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

 .أحسن هللا إل�ك
 .م هللا الرحمن الرح�م�س

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه وسلم تسل�ًما  ،الحمد � رب العالمین
 كثیًرا، 

 السا�ع:  في الحدیث الجنا�اتفي البلوغ وشرحه في �تاب  قال
سها قد ُرضَّ بین حجر�ن، فسألوها: من صنع �ك هذا؟ أأن جار�ًة ُوِجد ر  ،ن أنس بن مالكوع"

صلى -، فأمر رسول هللا فُأِخذ الیهودي فأقرّ  ،فأومأت برأسها ،افالن، حتى ذ�روا یهود��  فالن
واللفظ لمسلم، الحدیث دلیل على  ،أن ُیرضَّ رأسه بین حجر�ن. متفق عل�ه -هللا عل�ه وسلم

 ."وأن �قتل ،أنه �جب القصاص �الُمثّقل �الُمحدد
{َوَجزَاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ]، 126[النحل:اِقُبوا ِ�ِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِ�ِه}{َوِ�ْن َعاَقْبُتْم َفعَ هذه مماثلة، مماثلة، 

د، لو قتل  ،] هذه مماثلة في القتل40[الشورى:ِمْثُلَها} د �قتل �الُمحدَّ ول�ست ُمثلة، فإذا قتل �الُمحدَّ
آخر رمق ُسئلت: من وال ُیدرى من قاتلها وهي في  ،�الُمثقَّل �قتل �الُمثق�ل، هذه ُوجدت مقتولة

حتى ُعدَّ مجموعة حتى إذا ما جاؤوا على ذ�ر الیهودي الذي قتلها  ،فالن ،فالن ،قتلك؟ فالن
فأشارت برأسها أن نعم، ول�س هذا بدلیل قطعي و�ینة �اف�ة في  ،قالوا: فالن؟ �عنون الیهودي

ر أقرّ فإن أقّر ُقتل و�ال فال، لكنه ل ،قر�نة، ُ�قرر بها ،القصاص، لكنه قر�نة  -فأمر �ه النبي ،ما ُقرِّ
 ُفرضَّ رأسه بین حجر�ن �ما فعل بها. -عل�ه الصالة والسالم

ُجُل ِ�اْلَمْرَأِة، " ِد، َوَأنَُّه ُ�ْقَتُل الرَّ َوَأنَُّه ُ�ْقَتُل ِ�َما اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َ�ِجُب اْلِقَصاُص ِ�اْلِمْثَقِل َ�اْلُمَحدَّ
  َثَالُث َمَساِئَل:قتَل ِ�ِه، َفَهِذهِ 

اِفِعيُّ َوَماِلٌك َ�ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسنِ  ،ُوُجوُب اْلِقَصاِص ِ�اْلُمَثقِّلِ  اْألُوَلى:  ؛َوِ�َلْ�ِه َذَهَب اْلَهاَدِو�َُّة َوالشَّ
َماِء مِ  ،َعَمًال ِبَهَذا اْلَحِدیثِ  ، َوُهَو ِصَ�اَنُة الدِّ ْهَدارِ َواْلَمْعَنى اْلُمَناِسُب َظاِهٌر َقِويٌّ َوِألَنَّ اْلَقْتَل  ،ْن اإلِْ

ْعِبيُّ َوالنََّخِعيُّ إَلى أَ  وِح. َوَذَهَب َأُبو َحِن�َفَة َوالشَّ ِد ِفي إْزَهاِق الرُّ نَُّه َال ِ�اْلِمْثَقِل َ�اْلَقْتِل ِ�اْلُمَحدَّ
وا ِ�َما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ  ،ِقَصاَص ِفي اْلَقْتِل ِ�اْلِمْثَقلِ   ."َواْحَتجُّ

د هو الذي �قتل، والُمثقَّل قتله مظنة ول�س �مت�قن، فال ُ�قتص �ه ف�كون من قبیل ش�ه  ،ألن الُمحدَّ
ن القصة وقعت لیهودي، إالمسألة، قد �قول قائل: نصٌّ في هذه  ،العمد، لكن الحدیث نّص 

أي و�كون �قتله لهذه المرأة قد نقض العهد فاستحق القتل ولو نقض العهد � ،والیهودي معاهد
ال من �اب  ،فقتله ال من �اب الُمقاصة ،األنه �كون حر���  ؛ناقض مثًال غیر القتل استحق القتل

انتقض عهده، فالقتل ال ألنه قتل، و�نما لكونه نقض  ،االقصاص، �قتله هذه المرأة صار حر��� 
فاألصل أن قتل إنها قصة ل�س فیها دلیل على القتل �الُمثقَّل و�ال  :العهد، قد �قول بهذا من �قول
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د،  ،فالقتل �الُمثقَّل مظنة ،هذه المرأة �الُمثقَّل ال �قتضي قصاًصا ول�س ب�قین مثل القتل �الُمحدَّ
�قتل بثقله، أو �قوة رام�ه، ما الفرق بینه و�ین  لكن القتل �الُمثقَّل �قین إذا �ان الُمثقَّل �الفعل ثقیًال 

د إذا �ان مؤداهما واحد وهو القتل؟   الُمحدَّ
 ال فرق، نعم.

وا ِ�َما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ " ْ�َف، ُكلُّ َشْيٍء َخَطٌأ إالَّ السَّ « :ِمْن َحِدیِث النُّْعَماِن ْبِن َ�ِشیٍر َمْرُفوًعاَواْحَتجُّ
َوُأِجیَب ِ�َأنَّ  ،»َوِلُكلِّ َخَطٍأ َأْرٌش  ،ُكلُّ َشْيٍء ِسَوى اْلَحِدیَدِة َخَطأٌ « :َوِفي َلْفظٍ . »َوِلُكلِّ َخَطٍأ َأْرٌش 

ِ��ِع، َوَال ُ�ْحَتجُّ ِبِهَما، َفَال ُ�َقاِوُم َحِدیَث َأَنٍس  ،اْلَحِدیَث َمَداُرُه َعَلى َجاِبٍر اْلُجْعِفيِّ  َوَقْ�ِس ْبِن الرَّ
 ."َهَذا

فك�ف ُ�عارض �حدیٍث یرو�ه أمثال جابر الُجعفي حدیث أنس حدیث ال�اب في الصح�حین، 
 ؟رافضي خبیث

ّضِ اْلُجْرُح، َأْو ِ�َأنَّ اْلَیُهوِديَّ َ�اَن َعاَدُتُه َقْتلَ  َوَجَوابُ "  اْلَحَنِف�َِّة َعْن َحِدیِث َأَنٍس ِ�َأنَُّه َحَصَل ِفي الرَّ
اِعیَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َتَكلٌُّف. َوَأمَّا إَذا َ�اَن اْلَقْتُل ِ�آَلٍة َال ُ�ْقَصُد �ِ  ْبَ�اِن، َفُهَو ِمْن السَّ ِلَها ِمثْ الصِّ

 ."اْلَقْتُل َغاِلً�ا
 �آلٍة. وأما إذا �ان.

