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

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

 .كثیًرا
 : الجنا�اتفي البلوغ وشرحه في �تاب  -رحمه هللا- قال 
َغْیِن اْلُمْعَجَمِة َوُسُكوِن اْلُمَثنَّاِة ِ�َكْسِر الْ  "َقاَل: ُقِتَل ُغَالٌم ِغیَلةً  -َرِضَي �َُّ َعْنُهَما-َوَعْن اْبِن ُعَمَر "

: َلْو اْشَتَرَك ِف�ِه َأْهُل َصْنَعاَء َلَقَتْلتهْم ِ�ِه. َأْخَرَجُه -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -َأْي ِسر�ا، َفَقاَل ُعَمُر  ،التَّْحِت�َّةِ 
َناِفٍع َأنَّ ُعَمَر َقَتَل َسْ�َعًة ِمْن َأْهِل َصْنَعاَء ، َوَأْخَرَجُه اْبُن َأِبي َشْیَ�َة ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن "اْلُ�َخاِريُّ 

ًة ِبَرُجٍل". َوَأْخَرَجُه ِفي اْلُمَوطَِّإ ِ�َسَنٍد آَخَر ِمْن َحِدیِث اْبِن اْلُمَسیِِّب َأنَّ ُعَمَر َقَتَل َخْمَسًة َأْو ِستَّ 
 َصْنَعاَء َلَقَتْلتهْم ِ�ِه َجِم�ًعا. ِبَرُجٍل َقَتُلوُه ِغیَلًة، َوَقاَل َلْو َتَماَألَ َعَلْ�ِه َأْهُل 
ٌة َأْخَرَجَها الطََّحاِويُّ َواْلَبْیَهِقيُّ  َثِني َجِر�ُر ْبُن َحاِزٍم َأنَّ  :َعْن اْبِن َوْهٍب َقالَ  ،َوِلْلَحِدیِث ِقصَّ َحدَّ

َثُه َعْن َأِب�ِه َأنَّ اْمَرَأًة ِ�َصنْ الاْلُمِغیَرَة ْبَن  ْنَعاِنيَّ َحدَّ َوَتَرَك ِفي  ،َعاَء َغاَب َعْنَها َزْوُجَهاَحِك�م الصَّ
إنَّ  :َفِاتََّخَذْت اْلَمْرَأُة َ�ْعَد َزْوِجَها َخِلیًال، َفَقاَلْت َلهُ  ،َأِصیلٌ  :ِحْجِرَها اْبًنا َلُه ِمْن َغْیِرَها ُغَالًما ُ�َقاُل َلهُ 

ُجلُ  ،ُه َفَطاَوَعَهاَفاْمَتَنَعْت ِمنْ  ،َفَأَبى ،َهَذا اْلُغَالَم َ�ْفَضُحَنا َفاْقُتْلهُ  َوَرُجٌل  َفاْجَتَمَع َعَلى َقْتِل اْلُغَالِم الرَّ
َوَطَرُحوُه ِفي َرِك�ٍَّة ِفي َناِحَ�ِة  ،َوَجَعُلوُه ِفي َعْیَ�ةٍ  ،ُثمَّ َقطَُّعوُه َأْعَضاءً  ،آَخُر َواْلَمْرَأُة َوَخاِدُمَها َفَقَتُلوهُ 

َة، َوِف�َه: َفُأِخَذ َخِلیُلَها َفاْعَتَرفَ َوَذَكَر الْ  ،اْلَقْرَ�ِة َلْ�َس ِفیَها َماءٌ  َفَكَتَب  ،ُثمَّ اْعَتَرَف اْلَ�اُقونَ  ،ِقصَّ
، َفَكَتَب ُعَمُر ِ�َقْتِلِهْم َجِم�ًعا، -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -ِ�َشْأِنِهْم إَلى ُعَمَر  -َوُهَو َیْوَمِئٍذ َأِمیرٌ  -َ�ْعَلى

-َوِفي َهَذا َدِلیٌل َأنَّ َرْأي ُعَمَر  َعاَء اْشَتَرُكوا ِفي َقْتِلِه َلَقَتْلتهْم َأْجَمِعیَن.َوَقاَل: َ�َ�َِّ َلْو َأنَّ َأْهَل َصنْ 
َوَظاِهُرُه َوَلْو َلْم ُیَ�اِشْرُه ُ�لُّ َواِحٍد؛ َوِلَذا ُقْلَنا إنَّ ِف�ِه  ،َأنَُّه ُتْقَتُل اْلَجَماَعُة ِ�اْلَواِحدِ  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ 

، َوَقْوُل ُعَمَر: َلْو َتَماَألَ َأْي َتَواَفَق َدِلیٌل َعَلى َذِلَك. َوِفي َقْتِل اْلَجَماَعِة َدِلیًال ِلقَ  ْوِل َماِلٍك َوالنََّخِعيِّ
 ِ�اْلَواِحِد َمَذاِهُب:

ُل: َهَذا  - �َُّ َعْنهُ َرِضيَ -َوِ�َلْ�ِه َذَهَب َجَماِهیُر ُفَقَهاِء اْألَْمَصاِر، َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن َعِليٍّ  ،اْألَوَّ
ِرَقِة  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -َوَغْیرِِه، َوَقْد َأْخَرَج اْلُ�َخاِريُّ َعْن َعِليٍّ  ِفي َرُجَلْیِن َشِهَدا َعَلى َرُجٍل ِ�السَّ

لِ َوَأْخطَ  ،َهَذا الَِّذي َسَرقَ  :ُثمَّ َأَتَ�اُه ِ�آَخَر، َفَقاَال  ،-َرِضَي �َُّ َعْنهُ -َفَقَطَعُه َعِليٌّ  َفَلْم  ،ْأَنا َعَلى اْألَوَّ
ِل، َوَقالَ  ،ُ�ِجْز َشَهاَدَتُهَما َعَلى اْآلَخرِ  َلْو َأْعَلُم َأنَُّكَما َتَعمَّْدُتَما َلَقَطَعْتُكَما. َوَال  :َوَأْغَرَمُهَما ِدَ�َة اْألَوَّ

 َفْرَق َبْیَن اْلِقَصاِص ِفي اْألَْطَراِف َوالنَّْفِس.
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اِفِعيِّ َوَجَماَعٍة َوِرَواَ�ٌة َعْن َماِلٍك َأنَُّه َ�ْخَتاُر اْلَوَرَثُة َواِحًدا ِمْن اْلَجَماَعِة. َوالثَّاِني: ِللنَّاِصِر  َوالشَّ
ة ِمْن  ،َفَمْن َخَرَجْت َعَلْ�ِه اْلُقْرَعُة ُقِتلَ  ،ُ�ْقَرُع َبْیَنُهمْ  :َوِفي ِرَواَ�ٍة َعْن َماِلكٍ  َوَ�ْلَزُم اْلَ�اُقوَن اْلِحصَّ

َ�ةِ   ."الدِّ
 ال�اقین ال�اقین.

ُتُهْم َأنَّ اْلَكَفاَءَة ُمْعَتَبَرٌة، َوَال ُتْقَتُل اْلَجَماَعُة �ِ " َ�ِة، َوُحجَّ ة ِمْن الدِّ اْلَواِحِد َ�َما َال َوَ�ْلَزُم اْلَ�اقیَن اْلِحصَّ
 .ُ�ْقَتُل اْلُحرُّ ِ�اْلَعْبدِ 

َ�ُة ِرَعاَ�ٌة ِلْلُمَماَثَلِة، َوَال َوْجَه ِلَتْخِص�ِص َوُأِجیَب ِ�َأنَُّهْم َلْم ُ�ْقَتُلوا ِلِصَفٍة زَاِئَدٍة فِ   ي اْلَمْقُتوِل َبْل الدِّ
 َ�ْعِضِهْم.

ُمَماَثَلُة، َهِذِه َأْقَواُل اْلُعَلَماِء ِفي اْلَمْسَأَلِة َوالظَّاِهُر َقْوُل َداُود؛ ِألَنَُّه َتَعاَلى َأْوَجَب اْلِقَصاَص، َوُهَو الْ 
وُح ِبَها، َفِإْن ُزِهَقْت ِ�َمْجُموِع  ،َوَقْد اْنَتَفْت ُهَنا ُثمَّ ُموِجُب اْلِقَصاِص ُهَو اْلِجَناَ�ُة الَِّتي ُتْزَهُق الرُّ

، َوِ�ْن َ�اَن  َف ُ�ْقَتُل ِعْنَد اْلُجْمُهوِر؟ِفْعِلِهْم َفُكلُّ َفْرٍد َلْ�َس ِ�َقاِتٍل َفَك�ْ  َوِ�نََّما َ�ِصحُّ َعَلى َقْوِل النََّخِعيِّ
َعَلى َأنَُّه َال َسِبیَل  ،َواْلُجْمُهوُر َ�ْمَنُعوَنهُ  ،ٍد َقاِتًال ِ�اْنِفَراِدِه َلِزَم َتَواُرُد اْلُمْؤِثَراِت َعَلى َأَثٍر َواِحدٍ ُكلُّ َواحِ 

ِجَناَ�ٍة َقاِتَلٌة فرَض َمْعِرَفِتَنا ِ�َأنَّ ُ�لَّ  ْو ِ�ِفْعِل َ�ْعِضِهْم، َفِإنإَلى َمْعِرَفِة َأنَُّه َماَت ِ�ِفْعِلِهْم َجِم�ًعا، أَ 
 .�ما قیل ِ�اْنِفَراِدَها َلْم َیْلَزْم َأنَُّه َماَت ِ�ُكلٍّ ِمْنَها، َفَال ِعْبَرَة ِ�اْألَْسَبقِ 

ةُ َفِفْعُل َصَحاِبيٍّ َال �ُقوُم ِ�ِه  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -ُعَمَر  َوَأمَّا ُحْكمُ  َوَدْعَوى َأنَُّه إْجَماٌع َغْیُر  ،ُحجَّ
َتْلَزُمُهْم ِدَ�ٌة َواِحَدٌة؛ ِألَنََّها ِعَوٌض َعْن َدِم  فالالزمَوِ�َذا َلْم َ�ِجْب َقْتُل اْلَجَماَعِة ِ�اْلَواِحِد، ، ْقُبولَ مَ 

 .اْلَمْقُتولِ 
ْجَماعِ َوِقیَل: َیْلَزُم ُ�لَّ َواِحٍد َون  ْرَناُه ُهَنا ،َسَب َقاِئُلُه إَلى ِخَالِف اإلِْ  َلَنا َقَتلُ  َقِوَي ُثمَّ  ،َهَذا َما َقرَّ

