الشخص الذي اصدرها.
( ) 5أي يتوىل البنك استيفاء قيمة الصك او السند املايل من الذي وقعه لصالح الزبون لديه.

منه عمولة لقاء قيامه هبذا العمل.
أما احلكم الرشعي هلذه املعاملة فهو جائز عىل وفق ما سيتم توضيحه يف املسألة
التالية.
م ُ :2503توز خدمة َتصيل الكمبياالت( )1وأخذ العمولة لقاءها رشعا
برشط أن يقتَّص البنك عىل َتصيل قيمة الكمبيالة فقط(.)4
وأما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية( ،)0فإنه غري جائز.
ويمكن تفسري العمولة من الوجهة الفقهية بأهنا جعالة( )2من الدائن للبنك عىل
َتصيل دينه.
م  :2501إذا كان ُملو ّقع الكمبيالة رصيد مايل لدى البنك ،فتارة يشري فيها
بتقديمها إىل البنك عند االستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه اجلاري
وقيدها يف حساب املستفيد (الدائن) ،أو دفعها له نقد ًا ،فمرد ذلك إىل أن ا ُمل َوقع أحال
دائنه عىل البنك ،وبام أن البنك مدين له ،فاحلوالة نافذة من دون حاجة إىل قبوله(،)7
وعليه فال جيوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه(.)5
()9

( ) 1سواء كانت هذه العملية تتم عرب البنك او مؤسسات مالية اخرى او من خالل افراد.
( ) 4أي أنه جيوز للبنك َتصيل قيمة الكمبيالة فقط دون زيادة يفرضها عىل الذي صدرت منه
الكمبيالة.
( )0كام لو طلب الفائدة عىل قيمة الكمبيالة سواء كان ذلك لتأخري يف التسديد او مل يكن.
( )2مر بيان معنى اجلعالة يف هامش املسألة .0975
( )9أي أنه يكتب مثال يف نفس الكمبيالة ما يشري اىل تسديدها من حسابه يف البنك يف التاريخ املحدد.
( ) 7أي ال َتتاج اىل قبول البنك كي يكون للبنك احلق بأخذ عمولة ،ألن ما يقوم به البنك يف هذه
احلالة هو تسديد قيمة الكمبيالة من حساب الزبون املودع ،وليس من اموال البنك.
( ) 5ألن ما قام به البنك هو َتويل قيمة الكمبيالة من حساب موقع الكمبيالة اىل حساب املستفيد

وأخرى يقدم املستفيد كمبيالة إىل البنك غري حمولة عليه( ،)1ويطلب من البنك
َتصيل قيمتها ،فعندئذ جيوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه هبذا العمل كام عرفت(.)4
وهناك حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة حمولة عىل البنك ولكنه مل يكن
مدين ًا ملوقعها( ،)0فحينئذ جيوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه احلوالة(.)2
م  :2504من خدمات البنك القيام بعملية رشاء العمالت األجنبية وبيعها
لغرضني:
األول :توفري القدر الكايف منها حسب حاجات النا
اليومية.

ومتطلبات الوقت

الثاين :احلصول عىل الربح منه.
م  :2500يصح بيع العمالت األجنبية ورشاؤها مع الزيادة ،كام إذا باعها بأكثر
من سعر الرشاء أو بالتساوي ،بال فرق يف ذلك بني كون البيع أو الرشاء حاالً أو
مؤجال( ،)9فإن البنك كام يقوم بعملية العقود احلا َّلة ،يقوم بعملية العقود املؤجلة.
م :2502كل من له رصيد لدى البنك (ال َعميل) حيق له سحب أي مبلغ ال
منها وكالمها هلام حساب يف البنك ،وال يستحق هذا العمل أن يأخذ البنك فائدة عليه.
( )1بحيث يتم َتصيل الكمبيالة من بنك آخر او من شخص ليس له حساب مودع يف نفس البنك.
( ) 4ألن عملية التحصيل التي يقوم هبا البنك هي عمل ذو قيمة يستحق أخذ العمولة عليه.
( )0أي ليس ُملوقع الكمبيالة رصيد يف البنك ليتم تسديد احلوالة منه.
( )2ألنه يف هذه احلالة سيقوم البنك بتسديد قيمة الكمبيالة من حسابه.
( )9بأن يكون تسديد القيمة فوريا او مؤجال لفرتة معينة.

يزيد عن رصيده.
نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معني بدون رصيد نظرا لثقته به ،ويسمى
ذلك بالسحب (عىل املكشوف) (.)1
وحيسب البنك هلذا املبلغ فائدة.
م  :2509ال جيوز للبنك أخذ تلك الفائدة ،ألهنا فائدة عىل القرض(.)4
نعم بناء عىل ما ذكرناه يف أول مسائل البنوك( )0من طريق تصحيح أخذ مثل
هذه الفائدة رشعا ال بأ به بعد التنزيل عىل ذلك الطريق.
م  :2507تتحقق مالية اليشء( )2بأحد أمرين:
االمر االول :أن تكون لليشء منافع وخواص( ،)9توجب رغبة العقالء فيه
وذلك كاملأكوالت واملرشوبات وامللبوسات وما شاكلها.
االمر الثاين :اعتبارها من قبل من بيده االعتبار( ،)7كاحلكومات التي تعترب
( ) 1أي أن التغطية املالية لقيمة الشك املسحوب هي من أموال البنك وليست من أموال الزبون
صاحب الشك.
( ) 4أي ال جيوز للبنك أخذ العمولة من زبونه يف حال تسديد قيمة الشك من أموال البنك ألهنا
تدخل يف عنوان الربا املحرم ،وهذا من مصاديق املعامالت البنكية املحرمة يف زماننا ،إال اذا تم
االلتفات اىل تصحيح املعاملة بأحد الوجوه الرشعية.
( )0يف املسألة رقم  2529والتي تدل عىل كيفية تصحيح املعاملة من الناحية الرشعية.
( )2أي يصنف هذا اليشء بانه مما له قيمة مالية ،حتى يصح بيعه ورشاؤه والتعامل املايل به.
( )9أي أن يكون هذا اليشء مما له فوائد يرغب النا

يف احلصول عليها.

( ) 7وهي االشياء التي ليست هلا منفعة ذاتية بل أن االستفادة منها مرتبطة بكوهنا معتربة من قبل
أصحاب السلطة املختصة والتي هلا القدرة عىل منح القيمة هلذه االشياء.

املالية( ،)1فيام تصدره من األوراق النقدية( ،)4والطوابع( )0وأمثاهلا(.)2
م  :2505يمتاز البيع عن القرض من جهات:
اجلهة االوىل :أن البيع متليك ٍ
ٍ
بعوض ال جمان ًا( ،)9والقرض متليك للامل
عني
بالضامن يف الذمة باملثل( ،)7إذا كان مثلي ًا( )5وبالقيمة ،إذا كان قيمي ًا(.)0
ّ
عوض يف البيع( ،)5وبدونه ال
اجلهة الثانية :اعتبار وجود فارق بني ال َعوض وا ُمل َّ
يتحقق البيع( ،)13وعدم اعتبار ذلك يف القرض(.)11
مثال لو باع مائة بيضة بامئة وعرشة ،فال بدّ من وجود مائز بني ال َعوض
وا ُملعوض( )14كأن تكون املائة من احلجم الكبري يف الذمة ،وعوضها من املتوسط،
( )1أي أن احلكومة او البنك املركزي مثال حيدد قيمة مالية معتربة هلذه االشياء.
( ) 4وهي العمالت النقدية املتداولة يف زماننا سواء كانت هلا تغطية ذهبية كام هو احلال يف بعض
الدول ،أو أهنا تعتمد عىل قوة اقتصاد الدولة كام هو احلال يف دول اخرى.
( )0سواء كانت طوابع بريدية ،او طوابع مالية تستعمل يف الرسوم والرضائب املالية املختلفة.
( ) 2كالبطاقات التي تستعمل يف ركوب وسائط النقل ،او البطاقات التي تستعمل يف االتصاالت
وغريها.
( )9بل مقابل يشء يتفق عليه ،سواء كان عملة نقدية مما هلا قيمة مالية ،او كان شيئا آخر مما له قيمة.
( )7بأن يكون احلق يف ذمة املقرتض بمثل ما اقرتض.
()5وقد مر بيان معنى املثيل يف هامش املسألة .2447
( )0مر بيان معنى القيمي يف هامش املسألة .2302
( ) 5ال ينحَّص البيع بأن يكون الثمن عملة نقدية ،بل يمكن ان يكون البيع لبضاعة والثمن هو
بضاعة خمتلفة.
( ) 13أي بدون وجود فارق بني الثمن واملثمن ال تسمى املعاملة بيعا بل تكون مبادلة.
( )11أي ال يعترب وجود الفارق يف حالة القرض.
( ) 14فاملبيع هو مائة بيضة ،والثمن هو مائة وعرش بيضات ،ويف هذه احلالة ال بد من وجود يشء

وإال( )1فهو قرض بصورة البيع ويكون حمرم ًا لتحقق الربا فيه.
اجلهة الثالثة :إن البيع خيتلف عن القرض يف الربا ،فكل زيادة يف القرض إذا
املحرم فيه ال يكون إال يف املكيل( )4أو
وحمرمة ،دون البيع ،فإن َّ
اشرتطت تكون ربا َّ
املوزون( )0من العوضني املتحدين جنس ًا( ،)2فلو اختلفا يف اجلنس( ،)9أو مل يكونا من
املكيل ،أو املوزون( ،)7فالزيادة ال تكون رب ًا.
أقرض مائة بيضة ملدة شهرين إزاء مائة وعرش كان ذلك رب ًا وحمرم ًا،
مثال لو َ
دون ما إذا باعها هبا( )5إىل األجل املذكور مع مراعاة وجود املائز بني العوضني.
م  :2500البيع الربوي باطل من أصله( ،)0وكذلك القرض الربوي(.)5
م  :2505األوراق النقدية بام أهنا ليست من املكيل أو املوزون ،فإنه جيوز
للدائن أن يبيع دينَه منها بأقل منه نقد ًا ،كأن يبيع العرشة بتسعة أو املائة بتسعني مثال
يميز البيضات املائة عن ثمنها وهو املائة وعرش بيضات.
( ) 1أي إذا مل يكن هناك فرق معترب بني ما يتم دفعه االن وما يتم تسديده فيام بعد بأن تكون البيضات
يف املثال متساوية ،وليس فيها ما يميز املائة عن املائة وعرش لناحية احلجم مثال او الوزن.
( ) 4ما يتم استعامل الكيل يف َتديده كاللرت والربميل ،واملد وغري ذلك من وسائل الكيل.
( )0الكليو والرطل والطن من وسائل الوزن.
( )2كأن يكون املبيع طحينا والثمن طحينا مثال.
( )9بأن يكون املبيع قمحا والثمن أرز (رز).
( ) 7كاالشياء التي ال تباع بالكيل او الوزن بل بالعدد مثال فهذه ال مانع يف التفاوت بينها.
( )5أي باع املائة بيضة بامئة وعرش بيضات مع وجود ما يميز املائة عن املائة وعرش.
( ) 0أي أن نفس املعاملة تكون باطلة وغري صحيحة ويبقى الثمن ملكا لصاحبه كام تبقى البضاعة
ملكا لصاحبها.
( ) 5أي أن القرض الربوي باطل ايضا خالفا ملن رأى من الفقهاء ان القرض يبقى صحيحا
والبطالن يكون يف الزيادة عن قيمة القرض ،واعترب ذلك احد الفروق بني البيع والقرض.

