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 2 (01الديات )كتاب -احملرر يف احلديث

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .نعم

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والحمد هلل ،"بسم هللا

 ا.سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم  

 في كتاب المحرر: -يرحمه هللا تعالى -قال اإلمام ابن عبد الهادي

 :كتاب الديات

هذه وهذه » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس
 .رواه البخاري  .يعني الخنصر واإلبهام ،«سواء

والثنية  ،واألسنان سواء ،األصابع سواء» :قال -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن رسول هللا  
واللفظ له  وروى الترمذي ،رواه أبو داود بإسناد صحيح .«هذه وهذه سواء ،والضرس سواء

 ."«دية أصابع..»وصححه ابن حبان 

 وصححه وابن حبان.

 .«دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من اإلبل لكل أصبع»"وصححه وابن حبان 

حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه  :وعن سليمان بن داود قال 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض  -صلى هللا عليه وسلم-عن جده أن رسول هللا 

من محمد » :وهذه نسختها ،وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأ على أهل اليمن ،والسنن والديات
بد كالل والحارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد إلى شرحبيل بن ع -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
عن  ا قتال  أن من اعتبط مؤمن  » :وكان في كتابه ،«أما بعد ،عين ومعافر وهم دانقيل ذي ر  كالل

د إال أن يرضى أولياء المقتول..  "«بينة فإنه قو 

د د. ،قو   قو 

د إال أن يرضى.."  "فإنه قو 

د..  قو 

 أحسن هللا إليك.

د إال أن »" وفي األنف إذا  ،وأن في النفس الدية مائة من اإلبل ،يرضى أولياء المقتولفإنه قو 
 ."«وفي.. ،وفي اللسان الدية ،أ و ع ب جدعه الدية
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ب..  أ و ع ب.. أ و ع 

 أحسن هللا إليك.

 ،وفي اللسان الدية ،وفي األنف إذا أوعب جدعه الدية ،وفي األنف إذا أ و ع ب جدعه الدية»"
وفي العينين  ،وفي الصلب الدية ،وفي الذكر الدية ،وفي البيضتين الدية ،وفي الشفتين الدية

 "«وفي الر جل الواحد نصف الدية.. ،الدية

 الر  جل الر  جل الواحدة..

 أحسن هللا إليك.

وفي  ،وفي الجائفة ثلث الدية ،وفي المأمومة ثلث الدية ،وفي الر  جل الواحدة نصف الدية»"
وفي  ،وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل ،المنق  لة خمس عشرة من اإلبل

وعلى أهل  ،وأن الرجل يقتل بالمرأة ،وفي الموضحة خمس من اإلبل ،السن خمس من اإلبل
وقال  ،وقد أعل ،وأبو حاتم البستي ،وهذا لفظه ،رواه أحمد والنسائي .«الذهب ألف دينار

 وقد روى هذا الحديث  عن الزهري يونس ب يزيد.." :النسائي

..  هذا الحديث  وقد روى هذا الحديث 

 أحسن هللا إليك.

 ."وقد روى هذا الحديث  عن الزهري يونس بن يزيد مرسال  

في » :قال -صلى هللا عليه وسلم-وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه واللفظ  .«المواضح خمس من اإلبل

 وابن ماجه.." ،ألحمد  

.  ألحمد 

 .وابن ماجه ،"واللفظ ألحمد  

 .«واألصابع سواء كلهن عشر من اإلبل» :زاد أحمد 

ا د فع إلى أولياء ا متعمد  من قتل مؤمن  » :قال -صلى هللا عليه وسلم-وعنه أن رسول هللا  
وأربعون  ،وثالثون جذعة ،وهي ثالثون حقة ،وإن شاؤوا أخذوا الدية ،المقتول فإن شاؤوا قتلوا

ل فة..  "«خ 

ل ف ة..  خ 
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ل ف ة»" رواه أحمد وأبو داود وابن  .«وذلك لتجديد العقد ،صالحوا عليه فهو لهمما و  ،وأربعون خ 
 .حديث حسن غريب :وقال ،وهذا لفظه ،ماجه والترمذي

 قال رسول هللا.." :وعنه قال 

 يكفي يكفي.. حسبك..