ْوِط َواللَّْطَمِة َوَنْحِو َذِلكَ َوَأمَّا إَذا َ�اَن اْلَقْتُل ِ�آَلٍة َال ُ�ْقَصُد ِ�ِمْثِلَها اْلَقْتُل َغاِلً�ا " َفِعْنَد  ،َ�اْلَعَصا َوالسَّ
 ."ْیِث َوَماِلٍك َ�ِجُب اْلَقَودُ اْلَهاَدِو�َِّة َواللَّ 

ألنه متعمد ولو لم یتعمد القتل إنما تعمد األذى والجمهور على أنه ال قصاص في  ،عمدألنه 
وهكذا، هذا ش�ه العمد.  ،والعصا الصغیرة ال تقتل ،فالسوط ال �قتل ،ألنه ش�ه عمد ؛مثل هذا

 ،ألنه ش�ه عمد ؛وال ُ�قَتص �ه ،ُمثقَّل ال �قتل، ال ُ�قَتل �هال :فبین طرفي نق�ض؛ الحنف�ة �قولون 
 ،ُهدَّ بیت على شخص هذا ُمثقَّل ،ولو �ان غا�ة في الثقل، نفترض أنه ُألقي على شخص سقف

  لكن هل �قول الحنف�ة �القصاص أو ال �قولون؟ 
، ألقى عل�ه �كونه قاتًال  امجزومً  ولو �ان قاتًال  ،نه ال ُ�قتل أنه ال ُ�قتص منهإ :مقتضى قولهم
و تقتل هذه بال شخص بال شك، فهل ُ�قتل �ه؟ عندنا �یلو أو ثالثمائة �یل امئتصخرة زنتها 

وعندنا مذهب المالك�ة القتل �ما �قتل وما ال �قتل إذا  ،طرف مذهب الحنف�ة ال ُ�قتل �مثقَّل مطلًقا
قصد القتل إذا قصد األذى، ال �مكن أن �قصد القتل �سوط، إنما قصد األذى ولو لم �علم األثر 

رتب عل�ه حد ال یلزم أن �كون مرتك�ه عالًما �أنه ُ�حّد أو أن المترتب عل�ه، ونظیر ذلك ما یت
إنما �كفي أن �كون �علم أن هذا الفعل محرم، إذا �ان ال یدري أنه  ،عل�ه �فارة أو عل�ه ت�عة

ألن األصل  ؛و�ؤاخذ �جم�ع ت�عاته ،محرم �عذر �جهله، و�ذا �ان یدري أنه محرم ال �عذر �جهله
زم �ما ُأمر �ه وما ُنهي عنه، فمن جاء ال یدري أن المجامع في نهار أن یلت اأنه ما دام مسلمً 

لكنه �عرف أنه محرم أو ال یدري أن فعل المحذور مثل حلق الشعر في  ،رمضان یلزمه �فارة



 
 

i p 
 

F=‡̧ å Ÿ̂=€gã06E 4 

ما دام  ،ال :�هللا ما در�ت، نقول :لكن ال یدري أن ف�ه فد�ة، قال ،الحج مثًال، یدري أنه ال �جوز
الفد�ة، و�أن رأي المالك�ة في هذا تدري أن األذى محرم عل�ك الت�عة تدري أنه محرم عل�ك 

وتعرف أنها  ،القصاص، ولو �ان �سوط ولو لم تقصد القتل إنما تعرف أن هذه الجنا�ة عن عمد
وهو قول الشافع�ة  ،محرمة یلزمك ت�عتها وهو القَود في مقابل قول الحنف�ة، والقول الوسط

لكونه ش�ه العمد،  ؛والسوط والعصا ال �قتل �ه ،ل �ه إذا �ان �قتل غالً�اوالحنابلة أن الُمثقَّل �قت
 هذا محل إجماع.فأما �النس�ة للس�ف ونحوه 

َحاَ�ِة َوالتَّاِ�ِعیَن َوَمْن َ�ْعَدُهمْ " اِفِعيُّ َوَأُبو َحِن�َفَة َوَجَماِهیُر اْلُعَلَماِء ِمْن الصَّ َال ِقَصاَص  :َوَقاَل الشَّ
ِبِل ُمَغلََّظٌة ِف�ِه، َوُهَو ِش  َ�ُة ِماَئٌة ِمْن اإلِْ  ،َها َأْرَ�ُعوَن َخِلَفًة ِفي ُ�ُطوِنَها َأْوَالُدَهامنْ�ُه اْلَعْمِد. َوِف�ِه الدِّ

َنِن إالَّ التِّْرِمِذيَّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد �َِّ ْبِن  �َُّ  َصلَّى-َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل �َِّ َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوَأْهُل السُّ
ِبِل «َقاَل:  -َوَسلَّمَ َعَلْ�ِه  ْوِط َواْلَعَصا ِماَئًة ِمْن اإلِْ َأَال، َوِ�نَّ ِفي َقْتِل اْلَخَطِإ ِشْ�ِه اْلَعْمِد َما َ�اَن ِ�السَّ

ْرَشادِ  ،»ِفیَها َأْرَ�ُعوَن ِفي ُ�ُطوِنَها َأْوَالُدَها ٌف َ�ِثیٌر َلْ�َس ِفي إْسَناِدِه اْخِتَال  :َقاَل اْبُن َ�ِثیٍر ِفي اإلِْ
  َهَذا َمْوِضَع َ�ْسِطِه.

وحِ  ،إَذا َصحَّ اْلَحِدیُث، َفَقْد اتََّضَح اْلَوْجهُ  :ُقْلتُ  َبْل  ،َوِ�الَّ َفاْألَْصُل َعَدُم اْعِتَ�اِر اْآلَلِة ِفي إْزَهاِق الرُّ
وَح َأْوَجَب اْلِقَصاَص.  َما َأْزَهَق الرُّ

ُجِل ِ�اْلَمْرَأِة، َوِف�ِه ِخَالٌف: َذَهَب إَلى َقْتِلِه ِبَها َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلمِ َقْتُل  اْلَمْسَأَلُة الثَّاِنَ�ُة: َوَحَكى اْبُن  ،الرَّ
ْجَماَع َعَلى َذِلَك ِلَهَذا اْلَحِدیثِ  َوَ�َأنَُّه  ،ُجُل ِ�اْألُْنَثىَوَعن اْلَحَسِن اْلَ�ْصِريِّ َأنَُّه َال ُ�ْقَتُل الرَّ  ،اْلُمْنِذِر اإلِْ