وهكذا(.)1
رب هلا مال ّية
م  :2553الكمبياالت املتداولة بني التجار يف األسواق( )4مل تعت ْ
كاألوراق النقدية ،بل هي جمرد وثيقة وسند الثبات أن املبلغ الذي تتضمنه دين يف
تبت باسمه.
ذمة ُم َو ِّقعها َملن ُك ْ
فاملشرتي عندما يدفع كمبيالة للبائع مل يدفع ثمن البضاعة ،ولذا لو ضاعت
الكمبيالة أو تلفت عند البائع مل يتلف منه مال ومل تفرغ ذمة املشرتي ،بخالف ما إذا
دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.
م  :2551الكمبياالت عىل نوعني:
النوع االول :ما يعرب عن وجود قرض واقعي(.)0
النوع الثاين :ما يعرب عن وجود قرض ُص َوري ال واقع له(.)2
ولكل من هاذين النوعني حكمه فمنه ما يكون جائز ًا ومنه ما يكون حمرم ًا
حسب التفصيل الذي سريد يف املسائل التالية.
يبيع دينه املؤجل الثابت ،يف ذمة
م :2554جيوز للدائن يف القرض الواقعي( )9أن َ
( ) 1وهذا يصح يف بيع القرض ،وال يصح يف البيع النقدي ألنه يفتقد رشطا من رشائط صحة البيع
وهو فرق بني الثمن واملثمن ،ويف مورد بيع النقد من نفس العملة ال يوجد فارق بينهام.
( )4ومثلها ايضا الشيكات املَّصفية ،او الشيكات السياحية.
( )0كسندات اخلزينة مثال حيث يدفع الزبون مبلغ ًا معين ًا للبنك ويستلم سند ًا مستحق ًا يف وقت
متأخر عن تاريخ الدفع ،أو لو استدان شخص مبلغا وكتب فيه سندا لصاحب املال.
( ) 2أي أن الكمبيالة التي تم توقيعها ليست لتسديد دين فعيل بل من أجل اعطاء ضامنات بحيث
يستطيع املستفيد من الكمبيالة ابرازها قانونا واملطالبة بقيمتها فيام لو حصل اخالل من الطرف
االخر بام هو متفق عليه بينهام.
( )9وهو ما اذا كانت الكمبيالة او السند يدل عىل وجود قرض واقعي.

املَدين( ،)1بأقل منه حاالً( )4إذا مل يكن الدَّ ين من املكيل او املوزون ،كاحلنطة والشعري
وما شاكل ذلك( ،)0كام لو كان دينه مائة دينار فباعه بثامنية وتسعني دينارا نقد ًا ،وال
جيوز بيعه مؤجال( ،)2ألنه من بيع الدَّ ين بالدَّ ين(.)9
وبعد ذلك( )7يقوم البنك أو غريه( )5بمطالبة ا َملدين (مو ّقع الكمبيالة) بقيمتها
عند االستحقاق(.)0
الصوري)( )5بيع ما تتضمنه الكمبيالة ،النتفاء الدين
م  :2550ال جيوز للدائن ( ُ
للمو َّقع له (املستفيد) ( )13بل إنام كتبت لتمكني
واقع ًا ،وعدم اشتغال ذمة املُ َوقع ُ
( )1أي املستدين الذي وقع عىل الكمبيالة املستحقة يف وقت حمدد.
( )4فلو كانت قيمة الكمبيالة الف دينار يتوجب دفعها بعد ستة أشهر فيمكن ملن وقعت الكمبيالة
لصاحله ان يبيعها بثمن نقدي بأقل من قيمتها بأن يبيعها بتسعامية دينار مثال ،ويتوىل املشرتي
هلذه الكمبيالة َتصيل ثمنها الفعيل وهو الف دينار يف املوعد املحدد ،هذا اذا كان املشرتي
للكمبيالة طرفا ثالثا ،وكذلك يصح ان يشرتَيا نفس الشخص الذي يتوجب عليه دفعها يف
وقتها.
( ) 0أما لو كان الدين مما يباع بالكيل أو الوزن فال يصح هذا البيع ألنه من البيع الربوي املحرم.
( ) 2بأن يكون وقت تسديد الكمبيالة بعد سنة مثال ،فال جيوز له أن يبيعها ليكون التسديد بعد ستة
أشهر مثال.
( ) 9بيع الدين بالدين هو ما يسمى بيع الكالئ بالكالئ ،وهو بيع غري جائز يف الرشيعة ومعناه ان
يبيع شخص دينه بدين شخص آخر ،فيكون الثمن دينا ،واملثمن دينا.
( )7أي بعد أن يبيع دينه املؤجل بأقل منه نقدا.
( )5أي غري البنك ممن يكون قد اشرتى الدين املؤجل ،كام لو كان رشاء الدين قد تم من قبل شخص
ثالث.
( ) 0أي يتم دفع القيمة الفعلية للكمبيالة يف تاريخ استحقاقها ملن اشرتاها.
( )5الذي وقعت الكمبيالة لصاحله كضامنة مثال.
( )13ألن الذي وقعت الكمبيالة لصاحله ليس له دين فعيل عىل موقع الكمبيالة.

املستفيد من خصمها فحسب( ،)1ولذا سميت (كمبيالة جماملة).
وواضح أن عملية خصم قيمتها يف الواقع إقراض من البنك للمستفيد(،)4
وَتويل املستفيد َ
البنك الدائن عىل موقعها(.)0
وهذا من احلوالة عىل الربئ( ،)2وعىل هذا األسا فاقتطاع البنك شيئ ًا من قيمة
حمرم ألنه ربا(.)5
الكمبيالة( )9لقاء املدة الباقية(َّ )7
الصورية( - )0استناد ًا
م  :2552يمكن التخلص من الربا  -يف مسألة الكمبيالة ُ
اىل أحد الوجوه التالية:
األول :أن يقالّ :
الصوري( )5بإعطائه الكمبيالة يضمن ملا يصري
إن ا َملدين ُ
الوجه ّ
( )1أي أ ن من كتبت الكمبيالة لصاحله يستطيع َتصيلها يف وقتها املحدد كام لو كانت قد وقعت من
كاتبها العطاءها كضامنة مثال عىل انجاز عمل او اثبات حق معني من املفرتض ان ينجز قبل
موعدها بحيث تعاد اليه ،وبالتايل فليس ملن وقعت الكمبيالة لصاحله احلق يف االستفادة منها
ببيعها قبل وقتها املحدد.
( ) 4فيام اذا كانت الكمبيالة موقعة لصالح البنك ،أو لشخص آخر فيام لو كانت موقعة لصالح ذاك
الشخص.
( )0فيصري موقع الكمبيالة مديون ًا للطرف الثالث الذي ُج ِّ َريت له الكمبيالة من قبل املستفيد منها.

( )2فالبنك سيطالب موقع الكمبيالة بتسديد قيمتها ،علام أن موقع الكمبيالة ليس مديونا يف الواقع
بل أن املديون الواقعي هو الذي َج َّري الكمبيالة للبنك ،وهذا يعني مطالبة باحلق من غري
صاحبه.
( )9من حساب موقعها.
( )7أي املدة الباقية ملوعد استحقاق الكمبيالة.
( )5أما للتخلص من الربا يف هذه املعاملة فيمكن اعتامد احدى الطرق املبينة يف املسألة التالية.
( ) 0هي املوقعة لصالح الدائن الصوري وقد مر بيان معناه يف هامش املسألة السابقة.
( ) 5وهو الذي وقع الكمبيالة التي سيستفيد منها غريه دون ان يكون مستدينا يف الواقع.

الدائن بعد ذلك مديون ًا به(.)1
وبعد متام ّية هذه املعاملة يشرتي املضمون عنه( )4مبلغ ًاً -
مثال ثامنية وتسعني
دينار ًا نقد ًا من الشخص الثالث( )0بامئة دينار يف ذ ّمة نفسه إىل شهرين( ،)2وإذا متّت هذه
وض ّمت إىل االوىل َ
انتقل ما يف ذ ّمة املضمون عنه إىل ذ ّمة الضامن،
املعاملة الثانية ُ
الصوري( )7مدين ًا
ويصري هو مديون ًا للشخص الثالث مائة دينار( ،)9ويصري
الدائن ُ
ُ
الصوري( ،)5ولكن اليرجع إليه ّإال بعد انقضاء األجل ،وأداء الدين
للمدين ُ
واقع ّي ًا َ
من ناحية الضامن ،عىل ما هو مقتىض الضامن.
حيول الدائن
الصوري إذن ًا ألن ّ
الوجه الثاين :أن يكون إعطاء الكمبيالة للدائن ُ
الشخص الثالث إليه( ،)0وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث ،فيشرتي الشخص
مؤجلة إىل شهرين بثامنية وتسعني دينار نقد ّية(.)5
الثالث منه مائة دينار ّ
الصوري الشخص الثالث بأخذ املائة عند
وبعد متام ّية هذه املعاملة حيول الدائن ُ
سيصري مديون ًا بقيمة الكمبيالة فيام لو اعطاها للبنك واستلم
( )1فالذي ُو ّقعت الكمبيالة لصاحله
ُ
من البنك قيمة الكمبيالة ،وموقع الكمبيالة هو الضامن لدى البنك للمستفيد من الكمبيالة.
( )4وهو املستفيد من الكمبيالة والذي استلمها ممن وقع الكمبيالة.
( )0وهو البنك مثال او أي شخص آخر سيأخذ هذه الكمبيالة ويعطي ماال بمقابلها.
( ) 2أي أنه يكون قد قبض مبلغ ثامن وتسعون وهو ما اشرتاه عىل ان يدفع ثمنه مائة بعد شهرين.
( )9فام أخذه املستفيد من الكمبيالة من البنك وصار دين ًا يستحق بعد شهرين مثال ،انتقل من ذمته
اىل ذمة موقع الكمبيالة والذي بدوره صار مديون ًا للبنك بدل املستفيد من الكمبيالة.
( )7وهو موقع الكمبيالة.
( )5بعد ان َتمل مسؤولية تسديد ما أخذه املستفيد من الكمبيالة ،ولكن يف املوعد املحدد.
( ) 0فيكون املستفيد من الكمبيالة وسيطا يف املعاملة بني موقع الكمبيالة وبني البنك مثال.
( ) 5ويف هذه احلالة تكون قيمة الكمبيالة مثال مائة دينار فيبيع البنك مثال مبلغ ثامن وتسعون دينار
نقدا بامئة دينار مؤجل اىل شهرين ،وهذا كام مرت االشارة اليه جائز وليس ربا.

الصوري ،الذي أصبح مدين ًا واقع ّي ًا للثالث بمقتىض احلوالة،
االستحقاق من املدين ُ
الصوري ،واملبلغ النقدي يكون للدائن
للمدين ُ
ويصري الدائن الصوري مدين ًا واقع ّي ًا َ
الصوري.
ً
توكيال له يف إيقاع
الصوري
الوجه الثالث :أن يكون إعطاء الورقة للدائن ُ
للمدين مع الشخص الثالث ،وبعد ذلك يشرتي الدائن من الثالث مبلغ ًا
املعاملة َ
الصوري مدين ًا
كثامنية وتسعني دينارا نقد ّية بامئة دينار يف ذ ّمة ا َملدين ،فيصري املدين ُ
واقع ّي ًا للثالث ،واملبلغ النقدي يكون له.
وإذا متّت هذه املعاملة فللدائن أن يشرتي املبلغ النقدي من املَدين لنفسه بامئة
دينار يف ذ ّمته إىل أجل ،أي :يكون ً
وكيال يف ذلك أيض ًا ،فيكون املدين الصوري
مديون ًا للثالث ،والدائن مديون ًا للمدينّ ،
كل منهام بامئة دينار ،واملبلغ النقدي يكون
للدائن.
ً
توكيال يف أن يشرتي الدائن
الوجه الرابع :أن يكون توقيع الكمبيالة من املدين
من الثالث لنفسه مبلغ ًا نقد ّي ًا ،كثامنية وتسعني دينار ًا بامئة دينار مؤ ّجلة يف ذ ّمة ا َملدين،
وبعد ذلك يوقع الدائن املعاملة مع الثالث هكذا ،وتكون هذه املعاملة صحيحة،
فيصري الدائن مالك ًا للمبلغ النقدي ،وا َملدين مديون ًا للثالث.
غاية األمر :هذه الوكالة التكون جمّان ّية ،بل يعطيها املدين للدائن بإزاء مائة دينار
الصوري.
يف ذ ّمته ،فيكون هو أيض ًا مديون ًا ملدينه ُ
الوجه اخلامس :تنزيل اخلصم عىل البيع دون القرض.
وكيفيته بأن َ
يوكل مو ِّق ُع الكمبيالة املستفيدَ يف بيع قيمتها يف ذمته بأقل منها
مراعي ًا التمييز بني العوضني( ،)1كأن تكون قيمتها مخسني دينار ًا عراقي ًا والثمن ألف
( )1ألنه ان مل يكن هناك متايز بني الثمن واملثمن فإهنا تصري معاملة ربوية.