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،الحمد هلل رب العالمين
 ،أجمعين، أما بعد

 ،والديات جمع دية ،االكتاب مر التعريف به مرار   "كتاب الديات" :رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
كما في الباب  "وفرض الديات" ،دفع إلى أولياء القتيل من القاتل أو من عاقلتهؤدى وي  وهي ما ي  

 .التقدير تقدير الديات سواء كانت في النفس أو في الطرف ،الفرض

 :-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس " :-رحمه هللا-قال  
ر واإلبهام ،«هذه وهذه سواء» ن ص   ."يعني الخ 

كما أنه لم ينظر في أفراد  ،لكن لم ي نظ ر في أفرادها ،الديات جاءت محددة ومقدرة من الشارع 
هل  ،وقتل عمرو ،فقتل زيد ،يعدل عشرة من مثل عمرو في النفع اإن زيد   :يعني لو قيل ،النفوس
 كم من شخص يعدل أ م ة. ؟وفي عمرو الدية واحدة ،في زيد عشر ديات :نقول

من والنااااااااااااااااااااس ألاااااااااااااااااااف مااااااااااااااااااان  لف  ناس أ حدم كواحااااااااااااااااااادوال  م كوا
 

ناوواحاااااااااااااااااد كااااااااااااااااااأللف إن أمااااااااااااااااار عناااااااااااااااااا  مر ع كاأللف إن أ حد   ووا
حدوالنااااااااااااااااااااس ألاااااااااااااااااااف مااااااااااااااااااان م كواحاااااااااااااااااااد  من م كوا لف  ناس أ  وال

 
ناوواحاااااااااااااااااد كااااااااااااااااااأللف إن أمااااااااااااااااار عناااااااااااااااااا  مر ع كاأللف إن أ حد   ووا

وعمرو يحتاج إلى دية  ،زيد يحتاج إلى عشر ديات :فنقول ؛هل ي نظ ر إلى هذه الفروق في الديات 
هل هذا له نظر في الشرع؟ هل  ؟وآخر يحتاج إلى نصف دية ،وفالن يحتاج إلى ديتين ،واحدة

 هناك فرق من هذه الحيثية؟ فيه فرق؟ 

كل يدعي أن مقتوله من  ،وتدخل في ا الدعاوى  ،ويصعب تقديرها ،ألن هذه أمور عامة ؛ال فرق 
فلما كان  ،اا أو من أعظم م شأن  ا يدعي أنه من خيرهم شأن  ولو كان من أقل الناس شأن   ،هذه الفئة

مالنزاع والشقاق  زكاة الفطر  ،والفطرة واحدة ،الدية واحدة ،يدخل على المسلمين من هذا الباب ح س 
ولو وجد  ،فطرة أو زكاة الفطر بالنسبة للملك والخادم واحدة ،واحدة بين أغنى الناس وأقل الناس

فالدية واحدة وإن كان هذا بالنسبة  ،لشرع لترتب على ذلك إشكاالت كثيرةتفريق بين م من ج ة ا
ألنه يترتب علي ا  ؛لكن الشرع ال ينظر إلى هذه الفروق  ،كما قال ابن د ر ي د ،لذاك يعدل أمة

 .إشكاالت وخصومات ودعاوى ال تنقضي وال تنت ي
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

مع أن الطفل قد يميز قبل ذلك كما  ،«مروا أوالدكم بالصالة لسبع ،مروا أوالدكم بالصالة لسبع» 
في وج ه وهو ابن خمس  -عليه الصالة والسالم-عقل محمود بن الربيع المجة التي مج ا النبي 

وجاء في بعض  ،وقد يحصل ألربع ،فالتمييز يحصل لخمس ،كما في صحيح البخاري  ،سنين
قد ال يميز إال إلى  ،وقد ال يميز إال بعد السبع ،سنينروايات محمود بن الربيع أن عمره أربع 

 :يميز له غالب الناس ولو ف تح الباب وقيل امتوسط   افالشرع وضع السبع حد   ،وتسع وعشر ثمان  
يعني في رواية الحديث رده إلى  ،ومن ال يميز ال يؤمر بالصالة ،من يميز يؤمر بالصالة

إذا ف م الخطاب  ،وضبطه س ل ،هذا أمره س ل ،كل األن هذا ليس بفرض على األمة  ؛التمييز
وإن كان جم ور أهل الحديث  ،وال الخمس ،ما يلزم أن يبلغ السبع حتى ،ممي  زفورد الجواب 

لتجد من الناس من عنده من الحرص من يأتي بطفل  ،إلى التمييز :جعلوه في الخمس لو قيل
لحرصه على صالح ولده  ؛ويدعي أبوه أنه مميز ،ويشو  ش علي م ،عمره سنتان يؤذي الناس

 ،وال يصلون  ،تسع سنوات وعشر سنوات يلعبون عند باب المسجد صاحبوتجد  ،وصالة ولده
ما نحن فيه  ،ومن ذلك ما نحن فيه ،توسطفج عل الحد الم ،ما ميزوا ءال: هؤ قالوا ،وإذا قيل آلبائ م

