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 نعم.
ب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا �سم هللا الرحمن الرح�م، الحمد � ر  ،أحسن هللا إل�ك

 .محمد وعلى آله وصح�ه وسلم تسل�ًما �ثیًرا
 �اب الد�ات في الحدیث الثاني: في  -رحمه هللا- الشارح قال 
ِإ ِدَ�ُة اْلَخطَ «َقاَل:  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َعْن النَِّبيِّ  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد "

 ."َأْي ُتْؤَخُذ َأْو َتِجُب بینةً  »َأْخَماًسا
 أو تجب بّینُه �قوله.

ًة َوِعْشُروَن َجَذَعًة َوِعْشُروَن َبَنِت َمَخاٍض َوِعْشُروَن َبَنِت «أو تجب َبیََّنُه َقْوله: " ِعْشُروَن ِحقَّ
 ."»َلُبوٍن َوِعْشُروَن َبِني َلُبونٍ 

 بنت بنات، نعم.
اَرُقْطِنيُّ  »عشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض، و «"  َأْخَرَجُه الدَّ

ِل َأْقَوى؛ َأْي أن ف ي َوَأْخَرَجُه اْألَْرَ�َعُة ِبَلْفِظ: َوِعْشُروَن َبِني َمَخاٍض َبَدَل َبِني َلُبوٍن َوِ�ْسَناُد اْألَوَّ
 ."إسناد األر�عة

 أي من إسناد األر�عة.
: َمْجُهوٌل. َوِف�ِه أي ِمْن إْسَناِد اْألَْرَ�َعةِ " اَرُقْطِنيُّ ، َقاَل الدَّ ، َفِإنَّ ف�ه ِخْشَف ْبَن َماِلٍك الطَّاِئيَّ

اُج ْبُن َأْرَطاةَ   . "اْلَحجَّ
 الحجاج ُمضعَّف عند أهل العلم. ،ضع�ف عند أهل العلم

، َوَقالَ " اَرُقْطِنيِّ ْعَلُه ِلَبِني اللَُّبوِن َغَلٌط ِمْنُه، ُثمَّ َقاَل إنَّ جَ  :َواْعَلْم َأنَُّه اْعَتَرَض اْلَبْیَهِقيُّ َعَلى الدَّ
ِح�ُح َعْن َعْبِد �َِّ َأنَُّه  ِح�ُح َأنَُّه َمْوُقوٌف َعَلى َعْبِد �َِّ ْبِن َمْسُعوٍد، َوالصَّ : َوالصَّ َجَعَل َأَحَد اْلَبْیَهِقيُّ

. َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ ِدَ�َة اْلَخَطِإ َأْخَماِسَها َبِني اْلَمَخاِض َال َ�َما َتَوهََّمه َشْ�ُخَنا ال اَرُقْطِنيُّ دَّ
 ."ُتْؤَخُذ َأْخَماًسا َ�َما ُذِكرَ 

 �عني مخففة �النس�ة لد�ة ش�ه العمد.
اِفِعيُّ َوَماِلٌك َوَجَماَعٌة ِمْن اْلُعَلَماِء، َوِ�َلى َأنَّ اْلَخاِمَس َبُنو َلُبوٍن َوَعنْ " َأِبي َحِن�َفَة  َوِ�َلْ�ِه َذَهَب الشَّ

ْسَقاِط َأنَُّه َبُنو َمَخاٍض َ�َما ِفي ِرَواَ�ِة اْألَْرَ�َعِة، َوَذَهَب اْلَهاِدي َوآَخُروَن إَلى َأنََّها ُتْؤَخُذ َأْرَ�اًعا ِ�إِ 
اِفِعيُّ  َوَذَهُبوا إَلى َأنََّها َأْرَ�اعٌ  ،َبِني َلُبوِن، َواْسَتَدلَّ َلُه ِ�َحِدیٍث َلْم ُیْثِبْتُه اْلُحفَّاظُ  ُمْطَلًقا، َوَذَهَب الشَّ