تومان إيراِن مثال ،وبعد هذه املعاملة تصبح ذمة مو ّقع الكمبيالة مشغولة بخمسني
دينار ًا عراقي ًا لقاء ألف تومان إيراِن( ،)1ويوكل املو ّقع( )4أيضا املستفيدَ يف بيع الثمن
املثمن وهو مخسون دينار ًا عراقي ًا،وبذلك تصبح
وهو ألف تومان يف ذمته بام يعادل َ
ذمة املستفيد مدينة للمو ّقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة املوقع مدينة به للبنك(.)0
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ،حيث إنه إنام يفيد فيام إذا كان اخلصم بعملة
أجنبية( .)2وأما إذا كان بعملة حملية فال أثر له ،إذا ال يمكن تنزيله عىل البيع عندئذ.
الوجه السادس :بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة عىل أنه لقاء قيام
البنك باخلدمة له ،كتسجيل الدين وَتصيله ونحومها( ،)9وعندئذ ال بأ به.
موقع الكمبيالة إىل املستفيد وأخذ قيمتها متام ًا فال ربا فيه ،وذلك
وأما رجوع َ
ألن املستفيد حيث أحال البنك عىل ا ُملوقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بام يساوي
ذلك املبلغ(.)7
( )1أي تكون قيمة الكمبيالة وهي مخسون دينارا عراقيا قد صارت ثمنا أللف تومان قد تم رشاءها
من قبل من أعطيت له الكمبيالة عىل أن يستحق الدفع يف موعد تسديد الكمبيالة.
( )4أي املوقع عىل الكمبيالة.
( )0أي أن الوكيل بعد ان اشرتى الف تومان ايراِن بقيمة الكمبيالة عاد وباع االلف تومان بخمسني
دينار عراقيا وهو قيمة الكمبيالة.
( )2أي ال بد لتص حيح املعاملة يف هذه الصورة من االعتامد عىل َتويل قيمة الكمبيالة اىل عملة
اجنبية ثم مرة ثانية اىل العملة التي اعتمدت يف الكمبيالة ،لذا فاهنا ال تنفع يف مورد االقتصار
عىل عملة واحدة.
( ) 9وهو ما يعرب عنه بدل أتعاب للبنك ،وهذا هو الشائع يف أمر احلسومات فتكون املعاملة
صحيحة.
( )7فقيمة الكمبيالة التي استفاد منها واملوقعة لصاحله قد حصل عليها من البنك الذي حوهلا عىل
حساب املوقع ،وبالتايل صار املستفيد من الكمبيالة مديونا للموقع بواسطة البنك ،فيجوز

م  :2559تصنف أعامل البنوك اىل صنفني:
حمرم ،وهو عبارة عن املعامالت الربوية( ،)1فال جيوز الدخول
الصنف االولَّ :
فيها وال االشرتاك ،والعامل ال يستحق األجرة لقاء تلك األعامل(.)4
الصنف الثاين :سائغ ،وهو عبارة عن األمور التي ال صلة هلا باملعامالت
الربوية ،فيجوز الدخول فيها وأخذ األجرة عليها(.)0
م  :2557قد مر الفرق( )2يف حرمة املعامالت الربوية بني بنوك الدولة االسالمية
وغريها وأنه جيوز أخذ املسلم الزيادة يف غري البنوك االسالمية( ،)9وال جيوز فيها.
م  :2555للشخص ا َملدين أن حييل دائنه عىل البنك باصدار صك ألمره( ،)7أو
للموقع ان حيصل قيمتها من املستفيد مبارشة.
( )1وهي املعامالت التي يأ خذ فيها البنك فائدة مالية عىل القرض دون مراعاة الرشوط والصيغ
الرشعية.
( ) 4أي ال جيوز للموظف يف البنك أن يأخذ االجرة عىل االعامل التي يقوم هبا واملرتبطة باملعامالت
الربوية املحرمة ،كام لو كان مسؤوال عن اعطاء القروض مع الفائدة املحرمة رشعا.
( )0أي إن كان عمل املوظف يف البنك ليس مرتبطا باملعامالت الربوية فيجوز له أخذ االجرة عىل
عمله حتى ولو كان البنك يتعاطى املعامالت الربوية املحرمة.
( )2يف املسألة  2525وما بعدها.
( ) 9لعدم َتقق الربا بني املسلم وغري املسلم إذا كانت املعاملة لصالح املسلم ،ال بعنوان االستنقاذ،
و ال بعنوان جمهول املالك ،ألن املبنى الفقهي لسامحة السيد هو ان الدولة مالكة ملا َتت سلطتها
من أموال وقد مر ذلك يف املسألة .2525
( )7كام هو احلال يف الشيكات املستعملة.

يصدر أمرا َتريري ًا( )1إىل البنك بتحويل مبلغ من املال إىل بلد الدائن ،وذلك كام إذا
استورد التاجر العراقي بضاعة من اخلارج وأصبح مدين ًا للمصدر ،فعندئذ يراجع
البنك ليقوم بعملية َتويل ما يعادل دينه ألمر املُ َصدر عىل مراسله ،أو فرعه يف بلد
املصدر ،ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده( ،)4أو خيصم البنك من رصيد لديه(.)0
ومرد ذلك قد يكون إىل حوالتني:
إحدامها :حوالة ا َملدين دائنه عىل البنك ،وبذلك يصبح البنك مدين ًا لدائنه(.)2
ثانيهام :حوالة البنك دائنه عىل مراسله ،أو فرعه يف اخلارج أو عىل بنك آخر.
وكلتا احلوالتني صحيحة رشع ًا.
م  :2550جيوز للبنك أن يتقاىض لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من
املُحيل ،وذلك ألن للبنك حق االمتناع عن القيام هبذه العملية ،فيجوز له أخذ يشء
لقاء تنازله عن هذا احلق(.)9
نعم إذا مل يكن البنك مأمور ًا بالتحويل املذكور( ،)7وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه
( ) 1أي كتابا موقعا منه يعترب بمثابة الشك ،يطلب فيه َتويل مبلغ من حسابه اىل حساب آخر.
( )4في دفع الزبون اىل البنك املبلغ بالعملة املحلية ،وحيول البنك قيمة البضاعة بالعملة االجنبية اىل
البائع املصدر ،او مندوبه ،سواء كان ذلك يف نفس البلد او يف بلد آخر.
( ) 0بمعنى ان املشرتي يكون له حساب يف البنك وبالتايل فإن البنك يقوم بعملية التحويل وحسم
املبلغ من حساب الزبون.
( ) 2أي أن البائع الذي له دين عىل املشرتي وهو ثمن البضاعة املصدرة ،يصري حقه بتحصيل الثمن
مرتبطا بالبنك ،ويصري البنك هو الدائن لزبونه الذي استورد البضاعة.
( ) 9أي حق االمتناع عن التحويل ،وبالتايل فإن البنك يأخذ عمولة مقابل قبوله للقيام بعملية
التحويل.
( ) 7أي مل يطلب الزبون من البنك َتويل املبلغ املطلوب ،بل قام البنك بذلك من تلقاء نفسه.

للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه يف
بعملية الوفاء والتسديد مل جيز له ذلك إذ ليس َ
حمله(.)1
نعم إذا مل يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة عىل
الربئ( ،)4جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله احلوالة ،حيث إن القبول غري واجب عىل
الربئ وله االمتناع عنه .وحينئذ ال بأ بأخذ يشء مقابل التنازل عن حقه هذا.
م  :2555ال فرق فيام ذكرناه من املسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص
بني البنوك واملصارف األهلية واحلكومية واملشرتكة ،فإهنا تدور مدار ذلك الطابع
اخلاص يف أي مورد كان وأي حالة َتققت.

()0

م  :2033عقد التأمني هو اتفاق بني ا ُملؤ ِّمن (الرشكة أو الدولة) ،وبني املُؤ َّمن
يدفع ا ُملؤ َّمن له للمؤ ِّمن مبلغ ًا معين ًا ،شهري ًا أو
له (شخص أو أشخاص) عىل أن
َ
ص عليه يف الوثيقة (املسمى قسط التأمني) لقاء قيام املؤ ِّمن بتدارك
سنوي ًا(ُ ،)2ن َّ
اخلسارة( )9التي َتدث يف املؤ َّمن عليه عىل تقدير حدوثها.
( ) 1هذا فيام لو كان هناك رصيد مايل يكفي لصاحب املعاملة ،ومل يكن البنك قد دفع من رصيده
شيئا.
( )4أي مل يكن للزبون رصيد يف البنك ليغطي قيمة احلوالة التي طلب فيها الزبون من البنك َتويل
قيمتها اىل البائع.
( )0أي ما تعود ملكيته للقطاع اخلاص االهيل الذي يملكه افراد او مسامهون.
( ) 2أي أن الزبون لدى رشكة التأمني يدفع مبلغا متفقا عليه لرشكة التأمني حسب الوقت واملبلغ
والتفاصيل.
( )9وهي التعويض الذي تتوىل رشكة التأمني دفعه للمترضر سواء كان الزبون او طرفا ثالثا وذلك
حسب اتفاقية التأمني املوقعة وشموليتها.

م  :2031التأمني عىل أنواع :عىل احلياة( ،)1عىل املال( ،)4عىل احلريق( ،)0عىل
الغرق( ،)2عىل السيارة( ،)9عىل الطائرة( ،)7عىل السفينة وما شاكلها.
وهناك أنواع أخر ال ختتلف يف احلكم الرشعي مع ما ذكر فال داعي إىل إطالة
الكالم بذكرها.
م  :2034يشتمل عقد التأمني عىل أركان:
 .1االجياب( )5من املؤ َّمن له.
 .4القبول( )0من املؤ ِّمن.
 .0املؤ َّمن عليه :احلياة ،األموال ،احلوادث ،وغريها.
 .2قسط التأمني الشهري أوالسنوي(.)5
م  :2030يعترب يف التأمني تعيني املؤ َّمن عليه ،وما حيدث له من خطر ،كالغرق،
( ) 1فإذا مات املؤمن له تقوم الرشكة بدفع مبلغ حمدد لورثته ،او اذا تسبب عمل قام به املؤمن بوفاة
شخص فتقوم الرشكة بدفع مبلغ حمدد لورثة امليت ،حسب صيغة اتفاق التأمني.
( )4كام لو متت رسقة املال ،او تلف او ما شابه ذلك سواء كان ذلك نقدا او بضاعة.
( ) 0كصاحب املحل او املصنع وحتى صاحب املنزل الذي يؤمن عىل احلريق ،فإذا حصل لديه
حريق فإن رشكة التأمني تقوم بالتعويض حسب االتفاق بينهام.
( )2كالتأمني الذي يقوم به اصحاب السفن عىل الركاب او البضاعة يف حال الغرق.
( )9وهو املتعلق بحوادث السيارات ،او رسقتها ،او حتى تعطلها.
( ) 7وهو التأمني الذي يشمل املسافرين والبضاعة وحتى الطائرة احيانا حسب االتفاقيات املعقودة.
( )5مر بيان معنى االجياب يف هامش املسألة  1575من اجلزء الثاِن وهو إنشاء طلب العقد ،كقول
بعت يف عقد البيع،وآجرت يف عقد االجارة ،وهكذا.
( )0مر بيان معنى القبول يف هامش املسألة  1575من اجلزء الثاِن وهو ما يصدر من ثاِن املتعاقدين
من كالم بقصد االنشاء ،مثل قبلت ،اشرتيت.
( )5وهو املبلغ الذي يدفعه الزبون لرشكة التأمني حسب االتفاق املوقع بينهام.