 .الدية مائة من اإلبل

صلى هللا عليه -عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس "في الحديث الذي معنا  
ر واإلبهام ،«هذه وهذه سواء» :قال -وسلم نص  ر واإلبهام ،الخ  نص  أي ما أنفع؟ اإلب ام  ،"يعني الخ 

ر هذه »لكن هل ل ذا التفاوت أثر في الحكم الشرعي؟ ال، الحديث في البخاري  ،أنفع من الخ نص 
 ،كل ا في ا منافع ،فروق ال تنت ي ،فال ي نظ ر إلى مثل هذه الفروق التي ال تنت ي ،«وهذه سواء

يقول  -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،وال يفر ق بين ا ،إذ ا تستحق الدية ،وكل ا في ا جمال ومنفعة
 «هذه وهذه سواء»

 ."«األصابع سواء» :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " ،يعني ابن عباس "وعنه" 
-وعنه يعني ابن عباس راوي الحديث السابق أن رسول هللا  ،وعن ابن عباس رضي هللا عن ما

األصابع كل ا  ،وهو بمعنى الحديث السابق ،«األصابع سواء» :قال -صلى هللا عليه وسلم
ر أو الوسطى أو السبابة أو اإلب ام ،الخمسة سواء ر أو الب نص  دية  ،كله سواء ،سواء كان الخ نص 

هذا إذا كانت ، «واألسنان سواء ،واألسنان سواء ،األصابع سواء» ،كل واحد من ا كدية األخرى 
لو  ،أو يقل عن نفع ا ،نفع ا يقل عن نفع غيرها ،إصبع في ا خلل ،أما إذا كانت معيبة ،سليمة

والسن األسود ليس كالسن  ،ولذلك اليد الشالء ليست كاليد السليمة ،يمة تقد ر بقدرهاكانت سل
م منه ما يقابله من ديته ،ألن الجمال ذهب ؛األبيض  .في حس 
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الثنايا واألسنان بقية األسنان  ،«الثنية والضرس سواء ،الثنية والضرس سواء ،واألسنان سواء» 
هل اإلنسان الذي ليست له أضراس  ،بينما األضراس أكثر نفع ا في األكل ،ل ا دخل في الجمال

 مضغه للطعام وعلكه للطعام مثل من له أضراس ولو كانت له أسنان؟ 

هذه والشكل له دور ومدخل في  ،لكن يعو  ض عن ذلك االنتفاع بالشكل ،ال، فالمنفعة متفاوتة
 .األمور

 ،رواه أبو داود بإسناد صحيح .«واألسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء»" 
دية األصابع اليدين والرجلين سواء عشر من » :وروى الترمذي واللفظ له وصححه وابن حبان

فتقسم الدية مائة  ،واألسنان في ا الدية إذا ذهبت كاملة ،األصابع في ا الدية ،"«اإلبل لكل إصب ع
فإذا قسمت الدية  ،وأصابع الرجلين في ا دية ،أصابع اليدين في ا دية ،من اإلبل على األصابع

دية أصابع اليدين والرجلين » :قال ،صار لكل إصبع عشر ،مائة من اإلبل على عشرة األصابع
 ،ألن ال مزة مثلثة ؛أو أصب ع أو أصبوع فيه لغات متعددة ،«سواء عشر من اإلبل لكل إصب ع

 .وأ صب وع ،والباء مثلثة

وما دخل علي ا  ،هذا بالنسبة لألصابع السليمة واألسنان السليمة «عشر من اإلبل لكل إصبع» 
 .من نقص مؤث  ر في كيفيت ا وفي نفع ا فإنه بحسبه

حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه  :وعن سليمان بن داود قال" 
كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض  -صلى هللا عليه وسلم-عن جده أن رسول هللا 

 . "والسنن والديات

ومن ا ما يتعلق بغيرهما من أبواب  ،كتاب فيه مسائل كثيرة من ا ما يتعلق بالط ارة والصالة
 .ات الذي نحن بصدد شرحهومن ذلكم الدي ،الدين

كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا " 
 "فقرئت" ،جد الراوي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "وبعث به مع عمرو بن حزم ،والديات

أو  "ه نسختهاوهذ ،وهذه نسختها" :قال ،"على أهل اليمن" ،يعني هذا المكتوب أو هذه الورقة
يعني هذه الصحيفة والرواية بالكتابة طريق معتب ر عند أهل العلم  ،وهذه نسخت ا ،قرئت الصحيفة

فالرسول كتب يعني أمر  ،وفي الصحيحين أحاديث من هذا النوع ،من طرق التحم ل واألداء
وإال فالرسول جاء النص في القرآن على أنه  ،يعني أمر بالكتابة ،كتب إلى أهل اليمن ،بالكتابة