 ."َوَماِلكٌ 
 فمثل د�ة ش�ه العمد ومغلظة. اإذا صارت أر�اعً 

َ�َة َتْخَتِلُف ِ�اْعِتَ�اِر اْلَعْمِد َوِشْ�ِه اْلَعْمِد َواْلَخَطِإ، َفَقا" اِفِعيُّ َوَماِلٌك إَلى َأنَّ الدِّ ُلوا: إنََّها ِفي َوَذَهَب الشَّ
َ�ِة، َفِإنَُّه َثَبَت َعْن ُعَمَر اْلَعْمِد َوِشْ�ِه الْ  َعْمِد َتُكوُن َأْثَالًثا َ�َما ِفي اْلَخَطِإ. َوَأمَّا التَّْغِل�ُظ ِفي الدِّ
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ِف�َمْن ُقِتَل ِفي اْلَحَرِم ِبِدَ�ٍة َوُثُلٍث َتْغِل�ًظا َوَثَبَت َعْن َجَماَعٍة اْلَقْوُل  -َرِضَي �َُّ َعْنُهَما-اَن َوُعْثمَ 
 ."َ�ْأِتي اْلَكَالُم ِف�هِ ِبَذِلَك وَ 

ب الشافعي ومالك أن الد�ة تختلف �اعت�ار العمد وشبهه أوًال تقدم أن اإلمام مالك ال یرى وهذَّ 
وأنه من نوع العمد، فنس�ة القول إل�ه �ان یرى أن د�ة العمد وهي تشمل ش�ه العمد  ،ش�ه العمد

و�ال فمالك ال �عرف ش�ه العمد، مغلظة �غض النظر عن التقس�م الثالثي فهذا �مكن أن یتجه 
 نعم.

ُهَو وَ  ،َة ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُقوًفا َعَلى اْبِن َمْسُعودٍ اْبُن َأِبي َشْی�َ َوَأْخَرَجُه َأْي َحِدیَث اْبِن َمْسُعوٍد "
ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن  َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالتِّْرِمِذيُّ ِمْن َطِر�ِق اْبنِ وهو قوله:  .َأَصحُّ ِمْن اْلَمْرُفوعِ 

ِه َرَفَعُه إلى النبي  َ�ُة َثَالُثوَن َجَذَعةً «بلفظ:  -صلى هللا عل�ه وسلم-َجدِّ  ."»الدِّ
 عند�م قوله؟ 

 طالب: ........

 وهو قوله.
 طالب: وأخرجه أبو داود.

 ال، وهو أصح من المرفوع.
 قوله وأخرجه. وهو ،وهو أصح من المرفوع ،طالب: عندي �ا ش�خ عن ابن مسعود

ال، المرفوع الذي ذ�ره وهو حدیث ابن مسعود؛ ألن هذا حدیث آخر حدیث عمرو بن شعیب عن 
أب�ه عن جده حدیث آخر، عبد هللا بن عمرو بن العاص هذا حدیث ابن مسعود یروى مرفوًعا أو 

ي صّدر �ه والموقوف أصح من المرفوع. ما له عالقة وقوله زائدة هذه. المرفوع الذ ،موقوًفا عل�ه
صلى هللا عل�ه -عن النبي  -رضي هللا عنه-المؤلف الروا�ة في هذا الحدیث، وعن ابن مسعود 

عل�ه -بهذه الص�غة صرَّح ف�ه بذ�ر النبي  اهذا ُیروى مرفوعً  »د�ة الخطأ أخماًسا«قال:  -وسلم
�ه فهو و�روى موقوف على ابن مسعود والموقوف أصح، وأما الحدیث الذي یل -الصالة والسالم

 حدیث آخر.
 طالب:...

 مستقل نعم.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

وهو  ،أي حدیث ابن مسعود، ابن أبي شی�ة من وجه آخر موقوًفا على ابن مسعود ،وأخرجه
ألن التعارض في الرفع والوقف في حدیث واحد، ال  ؛أصح من المرفوع المروي عن ابن مسعود

 بد هللا بن عمرو ما له عالقة �ه.ي یل�ه من حدیث عذفي حدیثین، الحدیث ال
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 طالب:...
 وأخرجه أبو داوود والترمذي.