َدةِ  ،اْلَجَماَعَة ِ�اْلَواِحدِ  ْرَنا َدِلیَلُه ِفي َحَواِشي َضْوِء النََّهاِر، َوِفي َذْیِلَنا َعَلى اْألَْ�َحاِث اْلُمَسدِّ  ."َوَحرَّ
عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصح�ه الحمد � رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على 

 أجمعین،
لُ�مكِّن  ؛ضي في الذي �قتل الرجل الذي ح�سه غیره، رجل �ح�س �مسك رجالً في الحدیث الما 

والذي ح�سه وأمسكه ُ�حَ�س، وُضعِّف هذا الحدیث  ،غیره ل�قتله، جاء في الخبر أن القاتل ُ�قَتل
حینما قتل الجماعة �الواحد في الحدیث الذي یل�ه،  -رضي هللا عنه-وهذا القول �قصة عمر 

وأنه  ،و�ونه من فعل عمر وهو صحابي �ما �قول الشارح .ح في ال�خاري وهو مخرج في الصح�
وصحابي ل�س  ،هذا �الم ل�س �صح�ح، بل هو قول صحابي �محضر من الصحا�ةفل�س �حجة 

كالصحا�ة، و�نما هو خل�فة راشد، ُأِمرنا �االقتداء �ه واالهتداء �سنته، ولذا المرجح هو قول 
م فوهو أن الذي ُ�قتل �ه واحد  ،أما القول الثانيو واحد، الجمهور �أن الجماعة �قتلون �ال هذا تحكُّ

 .ل�س من العدل ،ول�س من العدل أن ُ�قَتل واحد وُ�تَرك ال�اقي
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ألنه وسیلة إلى حصول الفوضى والقتل إذا ُعِدم القصاص،  ؛وأما القول األخیر فل�س �شيء 
قط عنه القصاص، وهذا القول ل�س ل�س ؛�عني إذا یتماأل إذا أراد شخٌص قتل آخر شّرك غیره

ألنه �فضي إلى فوضى وفساد ذر�ع، �ل من أراد أن �قتل أحًدا  ؛�شيء، وال حظ له من النظر
و�ضمن له ما یلزمه من د�ة، ثم �عد  ،فمن أجل أن یهرب عن القصاص والعدالة ُ�شرِّك غیره

المسألة والمرجح في هذه  ،ذلك یتواطئون عل�ه و�قتلونه و�سلمون بهذا، ولذا هذا القول ال شيء
م، وترك الجم�ع مفٍض إلى فساد ذر�ع ولو لم  ،هو قول الجمهور؛ ألن قتل واحد دون ال�ق�ة تحكُّ

 .-رضي هللا عنه-�كن في ال�اب إال اجتهاد الخل�فة الراشد عمر 
القصة التي غاب عنها زوجها في المرأة التي غاب عنها زوجها واتخذت خلیًال، و�ان لها ولد  

إن هذا  :من الزوج األول، هذه القصة ذ�ر المؤلف وغیره، ف�قول: فامتنعت هنا �قول: فقالت له
ألنه قتل نفس شأنه عظ�م، لكن الدافع الغر�زي للشهوة قد �غطي  ؛فأَبى ،الولد �فضحنا فاقتله

فاجتمع  ،فطاوعها ،العقل، ولذلك لما امتنعت أقدم على قتله، نسأل هللا السالمة والعاف�ة، فامتنعت
دعوا برجل آخر �عینهم على ذلك والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم  ،على قتل الغالم الرجل ورجٌل آخر

و�جعل في  ،ما �قطع إرً�ا�ة في ��س، مثل ما حصل من قضا�ا إقطعوه أعضاء، وجعلوه في عی
قضا�ا من هذا  ،وهذا حصل ،و�وضع موضع القمامة ،كرتون أو في ��س من أك�اس الز�الة

بئر لم  ،وطرحوه في ر��ة بئر ،وجعلوه في عی�ة ،نوع، ولكل قوم وارث، هؤالء قطعوه أعضاءال
 .ف�طلعون على خبره ،ألن البئر التي فیها ماء یردها الناس ؛لئال ُتوَرد ؛ول�س فیها ماء ،تطوى 

�ذا ، المكان الذي ل�س ف�ه ماء ُیهَجر فال ُ�طَرق، و ولذلك قال: في ناح�ة القر�ة ل�س فیها ماء
 ُهجر المكان ما اطلع على هذه الجنا�ة وهذه الجر�مة.

یِن اْلُمْعَجَمِة َوُسُكوِن اْلُمَثنَّاِة التَّْحِت�َِّة َفَحاٍء ُمْهَمَلٍة " ِ�َضمِّ  "اْلُخزَاِعيِّ "َوَعْن َأِبي ُشَرْ�ٍح ِ�َضمِّ الشِّ
اْسُمُه َعْمُرو ْبُن ُخَوْ�ِلٍد َوِقیَل: َغْیُرُه، َقالَ: َقاَل  اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة َفزَاٍي َ�ْعَد اْألَِلِف َعْیٌن ُمْهَمَلٌة،

 »َفَمْن ُقِتَل َلُه َقِتیٌل َ�ْعَد َمَقاَلِتي َهِذِه َفَأْهُلُه َبْیَن ِخَیَرَتْینِ « -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل �َِّ 
َأْخَرَجُه َأُبو . »إمَّا َأْن َ�ْأُخُذوا اْلَعْقَل، َأْو َ�ْقُتُلوا« :یََّنُهَما ِ�َقْوِلهِ ِ�اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة َفَراٍء َتْثِنَ�ُة ِخَیَرٍة بَ 

ِح�َحْیِن �معناه ِمْن َحِدیِث َأِبي ُهَرْ�َرَة   ،َداُود َوالنََّساِئيُّ  . أْصُل -رضي هللا عنه-َوَأْصُلُه ِفي الصَّ
ُثمَّ إنَُّكْم َمْعَشَر ُخزَاَعَة َقَتْلُتْم َهَذا «ِفي َأْثَناِء َ�َالِمِه:  -َوَسلَّمَ  َصلَّى �َُّ َعَلْ�هِ -اْلَحِدیِث َأنَُّه َقاَل 

ُجَل ِمْن ُهَذْیٍل، َوِ�نِّي َعاِقُلهُ  َم َحِدیُث َأِبي ُشَرْ�ٍح ِف�ِه التَّْخِییُر َبْیَن  »َفَمْن ُقِتَل َلهُ  ،الرَّ اْلَحِدیَث، َوَتَقدَّ
 اَة.إْحَدى َثَالٍث، َوَال ُمَنافَ 

َ�ُة َواْلِخَیَرُة ِفي َذِلكَ  : إنَّ اْلَواِجَب َأَحُد َشْیَئْیِن إمَّا اْلِقَصاُص، َأْو الدِّ إَلى  َقاَل ِفي اْلَهْدِي النََّبِويِّ
َ�ِة، َأْو اْلِقَصاُص، َوَال ِخَالفَ  اًنا، َأْو اْلَعْفُو إَلى الدِّ  ِفي َتْخِییرِِه اْلَوِليِّ َبْیَن َأْرَ�َعِة َأْشَ�اء، اْلَعْفُو َمجَّ

َ�ِة؛ َوِف�ِه َوْجَهاِن َأْشُهُرُهَما َمْذَه�ً  ا َأْي َبْیَن َهِذِه الثََّالَثِة، َوالرَّاِ�ُع اْلُمَصاَلَحُة إَلى َأْكَثَر ِمْن الدِّ
َ�ُة َأْو ُدوَنهَ   ."اِلْلَحَناِبَلِة َجَواُزُه، َوالثَّاِني َلْ�َس َلُه اْلَعْفُو َعَلى َماٍل إالَّ إلى الدِّ
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 إال الد�ة.
َ�َة َسَقَط اْلَقَوُد َوَلْم �كن له ،إال الد�ة أو دونها"  ."َوَهَذا َأْرَجُح َدِلیًال، َفِإْن اْخَتاَر الدِّ

 ولم �ملك.
اِفِعيِّ وأحد الروایتین"  ."ولم َ�ْمِلْك َطَلَ�ُه َ�ْعُد، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ

 إحدى.
 ."وأحد الروایتین"

 إحدى.
َم اْلَقْوُل الثَّاِني َأنَّ ُموِجَ�ُه اْلَقَوُد َعْیًناَوِ�ْحَدى الرِّ " َوَلْ�َس َلُه اْلَعْفُو إَلى  ،َواَیَتْیِن َعْن َماِلٍك، َوَتَقدَّ

َم اْلُمْخَتارُ  َ�ِة إالَّ ِبِرَضا اْلَجاِني َوَتَقدَّ  ."الدِّ
 ش�ه عمٍد أو خطأ فإن ف�ه ا فهو ُمخیَّر، أما إذا ُقِتلنعم، من ُقتل له قتیل فهو ُمخیر إذا ُقتل عمدً 

الد�ة والكفارة سواء �ان المغلظة أو غیر المغلظة، في ش�ه العمد مغلظة، وفي الخطأ غیر 
مغلظة، وف�ه الكفارة، أما القتل العمد فولي الدم ُمخّیر بین العفو مجاًنا و�ین القتل و�ین الد�ة، 

ها مسألة خالف�ة، و�ن اختار الد�ة إلى ما هو أكثر من والقول �أنه �عدل عن الد�ة إذا لم یرَض 
ل�س له أن یرجع إلى القود، سقط حقه في القود، و�ذا اختار الد�ة ولم یرَض الجاني فتقّدم ف

 هل ُیلزم �الد�ة أو یتعین القصاص؟ فالخالف في ذلك 
 �معنى هل الد�ة أصل في ال�اب أو بدل عن أصل؟ 

 عن أصٍل وهو القصاص فإنه ال ُیلَزم، فإذا رفض فإن �انت الد�ة أصًال ُألِزم بها، و�ن �انت بدالً 
إن مثل هذا الكالم نظري، ال حق�قة  :وال ُیلَزم بدفعها، وقد �قول قائل ،فع الد�ة فإنه ُ�قَتص منهد

له وال واقع، ��ف یؤثر القصاص والقتل على الد�ة مهما �ان �النس�ة إلى فقره وعدم ِجَدته ومشقة 
 الد�ة عل�ه؟ 

قد یوجد تكون ح�اته  :هما �انت صعو�ته عل�ه أسهل عل�ه من أن �قتل، نقولفبذل الد�ة م
وال د�ة عندي،  ،اقتصوا :ومماته متساو�ة أو قد یؤثر الوفاة �ما �فعله �ثیٌر من المنتحر�ن، ف�قول

 فهل ُیلَزم بدفع الد�ة أو ُ�قَتص منه؟ 
ألنها أصٌل في هذا  ؛َزم �الد�ةوالمرجح أنه ُیل ،على �ل حال هذه مسألة خالف�ة بین أهل العلم

في قتل الخطأ  ،في �اب القتل الد�ة أصل ؛ال�اب في �عض أقسامه، فلها شأن في هذا ال�اب
بهذا الجاني أن ُ�عَدل عنه من القصاص إلى  -جل وعال-وش�ه العمد هي أصل، ومن رحمة هللا 

اعفة من الد�ة، الد�ة، أخذ أكثر من الد�ة �ما هو حاصل اآلن �صطلحون على أضعاف مض
�فدي نفسه بهذا، والمسألة  ،ومستعد أن یدفع الجاني ،ستة مالیین ،�عضهم �أخذ خمسة مالیین

والمعروف عند الحنابلة جواز الصلح على مثل هذا، وأنه  ،كما قال الشارح خالف�ة بین أهل العلم
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هذا المبلغ مضاعفة فهي أخف عل�ه من القتل، ومن مصلحته أن یؤخذ منه  الو زادت أضعافً 
 الكبیر وال ُ�قَتل.

