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 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .سم

 أحسن هللا إل�ك.
 "�سم هللا الرحمن الرح�م.
ا وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه وسلم تسل�مً  ،الحمد � رب العالمین

 كثیًرا.
 :كتاب الجنا�ات" :قال

 ؛او�نما جمع و�ن �ان مصدرً  ،جمع جنا�ة مصدر من جنى  الذنب �جن�ه جنا�ة أي جره إل�ه 
 الختالف أنواعها."

 وأحكامه. ،وأجناسه ،الختالف أنواعه ؛كما �جمع الماء على م�اه
 .ا أو خطأً "ألنها قد تكون في النفس وفي األطراف عمدً 

 ."»ال �حل دَم امرئ مسلم« :-صلى هللا عل�ه وسلم-رسول هللا  :قال :عن ابن مسعود قال 
 دُم.. دُم.

 إل�ك. أحسن هللا
إال « ،مسلم:هو تفسیر لقوله  »ال �حل دُم امرئ مسلم �شهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا«"

أي  »والنفس �النفس والتارك لدینه« ،أي المحَصن �قتل �الرجم »�إحدى ثالث الثیب الزاني
 .متفق عل�ه .»المفارق للجماعة« ،المرتد عن دینه أي المرتد عنه

والمراد من النفس �النفس  ،ف�ه دلیل على أنه ال ی�اح دم المسلم إال �إت�انه �إحدى الثالث 
 .وس�أتي ،القصاص �شروطه

 .والتارك لدینه �عم �ل مرتد عن اإلسالم �أي ردة �ان ف�قتل إن لم یرجع إلى اإلسالم 
غیرهما  یتناول �ل خارج عن الجماعة ببدعة أو �غي أو »المفارق للجماعة« :وقوله 

ول�س من  ،وقد ُأورد على الحصر �أنه �جوز قتل الصائل ،كالخوارج إذا قاتلوا أو أفسدوا
 .الثالثة

وأن المراد من هؤالء من �جوز قتلهم  ،»المفارق للجماعة« :وأجیب �أنه داخل تحت قوله 
 .إنما دفاًعا ،اوالصائل ال �قتل قصدً  ،اقصدً 

وقد �سطنا القول في  ،بل لدفع شره ،ألصلي �طلب إ�مانهوف�ه دلیل على أنه ال �قتل الكافر ا 
إن الكافر األصلي داخل تحت التارك لدینه المفارق  :وقد �قال .ذلك في حواشي ضوء النهار

 �ما عرف في محله." ،ألنه ترك فطرته التي فطره هللا علیها ؛للجماعة
أمرت أن أقاتل « :ف�ه دلیل على أنه ال �قتل الكافر األصلي لطلب إ�مانه یرده حدیث :قوله

فإذا قالوا هذه الكلمة  ،فهم �قاَتلون حتى �قولوا هذه الكلمة ،»ال إله إال هللا :الناس حتى �قولوا
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 :لعموم ؛والمرتد هنا التارك لدینه هذا �شمل الرجال والنساء ،عصموا دماءهم وأموالهم إال �حقها
هذا �له في الكفار األصلیین فوأما النهي عن قتل النساء والذر�ة والشیوخ  ،»من بدَّل دینه فاقتلوه«

 ال في المرتدین.
 أحسن هللا إل�ك.

 ال �حل قتل مسلم إال �إحدى ثالث« :قال -صلى هللا عل�ه وسلم-"وعن عائشة عن رسول هللا 
 .."»زاٍن محَصن :خصال

 بیَّنها �قوله..
 ؟ماذاطالب: 

 بیَّنها �قوله.. 
 .»ال �حل قتل مسلم إال �إحدى ثالث خصال..« :عن عائشة.. قال

 .»زاٍن محَصن« :بینها �قوله
 .."»زان محصن فیرجم« :"بیَّنها �قوله

 �أتي تفسیره..
 شرح؟! الأم  اأنت تقرأ متنً 

 شرح �ا ش�خ.الال، أقرأ 
 شرح؟ ال

 نعم.
 تفسیره فُیرَجم.سقط هذا.. زاٍن محصن �أتي 

 أحسن هللا إل�ك.
 ."»ورجل �خرج.. ،اورجل �قتل مسلًما متعمدً  ،فیرَجم«"�أتي تفسیره 
 ؟المتن..أم ا قید ما أطلق في الحدیث األول هذا الشرح ال ال، متعمدً 

 ال، الشرح �ا ش�خ..
 هذه ط�عة الش�خ طارق؟!

 نعم.
 س�حان هللا! 