َوُردَّ ِ�َأنَُّه َثَبَت ِفي ِ�َتاِب َعْمِرو ْبِن َحْزٍم  ،]178 [ال�قرة: {َواُألْنَثى ِ�اُألْنَثى} :ِ�َقْوِلِه َتَعاَلى ْسَتِدلاَ 
اُه النَّاُس ِ�اْلَقُبوِل َأنَّ الذََّكَر ُ�ْقَتُل ِ�اْألُْنَثى، َفُهَو َأْقَوى ِمْن َمْفُهوِم اْآلَ�ةِ   . "الَِّذي َتَلقَّ

هذا منطوق اآل�ة، ومفهومها أن  ،واألنثى تقتل �األنثى ،طوق اآل�ة أن الذ�ر �قتل �الذ�ر�عني من
ألنه مَعارض  ؛لكن هذا المفهوم ملغى ،وأن األنثى ال تقتل �الذ�ر ،الذ�ر ال �قتل �األنثى

 �منطوق أصرح منه.
ُجَل ُ�َقاُد ِ�اْلَمْرَأةِ " َقاُلوا: ِلَتَفاُوِتِهَما ِفي  ،َوُتَوفَّى َوَرَثُتُه ِنْصَف ِدَیِتهِ  ،َوَذَهَبْت اْلَهاَدِو�َُّة إَلى َأنَّ الرَّ

َ�ةِ  َ�ِة َال  ،]45[المائدة:  {َواْلُجُروَح ِقَصاٌص}َوِألَنَّ هللا َتَعاَلى َقاَل:  ،الدِّ َوُردَّ ِ�َأنَّ التََّفاُوَت ِفي الدِّ
ِق�َمُتُه َأْلٌف ِ�َعْبٍد ِق�َمُتُه ِعْشُروَن، َوَقْد َوَقَعْت اْلُمَساَواُة ُیوِجُب التََّفاُوَت ِفي النَّْفِس؛ َوِلَذا ُ�ْقَتُل َعْبٌد 

 ِح َأْن َال َیِز�َد اْلُمْقَتصُّ َعَلى َما َوَقَع ِف�ِه ِمْن اْلُجْرِح.اَدِ اْلُمَساَواة ِفي اْلُجر ِفي اْلِقَصاِص؛ ِألَنَّ اْلُمرَ 
َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلُجْمُهوُر، َوُهَو الَِّذي ُ�ْسَتَفاُد  ،ُد ِ�ِمْثِل َما ُقِتَل ِ�هِ اْلَمْسَأَلُة الثَّاِلَثُة: َأْن َ�ُكوَن اْلَقوَ 

{َفاْعَتُدوا َوَقْوِلِه:  ،]126[النحل:  {َوِ�ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِ�ِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِ�ِه}ِمْن َقْوله َتَعاَلى: 
-َوِ�َما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث اْلَبَراِء َعْنُه  ،]194[ال�قرة:  }َعَلْ�ِه ِ�ِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْ�ُكمْ 

ْقَناهُ « :-َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  َق َغرَّ ْقَناُه، َوَمْن َغرَّ َق َحرَّ ْضَنا َلُه، َوَمْن َحرَّ َض َغرَّ َأْي  ،»َمْن َغرَّ
َهاِم، َوَهذَ  َبُب الَِّذي ُقِتَل ِ�ِه َ�ُجوُز ِفْعُلُه. َوَأمَّا إَذا َ�اَن َمْن اتََّخَذُه َغَرًضا ِللسِّ ا ُ�َقیَُّد ِ�َما إَذا َ�اَن السَّ



 
 

 
 
 

5 i p 
 

4ò ¶ =̂flÎà÷Ÿ̂=Ñgƒ=ÅÏê Ÿ̂=ÌŸ_≈› 5 

ٌم، َوِف�ِه ِخَالٌف، َقاَل َ�عْ  ْحِر، َفِإنَُّه َال ُ�ْقَتُل ِ�ِه؛ ِألَنَُّه ُمَحرَّ ُض َال َ�ُجوُز ِفْعُلُه َ�َمْن ُقِتَل ِ�السِّ
اِفِع�َِّة: إَذا َقَتَل �ِ  َوُ�ؤِجُر اْلَخلَّ، َوِقیَل: َ�ْسُقُط  ،اللَِّواِط، َأْو ِ�ِإ�َجاِر اْلَخْمِر َأنَُّه َیُدسُّ ِف�ِه َخَشَ�ةً الشَّ

 ."اْعِتَ�اُر اْلُمَماَثَلةِ 
ألن المماثلة إنما هي ف�ما �جوز وما جاء فیها من قضا�ا  ؛في المحرم ال اعت�ار للمماثلة

 ،و�حُرم ت�ًعا ،�ما �حرم فعله، وأما المحرم ف�حُرم ابتداءً وقصص نبو�ة �لها ف�ما �جوز فعله، ال ف
والمنكر ال �عالج �منكر، إنما المنكر  ،ألن الخطأ ال �عالج �خطأ ؛فال تجوز المماثلة في المحرم

تجب إزالته �ما ال یترتب عل�ه منكر، وال شك أن من قتل �شيء محرم سقاه خمًرا حتى مات ال 
إنما ُ�سقى ما هو أقرب شيء إل�ه �الخل مثًال من الم�احات حتى  ،ُ�سقى خمر حتى �موت :�قال

نه أو�نما نسق�ه أسید المجزوم  ،تیالخل �مكن ما �م :وقال واحد ا�موت، لكن لو سقاه خمرً 
 .تی�م

 طالب:...
 الخل �مكن ما �موت. :لكن �قول ،أكید �موت
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

لكن قد ال  ،فهو أقرب األش�اء إل�ه ،قد یتخلل و�صیر خالً لكن هذا الخل ف�ه مماثلة؟ هو الخمر 
 �موت، قد ُ�سقى من الخل فال �موت.

 طالب:...
إلى  المر�ز اإلكثار منه قاتل، لكن قد �صنع �ه هذا �سقى خال�  ،مر�ز قاتل اإلكثار منهالالخل 

ال «�ما س�أتي: نه جاء الحدیث أما ال نها�ة وال �موت، والمقصود إزهاق روحه �موت، المقصود 
 س�أتي الكالم ف�ه إن شاء هللا تعالى. »قود إال �الس�ف

 طالب:...
 ال، األصل أن اإلجماع جم�ع مجتهدي األمة.