 طالب:...
 ؟ انً و ثالثین ملی

 ن؟و أما ثالث ،س�عة ،ستة ،ي سمعناه خمسةذال
 ...... طالب:

ما تشق عل�ه مثل هذه األش�اء مهما بلغت، وأما �النس�ة للفقراء فهي مشقة فأما �النس�ة للغني 
ز�د على الد�ة الشرع�ة، و�ذا عظ�مة، فال شك أن من عفا عن القصاص فاألجدر �ه واألولى أال ی

 زاد على ذلك صلًحا فاألمر ال �عدوه.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 صلح، صلح.
 طالب:...

من غیر حق  ،لكن هذا صلح، �فدي نفسه �ما �ملك، لو جاء صائل من غیر حق ،جاءت الد�ة
 ما �جوز له أن یدفع؟ :هل نقول ،و�ال قتلتك اقال: إما أن تعطیني ملیونً 

 :...طالب
 ،و�ذا ُدِفَعت �طوعه واخت�اره، دفعها �طوعه واخت�اره فداًء لنفسه فاألمر ال �عدوه، األمر ال �عدوه

 نعم.
 طالب: هل ُ�عان من الز�اة؟

ألنه غارم، ألنه  ؛في قتل العمد �اعت�ار أن الد�ة ال تتحمل قتل العمد ما ف�ه إشكال إن شاء هللا
 لعاقلة ل�س عل�ه. و�ذا...أما �النس�ة للخطأ فإنه على ا ،غارم

 طالب:...
 ،ألنهم أولى منه، إذا �ان ال �ضر بهم ؛ال ُ�عانفإذا �ان ُ�ضر �األصناف �الفقراء والمساكین 

 ال مانع إن شاء هللا.فوأموال المسلمین فیها �ثرة وسعة 
 َجْمُع ِعَدٍة. َأْصُل َ�ٍة َ�ِعَداتٍ ِبَتْخِف�ِف اْلُمَثنَّاِة التَّْحِت�َِّة َجْمُع دِ في �اب الد�ات: -رحمه هللا-قال "

 ."ِدَ�ةٌ ِدَ�ٍة: و 
 ِود�ة ِود�ة.

ْت َفاُء اْلَقِتیَل َیِد�ِه إَذا َأْعَطى َوِل�َُّه ِدَیَتُه ُحِذفَ  ، ودىِ�َكْسِر اْلَواِو َمْصَدُر َوَدى أصل د�ٍة: ِود�ة"
 ."هاء التأنیث َعْنَها اْلَكِلَمِة َوُعوَِّض 
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 تاء.
َوِهَي اْسٌم ِألََعمَّ ِممَّا ِف�ِه اْلِقَصاُص َوَما َال ِقَصاَص  ،َ�َما ِفي ِعَدةٍ  ،لتَّْأِنیثِ َتاُء ا وعوض عنها"

 ."ِف�ِه.
وهي اسٌم ألعم مما ف�ه القصاص وما ال قصاص ف�ه. الد�ة تدخل ف�ما ف�ه القصاص وما دونه 

صاص إلى مما ال قصاص ف�ه، فتدخل في قتل العمد، الذي ف�ه القصاص إذا عدلوا عن الق
لكن المقصود الد�ة  ،وتدخل أ�ًضا في األطراف ،تدخل في ش�ه العمد ،الد�ة، وتدخل في الخطأ

إذا �انت �املة تدخل أ�ًضا ف�ما ال یوجد في اإلنسان إال شيٌء واحد، إذا لم یوجد في اإلنسان إال 
ا نصف الد�ة، شيٌء واحد فإن ف�ه الد�ة �املة، وما في اإلنسان منه شیئان ففي �ل واحد منهم

وفي االثنین الد�ة �املة، وما في اإلنسان منه ثالثة أش�اء الد�ة في الجم�ع، وثلثها لكل واحد من 
 هذه األجزاء.

ِ�اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة َمْفُتوَحًة َوُسُكوِن الزَّاِي، َوُهَو  "وَعْن َأِبي َ�ْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ ""
هِ "َوِلَي اْلَقَضاَء ِفي اْلَمِدیَنِة ِلُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِز�ِز، واْسُمُه ُ�ْنَیُتُه،  ،َتاِ�ِعيٌّ  َعْمِرو  "َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ

ُلُه:  "َ�َتَب إَلى َأْهِل اْلَ�َمِن َفَذَكَر اْلَحِدیثَ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ "ْبِن َحْزٍم    ِمنْ «َأوَّ
ِل ِذي ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ إَلى ُشَرْحِبیَل ْبِن َعْبِد ُ�َالٍل َوُنَعْ�ِم ْبِن َعْبِد ُ�َالٍل َواْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد ُ�َالٍل ِقیْ 

 ."إَلى آِخِر َما ُهَنا »َأمَّا َ�ْعدُ  ،َرَعْینٍ 
 َقیل. َقْیل الملك. ،َقیل

 َما ها ُهَنا، َوِف�ِه: َأنَّ َمْن اْعَتَ�َط؛ ِ�اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة َ�ْعَدَها إَلى آِخرِ  »َأمَّا َ�ْعدُ  ،ِقْیِل ِذي َرَعْینٍ «"
َدٌة آِخُرَها َطاٌء ُمْهَمَلٌة؛ َأْي َمْن َقَتَل َقِتیًال ِبَال ِجَناَ�ٍة ِمْنُه َوَال جَ  ِر�َرٍة ُتوِجُب ُمَثنَّاٌة َفْوِق�ٌَّة ُثمَّ ُمَوحَّ

َنٍة، َفِإنَُّه َقَوٌد إالَّ َأْن َیْرَضى َأْوِلَ�اُء اْلَمْقُتولِ ُمْؤِمًنا َقْتًال َعنْ «َقْتَلُه،  ِف�ِه َدِلیٌل َعَلى َأنَُّهْم  » َبیِّ
ْرَناهُ  ِبلِ « ،ُمَخیَُّروَن َ�َما َقرَّ َ�َة ِماَئًة ِمْن اإلِْ َ�ةِ  »َوِ�نَّ ِفي النَّْفِس الدِّ َوِفي اْألَْنِف إَذا « ،َبَدٌل ِمْن الدِّ

َدٍة اْلَهْمَزِة َوُسُكوِن اْلَواِو َوَ�ْسِر اْلَعیْ  ِ�َضمِّ »ُأوِعبَ  َأْي ُقِطَع َجِم�ُعُه  »َجْدُعهُ «ِن اْلُمْهَمَلِة َفُمَوحَّ
َ�ُة،  َ�ةُ «الدِّ   ."»َوِفي اللَِّساِن الدِّ

ألنه ل�س في اإلنسان منه إال  ؛أوعب �عني استوعب، ُجِدع �امًال ما �قي منه شيء ف�ه الد�ة
 شيء واحد.

َ�ةُ َوفِ «"  ."»وفي الذ�ر الد�ة«، إَذا ُقِطَع ِمْن َأْصِلِه، َأْو َما َ�ْمَنُع ِمْن اْلَكَالِم »ي اللَِّساِن الدِّ
 ،ألن منفعة الكالم �منفعة السمع ؛وفي اللسان الد�ة إذا ُقطع من أصله أو ما �منع منه الكالم

 جنا�ة لزم الجاني أن یدفع  من هذه المنافع الد�ة �املة إذا تعطلت �سببكمنفعة ال�صر في �لٍّ 
الد�ة على اللسان أو على منفعة الكالم، اعتدى عل�ه فأصیب ب�كم أو صمم أو عمى أو ما أش�ه 
ذلك فإنه یلزمه دفع الد�ة، و�ذا أصیب �الثالثة األش�اء �لها ُألزم بدفع ثالث د�ات، إذا ضر�ه ففقد 

 عددها من الد�ات.السمع وال�صر والكالم والشم وما أش�ه ذلك فإنه یلزم �
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 طالب:...
 .نعمیدفع د�ة واحدة، 

 طالب:...
 ف�ه إذا ُقطع؟  ماذاثالث د�ات. ما الذي في أص�ع المرأة؟ أص�ع المرأة 

 طالب: ......
 خمس؟ 

 وفي أص�ع الرجل؟ 
 عشر، في أص�عین من المرأة عشر، طیب، في ثالثة؟ وفي أر�عة؟ 

 طالب:...
 �م ف�ه؟ نعم  �ا إخوان، اآلن أص�ع المرأة 

 طالب: خمس.
 كم في أص�ع الرجل؟ 

 في أص�ع المرأة؟ و عشر من اإلبل، 
 طالب: ......

 �عني حكم الواحد واالثنین والثالثة واألر�عة واحد؟ 
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

من أجل أن یتبین ما قلت أنه ��ف یدفع ثالث د�ات وهو ُیدفع له ثالث د�ات وهو حّي یرزق، 
ما الذي في أص�ع الرجل وفي أص�ع  :�ذا ُقِتل ال یز�د على د�ة واحدة؟ أنت تقول هكذا؟ نقولو 

 المرأة؟
 طالب:...

 عشر من اإلبل في أص�ع الرجل، وفي أص�ع المرأة؟
 طالب:...

 كم؟
 طالب: عشر.

 عشر.
 طالب:...
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ماذا الثالثة ل :ن، هل ألحد أن �قولو عشر، األص�ع عشر، واألص�عین والثالثة واألر�عة؟ عشر 
 ما ظهر؟ أم ن؟ هناك أمور فوق العقل، ظهر و ن واألر�عة عشر و یدفع لها ثالث

َ�ةُ «" َ�ةُ َوِفي الذََّكِر الدِّ َفَتْیِن الدِّ َ�ةُ إَذا ُقِطَع ِمْن َأْصِلِه،  ، َوِفي الشَّ   ."»َوِفي اْلَبْ�َضَتْیِن الدِّ
  ین؟أال ال، 

 طالب:...
وفي الذ�ر الد�ة إذا قطع من  ،یر عندك. وفي الشفتین الد�ةسقط، هذا تقد�م وتأخ هما ف� ،ال

 أصله، لكن لو قطعت إحدى الشفتین؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب: نصف الد�ة.