  طالب: ...........
 هذه مهمة الشرح. ،هذه أمور ال بد منها ،ال، ال بد منها

فُ�قَتل  »ورجل �خرج من اإلسالم ف�حاِرب َهللا ورسوله« ."قید ما أطلق في الحدیث األول فُ�قَتل
 وصححه الحاكم." ،رواه أبو داد والنسائي .أو �صلب أو ینفى من األرض
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قین �فرح إذا وجد نسخة �عض المحق :نعم هنا فائدة یتن�ه لها َمن ینوي إخراج الكتب وتحق�قها
 ،تعرفون أن المؤلفین یؤلفون الكتب .و�عتمد علیها اعتماًدا �ل��ا ،وقد تكون �خط المؤلف ،عت�قة

فالعرضة األولى ل�ست فیها هذه  ،وأضافوا ما �ض�فون  ،فإذا اكتملت عادوا علیها مرة ثان�ة
ثم في  ،و�خط المؤلف ،وهي التي �حرص علیها المحققون �اعت�ارها أقدم النسخ ،اإلضافات

قتصر على العرضة فال �ُ  ،هذه الز�اداتفیها تجد  ، العرضة الثان�ة نسخة متأخرة عن هذه
  .األولى

�عض من له عنا�ة  ،�عني �عض الناس ،تفسیر ابن �ثیر ،وأوضح مثال تفسیر ابن �ثیر
و�عض  ،وهذا الكالم صح�ح ،تفسیر ابن �ثیر أصح الط�عات ط�عة الشعب :�التفسیر �قول

وأخذ من أقدم  ،د فیها �له صح�حو أسوأ الط�عات ط�عة الشعب ��ف؟ الكالم الموج :الناس �قول
 ،خمسة أسطر ،أر�عة أسطر الكن لو قارنتها �الط�عات الثان�ة وجدت سقطً  ،نسخة موجودة اآلن

 لماذا؟ ،ثالثة أسطر في مواضع �ثیرة
ألولى التي ط�ع عنها ط�عة الشعب راجعه ألن الحافظ ابن �ثیر لما �تب التفسیر على صورته ا 

ال، سقط مقطع �امل أضافه الحافظ  ،سقط جملة أوما تجد سقط �لمة  ،وأخذ �ض�ف نقوًال  ،امرارً 
فالذي �قارن �الط�عات  ،من تفسیر الزمخشري  ،من تفسیر الرازي  ،ابن �ثیر من تفسیر القرطبي

 ،أسوأ ط�عة :�قول ،و�رى أر�عة أسطر ساقطة في مواضع �ثیرة هذه النقول ساقطة ،األخیرة
لكن ی�قى أن  ،أصح الط�عات �الفعل ،ما فیها أخطاء ،والذي ینظر إلى �الم الكالم الموجود فیها

من أمور �عني تحررت له  ،من الزمخشري  ،من الرازي  ،هذه النصوص التي نقلها من القرطبي
لكن �ضاف  ،وُ�عتَنى بها ،أقدم النسخ هي األفضل على اإلطالق ُ�حَرص علیهافل�ست  ،فألحقها

ولعل الش�خ اعتمد على نسخة قد�مة عت�قة ما فیها اإلضافات  ،إلیها ما في النسخ األخرى 
 المتأخرة.

 أحسن هللا إل�ك.
 قبله." والذي ،الحدیث أفاد ما أفاده الحدیث األول ،وصححه الحاكم ،"رواه أبو داود والنسائي

 ما ف�ه قبله شيء. هالذي قبله.. ألن
 :�عد قوله »ف�حارب هللا ورسوله« :الحدیث أفاد ما أفاده الحدیث األول الذي قبله وقوله"
وله حكم  ،ب�ان لحكم خاص لخارج عن اإلسالم خاص وهو المحارب »�خرج من اإلسالم«

 وهو ما ذ�ر من القتل أو الصلب أو النفي." ،خاص
و�ل قسم من  ،الحرا�ة على الخالف بین أهل العلم في المراد �أو هل هي للتقس�م�عني في حد 

و�رد  ؟أو للتخییر ،أو هي �معنى الواو فاإلمام �جمع بین هذه األمور ،المحار�ین له حكم �خصه
إلى  ،ومنهم من یرى صل�ه ،ومنهم من یرى نف�ه ،منهم من یرى قتله ،ذلك إلى اجتهاد اإلمام

 آخره.
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  إل�ك.أحسن هللا
الح�س عند أبي حن�فة وعند الشافعي والنفي  ،"فهو أخص من الذي أفاده الحدیث الذي قبله

وظاهر الحدیث  ،ینفى من بلده فقط :النفي من بلد إلى بلد ال یزال �طَلب وهو هارب فزع وقیل
 واآل�ة أن اإلمام مخیَّر بین هذه العقو�ات في �ل محاِرب مسلًما �ان أو �افًرا."

 ول�ست للتقس�م. ،على أنه أو هنا للتخییر بناءً 
 أحسن هللا إل�ك.