 طالب:...
 أخرج �ذا، ما هو أخرج الحدیث، حدیث آخر هذا. ،وأخرج التغل�ظ ،وأخرج المتن

 طالب: هل هذا �كون �ا ش�خ..
 وهو قوله زائدة ما لها ق�مة.

 د والترمذي.طالب: لكن ما �عده �ا ش�خ ما ظهر لي وجه وأخرجه أبو داو 
 أخرج المتن. ،أخرج التقس�م ،أخرجه �عني أخرج التغل�ظ

ِه َرَفَعُه إلى النبي " صلى هللا -َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالتِّْرِمِذيُّ ِمْن َطِر�ِق اْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ
َ�ُة َثَالُثوَن َجَذَعةً «بلفظ:  -عل�ه وسلم  » ِفي ُ�ُطوِنَها َأْوَالُدَهاْرَ�ُعوَن َخِلَفةً َوأَ  ، وثالثون حقة،الدِّ

َم َتْفِسیُر َهِذِه اْألَْسَناِن ِفي الزََّكاِة.  َوَقْد َتَقدَّ
ِ�َفْتِح اْلَهْمَزِة َوُسُكوِن اْلَعْیِن  »َأْعَتى إن«: َقالَ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َعْن النَِّبيِّ َوَعْن اْبِن ُعَمَر 

 ."اْلُمْهَمَلةِ 
ن المرفوع له شاهد من حدیث عبد هللا إ :لئال �أتي من �قول ؛أي أن الحافظ لما رجَّح أنه موقوف

 لئال �ستدرك عل�ه. ؛بن عمرو فهو أقوى، فأورده
 َتْفِضیٍل ِمْن َفُمَثنَّاٍة َفْوِق�ٍَّة َفَأِلٍف َمْقُصوَرٍة اْسمُ ِ�َفْتِح اْلَهْمَزِة َوُسُكوِن اْلَعْیِن اْلُمْهَمَلِة  »إن َأْعَتى«"
، َوُهَو التََّجبُُّر ا َقاِتِلِه، َأْو َقَتَل النَّاِس َعَلى �َِّ َثَالَثٌة َمْن َقَتَل ِفي َحَرِم �َِّ، َأْو َقَتَل َغْیَر «ْلُعُتوِّ

ِه ِمْن َكاَفَأِة ِ�ِجَناَ�ٍة ُجِنَیْت َعَل�ْ ِ�َفْتِح الذَّاِل اْلُمْعَجَمِة َوُسُكوِن اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة الثَّْأُر َوَطَلُب اْلمُ  »ِلَذْحلِ 
 ."َقْتٍل، َأْو َغْیرِهِ 

ذحل الجاهل�ة، هذا مضاف إل�ه، الشرح وقف بین المتضا�فین، الشرح وقع بین المتضا�فین. 
�جوز الفصل بین المتضا�فین لغیر أجنبي، �قول: نجوُت وقد بّل المرادي س�فه بدم ابن أبي بدم 

دم ابن أبي ش�خ األ�اطح طالب، واللقب هذا ل�س �أجنبي، وهذا �فعلونه ابن أبي طالب قال: ب
 ،ألنه فصل بین المتضا�فین ؛لكن األصل أنه �أتي �مضاف مناسب قبل المضاف إل�ه ،كثیًرا

 و�قي المضاف إل�ه مجرور �اعت�ار عادة المضاف.
َحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َهُؤَالِء الثََّالَثَة َأْزَ�ُد ِفي الْ  . ِح�َّاَن ِفي َحِدیٍث َصححهَأْخَرَجُه اْبنُ  »اْلَجاِهِل�َّةِ «"

 اْلُعُتوِّ َعَلى َغْیِرِهْم ِمْن اْلُعَتاِة:
ُل:  ."َتِز�ُد َعَلى َمْعِصَ�ِة َمْن َقَتَل ِفي َغْیِر اْلَحَرِم ف�ه َمْن َقَتَل ِفي اْلَحَرِم َفَمْعِصَ�ُة َقْتِلهِ  اْألَوَّ