 طالب:...
 ال تجعل طالب العلم یهاب اإلجماع.:معروف أن أكثر اإلجماعات �ما قال الشو�اني 

ْ�فِ َوَذَهبت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلُكوِفیُّوَن َوَأُبو َحِن�"  ،َفَة َوَأْصَحاُ�ُه إَلى َأنَُّه َال َ�ُكوُن اِالْقِتَصاُص إالَّ ِ�السَّ
وا ِ�َما َأْخَرَجُه اْلَبزَّاُر َواْبُن َعِديٍّ ِمْن َحِدیِث َأِبي َ�ْكَرَة  َصلَّى �َُّ -َعْنُه  -رضي هللا عنه-َواْحَتجُّ

ْ�فِ َال َقَوَد إالَّ �ِ « :َأنَُّه َقالَ  -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ   .إالَّ َأنَُّه َضِع�فٌ  »السَّ
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وا ِ�النَّْهِي َعْن اْلُمْثَلِة َوِ�َقْوِلِه   : ُطُرُقُه ُ�لَُّها َضِع�َفٌة، َواْحَتجُّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه -َقاَل اْبُن َعِديٍّ
ٌص ِ�َما  »إَذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلةَ «: -َوَسلَّمَ  َدِلیٌل  "َفَأَقرَّ " :ُذِكَر. َوِفي َقْوِلهِ َوُأِجیَب ِ�َأنَُّه ُمَخصَّ

ْقَراُر َمرًَّة َواِحَدةً  ْقَرارَ  ؛َعَلى َأنَُّه َ�ْكِفي اإلِْ َر اإلِْ  ."إْذ َال َدِلیَل َعَلى َأنَُّه َ�رَّ
حیث قال جمع من أهل العلم �أنه ال بد أن �قر أر�ع  ،وهذا في جم�ع األقار�ر مثل اإلقرار �الزنا

وأما ما عداه فإنه �كفي اإلقرار مرة واحدة،  ،د على ما جاء في حدیث ماعزمرات �عدد الشهو 
 نعم.

َفَأَتْوا  ،َأنَّ ُغَالًما ِألَُناٍس ُفَقَراَء َقَطَع ُأُذَن ُغَالٍم ِألَُناٍس َأْغِنَ�اءَ « :َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْینِ "
 .ُة ِ�ِإْسَناٍد َصِح�حٍ َرَواُه َأْحَمُد َوالثََّالثَ . »ْجَعْل َلُهْم َشْیًئاَفَلْم �َ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  -النَِّبيَّ 

: إْن َ�اَن اْلُمَرادُ   ِ�اْلُغَالِم ِف�ِه اْلَحِدیُث ِف�ِه َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َال َغَراَمَة َعَلى اْلَفِقیِر إالَّ َأنَُّه َقاَل اْلَبْیَهِقيُّ
َأنَّ ِجَناَیَتُه َ�اَنْت  -َ�َ�َُّ َأْعَلمُ  -اْلِعْلِم َأنَّ ِجَناَ�َة اْلَعْبِد ِفي َرَقَبِتِه، َفُهَو َیُدلُّ اْلَمْمُلوَك َفِإْجَماُع َأْهِل 

إنََّما َلْم َ�ْجَعْل َعَلْ�ِه َشْیًئا؛ ِألَنَُّه اْلَتَزَم َأْرَش ِجَناَیِتِه  -صلى هللا عل�ه وسلم-َخَطًأ، َوَأنَّ النَِّبيَّ 
 ."ْن ِعْنِدِه ُمَتَبرًِّعا ِبَذِلَك، َوَقْد َحَمَلُه اْلَخطَّاِبيُّ َعَلى َأنَّ اْلَجاِنيَ َفَأْعَطاُه مِ 

ضمنه، �اعت�ار أن موال�ه  -عل�ه الصالة والسالم-وهذا أولى ما ُ�حمل عل�ه الحدیث أن النبي 
تؤخذ  ،تهاوتؤخذ ق�م، فقراء، فوداه األذن من بیت المال و�ال فاألصل أنه �قاد �ه األذن �األذن

ق�متها إذا �انت عن خطأ من السید إال إذا �انت ق�مة األذن أكثر من ق�مة العبد الجاني فُ�سلم 
برمته إلیهم،  ،و�سلم �كامله ،هذا العبد الجاني ألول�اء المجني عل�ه؛ ألنه ال �غرم العبد وز�ادة

 ت المال.الذي �ظهر أنه دفع األرش هذا من بی -عل�ه الصالة والسالم-لكن النبي 
َوَ�اَنْت َعاِقَلُتُه ُفَقَراَء َفَلْم  ،َوَ�اَنْت اْلِجَناَ�ُة َخَطأً  ،َوَقْد َحَمَلُه اْلَخطَّاِبيُّ َعَلى َأنَّ اْلَجاِنَي َ�اَن ُحر�ا"

 َعَلى اْلَعْبِد إْن َ�اَن اْلَمْجِنيُّ َ�ْجَعْل َعَلْیِهْم َشْیًئا إمَّا ِلَفْقِرِهْم َوِ�مَّا ِألَنَُّهْم َال َ�ْعِقُلوَن اْلِجَناَ�َة اْلَواِقَعةَ 
، َوَقْد َ�ُكوُن اْلَجاِني ُغَالًما ُحر�ا َغْیَر َ�اِلٍغ َوَ�اَنْت ِجَناَیُتُه َعْمًدا -َكَما قال اْلَبْیَهِقيّ -َعَلْ�ِه َمْمُلوً�ا 

ِه ِفي اْلَحاِل، َأْو َرآُه َعَلى َعاِقَلِتِه َفَوَجَدُهْم َفَلْم َ�ِجْد َأْرَشَها َعَلى َعاِقَلِتِه، َوَ�اَن َفِقیًرا َفَلْم َ�ْجَعْل َعَل�ْ 
ِلَكْوِنِهْم ُفَقَراَء، َوَال َعَلْ�ِه ِلَكْوِن ِجَناَیِتِه ِفي ُحْكِم اْلَخَطِإ، َ�َ�َُّ َأْعَلُم  ؛ُفَقَراَء َفَلْم َ�ْجَعْلُه َعَلْیِهمْ 

 اْنَتَهى.
ِغیِر َ�ُكوُن ِفي َماِلِه،  ،"َعاِقَلِتهِ َوَلْم َ�ْجَعْل َأْرَشَها َعَلى "َوَقْوُلُه:  اِفِعيِّ َأنَّ َعْمَد الصَّ َهَذا َمْذَهُب الشَّ

 ."َوَال َتْحِمُلُه اْلَعاِقَلةُ 
عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ �النس�ة لل�الغ المكلف، عمد الصبي والمجنون حكمه 

 نعم. حكم الخطأ ال �قاد �ه، وتحمل جنایته العاقلة، ول�ست عل�ه،
َ�ْعِني َمَع اْحِتَماِل َأنَُّه َخَطٌأ، َوَهَذا اتَِّفاٌق َوَمَع اْحِتَماِل َأنَُّه َعْمٌد َ�َما  "َأْو َرآُه َعَلى َعاِقَلِتهِ "َوقوله: "

 ."َذَهَب إَلْ�ِه اْلَهاَدِو�َُّة َوَأُبو َحِن�َفَة َوَماِلٌك. و�الجملة فال بد من احتمال للحدیث �ما ال �خفى
 دنا، و�الجملة.سقط عن
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 طالب: و�الجملة فال بد من احتمال للحدیث �ما ال �خفى.
 ، هذا سقط، فال بد من؟نعم

 طالب: من احتمال للحدیث �ما ال �خفى.
 طالب:...