أول ما �قضى بین « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :"وعن عبد هللا بن مسعود قال
 .متفق عل�ه .»الناس یوم الق�امة في الدماء

م في القضاء إال األهم  �عاِرضه حدیث ولكنه  ،ف�ه دلیل على ِعَظم شأن دم اإلنسان فإنه ال �قدَّ
 أخرجه أصحاب السنن من حدیث أبي هر�رة." .أول ما �حاَسب العبد عل�ه صالته

قد ُ�حَمل حدیث ال�اب على األمور المتعلقة �حقوق الخلق وما یتعلق �الصالة في األمور المتعلقة 
 �حقوق الخالق.

 أحسن هللا إل�ك.
 ،الصالة ف�ما یتعلق �ع�ادة الخالق"و�جاب �أن حدیث الدماء مما یتعلَّق �حقوق الخلق وحدیث 

�ما یدل له ما أخرجه النسائي من حدیث ابن  ،و�أن ذلك في أول�ة القضاء واآلخر في الحساب
وقد  ،وأول ما �قضى بین الناس في الدماء ،أول ما �حاَسب عل�ه العبد صالته :مسعود بلفظ

أول من �جثو -رضي هللا عنه  -وغیره أنه -رضي هللا عنه -أخرج ال�خاري من حدیث علي
وقد  ،فبیَّن ف�ه أول قض�ة �قضى فیها ،بین یدي الرحمن للخصومة یوم الق�امة في قتلى بدر

و�أتي �ل قتیل قد  ،أول ما �قضى بین الناس في الدماء« :ن االختصام حدیث أبي هر�رةبیَّ 
�أتي « :اس یرفعهوفي حدیث ابن ع� ،الحدیث ،»�ا رب سل هذا ف�ما قتلني :حمل رأسه �قول

ا حتى �قف بین ا قاتله بیده األخرى تشحط أوداجه دمً ا رأسه �إحدى ید�ه ملب�ً المقتول معلقً 
وفي القضاء في األموال ما أخرجه ابن ماجه  ،وهذا في القضاء في الدماء .»یدي هللا تعالى
 من حدیث.."

هذا  -نسأل هللا العاف�ة -قتل العمد الذي ُ�قَصد �ه القتل ،أما قتل الخطأ د،وهذا �النس�ة لقتل العم
 ا ل�ست له تو�ة.ن القاتل عمدً إ :حتى قال ابن ع�اس ،جاء ف�ه الوعید الشدید

 طالب: ...........
قبل غیرهم ممن قتلهم مع ذلك �عذَّبون  -جل وعال-�عني قتلى بدر هم الذین ینتصر لهم الرب 

 ز�ادة على �فرهم بهذا.
 هللا إل�ك.أحسن 
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من مات وعل�ه « :"وفي القضاء في األموال ما أخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عمر یرفعه
وأنها إذا فنیت حسناته قبل أن  ،وفي معناه عدة أحادیث ،»دینار أو درهم قضي من حسناته

وقد استشكل ذلك �أنه ��ف  .�قضى ما عل�ه طرح عل�ه من سیئات خصمه وألقي في النار
�عني على القول �خروج  ؟ب وهو ال یتناهى في مقابلة العقاب وهو یتناهى�عطى الثوا

 الموحدین من النار.."
قول سلف األمة وأئمتها قاط�ة قوله على القول �خروج.. هذا  ،وهذا هو قول أهل السنة قاط�ة

 إنهم �خلدون �الخوارج والمعتزلة. :ألنه ال �عتد �من قال ؛مشكل
 أحسن هللا إل�ك.

البیهقي �أنه �عطى من حسناته ما یوازي عقو�ة سیئاته من غیر المضاعفة التي "وأجاب 
 ،ألن ذلك من محض الفضل الذي �خص هللا من �شاء من ع�اده ؛�ضاعف بها الحسنات

وأما من مات ینوي القضاء فإن هللا �قضي عنه �ما  ،وهذا ف�من مات غیر ناٍو لقضاء دینه
 واب السلم."قدمنا في شرح الحدیث الثالث في أب

أتلفه  ،ومن أخذها ینوي إتالفها ،قضى هللا عنه ،من أخذ الدین أخذ أموال الناس ینوي قضاءها
 هللا.

ومن جذع  ،من قتل عبده قتلناه« :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا : "وعن سمرة قال
وقد  ،وهو من روا�ة الحسن عن سمرة ،وحسنه الترمذي ،رواه أحمد واألر�عة .»عبده جذعناه

 ،الم �سمع الحسن منه شیئً  :اختلف في سماعه منه على ثالثة أقوال تقدمت قال ابن معین
وفي روا�ة أبي  ،وأثبت ابن المدیني سماع الحسن من سمرة ،سمع منه حدیث العق�قة :وقیل

 داود والنسائي.."
مادام ثبت سماعه له  :�عضهم قالف ،َجد ما �منعوال یو  ،والسن �حتمل ،دام سمع حدیًثا واحًدا وما

مادام  :ومنهم من �قول ،حدیث واحد �طرد ما الذي �منع أن �كون سمع هولو ف� ،فإنه �طَّرد
ومنهم  ،وهو حدیث العق�قة ،الحسن عرف �التدل�س الشدید ف�قتصر على ما صرح �سماعه منه

لكن سماعه منه لحدیث العق�قة هذا في  ،عان�هللا المست ،ا ألت�ةنه لم �سمع منه شیئً إ :من �قول
من  :فقال .سل الحسن ممن سمعت حدیث العق�قة :ال�خاري معروف قال لي حبیب بن الشهید

 وما عدا ذلك ی�قى األصل أنه لم �سمع. ،هذا ال إشكال ف�ه ،سمرة في صح�ح ال�خاري 
 طالب: ...........