 تستوي العل�ا مع السفلى؟
  طالب:...
 تستو�ان؟
 طالب:...

العل�ا هل تستوي الشفتان  .االُ�عد ال �عف�ك جزاك هللا خیرً  .اش�خ محمد تعرف ذلك جزاك هللا خیرً 
 مع السفلى؟
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

 طیب، ال، من حیث المنفعة أیهما أنفع؟
 طالب:...

 على التسو�ة، لكن من أهل العلم من ُ�فرق بین العل�ا والسفلى.
 طالب:...

 نعم، وت�ًعا لذلك �فرقون الد�ة علیهما �الِنَسب.
 طالب:...

 ..من أصله �حیث
 طالب:...

 �قدره �قدره، نعم.
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وفي الصلب  ،وفي الذ�ر الد�ة إذا ُقِطع من أصله، وفي الب�ضتین الد�ة ،ي الشفتین الد�ةوف«"
َ�ةِ الد�ة،  َ�ُة، َوِفي الرِّْجِل اْلَواِحَدِة ِنْصُف الدِّ اِق إَذا قُ  »َوِفي اْلَعْیَنْیِن الدِّ َوِفي «ِطَعْت ِمْن َمْفِصِل السَّ

َماغُ ِهَي اْلِجَناَ�ُة الَِّتي َبلَ  »اْلَمْأُموَمةِ   ."َغْت ُأمَّ الرَّْأِس َوِهَي الدِّ
�عني �ل هذه فروع على ما تقدم من أن ما لإلنسان منه شيء واحد فالد�ة �املة، وما في 

وهكذا، إلى أن �صل  ،اإلنسان منه شیئان فنصف الد�ة، وما في اإلنسان منه ثالثة فثلث الد�ة
صا�ع عشرون األإن  :وال �قال ،رة للرجلینوعش ،إلى األصا�ع التي في اإلنسان منها عشرة للیدین

 لكل واحد خمسة، بل جاء في األص�ع عشر.
َماُغ  »َوِفي اْلَمْأُموَمةِ «" ِق�َقُة َعَلْیَها َأْو اْلجِ ِهَي اْلِجَناَ�ُة الَِّتي َبَلَغْت ُأمَّ الرَّْأِس َوِهَي الدِّ  ُثُلثُ «ْلَدُة الرَّ

َ�ِة، َوِفي اْلَجاِئَفةِ  َ�ِة، ُثُلُث «َجْوَف َوِمْثُلُه ِفي َغْیرِِه ِهَي الطَّْعَنُة َتْبُلُغ الْ  :ي اْلَقاُموسِ َقاَل فِ  »الدِّ الدِّ
ُد اْلَقافِ  »َوِفي اْلُمَنقَِّلةِ  َل ُمَشدَّ َوَتْنَتِقُل  ،َوِهَي الَِّتي َتْخُرُج ِمْنَها ِصَغاُر اْلِعَظاِم ،اْسُم َفاِعٍل ِمْن َنقَّ

 . "الَِّتي ُتَنقُِّل اْلَعْظَم َأْي َتْكِسُرهُ ِمْن َأَماِكِنَها، َوِقیَل: 
 ر فتنتقل من أماكنها فهي الهاشمة.و الكس من هذه العظامتختل 

ِبِل، َوِفي ُ�لِّ ُأْصُ�ٍع ِمْن َأَصاِ�ِع اْلَیِد «َوِقیَل: الَِّتي ُتَنقُِّل اْلَعْظَم َأْي َتْكِسُرُه " َخْمَس َعْشَرَة ِمْن اإلِْ
َحةِ َوالرِّْجِل َعْشٌر مِ  ِبِل، َوِفي اْلُموضِّ نِّ َخْمٌس ِمْن اإلِْ ِبِل، َوِفي السِّ  . "»ْن اإلِْ
 وفي الُموضحة.

 ."َوِهَي الَِّتي ُتوِضُح اْلَعْظَم َوَتْكِشُفهُ  ،وفي الُموِضحة اْسُم َفاِعٍل ِمْن َأْوَضحَ "
 �عني من غیر �سر تكشف ما فوق العظم �حیث یتضح للرائي من دون �سر.

 طالب:...
 مقصود أنه یبین العظم. یبین العظم مع وجودها. نعم.ال
ِبِل، «" ُجُل ُ�ْقَتُل ِ�اْلَمْرَأِة، َوَعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْلُف ِدیَنارٍ و�ن َخْمٌس ِمْن اإلِْ َأْخَرَجُه َأُبو َداُود ِفي . »الرَّ

ِتِه،ْبُن ِح�َّاَن َوَأْحمَ َوالنََّساِئيُّ َواْبِن ُخَزْ�َمَة َواْبُن اْلَجاُروِد َوا ،اْلَمَراِسیلِ  َقاَل َأُبو  ُد. َواْخَتَلُفوا ِفي ِصحَّ
َوَالَِّذي َقاَل ِفي إْسَناِدِه ُسَلْ�َماُن ْبُن َداُود َوِهَم إنََّما  ،َداُود ِفي اْلَمَراِسیِل: َقْد ُأْسِنَد َهَذا، َوَال َ�ِصحُّ 

َداُود َهَذا َلْ�َس ِ�َشْيٍء. ُسَلْ�َماُن ْبُن  :َلى َأْحَمَد، َفَقالَ َعَرْضته عَ  :ُهَو اْبُن َأْرَقَم. َوَقاَل َأُبو ُزْرَعةَ 
َوِ�َالُهَما  ،َوُسَلْ�َماُن ْبُن َداُود اْلَخْوَالِنيُّ ِثَقةٌ  ،ُسَلْ�َماُن ْبُن َداُود اْلَ�َماِنيُّ َضِع�فٌ  :َقاَل اْبُن ِح�َّانَ 

َدَقاِت ُهَو اْلَخْوَالِنيُّ َوَالَِّذي َرَوى َحِدیثَ  ،َیْرِوَ�اِن َعْن الزُّْهِريِّ  َفَمْن َضعََّفُه إنََّما َظنَّ َأنَّ الرَّاِوَي  ، الصَّ
 ُهَو اْلَ�َماِني.

اِفِعيُّ  لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َص -َتاُب َرُسوِل �َِّ َلْم َیْنُقُلوا َهَذا اْلَحِدیَث َحتَّى َثَبَت ِعْنَدُهْم َأنَُّه �ِ  :َوَقاَل الشَّ
َیرِ َقا .-َوَسلَّمَ  : َهَذا ِ�َتاٌب َمْشُهوٌر ِعْنَد َأْهِل السِّ َمْعُروٌف َما ِف�ِه ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم  ،َل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ

ْسَناِد؛ ِألَنَُّه َأْشَ�َه اْلُمَتَواِترَ   ."ُه ِ�اْلَقُبوِل َواْلَمْعِرَفةِ لِلَتَلقِّي النَّاِس  ؛َمْعِرَفًة ُتْغِني ُشْهَرُتَها َعْن اإلِْ
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إن تلقي أهل العلم الخبر �القبول أقوى من مجرد �ثرة الطرق، أقوى من مجرد  :�قول ابن حجر
وفي إسناده الراوي األول أبو �كر بن محمد بن عمرو بن حزم لو لم �كن من ثقته  ،كثرة الطرق 

ا �ان وأهل العلم یوثقون �مثل هذا إذ ،إال تول�ة عمر بن عبد العز�ز إ�اه القضاء، قضاء المدینة
الخل�فة من أهل التحري ومن أهل الورع ثم ولى أحًدا ولو �ان مجهوًال لم یذ�ر في �تب أهل العلم 

ومن  ،فضًال عن عمر بن الخطاب ،أو لم ینص على توث�قه �ك�فه أن یول�ه عمر بن عبد العز�ز
 أشبهه.

.َحِدیُث َثاِبٍت َمْحُفوٌظ إالَّ َأنَّا َنَرى أَ  :َقاَل اْلُعَقْیِليُّ "  نَُّه ِ�َتاٌب َغْیُر َمْسُموٍع َعمَّْن َفْوَق الزُّْهِريِّ
 ."سل�مان َوَقاَل َ�ْعُقوُب ْبنُ 

 سف�ان.بن 
َال َأْعَلُم ِفي اْلُكُتِب اْلَمْنُقوَلِة ِ�َتاً�ا َأَصحَّ ِمْن ِ�َتاِب َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َفِإنَّ  :ُسْفَ�انَ َوَقاَل َ�ْعُقوُب ْبُن "

َحاَ�َة َوالتَّ   اِ�ِعیَن َیْرِجُعوَن إَلْ�ِه َوَ�َدُعوَن َرْأَیُهْم.الصَّ
ِلَعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِحیَن َ�َعَثُه  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -ت ِفي ِ�َتاِب َرُسوِل �َِّ َقاَل اْبُن ِشَهاٍب: َقَرأْ 

، َوَقاَل َوَص  ،إَلى َنْجَراَن َوَ�اَن اْلِكَتاُب ِعْنَد َأِبي َ�ْكِر ْبِن َحْزمٍ  َحُه اْلَحاِكُم َواْبُن ِح�َّاَن َواْلَبْیَهِقيُّ حَّ
ْرَشادِ اَوَقاَل اْلَحاِفُظ  َأْرُجو َأْن َ�ُكوَن َصِح�ًحا. :َأْحَمدُ    ."ْبُن َ�ِثیٍر ِفي اإلِْ
هذا االختالف یؤثر في أصل الحدیث �قول: �تب إلى أهل ال�من، وهنا �قول: إلى أهل هل 

 ؤثر أو ل�س �اختالف؟ مختالف مؤثر أو ل�س �نجران، هل مثل هذا اال
 طالب:...