واحلرق ،والَّسقة ،واملرض ،واملوت ،ونحوها ،وكذا يعترب فيه تعيني قسط
التأمني( ،)1وتعيني املدة بداية وهناية(.)4
املعوضة(،)2
م  :2032جيوز تنزيل عقد التأمني( - )0بشتى أنواعه  -منزلة اهلبة َّ
فإن املؤ َّمن له َيب مبلغ ًا معين ًا من املال يف كل قسط إىل املؤ ِّمن ،ويشرتط عليه ضمن
العقد أنه عىل تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها يف االتفاقية أن يقوم بتدارك
اخلسارة النامجة له(.)9
وجيب عىل املؤ ِّمن الوفاء هبذا الرشط(.)7
وجيوز تنزيله عىل الضامن( ،)5وعىل الصلح(.)0
ويمكن ان يقال اهنا معاملة مستقلة تدل عىل صحتها العمومات(.)5
وعىل هذا فالتأمني بجميع أقسامه عقد صحيح رشع ًا.
( )1وهو املبلغ الذي يتعني عىل الزبون دفعه للرشكة.
( ) 4أي املدة الزمنية للتأمني ،هل هي حمددة بسفرة ،او شهر او سنة ومتى تبدأ ومتى تنتهي ان كان
هلا هناية.
( ) 0يعني يمكن اعتبار عقد التأمني بني رشكة التأمني وزبائنها من الناحية الرشعية.
( )2أي اهلدية املرشوطة بعمل مقابل اهلدية.
( ) 9أي أن رشكة التأمني تدفع بدل االرضار اىل الزبون املؤمن ،أو اىل الطرف الثالث الذي يتسبب
الزبون بإحلاق الرضر به.
( )7أي جيب عىل رشكة التأمني دفع املبالغ املستحقة بموجب عقد التأمني يف حال احلوادث.
( )5بأن تعترب رشكة التأمني ضامنة وتتحمل االرضار املنصوص عليها يف عقد التأمني مقابل مبالغ
حمددة.
( )0أي أن يتم تصنيف املعاملة باعتبارها صلحا بني رشكة التأمني والزبون حسب نص االتفاق.
( ) 5بمعنى أن معاملة التأمني هي معاملة هلا عنواهنا اخلاص ،وحيكم بصحتها من الناحية الرشعية
استنادا اىل القواعد الرشعية العامة التي َتكم بإباحة كل االعامل ما مل يوجد دليل عىل حرمتها.

م  :2039إذا ختلف املؤ ِّمن عن القيام بالرشط( ،)1ثبت اخليار للمؤ َّمن له ،وله
 عندئذ  -فسخ العقد واسرتجع قسط التأمني(.)4م  :2037إذا مل يقم املؤ َّمن له بتسديد (قسط التأمني) ّ ً
كام( )0وكيف ًا( ،)2فال جيب
عىل املؤ ِّمن القيام بتدارك اخلسارات النامجة له( ،)9كام ال حيق للمؤ َّمن له اسرتجاع ما
سدده من أقساط التأمني(.)7
م  :2035ال تعترب يف صحة عقد التأمني مدة خاصة ،بل هي تابعة ملا اتفق عليه
الطرفان (املؤ ِّمن واملؤ َّمن له).
م  :2030إذا اتفق مجاعة عىل تأسيس رشكة يتكون رأ ماهلا من أمواهلم عىل
نحو االشرتاك واشرتط كل منهم عىل اآلخر يف ضمن عقد الرشكة أنه عىل تقدير
حدوث حادثة ( ُحدّ د نوعها( ))5يف ضمن الرشط عىل ماله ،أو حياته ،أو داره ،أو
( )1بأن ختلفت رشكة التأمني عن دفع املتوجب للزبون ،او للمترضر بسببه حسب االتفاق.
( ) 4كام له احلق يف مطالبته بالتعويض املقرر يف البند اجلزائي إن كان حمددا يف االتفاقية ،ويقصد بالبند
اجلزائي انه ربام تكون االتفاقية متضمنة بندا حمددا بأن تتحمل رشكة التأمني مسؤولية حمددة فيام
لو أخلت بواجباهتا املتفق عليها يف عقد التأمني.
( )0لناحية مقدار املبلغ املتوجب عليه دفعه لرشكة التأمني.
( )2بالتوقيت املتفق عليه يف عقد االتفاق ،او بمكان الدفع كام لو كان عىل الزبون ان يسدد املبلغ يف
حساب خاص للرشكة يف البنك مثال.
( ) 9أي ال جيب يف هذه احلالة عىل رشكة التأمني ان تدفع للزبون بدل االرضار احلاصلة بعد تأخره
عن تسديد املتوجب عليه بموجب عقد التأمني.
( ) 7أي أنه ال حيق للزبون ان يطالب باسرتجاع ما دفعه من اموال لرشكة التأمني حني امتناعها عن
دفع التعويضات فيام لو كان سبب عدم دفع الرشكة عائدا اىل ختلف الزبون عن دفع املستحقات
الالزمة يف موعدها.
( )5كالَّسقة مثال ،او احلريق وما شابه ذلك.

سيارته ،أو نحو ذلك أن تقوم الرشكة بتدارك خسارته يف تلك احلادثة من أرباحها
وجب عىل الرشكة القيام بذلك(.)1
والكسبة ما يسمى الَّسقفلية(،)4
م  :2035من املعامالت الشائعة بني التجار
َ
وهي إنام تكون يف حمالت الكسب والتجارة(.)0
للمؤجر( )2حق
والضابط يف جواز أخذها وعدمه هو أنه يف كل مورد كان
ِّ
الزيادة يف بدل االجيار ،أو ختلية املحل بعد انتهاء مدة االجيار( ،)9ومل يكن للمستأجر
االمتناع عن دفع الزيادة أو التخلية مل جيز أخذها ،والتَّصف يف املحل بدون رضا
مالكه حرام(.)7
( ) 1ومعنى ذلك ان تكون الرشكة هي ضامنة ملا حيصل للرشكاء بحيث يتم التعويض عليهم من
اموال الرشكة حسب االتفاق املربم بني الرشكاء.
( ) 4وهي ما يعرب عنه باخللو ،حيث يتم دفع مبلغ من املال للمستأجر كي خييل دكانه فيام لو كانت
رشائط اخللو حمققة من الناحية الرشعية.
( ) 0ومنشأ ذلك يعود اىل اعتامد بعض الدول لقوانني تتعلق باالجارات بحيث متنع املؤجر وهو
صاحب امللك من طلب الزيادة يف االجارة املتفق عليه مع املستأجر اال بموافقة املستأجر،
وكذلك متنع املالك من طلب اخالء املحل ،وبذلك متنح املستأجر حق البقاء يف املحل حتى ولو
مل يقبل املالك بذلك ،ومتنحه حق االمتناع عن دفع الزيادة يف االجارة اال وفق ما يصدر من
قوانني ،وبذلك يتم ُتديد عقد االجار تلقائيا بعد انتهاء مدته وال حيتاج ُتديد العقد اىل موافقة
جديدة من املالك ،وتكون هذه القوانني واضحة للاملك من قبل تأجريه املحل.
( )2أي مالك الدكان ،وليس املستأجر.
( ) 9أي إذا كان للاملك احلق من الناحية القانونية بالطلب من املستأجر اخالء املحل بعد انتهاء مدة
االجارة.
( ) 7أي أنه لو كانت القوانني تسمح للاملك بطلب الزيادة يف االجرة بعد انتهاء مدة العقد دون

وأما إذا مل يكن للاملك حق زيادة بدل االجيار وختلية املحل ،وكان للمستأجر
حق ختليته لغريه( )1بدون إذن املالك جاز له عندئذ  -أخذ الَّسقفلية رشعا(.)4
ويتضح احلال يف املسألة اآلتية.
م  :2013قبل صدور قانون منع املالك عن إجبار املستأجر عىل التخلية أو عن
الزيادة يف بدل االجيار( ،)0كان للاملك احلق يف ذلك ،فإن كانت اإلجارة قد وقعت
قبل صدور القانون املذكور ،ومل يكن هناك رشط متفق عليه بني الطرفني بخصوص
الزيادة أو التخلية إال أن املستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو
التخلية ،وقد زاد بدل اجيار أمثال املحل إىل حد كبري بحيث إن املحل تدفع الَّسقفلية
عن ختليته( ،)2فإنه ال جيوز للمستأجر  -حينئذ  -أخذ الَّسقفلية ،ويكون تَّصفه يف
املحل بدون رضا املالك غصب ًا وحرام ًا(.)9
احلاجة اىل رضا املستأجر ،او كانت تسمح له بطلب اخالء املحل بعد انتهاء املدة ،وال متنح
املستأجر حق البقاء يف املحل ،فعندها يكون أخذ اخللو غري جائز ،والبقاء يف املحل من قبل
املستأجر فيه خمالفة للقوانني وخمالفة رشعية.
( ) 1أي إذا كان القانون ال يسمح للاملك بالزام املستأجر ترك حمله بعد انتهاء املدة ،ويسمح
للمستأجر بأن يسلم املحل اىل شخص آخر.
( )4أي جيوز يف هذه الصورة للمستأجر أخذ اخللو مقابل اخالئه املحل.
( )0وهي القوانني التي صدرت يف بعض الدول كام مر بيانه يف هامش املسألة .2035
( )2ومعنى ذلك أنه ربام يكون عقد االجار قد وقع بني الطرفني قبل صدور قوانني االجار التي متنع
االخالء والزيادة ،ومل يكن هناك اتفاق بينهام عىل طبق القوانني اجلديدة ،وقد صار للمحالت
املشاهبة قيمة خلو بعد صدور القوانني ،وزادت قيمة االجار ،فإن املستأجر ال حيق له طلب
اخللو او البقاء يف املحل مستفيدا من القوانني الصادرة ،ألنه حني استئجاره مل يكن هذا القانون
قد وضع بعد فليس له احلق يف االستفادة منه بدون رضا املالك.
( )9ألنه حتى وإن كان القانون يؤيده يف وضعه احلايل لناحية االمتناع عن اخالء املحل او عن دفع

م  :2011املحالت املستأجرة بعد صدور القانون املذكور( ،)1قد يكون بدل
إجيارها السنوي مائة دينار مثال ،إال أن املالك  -لغرض ما  -يؤجرها برىض منه
()4
ورغبة بأقل من ذلك ،ولكنه يقبض من املستأجر مبلغ ًا كخمسامئة دينار مثال
ويشرتط عىل نفسه يف ضمن العقد  -أن جيدد االجيار هلذا املستأجر أو ملن يتنازل له
املستأجر سنوي ًا بدون زيادة ونقيصة.
وإذا أراد املستأجر التنازل عن املحل لثالث أن يعامله نفس معاملة املستأجر،
فحينئذ جيوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغ ًا يساوي ما دفعه إىل املالك
نقد ًا أو أكثر أو أقل( ،)0وليس للاملك خمالفته حسب الرشط املقرر.
م  :2014املحالت التي تؤجر بال رسقفلية( ،)2إال أنه يشرتط يف عقد االجيار ما
يأيت:
أوال :ليس للاملك إجبار املستأجر عىل التخلية ،وللمستأجر حق البقاء يف
املحل.
ثانيا :للمستأجر حق ُتديد عقد اإلجارة سنوي ًا بالصورة التي وقع عليها يف
الزيادة ،إال ان هذا احلق ال يثبت للمستأجر ،إال إن كان قد حصل ُتديد للعقد بعد صدور
القوانني اجلديدة فمعنى ذلك أن املالك قد وافق عىل التأجري استنادا اىل القوانني اجلديدة ،وأن
مدة العقد األول تكون قد انتهت.
( ) 1وهو القانون الذي يعتمد يف بعض البالد ويمنع فيه املالك من طلب الزيادة يف االجار او طلب
االخالء بدون رضا املستأجر.
( ) 4أي أن هذا املبلغ الذي يقبضه املالك ال يدخل يف قيمة االجار الشهري او السنوي ،بل هو مقابل
الرشوط االضافية امل تفق عليها مع املستأجر ،والتي متنح املستأجر احلق يف التنازل عن املحل
لشخص ثالث مثال.
( )0أي أقل من املبلغ الذي دفعه للاملك.
( )2أي يتم استئجارها بدون دفع خلو وفق الرشوط املذكورة.