فالرسول  ،«ال نقرأ وال نحسب ،إنا أمة أمية» :وكذلك في السنة ،أ م  ي ال يكتب وال يحسب وال يقرأ
عليه -ما كان النبي  [48]سورة العنكبوت: {َكنَتََتَتَلوََمنََقَبَلَهََمنََكَتاَبََوالََتَخَطَهََبَيَميَنكََََوَما}
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نه إذا لم يخط بيمينه إ :هل يمكن أن يقول قائل ،وال يخط بيمينه ،يقرأ يتلو -الصالة والسالم
 احتمال أن يخط بشماله؟ 

 ،قليل نادر الذي يكتب بالشمال ،فن ز  ل منزلة الجميع ،ال، لكن الغالب أن الناس يكتبون باليمين
 .ال يقرأ وال يكتبثبت بنص الكتاب والسنة أنه  -عليه الصالة والسالم-فالنبي 

لو نعلم أنك رسول هللا  :في قصة الحديبية لما أمر بكتابة من محمد عبد هللا ورسوله قالوا 
من محمد بن عبد  :-صلى هللا عليه وسلم-فكتب النبي  ،اكتب من محمد بن عبد هللا ،التبعناك

 :ومن أهل العلم من يقول ،ألنه ن ف ي ت عنه الكتابة ؛وهذا هو المتبادر ،يعني أمر بالكتابة ،هللا
ال تخرج اإلنسان  ،وكتابة االسم ال تخرج اإلنسان عن األمية ،كتب بيده من محمد بن عبد هللا

وهذا ال يمنع من أن يكتب  ،افيرسم ا رسم   ،ألن صورة االسم تنقدح في ذهن المسمى ؛عن األمية
ف و يرى  ،محمد رسول هللا نقش خاتمه -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،األنه رآه كثير   ؛اسمه

عليه الصالة -إن الرسول  :والباجي قال ،اسمه ولو كتب بيده اسمه لم يخرجه ذلك من األمية
ََتَتَلوَََوَما}قبل الرسالة  ،والنفي لما قبل الرسالة ،يعني بعد أن صار رسوال   ،يكتب -والسالم َكنَت

ََبَيَميَنكََ ََمنََكَتاَبََوالََتَخَطَه أخذ من مف وم ذلك أنه بعد الرسالة  ،[48]سورة العنكبوت: {َمنََقَبَلَه
 وإذا ،ي بمعنى أنه ال يقرأ وال يكتببل جميع م يثبتون أنه أم ،ولكن عامة أهل العلم ،صار يكتب

ألنه لو كان  ؛كمال -ه الصالة والسالمعلي-ف ي في حقه  اكانت األمية في عرف الناس نقص  
 :فصار يردد هذه الكتابة ثم يتلوها على الناس ويقول ،أو كتب له ،ك ت ب إليه :يقرأ ويكتب لقيل
عليه -وهذا بالنسبة له  ،كيف يصل إليه شيءفلكن إذا كان ال يقرأ وال يكتب  ،هذه من عند هللا
 .كمال -الصالة والسالم

ما فيه أو يندر في ن من يكتب أو والغالب أن النساء في أول األمر  ،مي منسوب إلى األماأل 
وأ رسل في  -وذ كر في وقتنا -ومن أراد ،هم أميون نسبة إلى األم ،ف ن أميات نسبة إلى األم ،يقرأ

ويقرأ  اكيف يكون أمي   ،أمي ويقرأ ويكتب -عليه الصالة والسالم-وسائل التواصل أن النبي 
وهي نسبة إلى بلده أم  ،وهي عدم القراءة والكتابة ،النسبة ليست إلى األمية :ويكتب؟! يقولون 

ا بنصوص مردود  ولو قيل به لكان  ،لم يقل به أحد ممن تقدم ،وهذا الكالم باطل ،قيل هذا ،القرى 
عليه الصالة -ن النبي إ :بسبب قوله ؛ورموه بالعظائم ،العلماء ردوا على الباجي ،الكتاب والسنة

 .يكتب -والسالم

سئل عما  ،-رضي هللا عنه-وعلي  ،هذه نسخة صحيفة كتب في ا ما ذكر فيه صحف أخرى  
بشيء إال ف م ا يؤتيه هللا  -صلى هللا عليه وسلم-لم يخصنا رسول هللا  :في هذه الصحيفة قال