 �انت من ال�من. ،ألن نجران من ال�من ؛ل�س �اختالف
ْرَشاِد اَوَقاَل اْلَحاِفُظ " َوَعَلى ُ�لِّ  :َ�ْعَد َنْقِلِه َ�َالَم َأِئمَِّة اْلَحِدیِث ِف�ِه َما َلْفُظُه: ُقْلتْبُن َ�ِثیٍر ِفي اإلِْ

ْسَالِم َقِد�ًما َوَحِدیًثا ُعوَن ِفي َوَ�ْفزِ  ،َ�ْعَتِمُدوَن َعَلْ�هِ  ،َتْقِدیٍر، َفَهَذا اْلِكَتاُب ُمَتَداَوٌل َبْیَن َأِئمَِّة اإلِْ
  ُثمَّ َذَكَر َ�َالَم َ�ْعُقوَب ْبِن ُسْفَ�اَن. ،ُمِهمَّاِت َهَذا اْلَ�اِب إَلْ�هِ 

َأنَُّه َمْعُموٌل ِ�ِه، َوَأنَُّه َأْوَلى ِمْن الرَّْأِي اْلَمْحِض، َوَقْد اْشَتَمَل   اْلُعَلَماِء َهَذا َعَرْفتَ َ�َالمَ  َوِ�َذا َعَرْفتَ 
  َعَلى َمَساِئَل ِفْقِه�ٍَّة:

ْمَناُه،  َقْتَلُه �َ ِف�َمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا اْعِتَ�اًطا َأْي ِبَال ِجَناَ�ٍة ِمْنُه، َوَال َجِر�َرٍة ُتوِجبُ  اْألُوَلى: َقاَل َما َقدَّ
: اْعَتَ�َط ِ�َقْتِلِه َأْي َقَتَلُه ُظْلًما َال َعْن ِقَصاٍص، َوَقْد َرَوى اِالْغِتَ�اَط ِ�اْلَغْیِن اْلُمْعجَ  َمِة َ�َما اْلَخطَّاِبيُّ

اِنيُّ َعْن اِالْغِتَ�اِط، إنَُّه ُسِئَل َ�ْحَیى ْبُن َ�حْ  :ُ�ِفیُدُه َتْفِسیُرُه ِفي ُسَنِن َأِبي َداُود، َفِإنَُّه َقالَ  َیى اْلَغسَّ
ُهًدى َال َ�ْسَتْغِفُر �ََّ َتَعاَلى ِمْنُه. َفَهَذا َیُدلُّ َأنَُّه  علىْقَتُل ِفي اْلِفْتَنِة َفَیَرى َأنَُّه : اْلَقاِتُل الَِّذي �َفَقالَ 

ُروِر َوُحْسِن اْلَحاِل، َفِإَذا َ�اَن  اْلَمْقُتوُل ُمْؤِمًنا َوَفِرَح ِ�َقْتِلِه، َفِإنَُّه َداِخٌل ِفي ِمْن اْلِغْ�َطِة اْلَفَرِح َوالسُّ
 َوَدلَّ َعَلى َأنَُّه َ�ِجُب اْلَقَوُد إالَّ َأْن َیْرَضى َأْوِلَ�اُء اْلَمْقُتوِل، َفِإنَُّهْم ُمَخیَُّروَن َبْیَنُه َوَ�ْینَ  َهَذا اْلَوِعیِد.

َ�ِة َ�َما َسَلَف.  الدِّ
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َ�ةِ  َأنَّهُ  :المسألة الثَّاِنَ�ةُ "  . "َدلَّ َعَلى َأنَّ َقْدَر الدِّ
المسألة األولى في العمد سواء �ان اعت�اًطا أو اغت�اًطا على التفسیر�ن فإن ف�ه القصاص، إال أن 

 یرضى أول�اء المقتول �الد�ة ف�عدل عنه إلیها، على ما تقدم.
بِ " ِبَل ِهَي المسألة الثان�ة: دل الحدیث أن قدر الد�ة ِماَئٌة ِمْن اإلِْ ِل. َوِف�ِه َدِلیٌل َأْ�ًضا َعَلى َأنَّ اإلِْ

َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلَقاِسُم  ،اْلَواِجَ�ُة، َوَأنَّ َساِئَر اْألَْصَناِف َلْ�َسْت ِبَتْقِدیٍر َشْرِعيٍّ َبْل ِهَي ُمَصاَلَحةٌ 
. َوَأمَّا َأْسَناُنَها َفَسَ�ْأِتي ِفي َحِدیٍث َ�ْعَد هَ  اِفِعيُّ َوَعَلى َأْهِل «َذا َبَ�اُنَها إالَّ َأنَّ َقْوَلُه ِفي اْلَحِدیِث: َوالشَّ

ِبلِ  »الذََّهِب َأْلُف ِدیَنارٍ  ِبُل َأْصٌل َعَلى َأْهِل اإلِْ  ،َظاِهٌر على َأنَُّه َأْصٌل َأْ�ًضا َعَلى َأْهِل الذََّهِب، َواإلِْ
ِبِل، َوَأنَّ قِ  َوَ�ُدلُّ ِلَهَذا َما  ،�َمَة اْلِماَئِة ِمْنَها َأْلُف ِدیَناٍر ِفي َذِلَك اْلَعْصرِ َوُ�ْحَتَمُل َأنَّ َذِلَك َمَع َعَدِم اإلِْ

هِ  َصلَّى �َُّ -َأنَّ َرُسوَل �َِّ « :َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ
ُم ِدَ�َة اْلَخَطِإ َعَلى َأْهِل اْلُقَرى َأْرَ�َعِماَئِة ِدیَناٍر، َأْو َعْدَلَها ِمْن اْلَوِرِق َ�اَن ُ�قَ  -َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ  وِّ

ِبِل إَذا َغَلْت َرَفَع ِمْن ِق�َمِتَها، َوِ�َذا َهاَجْت َوَرُخَصْت َنَقَص ِمْن ِق�َمِتهَ  ُمَها َعَلى َأْثَماِن اإلِْ ا. َوُ�َقوِّ
 ،َما َبْیَن َأْرَ�ِعِماَئٍة إَلى َثَماِنِماَئةٍ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ -ُسوِل �َِّ َوَ�َلَغْت َعَلى َعْهِد رَ 

َوَمْن َ�اَن ِدَ�ُة  ،َوَقَضى َعَلى َأْهِل اْلَ�َقِر ِماَئَتْي َ�َقَرةٍ  :َوَعْدُلَها ِمْن اْلَوِرِق َثَماِنَ�ُة آَالِف ِدْرَهٍم َقالَ 
 .»اِء ِ�َأْلَفْي َشاةٍ ِفي الشَّ  َعْقِلهِ 

ِتَل َفَجَعَل َأنَّ َرُجًال ِمْن َبِني َعِديٍّ قُ « :-َرِضَي �َُّ َعْنُهَما-َوَأْخَرَج َأُبو َداُود َعْن اْبِن َع�َّاٍس 
اِفِعيِّ َوِعْنَد َوِمْثُلُه ِعْندَ  ،»ِدَیَتُه اْثَنْي َعَشَر َأْلًفا - َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ -َرُسوُل �َِّ   الشَّ

َوِعْنَد َأْهِل اْلِعَراِق َأنََّها ِمْن اْلَوِرِق َعَشَرُة آَالِف  ،َوَصرََّح ِ�َأنََّها اْثَنا َعَشَر َأْلَف ِدْرَهمٍ  ،التِّْرِمِذيِّ 
یَناِر ِ�َعشَ  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -ُعَمَر  َوِمْثُلُه َعنْ  ،ِدْرَهمٍ  َواتََّفُقوا َعَلى َتْقِو�ِم  ،َرِة َدَراِهمَ َوَذِلَك ِبَتْقِو�ِم الدِّ

 اْلِمْثَقاِل ِبَها ِفي الزََّكاِة.
َ�ِة َعَلى « :- َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ - �َِّ َوَأْخَرَج َأُبو َداُود َعْن َعَطاٍء َأنَّ َرُسولَ  َقَضى ِفي الدِّ

ِبلِ  ِبِل ِماَئًة ِمْن اإلِْ  َوَعَلى َأْهلِ  ،َوَعَلى َأْهِل َشاٍء َأْلَفْي َشاةٍ  ،َلى َأْهِل اْلَ�َقِر ِماَئَتْي َ�َقَرةٍ َوعَ  ،َأْهِل اإلِْ
 ."»الِحلل

 الُحلل.
، َوَهَذا َیُدلُّ »َوَعَلى َأْهِل اْلَقْمِح َشْیًئا َلْم َ�ْحَفْظُه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ  ،اْلُحَلِل ِماَئَتْي ُحلَّةٍ وعلى أهل «"

َ�ُة إالَّ ِمنْ َعَلى َتْسِهی ْعَتاُد النَّْوِع الَِّذي َ�ِجُدُه َو�ُ  ِل اْألَْمِر، َوَأنَُّه َلْ�َس َ�ِجُب َعَلى َمْن َلِزَمْتُه الدِّ
اِع، َوِلْلُعَلَماِء ُهَنا َأَقاِو�ُل ُمْخَتِلَفٌة َوَما َدلَّْت َعَلْ�ِه اْألََحاِدیُث َأْوَلى ِ�اِالتِّ�َ  ،التََّعاُمَل ِ�ِه ِفي َناِحَیِتهِ 

َ�اِت، َوُهَو َتْقِدیُرهَ  ْرِع�َُّة َ�َما ُعِرَفْت، َوَقْد اْسَتْبَدَل النَّاُس ُعْرًفا ِفي الدِّ ا َوَهِذِه التَّْقِدیَراُت الشَّ
َ�ُة َفَتكُ  ،ِ�َسْ�ِعِماَئِة ِقْرٍش، ُثمَّ إنَُّهْم َ�ْجَمُعوَن ُعُروًضا ُ�ْقَطُع ِفیَها ِبِزَ�اَدٍة َ�ِثیَرٍة ِفي َأْثَماِنَها وُن الدِّ

ْرِع�َّةِ َحِق�َقًة  َ�ِة الشَّ   ."ِنْصَف الدِّ
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اآلن العروض إذا قومت �أق�اٍم مرتفعة ُظِلم أول�اء المقتول، إذا قومت �ما تستحقه قد ال تبلغ وال 
وقومت الحلة �مبلغ بدًال من أن تكون �عشرة تقّوم �عشر�ن فإنما  ،نصف الد�ة، إذا �انت ُحلًال 

وهذا أ�ًضا ظلم  ،وهذا ظلم، �ما أنها ال تقّوم �أقل مما تستحقه ،ف الد�ة حق�قة�كون قد دفعوا نص
 .للطرف اآلخر، والواجب أن تقّوم �ق�متها الحق�قة

وعلى �ل حال الخالف في المسألة في األصل في هذا ال�اب هل هو اإلبل مطلًقا وما �عدها  
�قال �ما جاء في األخ�ار التي سمعتم أن  وما سواها أق�م، فتكون تا�عًة لإلبل، ز�ادة ونقًصا، أو

والفضة أصل، والُحلل أصل، وال�قر أصل،  ،والذهب أصل ،كل هذه األش�اء أصول، اإلبل أصل
ن إ :إن األصل اإلبل قلنا " یدفع ما یت�سر له �العدد المذ�ور، �العدد المذ�ور، و�ذا قلناو�لٌّ 

وحینئٍذ  ،إلبل فأح�اًنا تصل اإلبل إلى ألفالد�ات غیر مستقرة، �عني ُینَظر في ق�مة متوسط ا
فتكون الد�ة حینئٍذ خمسین ألًفا، وأح�اًنا  ،تكون الد�ة مئة ألف، وحیًنا وتارة تصل إلى خمسمائة

إن الد�ة هي اإلبل فقط، وما عداها فرٌع  :، هذا إذا قلنااتصل إلى عشرة آالف فتكون الد�ة ملیونً 
قلنا أنها �لها إذا ألنه  ؛النزاع فیها موالذي �حس ،�لها د�ات ن جم�ع ما ُذِكرإ :عنها، و�ذا قلنا

 ؛أو نر�د إبًال  انحن نر�د ذه�ً  ،أو أدفع فضة، قال أول�اء المقتول: ال اد�ات قال القاتل: أدفع غنمً 
 ،نظًرا لألرفع ق�مة، مثل هذا یوقع في شقاق ونزاع إال أنه ُ�حَسم و�رفع الخالف �حكم الحاكم

 وما ال �ضر بهذا. ،�ما ال �شق على هذا فیلزمهم الحاكم
 طالب:...