{َوَمْن ُیِرْد وهذا من خصائصه  ،والهم �عاقب علیها في الحرم دون غیرهاإلرادة  ت�عني إذا �ان
نتساءل عن الجار  ،]25[الحج:{َوَمْن ُیِرْد ِف�ِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم} ،]25[الحج:ِف�ِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم}

ذقه من والمجرور ف�ه هل هي متعلقة �اإلرادة من یرد ف�ه فمجرد اإلرادة في الحرم یترتب علیها ن
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عذاب أل�م، ولو �ان الظلم خارج الحرم، أو �كون الجار والمجرور ف�ه متعلق �قوله: �ظلم �عني 
 ما هو �ظاهر؟  أم�ظلم في الحرم ولو �انت اإلرادة خارج الحرم؟ ظاهر الفرق 

أسرق، فرصة اجتماع  ،أفعل أظلمسوهو في بلده �قول: إذا حججت  ،حاج من أقصى المشرق 
فإذا  ،صة، إما سرقة أو غیرها هذه اإلرادة حصلت في المشرق والظلم في الحرمالحج�ج، فهي فر 

ألنه أراد أن �ظلم في  ؛ن الجار الجار والمجرور متعلق �الظلم �عاقب على هذه اإلرادةإ :قلنا
هو  ،إذا رجعت إلى بلدي :الحرم، والعكس ف�ما لو زّور اإلرادة في الحرم والظلم خارج الحرم �قول

إذا رجعت إلى بلدي سوف أفعل �ذا و�ذا و�ذا من أنواع الظلم، فإذا �انت اإلرادة في  ،ةاآلن �مك
أما إذا �انت اإلرادة والظلم  ،والظلم خارج الحرم أو اإلرادة خارج الحرم والظلم في الحرم ،الحرم

، أما وهذا ال �ختلف ف�ه وعلى القولین نذقه من عذاب أل�م ،كالهما في الحرم فهذا ال إشكال ف�ه
إذا �انت اإلرادة خارج الحرم والظلم في الحرم فهذا �اعت�ار أن الجار والمجرور متعلق �اإلرادة، 

 والعكس �العكس، وما الذي یترجح منهما؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

  الظلم في الحرم؟ 
 طالب: ........

لمشرق إذا �انت صار ما للحرم خص�صة. لكن اإلرادة المؤاخذ علیها ولو �انت في أقصى ا 
 :هذه اإلرادة تضمن ظلًما في الحرم، �خالف ما إذا أراد وهو في الحرم أن �ظلم خارج الحرم قال

] نفعل هذا إذا رجعنا، وهو 25[الحج:{ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِل�ٍم}وأخشى من قوله:  ،أنا اآلن في الحرم
ننتظر حتى نخرج،  :الحرم �قول مبیت أن �ظلم رف�قه في السفر، بدًال من أن �ظلمه في حدود

 وهذه اإلرادة ُمبیَّتة في الحرم، �كون نذقه من عذاب أل�م یتناوله أو ال یتناوله؟ 
نذقه  ،ن المراد الجار والمجرور ف�ه متعلق �اإلرادة فمجرد اإلرادة �ستحق الجوابإ :یتناوله إذا قلنا

وأن اإللحاد مهما قّل شأنه في  و�الهما یدل على تعظ�م هذه ال�قعة، ،جواب الشرط، والعكس
نظر الملحد ال یلزم من اإللحاد أن �كون ملحًدا خارًجا من الدین ال، اإللحاد هو المیل والعدول 

{َوَمْن ُیِرْد ِف�ِه ، {َسَواًء اْلَعاِكُف ِف�ِه َواْلَ�اِد}ولذلك عّق�ه �قوله قبله  ،عن الصراط المستق�م
ا المكان العاكف المق�م في المسجد، المجاور وال�اد الذي جاء ] �ستوي في هذ25[الحج:ِ�ِإْلَحاٍد}

 .لیؤدي فر�ضة و�رجع هما س�ان
وهو حجز األماكن، الناس  ،وهذا ف�ه تشدید في أمٍر یتساهل الناس ف�ه، أمر یتساهل الناس ف�ه 