وتداول ا أهل العلم  ،المقصود أنه وجدت صحف ،وفي ا الديات والعقول ،ا لكتابهف م   ،من يشاء
وهي صحيفة تشتمل على  ،وتناقلوها مثل هذه الصحيفة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة
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وهي مخرجة في الصحيحين  ،تشتمل على هذه األحاديث ،ة في اأكثر من مائة وثالثين جمل
ألنه يروي على مسانيد الصحابة أوردها  ؛المسند ،وفي المسند في موضع واحد مجتمعة ،مفرقة

ف م يودعون في أبواب م من  ،والبخاري ومسلم يترجمون على األبواب ،في مسند أبي هريرة مكتملة
وفرقوا هذه الصحيفة ول م طرق في  ،ل به على األحكامصحيحي م ما يحتاجون إليه مما يستد

ومن م من يذكر الجملة األولى من هذه الصحيفة  ،فذكر أحاديث من ا :من م من يقول ،روايت ا
فيروي عن أبي هريرة عن  ،ليستدل ب ا على األحكام ؛ويعطف علي ا ما يريد ذكره من جمل ا

ثم يعطف علي ا  ،«آلخرون السابقون يوم القيامةنحن ا» :أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
عليه -هذه صحف أو صحائف مروية عن النبي  ،ا على ما يريدوقال كذا وكذا وكذا مقتصر  

وجملت ا  ،ألن ا في المسند ؛صحيفة هم ام ما في ا كالم في اتصال ا وصحت ا -الصالة والسالم
لة :لكن صحيفة عمرو بن حزم قالوا ،في الصحيحين مفرقة مع أن األمة تلقوها  ،مرسلة ،مرس 

 ،ف ي صحيحة من باب الصحيح لغيره ،ول ا شواهد تش د لجمل ا ،وعملوا بمضمون ا، بالقبول
وبعض  ،لكن تلقي األمة ل ا بالقبول يقوي ا ،وإن لم تكن صحيحة من أعلى درجات الصحيح

 ،العلماء يرج  ح ما تلقته األمة بالقبول أكثر مما يصح  ح ما صح  إسناده بالرواة الثقات مع االتصال
ف ذه الصحيفة تلقت ا األمة  ،ثرة األسانيدتلقي األمة للقبول أقوى من مجر د ك :وابن حجر يقول

الحديث فيه كالم  ،«ال وصية لوارث ،ال وصية لوارث» :وعملوا ب ا مثل حديث ، نعمبالقبول
  .ف ذا التلقي كاف  في إثبات هذه األخبار ،وعملوا به ،لكن األمة تلقته بالقبول ،ألهل العلم

فتواه على مقتضى حديث هل هذا يعني تصحيحه؟ يبحث العلماء مسألة عمل العالم بحديث أو 
هذا ال لكن عالم واحد عمل بحديث  ،ألنه تلقته األمة بكامل ا أو غالب ا ؛ائ  وتلقي األمة شي
الحتمال أن يكون عمل به مع ما يش د لمعناه من أحاديث أو رجحه على ا؛ يقتضي تصحيح  

 .مور واعتبارات أخرى أو أل ،اغيره باعتباره أرجح ما في الباب وإن كان ضعيف  

ممنوع من  ،«إلى شرحبيل -صلى هللا عليه وسلم-من محمد النبي »وهذه نسختها " :قال 
إلى شرحبيل بن عبد ك الل والحارث بن عبد ك الل ون ع ي م بن عبد كالل » ،ألنه أعجمي ؛الصرف

 ."«ق ي ل ذي ر ع ي ن ،ق ي ل  ذي ر ع ي ن

كالهما من  ،قبيلة ،«ق ي ل ذي ر ع ي ن وم ع افر»ق ي ل  ،األقيال في اليمن هم الملوك ،الملك :والق ي ل 
ان» ،القبائل ق ي ل ذي رعين ومعافر وه م دان هل األخير هو المعني بقوله ق ي ل القبائل  «وه م د 

الثالث أو كل واحد ممن ذ كر ق ي ل لكل واحدة ممن ذكر من القبائل هذا يحتاج إلى مراجعة 
 .اوال ي منا كثير   ،واريخ اليمن وما ذكر في ات

ألنه ق طع عن  ؛وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم ،أما حرف شرط ،أما بعد «أما بعد» 
فإذا قطع عن اإلضافة قبل وبعد والج ات الست كل ا إذا قطعت  ،اإلضافة ونوي المضاف إليه
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ََوَمنََبَعدَََلِلََََ} ،بنى على الضمعن اإلضافة مع نية المضاف إليه فإن ا ت   ََمنََقَبَل ]سورة  {اأَلَمَر
نة.وإذا قطعت عن اإلضافة مع عدم نية المضاف إليه فإن ا ت   ،[4الروم:  عرب منو 