 ال�من ف�ه قروش؟ ،تقدیرها �س�عمائة قرش
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

وقد استبدل الناس عرًفا في الد�ات وتقدیرها �س�عمائة قرش، قد  الشارح �ماني. ،ال، هذا �مني
 .تكون في عصر المؤلف ثم ألغیت

 طالب:...
ثم صارت  ،ولذلك أدر�ناها في أول األمر ستة عشر ألًفا ،ق�مة اإلبلالمعمول �ه عندنا أنها 

 ثم اآلن مئة؟ ،ثم إلى مئة ،ثم ز�دت إلى ستین ،عشر�ن
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 وشبهه؟
 طالب:...
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 مثل العمد؟
 طالب:...

 مغلظة.
 طالب:...

 ألنهم أهل إبل.
 طالب:...

 قلیلة قلیلة.، نعم
 طالب:...
 م تقدر اإلبل هناك؟لكن � ،قلیلة هذه
 طالب:...

وال  ،مثل ما قال المؤلف: وقد استبدل الناس عرًفا في الد�ة وهو تقدیرها �س�عمائة قرش، نفسه
 شك أن هذا ظلم ألول�اء المقتول.

 طالب:...
لكن إذا أخبروا أنهم  ،ألنهم یرون أنهم ال �ستحقون أكثر من هذا ؛هو إذا �ان شأنهم یرضون 

 بل أو ق�مة من اإلبل ثم رضوا فاألمر ال �عدوهم.�ستحقون مئة من اإل
 طالب:...

 د�ة النصارى تختلف. على النصف من د�ة المسلم. ،ال ال ال، ال ال
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

 هذا هو األصل.
 طالب:...

 المتوسط منها. ،المتوسط منها
 طالب:...

ي �سمونها مز�نة اإلبل �المالیین ت الالمتوسط �عني ُینظر في اإلبل المتوسطة ال اإلبل الردیئة وال
 هذه. 

 طالب:...
 المقصود ال من جهة الق�مة، المتوسطة في الق�مة.

 طالب:...
رنا، المسألة  ر�ال؟ ان متوسط اإلبل اآلن ألفإ :�عني تر�د أن تقول ،ما قدَّ
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 طالب:...
نت ستة عشر ما ف�ه إشكال، مثل ما رفعت �ا ،ومن ثم ترفع الد�ة إلى مئتي ألف، محل نظر

 ، �عني ما �انت اإلبل �مئة وستین.األفً 
 طالب:...

 أقل.
 طالب:...

 ، لكن النظر إلى بلد ما �النظر إلى بلد المقتول.نعم
 طالب:...

 ها من...ئو�جی
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
نجمع له من أقطار  أن ُ�عطى المتوسط، ُ�عطى المتوسط منها. لو اشترط �خاتٍ  أن ال، �شترط

 �ا ما �ملوا خمسین. ال ال.الدن
َ�ُة َال �ُ  ،َصاَر َمْأُنوًسا ا َشْرِع��ا، َفِإنَُّه َأْمرٌ َوَال َأْعِرُف ِلَهَذا َوْجهً "  ،َقُبوِل َذِلكَ  ْعَذر َعلىَوَمْن َلُه الدِّ

 ."" إَذا ُقِطَع َشْيٌء ِبَثَمٍن َال َیْبُلُغهُ ْن اْألَْمَثاِل "َقْطُع ِدَ�ةٍ َحتَّى إنَُّه َصاَر مِ 
تب�ع هذا  :نعم، إذا قومت سلعة بنصف ق�متها قالوا: قطع د�ة، مثل ما عندنا اآلن إذا قیل له

قطع  :شر�طي، وهنا �قول ةسّم، إذا سامه بنصف الق�مة قال: سوم :كل الكتاب؟ قال: �كم؟ �قول
 شر�طي ما �مكن أن یبلغ بها الق�مةال ةد�ة �عني أنها أقل �كثیر مما تستحقه، �ما أن سوم

 الحق�ق�ة.
 ."َ�قطع َأي ُاْسُتْؤِصَل، َوُهَو َأنْ  »َوِفي اْألَْنِف إَذا ُأوِعَب َجْدُعهُ « :َقْوُلهُ  اْلَمْسَأَلُة الثَّاِلَثُة:"

 ُ�قَطع. ،ُ�قَطع
َ�َة، َوَهَذا حُ  اُ�ْقَطَع ِمْن اْلَعْظِم اْلُمْنَحِدِر ِمْن َمْجَمِع اْلَحاِجَبْیِن، َفِإنَّ ِفیهِ  وهو أن" ْكٌم ُمْجَمٌع الدِّ

 ."ِمْن َأْرَ�َعِة َأْشَ�اءَ  ْعَلْم َأنَّ اْألَْنَف ُمَركَّ�ةٌ اوَ  َعَلْ�ِه.
 مر�ٌب مر�ٌب.

َفاْلَقَصَ�ُة ِهَي اْلَعْظُم  ،ِمْن َقَصَ�ٍة َوَماِرٍن َوَأْرَنَ�ٍة َوَرْوَثةٍ َواْعَلْم َأنَّ اْألَْنَف ُمَركَّب ِمْن َأْرَ�َعِة َأْشَ�اَء: "
  ."اْلُغْضُروُف الَِّذي َ�ْجَمُع اْلَمْنَخَرْ�نِ  اْلَحاِجَبْیِن َواْلَماِرُن ُهي ِمْن َمْجَمعِ  اْلُمْنَحِدرُ 

 كتاب �ذا ضمیر المؤنث المارن هي؟
 عفًوا، غلط عندي غلطان �ا ش�خ، هو. ،طالب: ال
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ْوَثُة ِ�الرَّاِء َوِ�اْلُمَثلََّثةِ والمارن هو الغضروف الذي �جمع المنخر�ن، " َطَرُف اْألَْنِف. َوِفي  َوالرَّ
 . "اْلَقاُموسِ 

 �سمونها أرن�ة نعم. 
 طالب: قال الش�خ أرن�ة وردها.

 ین؟أ
 ي فوقها أر�عة أش�اء.ذطالب: في السطر ال

 ها الناس أرن�ة.یي �سمتألنه فّسر الروثة �األرن�ة ال؛ نعم
 طالب:...

ن�ة عن الروثة مقتضى أنها أر�عة وفّصلها فصل األر  :العطف �قتضي أنها غیرها، ما دام �قول
 غیرها.

وفي القاموس: اْلَماِرُن اْألَْنُف، َأْو َطَرُفُه، َأْو َما َالَن ِمْنُه َواْخُتِلَف إَذا جنَي َعَلى َأَحِد َهِذِه َفِقیَل: "
اِفِعيُّ َتْلَزُم ُحُكوَمٌة ِعْنَد اْلَهاِدي، َوَذَهَب النَّاِصُر َواْلُفَقَهاُء على َأنَّ ِفي اْلَماِرِن ِد�َ  ًة ِلَما َرَواُه الشَّ

ِفي اْألَْنِف إَذا ُقِطَع « :-َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َعْن َطاُوٍس َقاَل: ِعْنَدَنا ِفي ِ�َتاِب َرُسوِل �َِّ 
ِبلِ  : َوَهَذا َأْبَیُن ِمْن َحِدیِث آِل َحْزٍم. َوفِ  .»َماِرُنُه ِماَئٌة ِمْن اإلِْ اِفِعيُّ َ�ِة َقاَل الشَّ ْوَثِة ِنْصُف الدِّ ي الرَّ

ِه َقاَل:  َصلَّى -َقَضى النَِّبيُّ «ِلَما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ
ِبِل َأْو َعْدُلَها ِمْن الذََّهِب، إَذا ُقِطَعْت ِثْنُدَوُة اْألَْنِف ِبِنْصِف اْلَعْقِل َخْمُسوَن ِمْن اْإلِ  -�َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 

ُمُه. ،الثِّْنُدَوُة ُهَنا َرْوَثُة اْألَْنفِ  :َقاَل ِفي النَِّهاَ�ةِ  ،»َأْو اْلَوِرقِ   َوِهَي َطَرُفُه َوُمَقدَّ
َ�ةُ « :اْلَمْسَأَلُة الرَّاِ�َعُة: َقْوُلهُ  ْطَالِق، َ�َما  ،َأْي إَذا ُقِطَع ِمْن َأْصِلهِ  »َوِفي اللَِّساِن الدِّ ُهَو َظاِهُر اإلِْ

َوَهَذا إَذا ُقِطَع ِمْنُه َما َ�ْمَنُع اْلَكَالَم. َوَأمَّا إَذا ُقِطَع َما یْ�ِطُل َ�ْعَض اْلُحُروِف  ،َوَهَذا ُمْجَمٌع َعَلْ�هِ 
ُتُه ُمْعَتَبَرٌة ِ�َعَدِد اْلُحُروِف، َوِقیَل: ِ�ُحُروِف اللَِّساِن َفَقْط َوِهَي َثَماِن�َ  َة َعَشَر َحْرًفا، َال ُحُروِف َفِحصَّ

َفةِ  ُل َأْوَلى ،َوِهَي َأْرَ�َعةٌ  ،اْلَحْلِق َوِهَي ِستٌَّة، َوَال ُحُروِف الشِّ ِألَنَّ النُّْطَق َال َیَتَأتَّى إالَّ  ؛َواْألَوَّ
 ."ِ�اللَِّسانِ 

 ،ةثم ینظر الموجود من هذه الحروف فُ�حَسم من أصل الد� ،تقسم الد�ة على ثمان�ة وعشر�ن
 �حصة ما ذهب من الحروف. ،و�دفع جزًءا �ال�اقي �ما ذهب

َ�ةُ «اْلَمْسَأَلُة اْلَخاِمَسُة: َقْوُلُه: " َفَتْیِن الدِّ  . "واحدتها ِشفة ،»َوِفي الشَّ
 واحدتهما شفٌة.