تج�ه التو�ة ی�قى حق  -جل وعال-فإذا تاب فحق هللا  ،الناس یتفاوتون �عني القَتلة یتفاوتون 
المخلوق قد �كون لهذا القاتل حسنات أو له ما �قتضي غفران ذلك الذنب وت�عاتهم وما یترتب 

 .-جل وعال -عل�ه فیرض�ه هللا
 أحسن هللا إل�ك.
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هو و  ،ح الحاكم هذه الز�ادةصحّ  .»ومن خصى عبده خصیناه« :"وفي روا�ة أبي داود والنسائي
إذ الجذع قطع األنف أو األذن أو الید أو  ؛دلیل على أنه �قاد السید �عبده في النفس واألطراف

و�قاس عل�ه إذا �ان القاتل غیر السید �طر�ق األولى المسألة فیها  ،�ما في القاموس ،الشفه
 لحدیث سمرة.." ؛خالف ذهب النخعي وغیره إلى أنه �قتل الحر الُحر �العبد

�حدیث سمرة.. ال، ومضى من هذا شيء أقول مضى من سقوط الكلمات  ا عمالً ا مطلقً مطلقً 
 أش�اء.

وذهب أبو  ،]45[سورة المائدة: }النَّْفَس بِالنَّْفِس { :وأیده عموم قوله تعالى ،"لحدیث سمرة هذا
ال �قاد « :لعموم اآل�ة إال إذا �ان سیده و�أنه �خص السید �حدیث ؛حن�فة إلى أنه �قتل �ه

 ."»من مالكهمملوك 
 �عموم اآل�ة و�أنه �خص السید إلى آخر. عمالً 

أخرجه البیهقي إال أنه من روا�ة عمر  ،»ال �قاد مملوك من مالكه وال ولده من والده« :"لحدیث
وأخرجه البیهقي من حدیث ابن عمر في قصة  ،بن ع�سى یذ�ر عن ال�خاري أنه منكر الحدیث

من مثل �عبده وحرق �النار « :-صلى هللا عل�ه وسلم-وجدع أنفه أنه  ،الزن�اع لما جب عبده
 ."»فهو حر وهو مولى هللا ورسوله

ت عل�ه �عتق عل�ه وال یرثه �الوالء.  �عني ال یرثه �الوالء فوَّ
 أحسن هللا إل�ك.

ورواه عن الحجاج بن أرطاة من  ،"ولم �قتص من سیده إال أن ف�ه المثنى بن الص�َّاح ضع�ف
وذهبت الهادو�ة والشافع�ة  ،وفي ال�اب أحادیث ال تقوم بها حجة ،وال �حتج �ه ،أخرى  طر�ق

اْلُحرُّ { :مستدلین �ما �فیده قوله تعالى ،ومالك وأحمد إلى أنه ال �قاد الحر �العبد مطلًقا
 ،وأنه ال ُ�قَتل الحر �غیر الحر ،فإن تعر�ف المبتدأ �فید الحصر ]178[سورة ال�قرة: }بِاْلُحرِّ 

 ،وهو المساواة ،]178[سورة ال�قرة: }ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقَصاصُ { :وألنه تعالى قال في صدر اآل�ة
 :تفسیر وتفصیل لها وقوله تعالى في آ�ة المائدة ]178[سورة ال�قرة: }اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ { :وقوله

وتلك  ،صر�حة لهذه األمة وهذه ،مطلق مقید بهذه اآل�ة ]45[سورة المائدة: }النَّْفَس بِالنَّْفِس {
لكنه وقع في شر�عتنا التفسیر �الز�ادة  ،و�ن �انت شر�عة لنا ،في أهل الكتاب وشر�عتهم

إذ ف�ه تخف�ف ورحمة وشر�عة  ؛ف�قرب أن هذا التقیید من ذلك وف�ه مناس�ة ،اوالنقصان �ثیرً 
 هذه األمة أحق من شرائع من قبلنا.."