م أو فرضین و�رجع، ما بینهم فرق، ه اف�ه سواء العاكف المق�م وال�اد الذي �أتي ل�صلي فرًض 
وال �جوز للمق�م العاكف ف�ه أن یرى نفسه أنه أحق من هذا ال�ادي، ال  ،�ستوون في هذا المكان
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�جوز له ذلك، ومع ذلك یترتب على هذا اإللحاد في الحرم أنواع وأصناف من الظلم تجده یو�ل 
 امن �حفظ له هذا المكان، و�و�ل �ه شخص �سيء التعامل مع الناس، هذا موجود، یو�ل شخًص 

التصرف، یثیره أدنى شيء، فإذا مّر من عنده أحد شتمه أو  ئي البن�ة ضع�ف العقل، سیقو 
أمور تجد �عض الناس . ضر�ه أو دفعه، هذا ز�ادة نسأل هللا العاف�ة في اإل�غال في هذا اإللحاد

تجده �فطر الناس في  ،و�سيء وهو ال �شعر، یو�ل من هذه النوع�ات ،عنده نوازع اإلحسان
ثم �عد ذلك �كل هذا األمر إلى شخص من هذه النوع�ة تجده  ،ي أوقات الص�امرمضان أو ف

اذهب  ،التصرف وضع�ف العقل یؤذي الناس من صالة العصر، قم �ا فالن ئقوي البن�ة وسی
ألن  ؛ا�عد، هذا محل �ذا، هذا األذى إلحاد، نسأل هللا العاف�ة، فعلى اإلنسان إذا أراد أن �حسن

ى جلب المصالح، واألمور تتم �أدنى مما �فعله �ثیر من یر�د اإلحسان، هذه درء المفاسد مقدم عل
�عني في آخر لحظة من  ،مضار�ة وحصل تواعد بین �عض الناس ت�عني حصل ،مشكلة

موعد�م  ،فموعد�م في �ذا االلیلة إن �انت عیدً  :رمضان قبیل الفطور من الیوم األخیر �قول
 زعرفة یتضار�ون و�طلعون من الحرم

والمضار�ة حصلت في عرفة، فهذا فرع مما ذ�رناه، �عني هل  ،ذه اإلرادة حصلت في الحرمه
قدم سجادته أو  أنهوالمسألة  ،فموعدك �ذا اإن خرج رمضان �انت اللیلة عیدً  :�عف�ه أنه �قول

 أخرها أو، هللا المستعان.
 طالب:...

فالندم تو�ة، و�ن  اتر�ه لها ندمً وهذا من خواصه، إن �ان  ،د اإلرادة �عاقب علیها�الهم لمن یر 
 معروف حكمه.ف اهذا یؤاخذ و�ن �ان عجزً فكان تر�ه ال ندم وال عجز 

 طالب:...
 .المسجد الحرام، هذا من خواصه ،هذا للحرم ،ال

 طالب:...
 �قول؟ ماذا

 طالب:...
 لكن التفاصیل تختلف. ،حرم المدینة
 طالب:...

 ، شك أنه �خشى أن �قع في شيء من المخالفاتخروج ابن ع�اس إلى الطائف في آخر عمره ال
 وهذه المخالفات تعظم في الحرم.

 طالب:...
�خرج من اإلرادة  ،وتأول وخرج بهذه الن�ة ،هو �خرج مثل ابن ع�اس ومثله �خرجون عن الحرم

 والفعل.
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 طالب:...
 إذا عاد إل�ه قر�ً�ا فهو أحق �ه.

 لثََّالَثَة َأْزَ�ُد ِفي اْلُعُتوِّ َعَلى َغْیِرِهْم ِمْن اْلُعَتاِة:اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َهُؤَالِء ا"
ُل: َمْن َقَتَل ِفي اْلَحَرِم َفَمْعِصَ�ُة َقْتِلِه ف�ه َتِز�ُد َعَلى َمْعِصَ�ِة َمْن َقَتَل ِفي َغْیِر اْلَحَرِم،  َوَظاِهُرُه اْألَوَّ