ینِ " َفَتْیِن  ،َواِحَدُتُهَما َشَفٌة ِ�َفْتِح الشِّ ِمْن َتْحِت اْلَمْنَخَرْ�ِن إَلى َوُتْكَسُر َ�َما ِفي اْلَقاُموِس، َوَحدُّ الشَّ
ْیِن، َوُهَو ُمْجَمعٌ  ْدَقْیِن ِفي َعْرِض اْلَوْجِه. َوِفي ُطوِلِه ِمْن َأْعَلى الذََّقِن إَلى َأْسَفِل اْلَخدَّ  ُمْنَتَهى الشِّ

 َعَلْ�ِه.
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َ�ِة َعَلى سَ ِحدَ َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَلى َأنَّ ِفي ُ�لِّ َوا ،َواْخُتِلَف إَذا ُقِطَع إْحَداُهَما  ،َواءِ ٍة ِنْصَف الدِّ
ْفَلى ُثُلَثْینِ   ."لحفظهما إْذ َمَناِفُعَها َأْكَثر ؛َوُرِوَي َعْن َزْ�ِد ْبِن َثاِبٍت َأنَّ ِفي اْلُعْلَ�ا ُثُلًثا، َوِفي السُّ

لحفظها، الجهة السفلى. إذا ُقطعت ما ثبت الطعام وال الشراب، إذا قطعت السفلى فهي أكثر نفًعا 
ولذا استروح �عضهم  ،و�ن �انت العل�ا أ�ًضا من جهة فیها منافع ال توجد في السفلى ،العل�امن 

 إلى أنهما سواء.
ْفَلى ُثُلَثْینِ " َراِب.إْذ َمَناِفُعَها َأْكَثر  ؛َوِفي السُّ   ِلِحْفِظَها ِللطََّعاِم َوالشَّ

اِدَسُة: َ�ةُ « :َقْوُلهُ  السَّ ا ُقِطَع ِمْن َأْصِلِه، َوُهَو ُمْجَمٌع َعَلْ�ِه، َفِإْن َقَطَع َهَذا إذَ  ،»َوِفي الذََّكِر الدِّ
اِفِع�َّةِ  َ�ُة ِعْنَد َماِلٍك َوَ�ْعِض الشَّ  ."لمذهب الهدو�ة َواْخَتاَرُه اْلَمْهِديُّ  ،اْلَحَشَفَة، َفِفیَها الدِّ

 ألن الهادي غیر المهدي. �الهما من الز�د�ة. ؛كمذهب الهادو�ة
ِغیرِ  ،َدِو�َّةِ َكَمْذَهِب اْلَها"  ، َوِ�َلى هذاَوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَُّه َال َفْرَق َبْیَن اْلِعنِّیِن َوَغْیرِِه َواْلَكِبیِر َوالصَّ

اِفِعيُّ   ."َوِعْنَد اْألَْكَثِر َأنَّ ِفي َذَكِر اْلَخِصيِّ َواْلِعنِّیِن ُحُكوَمةٌ  ،َذَهَب الشَّ
نفعة هنا �قدر ما ینظر إلى الهیئة والصورة �ما في ن وغیره لم ینظر إلى المیال فرق بین العن

عین األعمى إذا �انت قائمة، إذا �انت قائمة غیر متأثرة فلها شأن عندهم، �ما أن ذ�ر العنین 
 ینتفع �ه في أمور أخرى.

اِ�َعُة:" َ�ةُ َوِفي الْ « :َقْوُلهُ  المسألة السَّ ، َوِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة ِنْصُف ، َوُهَو ُحْكٌم ُمْجَمٌع َعَلْ�هِ »َبْ�َضَتْیِن الدِّ
َ�ِة.  ."-عل�ه السالم–َعِليٍّ َوِفي اْلَ�ْحِر َعْن  الدِّ

لكن الطب أثبت أن ال�سرى أنفع من الُ�منى، ال�سرى  ،منفعة الب�ضتین األصل أنهما مستو�تان
لو استرسل  هألن ؛وهذه التفصیالت الدق�قة بین هذه األش�اء ال یلتفت إلیها شرًعا ،أنفع من الُ�منى

وما من شيء إال و�وجد ما هو أنفع منه، وقد  ،اإلنسان في هذه التفصیالت ما انتهت المسألة
ولم �فرق  ،ول�س �أنفع �النس�ة لعمرو، والید ال�منى أنفع من ال�سرى  ،�كون هذا أنفع �النس�ة لز�د

 بینهما شرًعا، فهذه التفصیالت ال یلتفت إلیها.
َ�ِة؛ ِألَنَّ ، وَ -السالمعل�ه -وفي ال�حر عن علّي " اْبِن اْلُمَسیِِّب َأنَّ ِفي اْلَبْ�َضِة اْلُ�ْسَرى ُثُلَثْي الدِّ

َ�ِة. ،اْلَوَلَد َ�ُكوُن ِمْنَها  َوِفي اْلُ�ْمَنى ُثُلُث الدِّ
َ�َة، َوُهَو إْجَماعٌ  المسألة الثَّاِمَنُة: ْلِب الدِّ مِّ َوالتَّْحرِ  ،َأنَّ ِفي الصُّ ْلُب ِ�الضَّ َعْظٌم ِمْن َلُدْن  :�كِ َوالصُّ

َقاَل َتَعاَلى:  ،اْلَكاِهِل إَلى اْلَعْجِب ِ�َفْتِح اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن اْلِج�ِم َأْصُل الذََّنِب َ�اْلَمَصاِلَ�ةِ 
ْلِب َوالتََّراِئِب}  ِدَیَتاِن.]، َفِإْن َذَهَب اْلَمِنيُّ َمَع اْلَكْسِر فَ 7[الطارق:  {َ�ْخُرُج ِمْن َبْیِن الصُّ

َ�َة، َوُهَو ُمْجَمٌع َعَلْ�هِ  التَّاِسَعُة: َ�ِة، َوَهَذا ِفي  ،َأَفاَد َأنَّ ِفي اْلَعْیَنْیِن الدِّ َوِفي إْحَداُهَما ِنْصُف الدِّ
ِح�َحةِ  ْلَحَنِف�َُّة َفَذَهَب اْلَهاِدي َوا ،َواْخُتِلَف ِفي اْألَْعَوِر إَذا َذَهَبْت َعْیُنُه ِ�اْلِجَناَ�ةِ  ،اْلَعْیِن الصَّ

اِفِع�َُّة إَلى َأنَّهُ  َ�ةِ  ا تجبَوالشَّ ِلیُل، َوُهَو َهَذا اْلَحِدیثُ  ِفیَها ِنْصُف الدِّ ْل الدَّ َوِقَ�اًسا َعَلى  ،إْذ َلْم ُ�َفصِّ



 
 

i p 
 

 18 )08سبل السالم (

َ�ِة، َوُهَو ُمْجَمٌع َعَلْ�ِه. َحاَ�ِة َوَذَهَب جَ  َمْن َلُه َیٌد َواِحَدٌة، َفِإنَُّه َلْ�َس َلُه إالَّ ِنْصُف الدِّ َماَعٌة ِمْن الصَّ
 ."َوَماِلٌك َوَأْحَمُد إَلى َأنَّ اْلَواِجَب ِفیَها ِدَ�ٌة َ�اِمَلٌة؛ ِألَنََّها ِفي َمْعَنى اْلَعْیَنْینِ 

 �عني قائمة مقام العینین، الواحدة تقوم مقام العینین �النس�ة لألعور.
 طالب:...

 عند�م؟ ماذاهذا معمول �ه، 
 طالب:...

 ،لكن لو �ان یرى �اثنتین ،ألنه فرق بین من یرى و�ین من ال یرى  ؛�ه، الد�ة �املةهذا العمل عل
 ثم ذهبت واحدة ما ذهبت المنفعة �الكل�ة.

 طالب:...
 في العینین الد�ة.

 طالب:...
هذا  ،، واحدة مجمع علیها. الق�اس مجمع عل�ه �النس�ة للید الواحدة ما فیها إال نصف الد�ةنعم

 مجمع على األصل المق�س عل�ه ال على المق�س. مجمع علیها. �عني
 طالب:...

هذا أولى من األعور، هذا أولى من األعور الذي  قد �كون فقئت عینه وأخذ نصف الد�ة بدلها، 
 نعم.

َحاَ�ِة َوَماِلٌك َوَأْحَمُد إَلى َأنَّ اْلَواِجَب ِفیَها ِدَ�ٌة َ�اِمَلٌة؛ ِألَنَّهَ " ا ِفي َمْعَنى َوَذَهَب َجَماَعٌة ِمْن الصَّ
{َواْلَعْیَن ِلَقْوِلِه َتَعاَلى:  ؛َواْخَتَلُفوا إَذا ُجِنَي َعَلى َعْیٍن َواِحَدٍة َفاْلُجْمُهوُر َعَلى ُثُبوِت اْلَقَودِ  ،اْلَعْیَنْینِ 
 ."َوَعْن َأْحَمَد َأنَُّه َال َقَوَد ِفیَها ،]45[المائدة:  ِ�اْلَعْیِن}

ین، وال �منع أن �كون المرجح في مثل هذه الصورة أنها جنى ال قود فیها �اعت�ار أنها �العین
 ألنه متعمد. ؛جنا�ة عن عمد وهو أعور على غیره أن �قاد �ه

َ�ةِ « :اْلَعاِشَرُة: َقْوُلهُ " َ�ُة ِمْن  ،»َوِفي الرِّْجِل اْلَواِحَدِة ِنْصُف الدِّ َوَحدُّ الرِّْجِل الَِّتي َتِجُب ِفیَها الدِّ
اقِ  َ�ُة َوُحُكوَمٌة ِفي الزَّاِئدِ َمْفِصِل السَّ ْكَ�ِة َلِزَم الدِّ  ."، َفِإْن ُقِطَع ِمْن الرُّ

 وأما الرجل فهي إلى المفصل. ،�عني حكومة للساق
ِمْن  َوِفي اْألُُذِن َخْمُسونَ  :َواْعَلْم َأنَُّه َذَكَر اْلَبْیَهِقيُّ َعْن الزُّْهِريِّ َأنَُّه َقَرَأ ِفي ِ�َتاِب َعْمِرو ْبِن َحْزمٍ "