السنة األوىل.
فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن املحل وختليته فقط
حيث مل يكن له إال حق البقاء ،مع أن للاملك  -بعد التخلية  -احلرية يف اجيار املحل،
()1
والثالث يستأجر املحل من املالك ،فعندئذ جيوز للمستأجر أخذ املبلغ املذكور
وتكون الَّسقفلية لقاء التخلية فحسب ،ال بإزاء انتقال حق التَّصف منه إىل ثالث(.)4
قاعدة اإللزام( ،)0وفيها فروع:
األول :االشهاد يف النكاح
م  :2010يعترب االشهاد يف صحة النكاح عند العامة( ،)2وال يعترب عند
اإلمامية(.)9
ٍ
اشهاد بطل عقده( ،)7وعندئذ
وعليه فلو عقدَ رجل من العامة عىل امرأة بدون
جيوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة االلزام(.)5
( )1بمعنى انه جيوز للمستأجر أن يأخذ اخللو مقابل اخالءه املحل اذا كان له احلق يف البقاء يف املحل.
( ) 4أي أن حق أخذ اخللو هو مقابل تركه للمحل فقط ال أنه مقابل السامح للذي دفع اخللو
بالتَّصف باملحل.
( ) 0قاعدة االلزام هي قاعدة فقهية تقيض بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بام ألزموا أنفسهم به
من أحكام وقوانني.
( )2أي عند أتباع املذاهب االسالمية (السنية) ،فالزواج بدون شهود عندهم باطل رشعا.
( )9هم أتباع مذهب اهل البيت ^ (الشيعة).
( )7أي أن عقد الزواج الذي يعقده السني بدون شهود يعترب باطال حسب مذهبه الفقهي.
( )5أي أن املرأة التي عقد عليها السني بدون شهود ال تعترب حسب مذهبه من الناحية الرشعية أهنا
زوجة ،وبالتايل فيجوز للشيعي ان يعقد عليها باعتبارها غري متزوجة.

الثاين :يف اجلمع بني العمة وبنت اخيها
م  :2012اجلمع بني العمة أو اخلالة وبني بنت أخيها أو أختها يف النكاح باطل
عند العامة( ،)1وصحيح عىل مذهب الشيعة ،غاية األمر تتوقف صحة العقد عىل بنت
األخ ،أو األخت مع حلوق عقدها( ،)4عىل إجازة العمة أو اخلالة( ،)0وعليه فلو مجع
العمة أو اخلالة ،وبني بنت أخيها أو أختها يف النكاح بطل( ،)2فيجوز للشيعي
سني بني َّ
أن يعقد عىل كل منهام( )9بقاعدة االلزام.
الثالث :عدة اليائسة او الصغرية
م ُ :2019تب العدة عىل املطلقة اليائسة( ،)7أو الصغرية( )5بعد الدخول هبام عىل
مذهب العامة ،وال ُتب عىل مذهب اخلاصة( ،)0وعىل ذلك فهم ملزمون برتتيب
أحكام العدة عليها بمقتىض القاعدة املذكورة.
( )1أي عند أتباع املذاهب االسالمية (السنية) فالزواج عندهم بني العمة وابنة اخيها او اختها باطل
حتى ولو رضيت العمة بذلك ،وكذلك احلال بالنسبة للخالة وابنة اخيها أو اختها.
( )4أي إذا كان العقد عىل العمة أو اخلالة قبل العقد عىل ابنة اخيها او اختها فإنه حيتاج اىل رضا
العمة او اخلالة كي حيكم بصحته ،وأما لو كان العقد عىل ابنة االخ او االخت قبل العقد عىل
العمة او اخلالة فهو صحيح ،ألن املطلوب هو رضا العمة أو اخلالة وليس رضا ابنة االخ او
االخت.
( )0أي موافقة العمة أو اخلالة عىل الزواج من ابن اخيها او اختها.
( )2بطل زواجه من ابنة االخ او ابنة االخت حسب مذهبه.
( )9أي عىل ابنة أخ الزوجة او ابنة أخت الزوجة.
( )7اليائسة :هي املرأة التي انقطع عنها احليض لكرب سنها.
( )5أي التي مل تبلغ سن التكليف الرشعي وهو تسع سنوات.
( ) 0أي أن العدة عىل طبق املذهب الشيعي ال تشمل الكبرية اليائس وال الصغرية ،حتى ولو كان
زوجها قد واقعها ،علام أن مواقعة الزوجة الصغرية قبل بلوغها حمرم رشعا.

وعليه فلو تشيعت املطلقة اليائسة أو الصغرية خرجت عن موضوع تلك
القاعدة( ،)1فيجوز هلا مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخوالً هبا ،وكان الطالق
رجعي ًا( ،)4وإن تزوجت من شخص آخر(.)0
وكذلك احلال لو تشيع زوجها ،فإنه جيوز له أن يتزوج بأختها( )2أو نحو ذلك،
وال ُيلزم برتتيب أحكام العدة عليها.
الرابع :الطالق من دون شهود
م  :2017لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطالق عىل
مذهبه.
كام أنه لو طلق جزء من زوجته( )9كإصبع منها مثال وقع الطالق عىل اجلميع عىل
مذهبه( ،)7وأما عند اإلمامية فالطالق يف كال املوردين باطل( )5وعليه فيجوز للشيعي
أن يتزوج تلك املطلقة بقاعدة االلزام بعد انقضاء عدهتا(.)0
( )1أي ال جيب عليها يف هذه احلالة ان تعتد أو تكمل عدهتا ألهنا ليست واجبة عىل املذهب الشيعي.
( ) 4أي إن طلقها زوجها السني طالقا رجعيا وهو الذي حيق فيه الرجوع فلها احلق بمطالبته بالنفقة
عىل طبق مذهبة.
( ) 0أي أهنا حتى لو تزوجت من شخص آخر نظرا لعدم حاجتها للعدة بعد أن تشيعت ويبقى هلا
احلق بمطالبة زوجها السابق السني الذي طلقها بالنفقة.
( )2أي يتزوج بأختها بعد ان يطلقها.
( ) 9بأن يقول لزوجته مثال :اصبعك طالق ،فإهنا تطلق منه حسب املذهب السني.
( )7أي أهنا يف هذه احلالة تصري املرأة مطلقة عىل طبق املذهب السني.
( ) 5ألنه يشرتط عند الشيعة حضور شاهدين عدلني للطالق ،وال اعتبار لطالق جزء منها.
( )0أي أنه جيوز للشيع ي أن يتزوج من السنية التي طلقها زوجها بدون شهود ،أو طلق جزءا منها
بعد أن تنتهي عدهتا من زوجها ،رغم أن هاتني الكيفيتني من الطالق تعتربان باطلتني عنده.

اخلامس :الطالق حال احليض او يف طهر املواقعة
م  :2015لو ط َّلق السنّي زوجته حال احليض ،أو يف طهر املواقعة( ،)1صح
الطالق عىل مذهبه ،وجيوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة االلزام بعد عدهتا(.)4
املكره
السادس :طالق َ
املكره( )0عند أيب حنيفة( )2دون غريه ،وعليه فيجوز
م  :2010يصح طالق َ
للشيعي أن يتزوج املرأة احلنفية ا ُملطلقة( )9بإكراه بمقتىض قاعدة االلزام(.)7
السابع :احللف بالطالق ،او الطالق بالكتابة
السني عىل عدم فعل شيئ ،وإن فعله فامرأته طالق ،واتفق
م  :2015لو حلف
ّ
أنه فعل ذلك اليشء( ،)5فعندئذ تصبح امرأته طالقا عىل مذهبه ،فيجوز للشيعي أن
يتزوجها بمقتىض قاعدة االلزام(.)0
( )1أي أن الطالق قد حصل يف طهر كانت قد حصلت فيه املعارشة الزوجية بينهام ،ومل يفصل بني
املعارشة والطالق بحيض.
( ) 4أي أهنا تعتد بعد طالقها وفقا للمذهب السني ثم جيوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدهتا،
علام أن الطالق يف هذه احلالة يكون باطال عند الشيعة.
( )0أي من يتم إجباره عىل الطالق.
( ) 2أبو حنيفة هو إمام مذهب احلنفية وهو أحد املذاهب االربعة عند اهل السنة واسمه النعامن بن
ثابت بن زوطي من أهل كابل ،املولود سنة  03واملتوىف سنة  193ه .
( )9أي املرأة السنية التي تتبع مذهب أيب حنيفة.
( )7مر بيان معنى قاعدة االلزام يف هامش عنوان املسألة .2010
( )5الذي حلف عىل عدم فعله ،كام لو حلف انه لو رشب سيكارة فامرأته طالق ،واقدم عىل رشب
سيكارة فتطلق عىل وفق مذهبه علام ان هذا الطالق ليس معتربا عند الشيعة.
( )0بعد انتهاء عدهتا من زوجها.

م  :2043اذا طلق السني املرأة بالكتابة( ،)1فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا(،)4
وبمقتىض تلك القاعدة جيوز للشيعي ترتيب آثار الطالق عليه واقع ًا(.)0
الثامن :يف خيار الرؤية حسب الوصف
م  :2041يثبت خيار الرؤية( )2عىل مذهب الشافعي( )9ملن اشرتى شيئا
بالوصف ثم رآه ،وإن كان املبيع حاوي ًا للوصف املذكور( ،)7وعىل هذا فلو اشرتى
شيعي من شافعي شيئ ًا بالوصف ثم رآه ثبت له اخليار بقاعدة االلزام وإن كان املبيع
مشتمال عىل الوصف املذكور(.)5
( )1أي أن يكتب صيغة الطالق عىل ورقة مثال دون ان يتلفظ هبا بلسانه ،كام حيصل يف بعض املحاكم
سواء كانت مدنية أو رشعية.
( )4أي ان الطالق بالكتابة ليس له اعتبار عند الشيعة.
( )0فإذا طلق السني زوجته بالكتابة فإنه جيوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدهتا.
( ) 2خيار الرؤية له رشوط لكي يكون نافذا عندنا وعند بقية املذاهب عدا الشافعي فإنه يراه نافذا
حتى مع عدم َتقق بعض الرشوط ،اخليار يف البيع يعني وجود احلق للمشرتي يف ارجاع
البضاعة التي اشرتاها ،ويقصد بخيار الرؤية أن من رأى شيئا ثم اشرتاه فوجده عىل خالف ما
رآه ،أو اشرتى موصوفا غري مشاهد كام لو اشرتى منزال دون ان يراه بعد أن قيل له ان مساحته
مائتا مرت فوجده مائة مرت مثال عىل خالف الوصف  ،فان للمشرتي اخليار بني الرتاجع عن البيع
ومطالبته بالثمن ،وبني القبول باملعاملة حتى مع االختالف ،هذا عىل طبق املذهب الشيعي.
( ) 9اإلمام الشافعي هو أحد أئمة املذاهب االربعة عند أهل السنة واسمه :حممد بن إدريس بن
العبا بن عثامن بن نافع ،إمام الشافعية املولود سنة  ،193يف السنة التي تويف فيها ابو حنيفة.
( ) 7أي أنه عند السني عىل املذهب الشافعي ،فإنه حيق للمشرتي رد البضاعة حتى لو كانت مطابقة
للموصوف ،بخالف ما عليه االخرون من ان حق ارجاع البضاعة يثبت فيام لو مل يكن الوصف
مطابقا للموصوف.
( )5أي حيق للشيعي يف هذه احلالة ان يرجع البضاعة اىل البائع الشافعي النه حق للمشرتي عىل
طبق مذهبه ،علام ان هذا اخليار ال يثبت وفق الفقه الشيعي لكونه مطابقا للوصف.