 أخف أخف.. 
من شرائع من قبلنا �أنه وضع عنهم اآلصار التي �انت على من  "وشر�عة هذه األمة أخف

إذ  ؛لتأخرها مردود �أنه ال تنافي بین اآلیتین ؛والقول �أن آ�ة المائدة نسخت آ�ة ال�قرة ،قبلهم
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مة  ،ال َتعاُرض بین عام وخاص ومطلق ومقیَّد حتى �صار إلى النسخ وألن آ�ة المائدة متقدِّ
 ا.."متقدمة متقدمة حكمً 

ألنها  ؛الكنها متقدمة حكمً  ،الً و ألن المائدة من آخر ما نزل �عد ال�قرة متأخرة نز  ؛�ن تأخرت نزوالً و 
 .]45[سورة المائدة: }َوَكتَْبنَا َعلَْیِھْم فِیَھا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس {ف�ما یتعلق �أهل الكتاب 

لى �ه في التوراة وهي متقدمة ا فإنها حكا�ة لما حكم هللا تعا"وألن آ�ة المائدة متقدمة حكمً 
وأخرج ابن أبي شی�ة من حدیث عمرو بن شعیب عن أب�ه عن جده أن أ�ا  ،على القرآن نزوالً 

من السنة أال ُ�قَتل حر  :وأخرجه البیهقي من حدیث علي ،�كر وعمر �انا ال �قتالن الحر �العبد
 وف�ه ضعف." ،-رضي هللا عنه -ومثله عن ابن ع�اس ،وفي إسناده جابر الجعفي .�عبد

 ضعفه شدید. ،جابر الجعفي ضع�ف
 أحسن هللا إل�ك.

وأما حدیث سمرة فهو ضع�ف أو  ،وف�ه ضعف ،-رضي هللا عنه-"ومثله عن ابن ع�اس 
 و�ذا تقرر.." ،وأما قتل العبد �الحر فإجماع ،منسوخ �ما سردناه من األحادیث هذا
 ألن األدنى �قتل �األعلى وال عكس.

ذا تقرر أن العبد ال �قتل �العبد فیلزم من قتله ق�مته على خالف فیها معروف ولو بلغت ما "و�
وأما إذا قتل السید عبده فف�ه  ،وقد بیناه في حواشي ضوء النهار ،و�ن جاوز الد�ة الحر ،بلغت

صلى -ا فجلده النبي ا له متعمدً حدیث عمرو بن شعیب عن أب�ه عن جده أن رجال قتل عبدً 
 مائة جلدة.." -عل�ه وسلمهللا 

 ا..ا متعمدً ا صبرً قتل عبدً  ا؟ أن رجالً ما عندك صبرً 
 ما عندي.

ولم  ،ومحا سهمه من المسلمین ،ونفاه سنة ،مائة جلدة -صلى هللا عل�ه وسلم-"فجلده النبي 
 .وأمره أن �عتق رق�ة ،�قده �ه

 :- عل�ه وسلمصلى هللا-سمعت رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن عمر بن الخطاب  
وصححه ابن الجارود والبیهقي وقال  ،رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ،»ال �قاد الوالد �الولد«

ووجه اضطرا�ه أنه اختلف ف�ه  ،وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة ،إنه مضطرب :الترمذي
عن  :وقیل ،وهي روا�ة الكتاب ،عن عمر :على عمرو بن شعیب عن أب�ه عن جده فقیل

 بال واسطة.." :وقیل ،سراقة
عندك عندك.. وقال إنه مضطرب قال الترمذي.. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن 

 الجارود والبیهقي..
 إنه مضطرب.. :قال البیهقي
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والعمل عل�ه  ،وهذا الحدیث ف�ه اضطراب ،وروي عن عمرو بن شعیب مرسالً  :ال، قال الترمذي
 ساقط؟ أم وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة موجود  ،ل العلم انتهىهعند أ 

 ال، ساقط.
 نعم.

 أحسن هللا إل�ك.
ووجه اضطرا�ه أنه اختلف ف�ه على عمرو بن شعیب  ،"وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة

 ،بال واسطة :وقیل ،عن سراقة :وهي روا�ة الكتاب وقیل ،عن عمر :عن أب�ه عن جده فقیل
 .قال الترمذي.." ،وهو ضع�ف ،وفیها المثنى بن الص�اح
 هذا �أنه أخره �ا ش�خ.

 ك�ف؟
 ..."وروي عن عمرو بن شعیب مرسالً  :"قال الترمذي

طرق هذا الحدیث �لها  :وهو ضع�ف قال الشافعي ،ال، تقد�م وتأخیر المثنى بن الص�اح
 منقطعة.