ألنه ال �مكن أن ُیهدر، ال تهدر الجنا�ة سواء �انت في النفس أو في الطرف ال �مكن أن ؛ نعم
 لبتة.أتهدر جنا�ة على مسلم 

 طالب:...
 �هللا أعلم.  ،لكنها �عد، أخرها قلیًال، وال علیهم لكونهم فقراء ،موجودة

 نعم.
هِ َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأبِ " َفَجاَء إَلى  ،ِ�َقْرٍن ِفي ُرْكَبِتهِ  َأنَّ َرُجًال َطَعَن َرُجالً « :�ِه َعْن َجدِّ

َأِقْدِني َفَأَقاَدُه  :ُثمَّ َجاَء إَلْ�ِه، َفَقالَ  ،َحتَّى َتْبَرأَ  :َقالَ ِقْدِني، َفَقاَل: أَ  ،-َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ 
، َفَأْ�َعَدك �َُّ َوَ�َطَل َعَرُجك ،َقْد َنَهْیُتك َفَعَصْیتِني :، َفَقالَ َ�ا َرُسوَل �َِّ َعَرْجتُ  :ُثمَّ َجاَء إَلْ�ِه، َفَقالَ 
َرَواُه َأْحَمُد . »ْرٍح َحتَّى َیْبَرَأ َصاِحُ�هُ َأْن ُ�ْقَتصَّ ِمْن جُ  - َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ - ُثمَّ َنَهى َرُسوُل �َِّ 

اَرقُ  ْرَسالِ  ،ْطِنيّ َوالدَّ ُه، َوَقْد ُدِفَع ِ�َأنَُّه َثَبَت ِلَقاُء ُشَعیْ  َوُأِعلَّ ِ�اإلِْ ٍب ِبَناًء َعَلى َأنَّ ُشَعْیً�ا َلْم ُیْدِرْك َجدَّ
ِه. اْلِجَراَحاِت َحتَّى َ�ْحُصَل  فيَوِفي َمْعَناُه َأَحاِدیُث َتِز�ُدُه ُقوًَّة، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َال ُ�ْقَتصُّ  ِلَجدِّ

 ."اْلُبْرُء ِمْن َذِلكَ 
 وتؤمن السرا�ة.

َراَ�ةُ "   ."َوُتْؤَمَن السِّ
االحتجاج �عمرو بن شعیب عن على �ل حال إشارة إلى اإلرسال في الحدیث إلى الخالف في 

ومنهم من  ،فإن �ان عبد هللا بن عمرو بن العاص ،أب�ه عن جده، على الخالف المراد �الجد
إن الجد محمد بن عبد هللا بن  :إن شعیً�ا لم �سمع من جده عبد هللا بن عمرو، ومن قال :�قول

ح أنه عبد هللا بن والخبر مرسل،  ،ول�س �صحابي ،إن محمد تا�عي :عمرو بن العاص قالوا و�رجَّ
 عمرو وأن شعیً�ا سمع منه �ما صرح بذلك في مواضع.

اِفِعيُّ " ْنِتَظاَر مَ  :َقاَل الشَّ ِمْن اِالْقِتَصاِص َقْبَل  -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى �َُّ -ْنُدوٌب ِبَدِلیِل َتْمِكیِنِه إنَّ اِال
 ."البرء

صاحب الشأن وُ�خبر �الت�عة أنه احتمال أن �عني ول�س بواجب، االنتظار مندوب و�عرض على 
األمر ال �عدوه، �عطى فیز�د الجرح، أو ال یبرأ، أو تترتب عل�ه آثار، فإذا تنازل عن هذه اآلثار 

ألنه قیل له...،  ؛أُهِدر ،مثل الذي ُعِرج هنا، أصیب �العرج ،اكون الز�ادة هدرً تو�ذا زاد  ،مقابله
 نعم.
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لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َص -َمَفاِسِد َواِجٌب، َوِ�ْذُنُه َوَغْیُرُهْم إَلى َأنَُّه َواِجٌب؛ ِألَنَّ َدْفَع الْ اْلَهاَدِو�َُّة  َوَذَهبت"
 ."ِ�َما َیُئوُل إَلْ�ِه ِمْن اْلَمْفَسَدةِ  - َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ -ِتَصاِص َ�اَن َقْبَل ِعْلِمِه ِ�اِالقْ  -َوَسلَّمَ 

 طالب:...
�اء ال �مكن فیها المماثلة، ال تؤمن السرا�ة الزائدة، هذا إذا ُأمنت السرا�ة الزائدة ألن هناك أش

و�ان الجرح هذا ینتهي إلى حد، �عني له حد ینتهي إل�ه �حیث ال �ختلف من فالن إلى عالن 
 فإن ف�ه األرش، أرش الجنا�ة.�قاد �ه، و�ذا �ان ال ینتهي إلى حد 

 طالب:...
  إنه �فعل �ه حتى �عرج؟

 ،وتتفاوت الوقائع من شخص إلى شخص ،مثل هذه األمور تتفاوت فیها األنظار ،على �ل حال
ولها  ،�عني ف�ما دون النفس ال شك أنها لها ت�عات ،فاألمر مو�ول فیها إلى اجتهاد القاضي

ه ألنه ل ؛لكن إذا �ان الجرح ینتهي إلى عظم مثًال �قتص منه ،قد ال تقدر �أمور �ل�ة عامة ،اآثارً 
ف�ه الحكومة،  ینقص هذا تكون  لكن شيء ال ینتهي إلى عظم ال یؤمن منه أن یزاد ف�ه أو ،نها�ة
 نعم.

ا َوَما ِفي ْخَرى ِ�َحَجٍر، َفَقَتَلْتهاْقَتَتَلْت اْمَرَأَتاِن ِمْن ُهَذْیٍل، َفَرَمْت إْحَداُهَما اْألُ «َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َقاَل: "
َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه -، َفَقَضى َرُسوُل �َِّ -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّم-إَلى َرُسوِل �َِّ َ�ْطِنَها، َفاْخَتَصُموا 

نٌ  »: َأنَّ ِدَ�َة َجِنیِنَها ُغرَّةٌ -َوَسلََّم  ُهَما  "َعْبٌد َأْو َوِلیَدةٌ " ،ِ�َضمِّ اْلَغْیِن اْلُمْعَجَمِة َوَتْشِدیِد الرَّاِء ُمَنوَّ
  ."»َهاتثَ َعَلى َعاِقَلِتَها َوَورَ َوَقَضى ِبِدَ�ِة اْلَمْرَأِة «  ُغرٍَّة َوَأْو ِللتَّْقِس�ِم ال للشك،َبَدٌل ِمنْ 