التاسع :يف خيار الغبن
م  :2044ال يثبت خيار الغبن( )1للمغبون عند الشافعي ،وعليه فلو اشرتى
شيعي من شافعي شيئ ًا ،ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون( )4فللشيعي إلزامه بعدم
حق الفسخ له(.)0
الس َلم
العارش :يف عقد َّ
الس َلم( ،)9أن يكون ا ُملس َّلم فيه
م  :2040يشرتط عند احلنفية( )2يف صحة عقد َّ
موجود ًا ،وال يشرتط ذلك عند الشيعة ،وعليه فلو اشرتى شيعي من حنفي شيئ ًا
َس َل ًام ،ومل يكن املس َّلم فيه موجود ًا ،جاز له إلزامه( )5ببطالن العقد.
()7

وكذلك لو تشيع املشرتي بعد ذلك(.)0
احلادي عرش :يف التعصيب
م  :2042لو ترك امليت بنت ًا سن ّية ،وأخ ًا ،وافرتضنا أن األخ كان شيعي ًا أو تشيع
( ) 1خيار الغبن :ومعناه أنه إذا باع البائع شيئا بأقل من قيمة ما يامثله ،ثبت له اخليار ،فله احلق
بارجاعه ،وكذا إذا دفع املشرتي ثمنا أكثر من قيمة املثل دون أن يكون عاملا بالسعر احلقيقي فله
احلق بارجاع ما اشرتاه.
( ) 4كام لو كانت القيمة الفعلية للبضاعة التي باعها الشافعي هي الف دينار ،ولكنه باعها بخمسامية
دينار جهال منه بالسعر.
( )0أي حيق للشيعي عدم الرد ألن البيع عند الشافعي يكون صحيحا.
( )2أي أتباع املذهب احلنفي وقد مرت االشارة اىل ايب حنيفة يف هامش املسألة .2010
الس َلم :هو بيع السلف ومعناه دفع الثمن حني العقد وتأجيل تسليم البضاعة اىل وقت
( )9عقد َّ
آخر.
( )7أي البضاعة التي تم رشاؤها.
( )5أي جاز للشيعي الزام احلنفي ببطالن عقد البيع ألنه غري صحيح عىل وفق املذهب احلنفي.
( ) 0أي لو كان املشرتي حنفيا ثم تشيع فله احلق ايضا بالزام البائع ببطالن البيع.

بعد موته( ،)1جاز له( )4أخذ ما فضل من الرتكة( )0تعصيب ًا( ،)2بقاعدة االلزام ،وإن كان
التعصيب باط ً
ال عىل املذهب اجلعفري(.)9
م  :2049إذا مات السني وترك أخت ًا وع ًام أبوي ًا ،فإن العم إذا كان شيعي ًا أو
تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب( )7بقاعدة االلزام ،وهكذا احلال يف
غري ذلك من موارد التعصيب(.)5
الثاين عرش :يف ارث الزوجة من االرايض
م  :2047ترث الزوجة عىل مذهب العامة من مجيع تركة امليت ،من املنقول
وغريه( ،)0واألرايض وغريها ،وال ترث عىل املذهب اجلعفري من األرض ال عين ًا
( )1أي بعد موت االخ املورث.
( )4أي لالخ الشيعي ،او املتشيع.
( )0أي بعد توزيع احلصص املفروضة رشعا عىل الورثة.
( ) 2التعصيب :يرتبط بمسائل االرث وهو معترب عند السنة وغري معترب عند الشيعة ،ومعناه رد ما
فضل من سهام اإلرث املفروضة عىل من كان من عصبة امليت ،وهو من يمت إىل امليت نسبا،
األقرب فاألقرب من غري رد عىل ذوي السهام .وهو منحَّص يف صورة وجود البنت املنفردة أو
البنتني املنفردتني ،ويف صورة األخت املنفردة ،أو األختني املنفردتني .ويف املذهب اجلعفري ال
تعصيب ،فال يرد الفاضل من سهام البنت املنفردة أو البنتني املنفردتني ،أو األخت املنفردة ،أو
األختني املنفردتني عىل عصبة املورث كأخيه أو عمه ألبيه أو ألبويه ،بل يرد الباقي من السهام
املفروضة عىل أصحاب السهام أنفسهم.
( )9أي عند الشيعة االمامية االثني عرشية.
( )7مما يبقى من الرتكة بعد توزيع احلصص املفروضة رشعا.
( ) 5أي جيوز للشيعي أن يأخذ ما يصل اليه من الرتكة مما بقي من االسهم استنادا اىل صحته حسب
مذهب امليت حتى ولو مل يكن ذلك صحيحا عىل وفق املذهب الشيعي.
( )0من املباِن واالشجار وكل االمالك الثابتة ،فالزوجة عند اهل السنة ترث من هذه االشياء مجيعا.

وال قيمة( ،)1وترث من األبنية واألشجار قيم ًة ال عين ًا(.)4
وعىل ذلك فلو كان املورث سني ًا وكانت الزوجة شيعية جاز هلا أخذ ما يصل
إليها مرياث ًا من األرايض وأعيان األبنية واألشجار ،بقانون الزامهم بام يدينون به(.)0
الضابطة يف قاعدة االلزام
م  :2045ما ورد ذكره من املسائل السابقة( )2هي أهم الفروع التي ترتكز عىل
قاعدة االلزام ،وهبا يظهر احلال يف غريهم من الفروع.
والضابط( )9هو أن لكل شيعي أن يلز َم غريه من أهل سائر املذاهب بام يدينون
به ويلزمون به أنفسهم.
م  :2040ال جيوز ترشيح( )7بدن امليت املسلم ،فلو فعل لزمته الدية( )5عىل
( ) 1أي أنه وفق املذهب اجلعفري عند الشيعة فإن الزوجة ليس هلا احلق يف أن ترث أرضا من
زوجها ،وال ترث ايضا من قيمة االرض.
( ) 4أي أن الزوجة عىل طبق املذهب الشيعي اجلعفري هلا احلق يف أن ترث قيمة الثابت غري املنقول
من الرتكة كالبناء ،واالشجار ،فتحسب قيمة هذه املمتلكات وتعطى الزوجة حصتها نقدا بقيمة
ما ترثه من هذه املمتلكات.
( ) 0ألن ذلك جائز وفق مذهب الزوج السني املتويف وبالتايل جيوز للزوجة الشيعية ان تأخذ مما يصل
اليها.
( )2املسائل االثني عرش الذي مر ذكرها.
( )9أي أن امليزان يف تطبيق قاعدة االلزام.
( )7أي جرح وشق جسد امليت.
( ) 5أي جيب عىل من يفعل ذلك ان يدفع التعويض املايل الذي يَّصف عن روح امليت وال يوزع
عىل الورثة.

تفصيل ذكرناه يف كتاب الديات(.)1
م  :2045جيوز ترشيح بدن امليت الكافر إذا كان ممن جيوز قتله ،وأما إذا كان
ممن ال جيوز قتله فال جيوز ترشيح بدنه(.)4
م  :2003لو توقف حفظ حياة مسلم عىل ترشيح بدن ميت مسلم( ،)0ومل يمكن
ترشيح بدن غري حمقون الدم(،)2ومل يكن هناك طريق آخر حلفظه جاز ذلك( ،)9وال
يلزمه الدية(.)7
م  :2001لو كان الترشيح هبدف كشف جريمة ملعرفة القاتل ليجري يف حقه
حكم اهلل ،أو كان ذلك سبب ًا لنجاة املتهمني بقتله( ،)5جاز الترشيح يف هذه احلالة.
م  :2004جيوز قطع عضو من أعضاء امليت املسلم كعينه ،أو نحو ذلك
الحلاقه ببدن احلي فيام لو توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء احلي( ،)0ال سيام
( )1يف املسألة .2511
( ) 4وأما إذا كان مشكوكا ومل يعرف انه مسلم او غري مسلم فريتبط حكمه بام لو كان جائز القتل،
ومع عدم كونه جائز القتل فال جيوز ترشحيه.
( ) 0كام لو كان باالمكان ترشيح بدن امليت املسلم واستخراج قلبه وزرعه ملسلم مريض بام يؤدي
اىل نجاته.
( )2أي ال يوجد ميت مباح الدم ويمكن ترشحيه النقاذ حياة املسلم.
( )9أي جاز ترشيح بدن املسلم هبدف انقاذ حياة مسلم آخر.
( ) 7أي ال يتوجب دفع التعويض املايل الرشعي مقابل ترشيح بدن املسلم يف هذه الصورة.
( ) 5كام لو كان الترشيح يساعد عىل كشف سبب املوت بام يؤدي اىل رفع التهمة عن بعض املتهمني
بالقتل.
( )0كام لو كانت عني احلي معرضة للتلف ،او العمى.

العضو الرئييس ،أو حفظ حياة املسلم( ،)1وال ُتب الدية يف مورد اجلواز.
م  :2000ترتتب عىل العضو املقطوع من امليت واملنقول اىل احلي بعد االحلاق
أحكام بدن احلي نظرا إىل أنه أصبح جزءا له(.)4
م  :2002جيوز االيصاء من امليت بأعضاءه( ،)0وال دية عىل القاطع أيضا(.)2
م  :2009جيوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للرتقيع( )9حتى ولو كان من
األعضاء الرئيسية للبدن كالعني واليد والرجل وما شاكلها إذا ريض به ،وكان
يتوقف عليه حفظ حياة عضو رئييس من احلي.
وإذا كان من قبيل قطعة جلد أو حلم فال بأ
له أخذ مال لقاء ذلك.

به( ،)7ويف كلتا احلالتني( )5ال جيوز

م  :2007جيوز التربع بالدم للمرىض املحتاجني إليه ،كام جيوز أخذ العوض
عليه(.)0
( )1كعملية زرع القلب مثال فيام لو متت املحافظة عىل حياته طبيا بعد الوفاة.
( )4أي ال يعترب انه جزء من امليت بل صار جزءا من بدن املسلم احلي.
( ) 0وهي املتعارف عليه يف زماننا ،الوصية بالتربع باالعضاء ،كقرنية العني ،او القلب وما شابه
ذلك.
( )2أي أن الطبيب الذي يقوم بقطع العضو املوىص به من امليت ليتربع به للحي ال ُتب عليه الدية.
( )9كام هو احلال مثال يف مسألة التربع باحدى الكليتني.
( ) 7بمعنى انه ال يشرتط يف هذه احلالة ان يكون ذلك مؤديا حلفظ حياة عضو كام حيصل يف عملية
قطع جلد من الفخذ مثال لرتقيع الوجه هبدف ازالة التشوهات احلاصلة نتيجة حروق يف الوجه
او غري ذلك.
( )5أي مما يتوقف عليه حياة العضو ،او كان للتجميل مثال.
( )0أي جيوز للمتربع أن يأخذ ماال مقابل التربع بالدم.