 أحسن هللا إل�ك.
والعمل عل�ه عند  ،وهذا حدیث ف�ه اضطراب ،عیب مرسالً وروي عن عمرو بن ش :"قال الترمذي

هذه  :قال عبد الحق ،طرق هذا الحدیث �لها منقطعة :قال الشافعي ،انتهى ،أهل العلم
قال  .والحدیث دلیل على أنه ال ُ�قَتل الوالد بولده ،األحادیث �لها معلولة ال �صح فیها شيء

و�لى  ،و�ذلك أقول ،حفظت عن عدد من أهل العلم لقیتهم أنه ال �قتل الوالد �الولد :الشافعي
ا هذا ذهب الجماهیر من الصحا�ة وغیرهم �الهادو�ة والحنف�ة والشافع�ة وأحمد و�سحاق مطلقً 

وذهب البتي إلى  ،فال �كون الولد سبب إلعدامه ،ألن األب سبب لوجود الولد :للحدیث قالوا
 أنه.."

 صح�ح.
 .]45[سورة المائدة: }النَّْفَس بِالنَّْفِس { :لعموم قوله تعالى ؛ا"إلى أنه �قاد الوالد �الولد مطلقً 

وذهب مالك إلى أنه �قاد �الولد إذا  ،و�أنه لم �صح عنده ،وأجیب �أنه مخصص �الخبر
 أضجعه وذ�حه."

وذ�حه �ما تذ�ح الشاة هذا سبق  ،أضجعه �ما تذ�ح ،ا لذ�حها ذ�حه إذا �ان قاصدً �عني قاصدً 
 إصرار وتعنت مثل هذا عن مالك �قتل �ه.

 أحسن هللا إل�ك.
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ألن ذلك عمد حق�قة ال �حتمل غیره فإنه الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل  :"قال
 .قصد العمد والعمد�ة.."

 والعمد�ة أمر خفي ال �حكم �إث�اتها. ،أمر خفي
 ا إال ما �ظهر �قرائن األحوال.."هم �إث�ات"والعمد�ة أمر خفي ال �حك

 ،ضر�ه للتأدیب فمات هذا ما قصد أنه �قتله هللا أعلم �ما في نیته ،ضر�ه للتأدیب :�عني لو قال
أنا أفعل هذا للتأدیب؟! ما  :لكن إذا ذ�حه وشحذ السكین وأمرها على حلقه هل �مكن أن �قول

 �مكن.
 طالب: .......

 .نعم
 طالب: ...........
�خفى �ختلفون في تصرفات السكران هل یرتفع عنه ال أهل العلم مثل ما فإذا �ان سكران 

وطالقه  ،أو أنه �عاَقب �اعت�ار أنه �سب�ه و�ؤاخذ �ه ،التكل�ف �اعت�ار ارتفاع المناط وهو العقل
 ؟طالق السكران ،مر

 أحسن هللا إل�ك.
 ،األببل قصد التأدیب من  ،ق الروح"وأما إذا �ان على غیر هذه الصفة ف�ما �حتمل عدم إزها

و�نما فرق بین األب وغیره �ما لألب من الشفقة  ،و�ن �ان في حق غیره حكم ف�ه �العمد�ة
وهذا  ،على ولده وغل�ة قصد التأدیب عند فعله ما �غضب األب فُ�حَمل على عدم قصد العمد

 و�ن ثبت �النص لم �قاومه شيء.." ،رأي من مالك
 و�ن ثبت النص لم �قاومه شيء. ،و�ن ثبت النص

 ،وألزم األب والد�ة ،وقد قضى �ه عمر في قصة المدلجي ،"و�ن ثبت النص لم �قاومه شيء
وال من غیرها عند  ،فال یرث من الد�ة إجماًعا ،ل�س لقاتل شيء :ا وقالولم �عطه منها شیئً 

 .والجد واألم �األب عند الجمهور في سقوط الَقَود ،الجمهور
 جح�فة.." وعن أبي 

 ؛وقتل الوالد لولده هذا �ثر ،�عني �ثرت القضا�ا والمشاكل من هذا النوع من قتل الولد لوالده
ووفود  ،�سبب االنفتاح واطالعهم على ما عند األعداء ؛�سبب األمور التي دخلت على المسلمین

الناس سبب في  اختالط :أقول ،من جاء من بالد مت�اینة العادات والد�انات واألعراف والتقالید
 �هللا �جعل العواقب حمیدة. ،مثل هذه األمور
 أحسن هللا إل�ك.

هل عند�م شيء من الوحي غیر القرآن؟  :-عل�ه السالم-قلت لعلي  :"وعن أبي جح�فة قال
ا على البدل�ة استثناء من لفظ شيء مرفوعً  ،إال فهم ،و�رأ النسمة ،ال، والذي فلق الح�ة :قال
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وما في هذه  :وما في هذه الصح�فة أي الورقة المكتو�ة قلت ،في القرآن رجالً �عط�ه هللا تعالى 
ألنهم �انوا �عقلون اإلبل التي هي د�ة �فناء  ؛وسمیت عقالً  ،أي الد�ة ،العقل :قال ؟الصح�فة

 وال �قتل مسلم.." ،وفكاك �كسر الفاء وفتحها األسیر .دار المقتول
 وأال �قتل مسلم �كافر.