اااااااااااااااااااااااااااااااب ال نت  ق ب ال................وكنااااااااااااااااااااااااااااااات  ق   ................وك
 

فراتأكااااااااااااااااااااد أغاااااااااااااااااااص بالمااااااااااااااااااااء الفااااااااااااااااااارات  ماء ال غص بال كاد أ  أ
ااااااااااااب ال  نت  ق ب الفساااااااااااااو لااااااااااااي الشااااااااااااراب وكناااااااااااات  ق  شراب وك لي ال ساو   ف

 
ماء الأكااااااااااااااااااااد أغاااااااااااااااااااص بالمااااااااااااااااااااء ال  غص بال كاد أ  فراتفاااااااااااااااااااراتأ

ََقَبَلَكمََََقدََ}إذا أضيفت أعربت   ََمن  «أما بعد»كما هو معلوم  [137]سورة آل عمران: {َخَلَت
أما بعد على ثمانية أقوال  :واختلفوا في أول من قال ،ويؤتى ب ا لالنتقال من كالم إلى آخر

 يجمع ا قول الشاعر:

ئاجااااارى الخلاااااف أماااااا بعاااااد مااااان كاااااان بادئاااااا كان باد من  عد  ما ب لف أ  جرى الخ
 

قربب اااااااااااا فعاااااااااااد أقاااااااااااوال ب اااااااااااا وداود أقااااااااااارب  قوال ب ا وداود أ عد أ  ب ا ف
صبور وآدمويعقااااااااااااااااااااوب أيااااااااااااااااااااوب الصاااااااااااااااااااابور وآدم  يوب ال قوب أ  ويع

 
عربوقااااااااااااااس وسااااااااااااااحبان وكعااااااااااااااب ويعاااااااااااااارب  عب وي سحبان وك قس و  و

 ،وأنه فصل الخطاب الذي أوتيه ،أقرب هذه األقوال أنه داود ،الخالف في أول من قال ا وأقرب ا 
ج معت فزادت على  -عليه الصالة والسالم-وهي ب ذه الصيغة جاءت في أحاديث عن النبي 

وتداول الناس  ،أما بعد ما تتأدى السنة إال ب ذا اللفظ ،وال يغني عن ا غير هذه الصيغة ،الثالثين
شرح الزرقاني على في  ،المتأخرة ،وهي موجودة في كتب أهل العلم المتأخرة ،وبعد ،الواو بدل أما

وت سم ع من بعض المتحدثين يأتون بثم وال  ،وفي تفسير الطبري ثم أما بعد ،المواهب أشار إلي ا
 وعطف ا على أي شيء؟  ،ألن ا لم ترد في أي حديث من األحاديث ؛داعي ل ا

 .وأكثر النسخ من تفسير الطبري ما في ا ثم قال ،ة احتاج لثمنعم إذا احتاج أن يوردها مرة ثاني
فقتال مصدر مؤك  د لمعنى الفعل  ،يعني قتله قتال   ،"«ا قتال  أن من اعتبط مؤمن  » :وكان في كتابه"

 «عن بينة ا قتال  أن من اعتبط مؤمن  » .ا بغير سببقتله عمد   ،اعتبط يعني بغير جناية ،ال للفظه
د سبب ،يعني خال عن بينة وبال جناية توج ب ذلك القتل ب ا  ،قد يوج  لكنه ال يرقى أن يكون موج 

ا وقد يكون المقتول معتدي   ،لكنه ال يوج ب القتل ،تشاجر فالن وفالن فقتله في نوع سبب ،للقتل
 على من قتله.

ق ي ل ذي ر ع ي ن وما ع ط ف عليه من  -صلى هللا عليه وسلم-أال يكون قول النبي  :هذا يقول
 باب اللف والنشر المرت ب؟

وهذا كله يحتاج  ،أو أن المراد األخير ،أنه هل هو كل واحد قيل لقبيلة ،أنا أبديت هذا احتماال  
 .د في مثل هذامجرد االحتمال ال ير  ،هذا ال يتأتى باالحتمال ،إلى مراجعة التواريخ

ى عليه في الكالم أو في جحد مال والثاني معتد   ،، شجار بين اثنين أحدهما معتد  قد يوجد نزاع 
ومثل هذا السبب أو هذه األسباب ال ترقى أن تكون  ،هذا قتل عمد ،ثم يقتله ،أو ما أشبه ذلك
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رة للقتل  «عن بينة ا قتال  أن من اعتبط مؤمن  »ألن  ؛اومثل هذا ال يعفيه أن يكون قتله عمد   ،مبر  
واعتبط يعني ليس له حجة في ذلك وال جناية توجب أن يقتله ال يعني أنه  ،يعني خال عن بينة