ِبلِ   .اإلِْ
َوَرَوى اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث ُمَعاٍذ َأنَُّه َقاَل: َوِفي  ،َأنَُّهَما َقَضَ�ا ِبَذِلكَ  وعمر ِليٍّ عَ َوَرَوْ�َنا َعْن  :َقالَ  

ِبلِ  ْمِع ِماَئٌة ِمْن اإلِْ ِبِل، َوَقاَل اْلَبْیَهِقيُّ  ،السَّ ، َقاَل اْبُن  َلْ�َس ِ�َقِويٍّ إْسَناُدهُ  :َوِفي اْلَعْقِل ِماَئٌة ِمْن اإلِْ
، َوُهَو َضِع�فٌ  َكِثیٍر: نَُّة  ،ِألَنَُّه ِمْن ِرَواَ�ِة ِرْشِدیَن ْبِن َسْعٍد اْلِمْصِريِّ َقاَل َزْ�ُد ْبُن َأْسَلَم: َمَضْت السُّ

َ�َة. َرَواُه اْلَبْیَهِقيُّ   ."َأنَّ ِفي اْلَعْقِل إَذا َذَهَب الدِّ
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وال �عقل أش�اء �قدرها  ،و�ذا ذهب شيء منه �حیث �عقل شیًئا ،�ة �املةالدفهب �الكل�ة ذهذا إذا 
م.  �قوَّ

َم َتْفِسیُرُهَما ِفي ُ�لِّ  ،ثلث الد�ة َأنَُّه َدلَّ َعَلى َأنَّ ِفي اْلَمْأُموَمِة َواْلَجاِئَفةِ  اْلَحاِدَ�َة َعْشَرَة:" َوَتَقدَّ
 ."َواِحَدةٍ 

 عندك؟  ماذاثلث الد�ة، 
 الد�ة. في �ل واحدة ثلث

َم َتْفِسیُرُهَما ِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة. ،طالب: َأنَُّه َدلَّ َعَلى َأنَّ ِفي اْلَمْأُموَمِة َواْلَجاِئَفِة ثلث الد�ة  َوَتَقدَّ
َم َتْفِسیُرُهَما ِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة ثلث الد�ة. ،َأنَُّه َدلَّ َعَلى َأنَّ ِفي اْلَمْأُموَمِة َواْلَجاِئَفةِ   َوَتَقدَّ

 : تقد�م وتأخیر �ا ش�خ.طالب
 .نعم

: َال َأْعَلُم خِ " اِفِعيُّ ِفي اْلَجاِئَفِة « :َقالَ  - َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ -َالًفا َأنَّ َرُسوَل �َِّ َقاَل الشَّ
َ�ةِ  ْرَشاِد، َوَقاَل ِفي ِنَهاَ�ِة اْلُمْجَتهِ  ،»ُثُلُث الدِّ   ."ِد: اتََّفُقوا َعَلىَذَكَرُه اْبُن َ�ِثیٍر ِفي اإلِْ

ألنه ال  ؛�سم�ه نها�ة المجتهد والتسم�ة الصح�حة بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد، بدا�ة المجتهد
�عقل أن �كون نها�ة المجتهد في مجلد واحد، المجتهد �حتاج إلى علم طو�ل مفصل، المقتصد 

ُ�ِتب، أنه یتطلع إلى أكثر مما  الذي �قتصر على البلغة تكف�ه نهایته، أما المجتهد فال �كف�ه ما
 ُكِتب.

  ."َسِد َال ِمْن ِجَراِح الرَّْأسِ َأنَّ اْلَجاِئَفَة ِمْن ِجَراِح اْلجَ اتفقوا على "
ألنه في السبل وحواشي شرح العمدة  ؛یبدو أن نسخته التي عنده مكتوب علیها نها�ة المجتهد

 كلها �سمیها نها�ة المجتهد.
َ�ِة، َوَأنََّها َجاِئَفٌة َمَتى َوَقَعْت ِفي الظَّْهِر َواْلَ�ْطنِ َوَأنَُّه َال ُ�َقاُد مِ "  ."ْنَها، َوَأنَّ ِفیَها ُثُلَث الدِّ

 ووصلت إلى الجوف سواء �انت من األمام أو من الخلف.
َماِلٌك َعْن َسِعیِد ْبِن َفَحَكى  ،َواْخَتَلُفوا إَذا َوَقَعْت ِفي َغْیِر َذِلَك ِمْن اْألَْعَضاِء َفَنَفَذْت إَلى َتْجِو�ِفهِ "

َك اْلُمَسیِِّب َأنَّ ِفي ُ�لِّ ِجَراَحٍة َناِفَذٍة إَلى َتْجِو�ِف ُعْضٍو ِمْن اْألَْعَضاِء َأيَّ ُعْضٍو َ�اَن ُثُلَث ِدَ�ِة َذلِ 
 . "َواْخَتاَرُه َماِلكٌ  ،اْلُعْضوِ 

ظم إلى جوف التعم�م هو الذي یؤ�ده اإلطالق في الحدیث، هي جائفة وصلت إلى جوف الع
مام أو من األو�ن �ان الجوف العرفي �طلق على ال�طن سواء �ان مما �صله من  ،اإلنسان

 خلف.ال
ِفي  َنْحِو َما ُرِوَي َعْن ُعَمرَ َوَأمَّا َسِعیٌد، َفِإنَُّه َقاَس َذِلَك َعَلى اْلَجاِئَفِة َعَلى واختاره مالك، "

 ُموِضَحِة اْلَجَسِد.
ِبلِ  ْشَرَة:الثَّاِنَ�َة عَ المسألة  َم َتْفِسیُرَها. ،ِفي اْلُمَنقَِّلِة َخْمَس َعْشَرَة ِمْن اإلِْ  َوَتَقدَّ
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ِبِل َسَواٌء َ�اَنْت ِمْن اْلَیَدْیِن َأْو  الحدیث َأَفادَ  الثَّاِلَثَة َعْشَرَة: َأنَّ ِفي ُ�لِّ ُأْصُ�ٍع َعْشًرا ِمْن اإلِْ
 :ْأُي اْلُجْمُهوِر. َوِفي َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َمْرُفوًعا ِبَلْفظِ الرِّْجَلْیِن، َفِإنَّ ِفیَها َعْشًرا، َوُهَو رَ 

َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوَأُبو َداُود، َوَقْد َ�اَن ِلُعَمَر ِفي َذِلَك َرْأٌي آَخُر ُثمَّ َرَجَع إَلى  ،»َواْألََصاِ�ُع َسَواءٌ «
 اْلَحِدیِث ِلَما ُرِوَي َلُه.

 ."َأنَُّه َ�ِجُب ِفي ُ�لِّ  اِ�َعَة َعْشَرَة:الرَّ 
في �ل مفصل في �ل عقدة ثلث ما �قدر له، واإلبهام النصف  ،في �ل أنملة من أنامل األصا�ع

العشر من  ،نعم، �عني األصا�ع مكونة من ثالثة أجزاء األصا�ع ثالث عقد، ففي �ل ثلث ثلث
ر لهیاإلبل، واإلبهام �اعت�اره مفصل وهو خمٌس من اإلبل،  ،ن فقط في �ل مفصل نصف ما ُقدِّ

 نعم.
ِبِل الرا�عة عشرة: أنه �جب في �ل " ِخَالٌف َلْ�َس  َوَعَلْ�ِه اْلُجْمُهوُر. َوِفي ذلكِسنٍّ َخْمٌس ِمْن اإلِْ

 َلُه َدِلیٌل ُ�َقاِوُم اْلَحِدیَث.
ِبِل َوِ�َلْ�هِ  اْلَخاِمَسَة َعْشَرَة: َذَهَب اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَفِر�َقاِن. َوِف�ِه  َأنَُّه َیْلَزُم ِفي اْلُموِضَحِة َخْمٌس ِمْن اإلِْ

 ."ِخَالٌف َلْ�َس َلُه َما ُ�َقاِوُم النَّصَّ 
 الفر�قان، ما الذي ُیراد �الفر�قین؟ 

الفر�قین؟ ماذا یر�د  أحدٌ �عرف  . هل�كرر هذه اللفظة �ثیًرا ،ذهب الهادو�ة والفر�قان، �كررها �ثیًرا
 �الفر�قین؟

 ... طالب:
أحد �عرف هذا  هل یوجد لكن نسیناه، لكن ال یر�د �ه هذا، ،ووقفنا على حق�قته ،�حثناهمّر بنا و 

 نراجعه ثان�ة؟ أم 
 ي ما �قید یروح، الذي ال ُ�قیَّد یذهب.ذوال
" .  َوِف�ِه ِخَالٌف َلْ�َس َلُه َما ُ�َقاِوُم النَّصَّ

ِبلِ ِفي اْلَهاِشَمِة َعشْ  َرَوى اْلَبْیَهِقيُّ َعْن َزْ�ِد ْبِن َثاِبٍت َأنَّ  َفاِئَدٌة: َعْن  اْلَبْیَهِقيُّ َوَحَكاُه  ،ًرا ِمْن اإلِْ
َقَضى  -َرِضَي �َُّ َعْنُه  -اِب َوَرَوى َعْبُد �َِّ ْبُن َأْحَمَد َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ  ،َعَدٍد ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم

عبد هللا بن أحمد، َوَرَوى  . َرَواهُ َوِنَكاُحُه ِ�َأْرَ�ِع ِدَ�اتٍ ُه ِفي َرُجٍل ُضِرَب َفَذَهَب َسْمُعُه َوَ�َصُرُه َوَعْقلُ 
هِ  َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه -َأنَّ َرُسوَل �َِّ « :النََّساِئّي ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ

ِة ِلَمَكانِ  -َوَسلَّمَ  ادَّ ِء إَذا َقَضى ِفي اْلَعْیِن اْلَعْوَراِء السَّ الَّ َها إَذا ُطِمَسْت ِبُثُلِث ِدَیِتَها، َوِفي اْلَیِد الشَّ
ْوَداِء إَذا ُنِزَعْت ِبُثُلِث ِدَیِتَها نِّ السَّ ْرَشاِد.  ،»ُقِطَعْت ِبُثُلِث ِدَیِتَها، َوِفي السِّ  َذَكَرُه اْبُن َ�ِثیٍر ِفي اإلِْ

ُجَل ُ�ْقَتُل ِ�اْلمَ  َم اْلَكَالُم ِف�هِ  ،ْرَأةِ َوَأمَّا َقْوُلُه: َوِ�نَّ الرَّ  ."َفقد َتَقدَّ
  .قف على هذا
 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ  �كفي �كفي.