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن  ،رواه ال�خاري  .م �كافر"وأال �قتل مسل
أي تتساوى في الد�ة والقصاص  »المؤمنون تتكافأ« :وقال ف�ه -رضوان هللا عل�ه -علي

وال ذو  ،وال �قتل مؤمن �كافر ،وهم ید على من سواهم ،و�سعى في الد�ة أدناهم ،دماؤهم«
 وصححه الحاكم." »عهد في عهده

 �عني وال �قتل ذو عهد �عني في مدة عهده الذي ضرب له واتفق معه عل�ه.
 أحسن هللا إل�ك.

ألن جماعة من الش�عة �انوا یزعمون أن  ؛ا عن ذلكإنما سأل أبو جح�فة عل��  :"قال المصنف
 ،ا �شيء من الوحي لم �طلع عل�ه غیرها اختصاًص الس�ما عل��  -علیهم السالم-ألهل البیت 
ثم الظاهر أن المسؤول  ،عن هذه المسألة غیر أبي جح�فة -عل�ه السالم-ا ل�� وقد سأل ع

صلى -عنه هو ما یتعلق �األحكام الشرع�ة من الوحي الشامل لكتاب هللا المعِجز وسنة النبي 
 }َوَما یَنِطُق َعِن اْلَھَوى{ :ر قوله تعالىإذ فسّ  ؛افإن هللا تعالى سماها وح��  -هللا عل�ه وسلم
فال یلزم منه  ،وما في هذه الصح�فة :و�دل عل�ه قوله ،ما هو أعم من القرآن ]3[سورة النجم:

 من الجفر وغیره.." -عل�ه السالم -نفي ما نسب إلى علي
 فال یلزم منه..

 من الجفر وغیره." -عل�ه السالم-"فال یلزم منه نفي ما نسب إلى علي 
و�نما ما في الجفر موضوع ومكذوب على  ،�حهذا الكالم ل�س �صح ،هذا الكالم ل�س �صح�ح

�هللا  ،�من �كذب عل�ه -رضي هللا عنه وأرضاه-وقد ابتلي وامتحن  ،-رضي هللا عنه -علي
 المستعان.

ومثل هذا ال  ،لعله یر�د ما ینس�ه الرافضة إلى آل البیت من التحدث عن الغیب :�قول المعلِّق هنا
وال إلى غیره من المؤمنین �عدما قام الدلیل من القرآن  -رضي هللا عنه-�حل نسبته إلى علي 

وعفى هللا عن الصنعاني في تلك القولة  ،وهو من أمر الش�طان ،والسنة أنه قول على هللا بال علم
 والكمال � وحده. ،التي ما �انت تلیق �مثله

 علَّق عل�ه عندك؟ماذا 
  ما ف�ه تعلیق.

 شيء؟!�ما علَّق 
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 طالب: ...........
 �قول؟ ماذا 

 طالب: .......

 نفس الكالم؟ 
 طالب: ...........

نفس الشيء الش�خ الخولي هذا الذي علق عل�ه الش�خ محمد بن عبد العز�ز  ،نفس الشيء
 الخولي المعلق.

 طالب: ...........
 نس�ه إل�ه؟

 طالب: ...........
 .نعم

 طالب: .......

 ال بد أن ینسب إذا �ان �حروفه ال بد أن ینسب. ،هذا غلط غلط، نعم
 طالب: ...........

 ؟ماذا
 طالب: ...........

الش�خ محمد بن عبد العز�ز الخولي  ،على �ل حال التغییر ال�سیر ما �خرج الكالم عن صاح�ه
 أو محمد عبد العز�ز الخولي ط�عة قد�مة مصر�ة.

 أحسن هللا إل�ك.
فإنه �ما نسب  ،في القرآن أو فهم �عط�ه هللا تعالى رجالً  :إن هذا داخل تحت قوله :"وقد �قال

ر �صیرته أنه �ستن�ط ذلك من القرآن ولم �كن  ،إلى �ثیر ممن فتح هللا عل�ه �أنواع العلوم ونوَّ
 .كذلك فهو حا�ط في ظلمات الجهل

 .تحق�قها في �ابهاو�أتي  ،وهي الد�ة ،األولى العقل :والحدیث قد اشتمل على مسائل 
 .وقد ورد الترغیب في ذلك ،فكاك األسیر أي حكم تخل�ص األسیر من ید العدو :والثان�ة 

وأنه ال �قتل ذو عهد في  ،و�لى هذا ذهب الجماهیر ،اعدم قتل المسلم �الكافر قودً  :والثالثة
على المسلم فإن قتله حرام  ،فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب فیدخل إلینا �أمان ،عهده

ُ�قَتل المسلم �الذمي إذا قتله �غیر  :فلو قتله مسلم فقالت الحنف�ة ،حتى یرجع إلى مأمنه
فإنه  ،وال ذو عهد في عهده :واحتجوا �قوله في الحدیث ،وال �قتل �المستأمن ،استحقاق