إالَّ َأنَّ زَاِة اْلَفْتِح ِفي َرُجٍل َقَتَل ِ�اْلُمْزَدِلَفِة  اْلَحِدیَث َوَرَد ِفي غَلِكنَّ وَ  ،اْلُعُموُم ِلَحَرِم َمكََّة َواْلَمِدیَنةِ 
َبَب َال ُ�َخصص َضاَفُة َعْهِد�َّةٌ  :ِ�ِه إالَّ َأْن ُ�َقالَ  السَّ  ."َواْلَمْعُهوُد َحَرُم َمكَّةَ  ،اإلِْ

 لمسجد النبوي؟ ا :الحرم أو �قال -عل�ه الصالة والسالم-لكن هل �قال لمسجد النبي 
 طالب:...

عل�ه -المسجد الحرام، وهو حرم على أي حال، والمدینة حرمها النبي  :�قال لمسجد الكع�ة
لكن هل  ،دخوله أوليّ  ،وتشمل المسجد من �اب أولى ،ما بین عیر إلى ثور -الصالة والسالم

 حرم؟  :�قال له
حرم �ذا و�ذا، توسع ال شك أنه و  ،حرم المسجد األقصى :�عني على سبیل التوسع مثل ما �قال

 التسم�ة یترتب علیها أحكام شرع�ة. نأل ؛غیر مرضي
 طالب:...

 .»مسجدي هذا«في المسجد نعم؛ ألنه قال: 
َ�ِة َعَلى َمْن َوَقَع ِمْنُه َقْتُل اْلَخَطِإ ِفي اْلَحَرِم،" اِفِعيُّ إَلى التَّْغِل�ِظ ِفي الدِّ أو قتِل  َوَقْد َذَهَب الشَّ

 ."ُمحرًما من النسب
 َمْحَرًما، أو قتَل َمْحَرَما.

َحاَ�َة غَ  ،َأْو َقَتَل َمْحَرًما ِمْن النََّسِب، َأْو َقَتَل ِفي اْألَْشُهِر اْلُحُرِم" لَُّظوا ِفي َهِذِه َقاَل: ِألَنَّ الصَّ
يُّ َعْن ُمرَّ  .اْألمور دِّ َئٍة َفُتْكَتَب َعَلْ�ِه إالَّ : َة َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َقالَ َوَأْخَرَج السُّ  َما ِمْن َرُجٍل َیُهمُّ ِ�َسیِّ

، َوَقْد َرَفَعُه َتَعاَلى ِمْن َعَذاٍب َأِل�مٍ  َأْن َ�ْقُتَل َرُجًال ِ�اْلَبْیِت اْلَحَراِم إالَّ َأَذاَقُه �َُّ  َأنَّ َرُجًال َلْو َهمَّ َ�َعدنٍ 
 ."ِفي ِرَواَ�ةٍ 

�عني اإلرادة  ،جل یهم �سیئة فتكتب عل�ه إال أن رجًال لو هم �عدننعم، هذا الكالم قال ما من ر 
 ،والظلم في المسجد الحرام، لو هم �عدن أن �قتل رجًال �البیت الحرام ألذاقه هللا ،صارت �عدن

 كون اإلرادة خارج الحرم، والظلم في الحرم.تفعلى هذا 
{َوَمْن ُیِرْد ِف�ِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب له َتَعاَلى: َوَهَذا َمْبِنيٌّ َعَلى َأنَّ الظَّْرَف ِفي َقوْ  ُقْلت:"

 ."]25[الحج:  َأِل�ٍم}
 المؤلف تكلم عنها، نعم.

َراَدُة ِفي َغْیرِهِ " ْلَحاِد، َوِ�ْن َ�اَنْت اإلِْ َراَدِة َبْل ِ�اإلِْ  َواْآلَ�ُة ُمْحَتَمَلٌة. ،ُمَتَعلٌِّق ِ�َغْیِر اإلِْ
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َ�ِة َحِدیُث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َمْرُفوًعا ِبَلْفظِ َوَوَرَد فِ  اْلَعْمِد ُمَغلٌَّظ ِمْثُل  َعْقُل ِشْ�هِ « :ي التَّْغِل�ِظ ِفي الدِّ
ْ�َطاُن َبْیَن النَّاِس َفَتُكوَن ِدَماٌء ِفي َغْیِر َض  ، ِغیَنةٍ َقْتِل اْلَعْمِد، َوَال ُ�ْقَتُل َصاِحُ�ُه َوَذِلَك َأْن َیْنُزَو الشَّ