و�عض الجنا�ات من هذا  ،للتقس�م للتقس�م أو للشك، �عني �عض الجنا�ات من هذا النوع فیها عبد
غّرة عبد، و�ذا �ان أنثى النوع فیها ولیدة، فإذا �ان المجني عل�ه الساقط من �طن األم ذَ�ر 

أو  اوهو ُمخیَّر أن �أخذ عبدً  ،ألن أو هنا للتقس�م، ول�ست للشك، و�مكن أن تأتي للتخییر ؛فولیدة
 .أو ولیدة اولیدة، أو الجاني یدفع عبدً 

 المقصود أن أو لها معاني منها ما ذ�ره للتقس�م. 
، وِفي ُسَنِن َأِبي َداُود َأنَّ اْلَمْرَأَة »ثََّها َوَلَدَها َوَمْن َمَعهُ َوَقَضى ِبِدَ�ِة اْلَمْرَأِة َعَلى َعاِقَلِتَها َوَورَ «"

َأنَّ ِمیَراَثَها ِلَبِنیَها  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -الَِّتي ُقِضَي َعَلْیَها ِ�اْلُغرَِّة ُتُوفَِّیْت َفَقَضى َرُسوُل �َِّ 
 . "َواْلُعْقَل َعَلى َعَصَبِتَها

 .والَعقل
َثَها َ�ُعوُد إَلى اْلَقاِتَلِة، َوِقیَل: َ�ُعوُد إَلى والع" قل على عصبتها، َوِمْثُلُه ِفي ُمْسِلٍم، َفَضِمیُر َورَّ

اَل َفقَ "َفَقَضى ِبِدَیِتَها ِلَزْوِجَها َوَوَلِدَها  ،َال  :َوَذِلَك َأنَّ َعاِقَلَتَها َقاُلوا: إنَّ ِمیَراَثَها َلَنا، َفَقالَ  ،اْلَمْقُتوَلةِ 
َدًة َفَغْیٍن ُمْعَجَمٍة،   النَّاِ�َغةِ ْبنُ ا ،ُمْهَمَلِة َوَفْتِح اْلِم�ِمِ�َفْتِح اْلَحاِء الْ  "َحَملُ  ِ�النُّوِن َ�ْعَد اْألَِلِف ُمَوحَّ

َأَكَل، َوَال َنَطَق، َوَال  َ�ا َرُسوَل �َِّ َ�ْ�َف ُ�ْغَرُم َمْن َال َشِرَب، َوَال  :اْلُهَذِليُّ «َوُهَو َزْوُج اْلَمْرَأِة اْلَقاِتَلِة 



 
 

 
 
 

9 i p 
 

4ò ¶ =̂flÎà÷Ÿ̂=Ñgƒ=ÅÏê Ÿ̂=ÌŸ_≈› 9 

 ِ�َصْوِت ُنْطٍق، َأْو ُ�َكاٍء َفِمْثُل َذِلَك ُ�َطلُّ  ْعَلْم َحَ�اُتهُ ْوِت ُیِر�ُد َأنَُّه َلْم �ُ اِالْسِتْهَالُل َرْفُع الصَّ  »اْسَتَهلَّ؟
  ."اِة التَّْحِت�َِّة أوله َمْضُموَمةً ِ�اْلُمَثنَّ 

 �عني ُیهَمل وُ�لغى.
ِم َعَلى َأنَُّه ُمَضاِرٌع َمْجُهوٌل ِمْن َطلَّ التَّْحِت�َِّة أوله َمْضُموَمًة  ِ�اْلُمَثنَّاةِ " َوَمْعَناُه ُیْهَدُر  ،َوَتْشِدیِد الالَّ

ِم َعَلى َأنَّ  ،َوَال ُ�ْضَمنُ  َوُ�ْلَغى َدِة َوَتْخِف�ِف الالَّ   ."ُه َماٍض ِمْن اْلُ�ْطَالنِ َوُ�ْرَوى ِ�اْلُمَوحَّ
 ومثل ذلك �طل.

انِ  إنََّما َهَذا« :-لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َل َرُسوُل �َِّ َفَقا" ِمْن َأْجِل َسْجِعِه الَِّذي  ،ِمْن إْخَواِن اْلُكهَّ
 . "ُمتََّفٌق َعَلْ�هِ  ،»َسَجعَ 

 ِفي اْلَحِدیِث َمَساِئُل:"
ِف�ِه اْلُغرَُّة ُمْطَلًقا َسَواٌء اْنَفَصَل  ِجَناَ�ِة َوَجبَ  ِ�َسَبِب الْ ِف�ِه َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلَجِنیَن إَذا َماتَ  اْألُوَلى: 

ًتا ِه َوَخَرَج َمیِّ َ�ُة َ�اِمَلةً  ،َعْن ُأمِّ  ."َأْو َماَت ِفي َ�ْطِنَها، َفَأمَّا إَذا َخَرَج َح��ا ُثمَّ َماَت، َفِف�ِه الدِّ
ثم ُجني عل�ه فهو  ،ة مستقرةا ح�اولو �ان ابن یوم، إذا خرج ح��  ،ألنه إنسان، نفس �املة الحقوق 
ألنه ما دامت روحه في جسده  ؛ولو �ان معوًقا، حقوقه �املة ،كامل الحقوق. ولو �ان مشوًها

أو قرر  ،اأو مشوهً  افهو مسلم �امل الحقوق، و�عض الناس یتساهل إذا �ان المولود معوقً 
ه �حال، ولو �ان ولو األط�اء أنه �غلب على الظن أنه ال �ع�ش �ل هذا ال تجوز الجنا�ة عل�

نه معوق أو مشوه أو ف�ه �ذا إ :كانت هذه صفته، و�سأل دائًما أنه إذا ُفحص على الجنین وقیل
 فهل �جوز إسقاطه؟ ،أو ف�ه �ذا

محافظة على ح�اة األم  إذا تعرضت ح�اة األم للخطر، فالال �جوز إسقاطه، �هللا المستعان، إال 
ولو �ان سل�ًما مئة في المئة إذا �انت أمه في خطر  ،أولى من المحافظة على ح�اة الجنین

 مثل هذا ُ�خرج من �طنها.، وخطر إن �قي في �طنها أنها تموت �سب�ه
مَِّة َوَعَدُم ُوجُ  �أن َوَلِكنَُّه َال ُبدَّ َأْن ُ�ْعَلَم َأنَُّه َجِنینٌ " وِب َتْخُرُج ِمْنُه َیٌد، َأْو ِرْجٌل َوِ�الَّ َفاْألَْصُل َبَراَءُة الذِّ

َر اْلُغرََّة ِفي اْلَحِدیِث ِ�َعْبٍد، َأْو َوِلیَدٍة َوِهَي اْألََمةُ  ْعِبيُّ و  ،اْلُغرَِّة، َوَقْد َفسَّ اْلُغرَُّة َخْمُسِماَئِة  :َقاَل الشَّ
  ."ِدْرَهمٍ 