ر ،فال بد من تقیید في الثاني �ما في الطرف األول ،مؤمن :معطوف على قوله وال ذو  :ف�قدَّ
ألن الذمي ُ�قَتل  ؛وال بد من تقیید الكافر في المعطوف بلفظ الحر�ي ،عهد في عهده �كافر
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وهو مطابق للمعطوف عل�ه  ،و�ذا �ان التقیید ال بد منه في المعطوف ،وُ�قَتل �المسلم ،�الذمي
 .�يوال �قتل مؤمن �كافر حر  :ف�كون التقدیر ،فال بد من تقدیر مثل ذلك في المعطوف عل�ه

 ،و�ن �انت الحنف�ة ال تعمل �المفهوم ،لدلیل مفهوم المخالفة ؛ومفهوم حر�ي أنه ُ�قَتل �الذمي
 :وأما قتله �الذمي ف�عموم قوله ،إن الحدیث یدل على أنه ال �قتل �الحر�ي صر�ًحا :وهم �قولون 

 - عل�ه وسلمصلى هللا-ولما أخرجه البیهقي من أنه  ،]45[سورة المائدة: }النَّْفَس بِالنَّْفِس {
وهو حدیث مرسل من حدیث عبد  ،»أنا أكرم من وفَّى بذمته« :وقال ،ا �معاهدقتل مسلمً 

 الرحمن البیلماني.."
 نعم.

ا. ،ضع�ف  ضع�ف جد�
 أحسن هللا إل�ك.

ابن البیلماني ضع�ف ال تقوم �ه  :قال الدارقطني ،وهو خطأ :قال البیهقي ،"وقد روي مرفوًعا
 ،هذا ل�س �مسند :وقال أبو عبید القاسم بن سالم ؟فك�ف �ما یرسله ،حجة إذا وصل الحدیث

وذ�ر الشافعي في األم أن حدیث ابن البیلماني  ،ا تسفك �ه دماء المسلمینوال ُ�جَعل مثله إمامً 
فعلى هذا لو ثبت لكان  :قال ،كان في  قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أم�ة الضمري 

 وألن حدیث.." ،امنسوخً 
 ألن..ألن 

یوم الفتح �ما في  -صلى هللا عل�ه وسلم-خطب �ه النبي  »ال �قتل مسلم �كافر« ""ألن حدیث
هذا وما ذ�رته الحنف�ة  ،وقصة عمرو بن أم�ة متقدمة قبل ذلك بزمان ،روا�ة عمرو بن شعیب

كالم تام » وال ذو عهد في عهده« :ألن قوله ؛من التقدیر فقد أجیب عنه �أنه ال �جب التقدیر
ف�كون نهً�ا عن  ،فال �صار إل�ه إال لضرورة ،ألن اإلضمار خالف األصل ؛ال �حتاج إلى إضمار

 .قتل المعاَهد
 .إن قتل المعاَهد معلوم و�ال لم �كن للعهد فائدة فال حاجة إلى اإلخ�ار �ه :وقولهم 
ات تقضي و�ال فإن ظاهر العموم ،إذ ال �عرف إال من طر�ق الشارع ؛جوا�ه أنه محتاج إلى ذلك 

ألن  ؛ولو سلم تقدیر الكافر في الثاني فال نسلم استلزام تخص�ص األول �الحر�ي ،�جواز قتله
و�سعى بذمتهم أدناهم  :ومعنى قوله ،مقتضى العطف مطلق االشتراك ال االشتراك من �ل وجه

امرأة �ما ا من جم�ع المسلمین ولو �ان ذلك المسلم أنه إذا أمَّن المسلم حر���ا �ان أمانه أمانً 
 في قصة أم هانئ."

ألنها أجارت  ؛»قد أجرنا من أجرِت �ا أم هانئ« :-عل�ه الصالة والسالم-قول النبي  :�عني
 وأجاز إجارتها. ،فأجاره ،-عل�ه الصالة والسالم-فذ�رت ذلك للنبي  ،فأراد عليٌّ قتله ،امشر�ً 
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 .فال �جوز نكث ذلك ،فإنه �كون أماًنا من الجم�ع ،"و�شترط أن �كون المؤمن مكلًَّفا
بل  ،ال �حل لهم التخاذل ،أي هم مجتمعون على أعدائهم» وهم ید على من سواهم« :وقوله 

�أنه جعل  ،ا على جم�ع من عاداهم من أهل المللبل �عین �عضهم �عًض  ،ال �حل لهم التخاذل
 ا."واحدً  وفعلهم فعالً  ،أیدیهم یًدا واحدة

 صل على محمد...اللهم 
 ونقف على الد�ات. ،لنمشي ف�ه قلیالً  ؛األسبوع القادم إن شاء هللا خاص �السبل