كل هذا ال يعفيه من  ،ا للقتلأو ال يرقى أن يكون موجب  إذا وجد سبب ومبرر لكنه غير مقبول 
 .اعمد   كونه قاتال  

د ا قتال  أن من اعتبط مؤمن  »  د يعني قصاص يقتل به «عن بينة فإنه ق و  د يعني  ،ق و  فإنه ق و 
 .قصاص ي قتل به

 ،فيعدلوا عن القصاص إلى الدية «إال أن يرضى أولياء المقتول ،إال أن يرضى أولياء المقتول» 
إال أن يرضى أولياء » ؛واالختيار ل م ،لكن األمر إلي م ،أو يعفون بدون قصاص وال دية

ومعلوم  ،«مائة من اإلبل ،من اإلبل»قتل النفس الدية كاملة مائة  «وأن في النفس الدية ،المقتول
ا لذلك ترتفع قيمة الدية فتبع   ،ومن مكان إلى آخر ،مان إلى آخرأن اإلبل تتفاوت أقيام ا من ز 

ا إلى وفيما أدركناه خالل الخمسين السنة الماضية الدية من ستة عشر ألف  ،وتنزل وتنخفض 
م هذه  ،األصل في الديات اإلبل ،وأربعمائة في العمد وشبه العمد ،ثالثمائة ألف في الخطأ ثم تقو 
 .اإلبل بأقيام ا بالمتوسط

 ،يعني قطع من أصله «وفي األنف إذا أوعب جدعه الدية ،وأن في النفس الدية مائة من اإلبل» 
وما في اإلنسان منه شيئان ففي كل واحد  ،وكل ما في اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة

ألمثلة وتأتي ا ،وما في اإلنسان منه ثالثة أشياء ففي كل واحد من ا ثلث الدية ،من ما نصف الدية
 .في هذا الحديث

 ،لماذا؟ يعني ما فيه إال واحد ،«وفي اللسان الدية» ،كاملة «وفي األنف إذا أوعب جدعه الدية» 
وفي  ،في اليد الشالء ثلث الدية :من أخرس قالوا ،لكن لو تصورنا أن هذا اللسان من غير متكل  م

 ة؟ ثلث الدي :ف ل نقول في لسان األخرس ،السن األسود ثلث ديت ا

اللسان له منافع كثيرة من أهم ا  ،يقسمون الدية على منافع ا من من أهل العلم ،مسألة اجت ادية
ن الشفة إ :وقال بعض م ،لكل شفة نصف الدية ،«وفي الشفتين الدية ،وفي اللسان الدية» ،الكالم

يعني لوال السفلى  ،ألن ا تلقف الطعام ؛الشفة السفلى أنفع من العليا :قالوا ،السفلى أنفع من العليا
لكن القاعدة المطردة  ،وللعليا الثلث ،للشفة السفلى ثلثا الدية :لتناثر الطعام بخالف العليا فقالوا

 فلكل واحد من ما النصف. ،وفي ما الدية ،في هذا الباب أن ما كان منه في اإلنسان اثنان

 طالب: ...........

ن صر واإلب ام سواء.  الخ 
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 طالب: ...........

 الخنصر واإلب ام تقاس علي ا..

 طالب: ...........

 ال ال، قول الجم ور على خالفه.

شيئين  ،ألن في اإلنسان من ما اثنين ؛الخصيتين ،«وفي البيضتين الدية ،الشفتين الديةوفي »
لماذا؟ ألنه ليس في  ،«وفي الذكر الدية» ،وفي كل واحدة من ما نصف الدية ،ففي ما الدية كاملة

وفي الخنثى من عنده آلة ذكر وعنده آلة أنثى ما  ،«وفي الذكر الدية» ،اإلنسان منه إال واحد
 الحكم؟ 

ك ت ي المرأة  :أما بالنسبة لألنثى قالوا ،الخنثى هو المشكل الذي آالته كل ا على حد سواء في إ س 
 ؟لكن بالنسبة للخنثى ،لكل واحد من ما النصف ،الدية

 طالب: ...........

مثل هذا نادر  ،مثل هذا نادر ،وهذا مشكل ينتفع ب ما على حد سواء ،خل مسألة اإلرث ،ال ال
 يمكن تخريجه على م ن له شيئان.

 طالب: ...........