ستمائة؟  أمُعشر د�ة األم، ُعشر د�ة األم، �عني خمس من اإلبل، ومن الدراهم خمسمائة �عني 
 ُعشر د�ة األم �م؟من الدراهم، 

 طالب:...
 ستمائة؟  أمخمسمائة 

خمسمائة الدینار �عشرة  :هنا �قول: خمسمائة، لعل الصرف في عهد اإلمام الشعبي حینما قال
والمرأة على النصف خمسة آالف والعشر خمسمائة  ،دراهم، وحینئذ تكون د�ة الد�ة عشرة آالف



 
 

i p 
 

F=‡̧ å Ÿ̂=€gã06E 10 

والد�ة اثنا عشر ألًفا، ود�ة المرأة الحرة ستة  ،او�ال فاألصل أن الصرف الدینار اثنا عشر درهمً 
 آالف وُعشرها ستمائة.

ِبلِ  ،َوِعْنَد َأِبي َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث ُبَرْ�َدَة ِماَئُة َشاةٍ " إْذ ِهَي اْألَْصُل ِفي  ،َوِقیَل: َخْمٌس ِمْن اإلِْ
َ�اِت، َوَهَذا ِفي َجِنیِن اْلُحرَِّة. َوَأمَّا جَ    ."ِنیُن اْألََمةِ الدِّ

 ن، وُعشرها خمس.و ألن د�ة األم خمس ؛خمس من اإلبل
ُص ِ�اْلِقَ�اِس َعَلى ِدَیِتَهاَوَأمَّا َجِنیُن اْألََمِة "  ،َفَكَما َأنَّ اْلَواِجَب ِق�َمُتَها ِفي َضَماِنَها ،َفِقیَل: ُ�َخصَّ

ِزَم ِف�ِه  ،اْلِق�َمةِ  ْرَش َمْنُسوً�ا إَلىُن اْلَواِجُب ِفي َجِنیِنَها األَ َفَ�ُكو َوِقَ�اُسُه َعَلى َجِنیِن اْلُحرَِّة، َفِإنَّ الالَّ
َ�ةِ  ِزُم ِف�ِه ِنْصَف ُعْشِر ِق�َمِتَها ،ِنْصُف ُعْشِر الدِّ  .َفَ�ُكوُن الالَّ

  ."المسألة الثالثة
ر �عني ق�مة الد�ة الكاملة نصف عشر الد�ة �عني الكاملة د�ة الذ�ر مئة من اإلبل نصف الُعش

 خمس من اإلبل، ألف دینار نصف الُعشر خمسون دیناًرا، وهكذا.
 طالب:...

هو األصل أنه ال تثبت أحكامه إال إذا ُنفخت ف�ه الروح، ال تثبت أحكامه إال إذا ُنفخت ف�ه 
فإذا  ،الروح، وتثبت أحكام األم �التخلیق، �عني ما یتعلق �ه إذا نفخت ف�ه الروح، وما یتعلق �األم

ر �ا ن ف�ه خلق إنسان، وهذا من أحكامه هو، لكن لو تعرض المرأة فأسقطت ما وصل إلى ُصوِّ
 حد نفخ ف�ه الروح ال شك أن هذه ُتقدر �قدرها.

 طالب:...
وما عداها مق�س  ،األصل الدنانیر �عني الخالف هل األصل اإلبل، وما عداها مق�س علیها أو 

 على أصله، و�لٌّ  ،ذا خالف بین أهل العلموماعداها مق�س علیها، ه ،علیها أو األصل الدراهم
فأهل  ،نها �لها أصول، �لها أصول، و�عامل اإلنسان �ما یتعامل �ه غالً�اإ :ومنهم من �قول

 وأهل الحاضرة �عاملون �الدراهم والدنانیر وهكذا. ،ال�اد�ة �عاملون �اإلبل
َیُدلُّ َعَلى َأنَُّه َال َ�ِجُب اْلِقَصاُص ِفي ِمْثِل  »اِقَلِتَهاَوَقَضى ِبِدَ�ِة اْلَمْرَأِة َعَلى عَ «الثَّاِنَ�ُة: َقْوُلُه: "

، َفِإنَّ َذِلَك اْلَقْتَل َ�اَن ِ�َحَجٍر َصِغیرٍ  ، َأْو ُعوٍد َهَذا، َوُهَو ِمْن َأِدلَِّة َمْن ُیْثِبُت ِشْ�َه اْلَعْمِد، َوُهَو اْلَحقُّ
َ�ُة َعَلى اْلَعاِقَلِة، َوَال ِقَصاَص ِف�ِه َصِغیٍر َال ُ�ْقَصُد ِ�ِه اْلَقْتُل ِ�َحْسِب اْألَ  ْغَلِب َفَتِجُب ِف�ِه الدِّ

 َواْلَحَنِف�َُّة َتْجَعُلُه ِمْن َأِدلَِّة َعَدِم ُوُجوِب اْلِقَصاِص ِ�اْلُمْثَقِل.
َ�ُة َعَلى اْلَعاقِ  َلِة َواْلَعاِقَلُة ُهْم اْلَعَصَ�ُة، الثَّاِلَثُة: ِفي َقْوِلِه: َعَلى َعاِقَلِتَها َدِلیٌل َعَلى َأنََّها َتِجُب الدِّ

َرْت ِ�َمْن َعَدا اْلَوَلِد َوَذِوي اْألَْرَحاِم َ�َما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث ُأَساَمَة ْبِن ُعَمْیٍر، َفَقاَل  ،َوَقْد ُفسِّ
َ�ُة َعَلى « :، َفَقالَ -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َأُبوَها: إنََّما َ�ْعِقُلَها َبُنوَها َفاْخَتَصُموا إَلى َرُسوِل �َِّ  الدِّ

َب اْلُ�َخاِريُّ  ،»اْلَعَصَ�ِة، َوِفي اْلَجِنیِن ُغرَّةٌ  َ�اَب َجِنیِن اْلَمْرَأِة، َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَلى اْلَواِلِد " :َوِلَهَذا َبوَّ
 ."َوَعَصَ�ِة اْلَواِلِد َال َعَلى اْلَوَلدِ 
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اِفعِ   : وَال َأْعَلُم ِخَالًفا ِفي َأنَّ اْلَعاِقَلَة اْلَعَصَ�ةُ َقاَل الشَّ َر ِ�اْألَْقَرِب  ،َوُهْم اْلَقَراَ�ُة ِمْن ِقَبِل اْألَِب  ،يُّ َوُفسِّ
ِث یَفاْألَْقَرِب ِمْن َعَصَ�ِة الذََّكِر اْلُحرِّ اْلُمَكلَِّف. َوِفي َذِلَك ِخَالٌف َ�ْأِتي ِفي اْلَقَساَمِة. َوَظاِهُر اْلَحدِ 