 َرَواُه َأْحَمُد َوَأُبو َداُود.. »َوَال َحْمِل ِسَالحٍ 
َلُه  الثَّاِني: َمْن َقَتَل َغْیَر َقاِتِلِه َأْي َمْن َ�اَن َلُه َدٌم ِعْنَد َشْخٍص َفَ�ْقُتُل َرُجًال آَخَر َغْیَر َمْن ِعْنَدهُ 

ُم َسَواٌء َ�اَن َلُه ُمَشاَرَكٌة ِفي اْلَقْتِل َأْو َال.  الدَّ
َر اْلَحِدیَث  ،»َأْو َقَتَل ِلَذْحِل اْلَجاِهِل�َّةِ « :اِلُث: َقْوُلهُ الثَّ  َم َتْفِسیُر الذَّْحِل، َوُهَو اْلَعَداَوُة، َوَقْد َفسَّ َتَقدَّ

ْیَر َقاِتِلِه، َأْعَتى النَّاِس َمْن َقَتَل غَ «َقاَل:  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َحِدیُث َأِبي ُشَرْ�ٍح اْلُخزَاِعيِّ َأنَُّه 
َر َعْینَ�ُه َما َلْم ُتْ�ِصْر  ْسَالِم، َأْو َ�صَّ  ."َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيّ  .»َأْو َطَلَب ِبَدٍم ِفي اْلَجاِهِل�َِّة ِمْن َأْهِل اإلِْ

 -عل�ه الصالة والسالم-واللفظ �عم الرؤ�ا وال�قظة، والنبي  ،رأیت، هذا أشد :�عني في الرؤ�ا قال
دم «، »دمنا«أو  »دمُ «�عني من دماء الجاهل�ة  »وأول دٍم أضع«قال:  وداعفي خط�ة حجة ال

، -عل�ه الصالة والسالم-ووضعه النبي  ،ابن عٍم له ُقِتل في الجاهل�ة »ابن أبي ر��عة للحارث
 ابن عبد المطلب. »أول رً�ا أضعه ر�انا ر�ا الع�اس«
لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َص -َأنَّ َرُسوَل �َِّ  -ُهَماِضَي �َُّ َعنْ رَ -اْلَعاِص َوَعْن َعْبِد �َِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن "

ْوِط َواْلَعَصامَ -اْلَخَطِإ َوِشْ�ِه اْلَعْمِد  َأَال إنَّ ِدَ�ةَ « :َقالَ  -َوَسلَّمَ  ِبِل، ِمْنَها  -ا َ�اَن ِ�السَّ ِماَئٌة ِمْن اإلِْ
َحُه اْبُن ِح�َّاَن.َأْخَرَجهُ  .»َأْرَ�ُعوَن ِفي ُ�ُطوِنَها َأْوَالُدَها   َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ

 ."َقاَل اْبُن اْلَقطَّانِ 
عندنا أن د�ة الخطأ وش�ه العمد والواو هذه زائدة؛ ألن المراد �ه ش�ه العمد ال یراد �ه الخطأ 

كن الذي یترتب األذى مقصود، ل ،�عني هو مقصود ،ره ما �ان �السوط والعصاالمحض، فسَّ 
 عل�ه غیر مقصود، �عني ما قصد القتل وقصد األذى فضرب �العصا.