ا الخناثة ق ل ةوأيض   ،المنافع معتب رة نعم  ،واحد أن ي ذك ر في بلد وقل   ،نوادر ،ا مثل هذا النادر جد 
 .يقد ر من ق ب ل الحاكم ،مةفمثل هذا يصير حكو  ،وهو مذكور في كتب أهل العلم

ل ب الدية»  ل ب الذي هو الظ ر «وفي الص  ل ب؟ واحد ،الص   ،العمود الفقري كم في اإلنسان من ص 
وتقسم  ،بقدرها :هل نقول ،لو اعتدى شخص على آخر فف ق ر ة من ف قرات ظ ره تلفت بسبب ذلك

 الدية على جميع الف قرات كما تقسم على األسنان واألصابع؟

 طالب: ...........

 نعم.

 طالب: ...........

في نظ ر للمنفعة إذا كانت المنفعة زالت بالكلية فال شك أن  ،واألثر بليغ ،يتأث رهو ما فيه شك أنه 
 .فالمنافع تقد ر بقدرها ،أو انشل ،إذا احدودب الظ ر ،في مثل هذا الدية

وفي الرجل الواحدة نصف » .في العينين الدية لكل واحدة من ما نصف ا ،«وفي العينين الدية» 
وفي الرجل  ،وفي الرجلين الدية ،وفي كل عين نصف ا ،وهي كسابقت ا في العينين الدية ،«الدية
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وهو أن كل شيء في اإلنسان منه  ،وهذا طرد للقاعدة التي سبق ذكرها ،الواحدة نصف الدية
 .فإن الدية تتنصف علي ما ،اثنان فإنه يتنصف عليه

الجرح الذي يصل إلى  ،وهو الجرح الذي يصل إلى أم الدماو «وفي المأمومة ،في المأمومة»و 
إذا جنى عليه في  .«ثلث الدية ،ثلث الدية»وهو قشرة رقيقة قبل الدماو وبعد العظم  ،أم الدماو

 .رأسه فتجاوزت الجلد هذه الجناية والعظم إلى أن وصلت إلى أم الدماو ففي ا ثلث الدية

يخترق اللحم  ،يصل إلى الجوف ،والجرح الذي يصل إلى الجوف «وفي الجائفة ثلث الدية» 
لكن لو جنى عليه بجناية اخترقت الجوف مع البطن وخرجت  ،والعظم إلى الجوف فيه ثلث الدية

 يصير؟  ماذا ،مع الظ ر

 .وفي ما حينئذ ثلثا الدية ،نيتصير جائفت ،نيجائفت

الم ن ق  لة التي تكسر العظام وتنقل ا  ،«اإلبل خمس عشرة من ،وفي الم ن ق  لة خمس عشرة من اإلبل» 
وفي كل أصبع من أصابع اليد » ،وال تصل إلى الجوف ،لكن ال تصل إلى الدماو ،عن أماكن ا

 ،«في السن خمس من اإلبل ،وفي السن خمس من اإلبل ،عشر من اإلبل»كما تقدم  «والرجل
وتنقص في كثير من  ،اثنان وثالثون  ،وثالثون اآلن عدد األسنان الكاملة في اإلنسان اثنان 

ولذلك جعل  ،كثير من الناس قد ال تصل إلى عشرين ،األحوال وتتراوح يعني كمال ا إلى عشرين
 .في السن الواحدة خمس من اإلبل

وفي كل واحد من أصابع اليدين أو  ،وللرجلين عشر ،لليدين عشر ،األصابع ثابتة العدد عشرون  
وهذه  ،فصار في هذه اليد ست ،ا عنده إصبع زائدةلو ق د  ر أن شخص   ،الرجلين عشر من اإلبل

  ؟أو تقسم على عشرة واألصبع الزائد له حكومة ،هل تقسم اليد على اثني عشر ،ست

 :هل يقال ،العكسبل  ،لو جاء شخص فقطع هذا الزائد كما يقال عشر من اإلبل ليس فيه جمال
ثم يكون الناتج دية  ،ألنه قطع هذه األصبع أو تقسم الدية على اثني عشر ؛عليه عشر من اإلبل

  ؟كل أصبع

ليس أثره كأثر األصابع فوهذا األصبع الزائد إذا قطع  ،ال، األصبع عشر من اإلبل ثابتة
ن الناس يتقززون من أل ؛وقد يكون أحسن على المجني عليه ،أثر األصابع األصلية ،األصلية

لكن هذا العدوان وهذه الجناية ال  ،وليس فيه جمال ،هو ليس فيه نفع ،الشيء الزائد عن المعتاد
م ويقال ،ذهب سدىت ر فيه ما يشاء ،فيه حكومة :وإنما يقو   :قد يقول قائل ،يجت د فيه الحاكم ويقر  

ألنه  ؛ألنه قطع اإلصبع ؛ال :نقولإن هذا اإلصبع لما ق طع هذا اإلصبع الزائد نزف ومات بسببه 
 جنى جناية ترتب علي ا موت.

 