َ�ِة َعَلى اْلَعاِقَلةِ  َوَخاَلَف َجَماَعٌة ِفي ُوُجوِ�َها َعَلْیِهْم، َفَقاُلوا: َال  ،َوِ�ِه َقاَل اْلُجْمُهورُ  ،ُوُجوُب الدِّ
 . "ُ�ْعَقُل َأَحٌد َعْن َأَحدٍ 

ص هذه النصوص ، جنایته برقبتهأي وال تزر وازرة وزر أخرى، �لٌّ  وال مفر  ،لكن صحَّ ما ُ�خصِّ
 بها. من القول

َصلَّى �َُّ -َأنَّ َرُجًال َأَتى إَلى النَِّبيِّ « :ُمْسَتِدلِّیَن ِ�َما ِعْنَد َأْحَمَد َوَأِبي َداُود َوالنََّساِئيُّ َواْلَحاِكِم"
-َل َلُه النَِّبيُّ : َمْن َهَذا؟ َقاَل: اْبِني، َفَقا-َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 

، َوِعْنَد َأْحَمَد َوَأِبي َداُود َوالتِّْرِمِذيِّ »: إنَُّه َال َ�ْجِني َعَلْ�ك، َوَال َتْجِني َعَلْ�هِ -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 
ِني َجاٍن إالَّ َعَلى َال َ�جْ «َقاَل:  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن اْألَْحَوِص َأنَُّه 

َ�ِة َعَلى اْلَعاِقَلِة ِ�َأنَّ اْلُمَراَد ِ�ِه  ،»َنْفِسِه، وَال َ�ْجِني َجاٍن َعَلى َوَلِدهِ  َوُجِمَع َبْیَنُهَما َوَ�ْیَن ُوُجوِب الدِّ
َعَلى اْلَقْوِل ِ�َأنَّ اْلَواِلَد َواْلَوَلَد اْلَجزَاُء اْألُْخَرِويُّ َأْي َال َ�ْجِني َعَلْ�ِه ِجَناَ�ًة ُ�َعاَقُب ِبَها ِفي اْآلِخَرِة، وَ 

، َفَال َیِتمُّ اِالْسِتْدَالل.  َلْ�َسا ِمْن اْلَعاِقَلِة َ�َما َقاَلُه اْلَخطَّاِبيُّ
اِن ِمْن َأْجِل َسْجِعِه ا«: -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -الرَّاِ�َعُة: َقْوُلُه   لَِّذي إنََّما ُهَو ِمْن إْخَواِن اْلُكهَّ

 . "ُ�ْظِهُر َأنَّ َقْوَلُه ِمْن َأْجِل َسْجِعِه ُمْدَرٌج َفِهَمُه الرَّاِوي  »َسَجعَ 
السجع من الب�ان، ومن الب�ان السحر، والسجع من شب�ه �الكهانة، والذي سجع من إخوان  ،نعم

ضرٌب وهذا �له ف�ما إذا استعمل الب�ان في إ�طال الحق، إ�طال الحق ونصر ال�اطل هو  ،الكهان
من السحر وضرٌب من الكهانة، أما إذا استعمل هذا الب�ان في إظهار الحق ودحض ال�اطل فال 

 شك أن هذا نوٌع من الجهاد، وفرٌق بین األمر�ن.
ْجعِ " ْخِص ِلَوْجَهْیِن: َأَحُدهُ  ،َفِف�ِه َدِلیٌل َعَلى َ�َراَهِة السَّ َما َأنَُّه َقاَل اْلُعَلَماُء: إنََّما َ�ِرَهُه ِمْن َهَذا الشَّ

ْرِع َوأراد إْ�َطاَلُه.   َعاَرَض ِ�ِه ُحْكَم الشَّ
ْجُع الَّذِ  ْجِع َمْذُموَماِن. فَأمَّا السَّ ي َوَرَد الثَّاِني: َأنَُّه َتَكلََّفُه ِفي ُمَخاَطَبِتِه، َوَهَذاِن اْلَوْجَهاِن ِمْن السَّ

ْوَقاِت، َوُهَو َ�ِثیٌر ِفي اْلَحِدیِث َفَلْ�َس ِمْن َهَذا؛ ِألَنَُّه َال ِفي َ�ْعِض اْألَ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ِمْنُه 
ْرِع، َوَال َیَتَكلَُّفُه، َفَال َنْهَي َعْنُه.  ُ�َعاِرُض ُحْكَم الشَّ

َسَأَل َمْن  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -ُعَمَر «َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ ِمْن َحِدیِث اْبِن َع�َّاٍس َأنَّ قوله: 
ِفي اْلَجِنیِن؟ َفَقاَم َحَمُل ْبُن النَّاِ�َغة المذ�ور في  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َشِهَد َقَضاَء َرُسوِل �َِّ 

َحُه  َفَذَكَرُه ُمْخَتَصًرا، »الحدیث قبلِه، َفَقاَل: ُ�ْنت َبْیَن َیِدي اْمَرَأَتْیِن، َفَضَرَ�ْت إْحَداُهَما اْألُْخَرى  َوَصحَّ
 اْبُن ِح�َّاَن َواْلَحاِكُم.

فقال المغیرة: شهدُت رسول  ،وأخرجه أبو داود بلفظ: أن عمر سأل الناس عن إمالص المرأة
قضى ف�ه �غّرٍة عبٍد أو أمة، فقال: ائتني �من �شهد معك، قال:  -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا 
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ل أبو عبید: إمالص المرأة إنما ُسّمي فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له، ثم قال أبو داود: قا
ما زلق من الید وغیرها فقد ملص.  ألن المرأة تزلقه قبل وقت الوالدة، و�ذلك �ل ؛إمالًصا

 ."انتهى. وال بد أن ُ�علم أن الجنین
 وال زال هذا المفهوم لإلمالص مستعمًال.

 ."تلته الجان�ةوال بد أن ُ�علم أن الجنین قد تخلق وجرى ف�ه الروح، لیتصف �أنها ق"
 الجنا�ة.

روه �ما ظهر ف�ه صورة اآلدمي من ید أو أص�ع لیتصف �أنها قتلته الجنا�ة، والشافع�ة فسَّ "
فحكمه �ذلك إن  ،وغیرهما، و�ن لم تظهر ف�ه الصورة، وشهد أهل الخبرة �أن ذلك أصل اآلدمي

لحدیث دلیل على أن كانت الصورة خف�ة، و�ن شك أهل الخبرة لم �جب ف�ه شيء اتفاًقا، وفي ا
 ."في الجنین غرٌة ذ�ًرا �ان أو أنثى إلطالقه

 تعبت؟
 .اك خیرً �طالب: نقف �ا ش�خ هللا �جز 