م  :2005جيوز قطع عضو من بدن ميت كافر ،أو مشكوك االسالم ،للرتقيع
ببدن املسلم ،وترتتب عليه بعده أحكام بدنه( ،)1ألنه صار جزء ًا له ،كام أنه ال بأ
للرتقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العني كالكلب ونحوه( ،)4وترتتب عليه
أحكام بدنه وُتوز الصالة فيه باعتبار طهارته بصريورته جزء ًا من بدن احلي(.)0
م  :2000ال جيوز تلقيح( )2املرأة بامء الرجل األجنبي( ،)9سواء أكان التلقيح
بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها( ،)7ولو فعل ذلك ومحلت املرأة ،ثم ولدت
فالولد ملحق بصاحب املاء( ،)5ويثبت بينهام مجيع أحكام النسب ويرث كل منهام
( )1أي أحكام بدن املسلم.
( ) 4كام حيصل يف بعض العمليات اجلراحية التي يتم فيها زرع جزء من املَّصان ،او العظم.
( )0أي أن العضو املنقول من احليوان لالنسان تنطبق عليه احكام االنسان وال تبقى احكام احليوان
منطبقة عليه.
( )2التلقيح الصناعي :هي حالة عالجية حديثة تستعمل هبدف حصول محل يف بعض احلاالت التي
يتعذر فيها احلمل الطبيعي ،ويكون ذلك بإدخال نطفة الرجل إىل رحم املرأة بوسيلة غري االنزال
الطبيعي فيه الذي حيصل باملعارشة اجلنسية بني الرجل واملرأة ،كأن يكون بإبرة أو أنبوب أو
غريمها.
وهناك طريقة أخرى للتلقيح الصناعي ،وهي تتم خارج رحم املرأة ويف املخترب ،وذلك بتلقيح بيضة
املرأة بحيوان منوي من مني الرجل .وتؤخذ البويضة من املرأة أيام خصوبتها وهي األيام التي
تكون املرأة فيها قابلة للحمل وهي من اليوم احلادي عرش إىل التاسع عرش من تاريخ بدء
حيضتها.
( )9أي ال جيوز تلقيح املرأة بمني رجل ليس زوجا هلا ،ألنه ال جيوز هلا أن َتمل من غري زوجها.
( )7أي أن عملية التلقيح غري جائزة بمني غري الزوج حتى ولو كان الذي يقوم بعملية التلقيح هو
الزوج نفسه.
( ) 5فال يكون الولد ابنا لزوجها بل يكون ابنا لصاحب املني الذي تم تلقيحها منه.

اآلخر( ،)1ألن املستثنى من اإلرث هو الولد عن زنا ،وهذا ليس كذلك ،وإن كان
العمل املوجب النعقاد نطفته حمرم ًا ،كام أن املرأة أ ّم له( ،)4ويثبت بينهام مجيع أحكام
النسب ونحوها( .)0وال فرق بينه وبني سائر أوالدمها أصال(.)2
م  :2005لو ألقت املرأة نطفة زوجها يف فرج امرأة أخرى باملساحقة( )9أو
نحوها( ،)7فحملت املرأة( )5ثم ولدت ،فإنه يلحق بصاحب النطفة(.)0
م  :2023جيوز أخذ نطفة رجل ووضعها يف َرحم صناعية( ،)5وتربيتها لغرض
التوليد حتى تصبح ولد ًا(.)13
( ) 1أي أن الولد املتكون من هذا التلقيح يكون ابنا رشعيا لصاحب املني حتى ولو مل يكن قد تزوج
باالم ،وكل منهام يرث االخر بال فرق بينه وبني الولد الذي يتكون من خالل الزواج ومن خالل
العالقة الطبيعية.
( ) 4أي أن املرأة التي محلته تكون اما له وهو ابن هلا حتى ولو كان احلمل قد حصل بواسطة التلقيح
بمني من غري زوجها ،وحتى لو كان نفس العمل حمرما إال أن االثار املرتتبة عليه تكون رشعية.
( )0فهي امه وهو ابنها ،واذا كان الولد انثى فهي ابنتها.
( )2أي ال فرق يف االحكام الرشعية املرتتبة عىل عالقة الولد مع والديه بني هذا الولد وبقية االوالد
الذين ولدوا نتيجة العالقة الطبيعية بني الزوج وزوجته.
( )9مر بيان معنى السحق يف هامش املسألة  2372وأنه عمل حمرم يستوجب العقاب.
( ) 7بأن نقلت الزوجة مني زوجها اىل فرج امرأة اخرى ،وتكون بذلك قد قامت بعمل حمرم لكن
ترتتب عليه آثاره الرشعية.
( )5أي املرأة التي نقلت الزوجة اليها مني ًا من زوجها.
( )0أي يكون االب هو زوج املرأة وهو صاحب املني.
( )5أي ضمن خمتربات علمية ضمن أجواء تشبه أجواء رحم املرأة ،وليس يف رحم امرأة.
( ) 13أي لو متكن العلامء من جعل النطفة تنمو يف خمتربات خارج رحم االم اىل أن تصري جنينا فإن
هذا جائز.

ويلحق بصاحب النطفة ويثبت بينهام( )1مجيع أحكام األبوة والب ّنوة حتى
اإلرث ،غاية األمر أنه ولد بغري أم(.)4
م  :2021جيوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها ،نعم ال جيوز أن يكون املبارش غري
مسها(.)0
الزوج ،إذا كان ذلك موجب ًا للنظر إىل العورة أو ِّ
وحكم الولد منه حكم سائر أوالدمها بال فرق أصال(.)2
م  :2024جيوز العبور من الشوارع املستحدثة الواقعة عىل الدور واألمالك
الشخصية للنا التي تستملكها الدولة جرب ًا وُتعلها طرق ًا وشوارع ،ألهنا من
األموال التالفة عند العرف ،فال يكون التَّصف فيها تَّصفا يف مال الغري نظري
الكوز( )9املكسور ،وما شاكله نعم ألصحاهبا حق األولوية( ،)7إال أنه ال يمنع من
تَّصف غريهم.
وأما الفضالت الباقية منها( )5فهي ال خترج عن ملك أصحاهبا ،وعليه فال جيوز
( )1أي بني الولد وصاحب املني.
( )4باعتباره أنه نمى يف رحم اصطناعية وليس يف رحم أم.
( )0أي ال جيوز للطبيب القيام بعملية التلقيح فيام لو كان ذلك يستوجب رؤيته لعورة املرأة او ملسها
حتى ولو كان التلقيح يتم للزوجة بمني زوجها ،ألهنا ليست من موارد الرضورة التي جيوز
فيها للطبيب الكشف عىل املرأة.
( ) 2ومعنى ذلك أنه ال فرق يف االحكام الرشعية بني املولود نتيجة التلقيح الصناعي او غريه.
( )9الكوز :إناء للرشب كاالبريق.
( )7أي هلم احلق يف التَّصف فيها اكثر من غريهم.
( ) 5كام حيصل عند شق طريق يف قطعة ارض اذا يبقى عىل جانب او جانبي الطريق جزء من االرض
مل يدخل يف الطريق.

التَّصف فيها بدون إذهنم وال رشاؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إال بإرضاء
أصحاهبا(.)1
م  :2020املساجد الواقعة يف الشوارع املستحدثة ال خترج عن عنوان
املسجدية(.)4
ولكن ال حيرم تنجيسها ،وال جيب إزالة النجاسة عنها(.)0
م  :2022جيوز العبور واملرور من أرايض املساجد الواقعة يف الشوارع(،)2
وكذلك احلكم يف أرايض املدار واحلسينيات.
م  :2029ما بقي من املساجد( )9إن كان قابال لالنتفاع منه للصالة ونحوه من
العبادات ترتب عليه مجيع أحكام املسجد( ،)7وإذا جعله الظامل دكان ًا أو حمال أو دار ًا
بحيث ال يمكن االنتفاع به كمسجد ،فإن كان االنتفاع غري مناف جلهة املسجد
كاألكل والرشب والنوم ونحو ذلك فانه جيوز ،نظري املسجد الواقع يف طريق مرتوك
الرتدد ،فإنه ال بأ بجعله مكان ًا للزراعة أو دكان ًا.
نعم ال جيوز جعله مكان ًا لألعامل املنافية لعنوان املسجد كجعله ملعب ًا أو ملهى
( ) 1أي أن القطعة التي تستويل عليها الدولة لغري الطريق ال جيوز رشاؤها او استعامهلا بدون رضا
اصحاهبا.
( )4فيقال مثال :هذه االرض هي أرض املسجد.
( ) 0فيبقى عنوان املسجد منطبقا عليها من الناحية املعنوية ،وترتتب عليه بعض االحكام التي سريد
بياهنا يف املسألة التالية واما االحكام املرتتبة عىل املسجد من ناحية الطهارة والنجاسة فال تطبق
يف مثل هذا املورد.
( )2كام لو ادى ختطيط وشق طريق اىل هدم مسجد وصارت ارضه يف وسط الطريق.
( )9أي ما يبقى من بعض ارض املساجد بعد هدمها وَتويلها اىل طريق.
( )7فال جيوز تنجيسه مثال ،وبالتايل تطبق عليه مجيع االحكام اخلاصة باملساجد.

وما شاكل ذلك ،فلو جعله الظامل مكانا ملا ينايف العنوان مل جيز االنتفاع به بذلك
العنوان(.)1
م  :2027مقابر املسلمني الواقعة يف الشوارع إن كانت ملك ًا ألحد فحكمها
حكم األمالك املتقدمة( ،)4وإن كانت وقفا فحكمها حكم األوقاف( )0كام عرفت.
هذا إذا مل يكن العبور واملرور عليها هتك ًا ملوتى املسلمني وإال( )2فال جيوز.
وأما إذا مل تكن ملك ًا وال وقف ًا( ،)9فال بأ

بالتَّصف فيها إذا مل يكن هتكا.

ومن ذلك يظهر حال الفضالت الباقية منها( ،)7فإهنا عىل الفرض األول( )5ال
جيوز التَّصف فيها ورشاؤها إال بإذن مالكها.
وعىل الفرض الثاِن( )0ال جيوز ذلك اال بإذن املتويل ،ورصف ثمنها يف مقابر
أخرى للمسلمني مع مراعاة األقرب فاألقرب(.)5
وعىل الفرض الثالث( )13جيوز ذلك من دون حاجة إىل إذن أحد.
( )1وليس بالرضورة ان يكون املقصود منه املحرم ذاتا بل يكفي انه ليس مناسبا لصفة املسجد.
( )4من جواز العبور وبقية االحكام كام مر يف املسألة .2024
( )0من جواز العبور وبقية االحكام كام مر يف املسألة .2022
( )2أي إذا كان املرور يعد هتكا واهانة للمسلمني.
( )9أي ليست وقفا رشعيا لتكون مقربة.
( )7أي ما يبقى من املقربة بعد شق الطرقات فيها.
( )5أي إن كانت ملكا ألحد.
( )0أي إن كانت وقفا.
( ) 5أي كان يف البلدة مقربة اخرى فتَّصف عىل تلك املقربة ،وإن كانت اقرب املقابر يف البلدة
املجاورة فتَّصف عىل تلك املقربة وهكذا.
( )13أي إن مل تكن ملكا وال وقفا.

م  :2025لو سافر الصائم جو ًا بعد الغروب واالفطار يف بلده يف شهر رمضان
إىل جهة الغرب فوصل إىل مكان مل تغرب الشمس فيه بعد ،فال جيب عليه االمساك
إىل الغروب(.)1
م  :2020لو صىل املكلف صالة الصبح يف بلده ،ثم سافر إىل جهة الرشق
فوصل إىل بلد مل يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع ،أو صىل صالة الظهر يف بلده ثم سافر
جو ًا فوصل إىل بلد مل تزل الشمس فيه بعد( ،)4ثم زالت ،أو صىل صالة املغرب فيه ثم
سافر فوصل إىل بلد مل تغرب الشمس فيه ثم غربت فيجب عليه االتيان هبا مرة
ثانية(.)0
م  :2025لو خرج وقت الصالة يف بلده ،كأن طلعت الشمس أو غربت ومل
ّ
يصل الصبح ،أو الظهرين ثم سافر جو ًا فوصل إىل بلد مل تطلع الشمس فيه ،أو مل
تغرب بعد ،فيصيل بنية األعم من القضاء واالداء( ،)2وجيوز االتيان هبا قضاء( )9وال
جيوز االتيان هبا بنية االداء(.)7
ام إ َىل ا َّلل ْيل﴾ [البقرة :
( )1ألنه قد أتم صومه اىل الليل يف بلده ،امتثاال ملا قاله تعاىلُ ﴿:ث َّم َأمت ُّو ْا ِّ
الص َي َ
 ،]105وال وجه يلزمه بالصوم بعد افطاره اىل الغروب يف البلد الذي وصل اليه.
( )4أي مل حين وقت الظهر يف البلد الذي وصل اليه.
( )0أي يعيد صالة الظهر والعَّص ان كان قد صالمها اوال ،وكذلك املغرب والعشاء.
( )2لعدم وجوب اجلزم بالنية بل يكفي القصد االمجايل.
( ) 9ألن الصالة فاتته فعال قبل السفر وتعني عليه القضاء حينها حتى ولو وصل اىل بلد مل ترشق فيه
الشمس مثال.
( ) 7ألنه بعد وجوهبا وانقضاء وقتها ال يمكن ان ُتب تلك الصالة مرة ثانية فالواجب هو صالة
واحدة.

م  :2093إذا سافر جو ًا وأراد الصالة فيها ،فإن متكن من االتيان هبا إىل القبلة
واجدة لسائر الرشائط( )1صحت ،وإال( )4مل تصح إذا كان يف سعة الوقت بحيث
يتمكن من االتيان هبا إىل القبلة بعد النزول من الطائرة.
وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه االتيان هبا فيها( ،)0وعندئذ إن َعلم بكون
القبلة يف جهة خاصة صىل نحوها ،وإن مل يعلم صىل إىل اجلهة املظنون كوهنا قبلة(،)2
وإال صىل إىل أي جهة شاء(.)9
واألحوط استحبابا االتيان هبا إىل أربع جهات( ،)7هذا فيام إذا متكن من
االستقبال ،وإال سقط عنه(.)5
م  :2091لو ركب طائرة( )0كانت رسعتها رسعة حركة األرض وكانت
()5
متجهة من الرشق إىل الغرب ودارت حول األرض مدة من الزمن ،فاالحوط
( )1أي للرشائط املعتربة يف الصالة من االستقرار والتمكن من القيام والركوع والسجود مثال
وغريه.
( )4أي إن مل يتمكن من الصالة وفق الرشوط املطلوبة.
( ) 0أي أنه يصيل يف الطائرة حتى ولو مل تتوفر بقية الرشوط املعتربة ،فيام لو كان وقت الصالة
سينقيض قبل الوصول.
( )2أي يصيل نحو اجلهة التي يظن اهنا جهة القبلة.
( )9أي خيتار جهة يصيل اليها.
( )7أي يستحب له ان يصيل الفريضة اربع مرات ،اىل كل جهة مرة.
( ) 5أي اذا مل يتمكن من استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب استقبال القبلة يف الصالة ويصيل اىل أي
جهة ممكنة.
( )0كام هو احلال يف املركبات الفضائية.
( )5واالحتياط هنا وجويب ،ويبدوا ان الدليل عىل ذلك ما دل عىل ان الصالة ال ترتك بحال بخالف
الصوم.

االتيان بالصلوات اخلمس يف كل اربع وعرشين ساعة.
وأما الصيام فال جيب عليه(.)1
وأما إذا كانت رسعتها ضعف رسعة األرض ،فعندئذ  -بطبيعة احلال  -تتم
الدورة يف كل اثني عرش ساعة ويف هذه احلالة جيب عليه االتيان بصالة الصبح عند
كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائني عند كل غروب(.)4
نعم لو دارت حول األرض بَّسعة فائقة بحيث تتم كل دورة يف ثالث ساعات
مثال أو أقل ،فاألحوط االتيان هبا يف كل أربع وعرشين ساعة(.)0
ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إىل الرشق وكانت رسعتها
مساوية لَّسعة حركة األرض( ،)2ويف هذه احلالة جيب االتيان بالصلوات يف أوقاهتا.
وكذا احلال فيام إذا كانت رسعتها أقل من رسعة األرض(.)9
وأما إذا كان رسعتها أكثر من رسعة األرض بكثري بحيث تتم الدورة يف ثالث
ساعات مثال أو أقل ،فيظهر حكمه مما تقدم(.)7
م  :2094من كانت وظيفته الصيام يف السفر( ،)5وطلع عليه الفجر يف بلده ،ثم
سافر جو ًا ناوي ًا للصوم ووصل إىل بلد آخر مل يطلع الفجر فيه بعد ،فيجوز له األكل
( )1الن السفر ان كان يف هذه احلالة قد وقع ليال فال جيب الصوم يف الليل ،وان كان هنارا فال يوجد
دليل عىل وجوب الصوم يف مثل هذه احلالة ،لعدم وجود فجر وغروب بالنسبة اىل املسافر.
( )4فيكون املقيا

املعترب هو طلوع الفجر او الزوال او الغروب بدون حلاظ الفاصل الزمني بينهم.

( )0فيكون احلكم كام لو كانت تسري بَّسعة حركة االرض.
( )2فاحلكم يف املسألة هو االحتياط بأن يصيل الفرائض اخلمس كل  42ساعة.
( )9فيأيت بالصلوات اخلمس يف اوقاهتا.
( )7فاالحوط وجوبا حينئذ ان يصيل الفرائض اخلمس كل  42ساعة.
( )5كالسائق مثال.

والرشب ونحوها( ،)1لعدم مرشوعية الصوم يف الليل.
م  :2090من سافر يف شهر رمضان من بلده بعد الزوال ،ووصل إىل بلد مل
تزل فيه الشمس بعد( ،)4فيجب عليه االمساك وامتام الصوم إىل الليل.
م  :2092إذا ُفرض كون املكلف يف مكان هناره ستة أشهر( ،)0وليله ستة أشهر
مثال ،ومتكن من اهلجرة إىل بلد يتمكن فيه من الصالة والصيام وجبت عليه(.)2
وإال( )9فيمكنهم االعتامد عىل احد الوجوه الثالثة االتية:
االوىل :ان يكون املدار عىل البلدان املتعارفة املتوسطة( ،)7خمري ًا بني أفراد
املتوسط(.)5
الثانية :ان يكون املدار أقرب البلدان املعتدلة اليهم(.)0
الثالثة :أن يكون املدار بلدهم الذي كانوا متوطنني فيه سابق ًا(.)5

( ) 1من املفطرات ألن الوقت الذي هو فيه ليس وقت صيام يف املكان املتواجد فيه.
( )4أي وصل اىل بلد مل حين فيه وقت الظهر بعد ،فيجدد النية ويصوم ان كان بلده او حمل اقامته.
( )0كام هو احلال يف املناطق البعيدة عن خط االستواء والقريبة من القطب اجلنويب او الشاميل.
( ) 2أي جيب عليه اهلجرة اىل مكان فيه ليل وهنار بحيث يتمكن من الصيام.
( )9أي إذا مل يتمكنوا من اهلجرة فيمكنهم اعتامد احد العناوين التالية.
( )7والتي ال يفرق فيها الليل عن النهار كثريا.
( )5ومقيا ذلك القرب والبعد عن خط االستواء فكلام ابتعد عن خط االستواء كلام زاد التفاوت
بني الليل والنهار.
( ) 0أي أقرب بلد يعيش حياته الطبيعية بالقرب منهم كام لو كان النهار يف اقرب البلدان مثال ست
ساعات او ثامنية عرشة ساعة.
( ) 5أي بلدهم االصيل قبل انتقاهلم اىل تلك املنطقة النائية القريبة من منطقة القطب.

م  :2099أوراق اليانصيب هي أوراق تبيعها رشكة بمبلغ معني ،وتتعهد بأن
تقرع بني املشرتين( ،)1فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغ ًا بعنوان اجلائزة ،وخيتلف
احلكم الرشعي يف هذه املسألة باختالف الصور املعتمدة لليانصيب حسبام سريد بيانه
يف املسائل التالية.
الصورة االوىل :بقصد اجلائزة
م  :2097اذا كان رشاء البطاقة بغرض احتامل إصابة القرعة باسمه واحلصول
عىل اجلائزة( ،)4فهذه املعاملة حمرمة وباطلة(.)0
فلو ارتكب املحرم ،وأصابت القرعة باسمه فال جيوز التَّصف فيه( )2سواء كان
املبلغ املذكور من أموال بقية املشرتين ،أو من أموال أخر(.)9
نعم إذا أحرز أنه من أموال أخر( ،)7وكانت الرشكة راضية بذلك ،مع العلم بعدم
االستحقاق( )5جاز له التَّصف(.)0
( )1تكون القرعة لالرقام التي حيملها الزبائن الذين اشرتوا هذه البطاقات.
( )4كام هو احلال يف أغلب عمليات الرشاء لبطاقات اليانصيب.
( )0وهذا يرتبط بقصد املشرتي ،إذ ربام تكون البطاقات معدة لدعم عمل خريي كام سيأيت يف املسألة
التالية.
( )2أي ال جيوز التَّصف هبذه االموال.
( ) 9أي حتى لو كان املال من اموال الرشكة وليس من اموال الزبائن فأخذه حرام.
( )7أي من غري اموال املشرتين بل من اموال الرشكة.
( )5أي ان الرشكة راضية بأخذه هلذه االموال التي ربحها رغم عدم استحقاقه رشعا هلا.
( ) 0حتى مع كون املعاملة حمرمة يف اصلها ،ولكن حرمتها ال متنع من أخذه االموال يف مثل هذه
الصورة.

الصورة الثانية :للمسامهة يف مرشوع خريي
م  :2095أن يكون إعطاء املال جمان ًا( ،)1وبقصد االشرتاك يف مرشوع خريي ال
بقصد احلصول عىل الربح واجلائزة ،فعندئذ ال بأ به( ،)4ثم إنه إذا أصابت القرعة
باسمه ،ودفعت الرشكة( )0له مبلغ ًا فال مانع من أخذه.
الثالث :بعنوان القرض
م  :2090أن يكون دفع املال بعنوان إقراض الرشكة بحيث تكون ماليتها له
حمفوظ لدَيا( ،)2وله الرجوع إليها يف قبضه بعد عملية االقرتاع( ،)9ولكن الدفع
املذكور مرشوط بأخذ بطاقة اليانصيب عىل أن تدفع الرشكة له جائزة عند إصابة
القرعة باسمه ،فهذه املعاملة حمرمة( )7ألهنا من القرض الربوي(.)5

( )1بال مقابل.
( )4أي أن أخذ املال واجلائزة جائز يف هذه الصورة.
( )0أو اجلمعية او املؤسسة ،او من كان وراء مرشوع هذه البطاقات.
( ) 2بمعنى ان يكون ما يدفعه ليس ثمنا للبطاقة ،بل ما يشبه السندات التي تبقى هلا قيمتها املالية
حتى بعد اجراء السحب املقرر.
( )9أي له حق مطالبة الرشكة باالموال التي دفعها حتى بعد اجراء القرعة.
( )7ألن فيها الزام بالدفع.
( )5وهو اخذ الفائدة املالية مقابل القرض املايل.