َحُه اْبُن ِح�َّاَن. َقاَل اْبُن اْلَقطَّاِن ُهَو َصِح�ٌح، "  َال َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ
َم اْلَكَالُم ِفي الْ  ِلْلَحِدیِث الَِّذي  ألنه َتْفِسیرٌ  ؛َحِدیِث، َوِ�نََّما َذَكَرُه اْلُمَصنِّفُ َ�ُضرُُّه اِالْخِتَالُف. َوَتَقدَّ

ْنُه ُهَناِلَك َفَبیََّنُه ُهَنا. ،اْلَخَطإِ  في َعْقلِ الَسَلَف ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َوِف�ِه َتْغِل�ُظ   َوَلْم ُیَبیِّ
َهِذِه، َوَهِذِه «َقاَل:  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص - َعْن َرُسوِل �َِّ  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -�َّاٍس َوَعْن اْبِن عَ 

ْبَهامَ  . َوِألَِبي َداُود َوالتِّرْ  »َسَواٌء َ�ْعِني اْلِخْنَصَر َواإلِْ أ�ًضا  اْبِن َع�َّاسٍ  عنَأْي  ِمِذيِّ َرَواُه اْلُ�َخاِريُّ
لِ َهَذا َأَعمُّ ِمْن ا »اْألََصاِ�ِع َسَواءٌ « ْرُس ال« :زَاَدُه َبَ�اًنا ِ�َقْوِلهِ  ،»َواْألَْسَناُن َسَواءٌ « ،ْألَوَّ ثَِّن�َُّة َوالضِّ

َ�ُة َعَلى َقْدِر النَّْفعِ »َسَواءٌ  ْرُس َأْنَفُع ِفي اْلَمْضغِ  ،، َفَال ُ�َقاُل الدِّ ِمْن َحِدیِث اْبِن  ، َوِالْبِن ِح�َّانَ َوالضِّ
ِبِل ِلُكلِّ ُأْصُ�عٍ َدْیِن َوالرِّْجَلْیِن َسَواٌء َعْشَرٌة مِ ِدَ�ُة َأَصاِ�ِع اْلیَ « :َع�َّاسٍ  اْلَكَالَم ِفي َهَذا  تقدم، »ْن اإلِْ

 ."ُمْسَتْوًفى
إن اإلبهام أنفع من الخنصر، فالكاتب ال شك أن �تابته تتأثر إذا ُقِطع إبهامه،  :قد �قول قائل

الضرس أنفع من الِسن،  ،ثلها الضرسفلماذا تكون الد�ة سواء؟ م ،�خالف ما إذا ُقِطع الخنصر
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من أجل المضغ، و�ن �ان الِسن وْقُعه في الجمال جمال األسنان أظهر مما یترتب على 
ولو ُنِظر  ،وهذا أنفع من جهة ،فهذا أنفع من جهة ،ن ظاهرألن الضرس خفي، والسِّ  ؛الضرس

والشرع  ،األمور على الناسإلى هذه األمور الدق�قة التي تتفاوت فیها هذه المنافع لشقَّ تقدیر 
من التفاوت، ولو أر�د التحدید بدقة  ائً �أتي �أموٍر عامة �ل�ة تندرج فیها أفرادها، ولو تفاوتت شی

 ال شك أن مثل هذا �شق على الناس.ف
ِه َرَفَعُه َقاَل: " بَّ َوَلْم َ�ُكْن َأْي َتَكلََّف ا »َمْن َتَطبَّبَ «َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ لطِّ

بِّ َمْعُروًفا َفَأَصاَب َنْفًسا َفَما ُدوَنَها، َفُهَو «َ�َما َیُدلُّ َلُه ِص�َغُة َتَفعََّل  ،َطِبیً�ا َوَلْم َ�ُكْن ِ�الطِّ
اَرُقْطِنيُّ  .»َضاِمنٌ  َحُه اْلَحاِكُم، َوُهَو ِعْنَد َأِبي َداُود َوالنََّساِئيُّ وَ  ،َأْخَرَجُه الدَّ َغْیِرِهَما، إالَّ َأنَّ َمْن َوَصحَّ

 َأْرَسَلُه َأْقَوى ِممَّْن َوَصَلُه. 
َراَ�ِة أ ْم اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َتْضِمیِن اْلُمَتَطبِِّب �َما َأْتَلَفُه ِمْن َنْفٍس َفَما ُدوَنَها َسَواٌء َأَصاَب ِ�السِّ

ْجَماعَ  ِ�اْلُمَ�اَشَرِة َوَسَواٌء َ�اَن َعْمًدا، أْم َخَطًأ، َوَقدْ  َعى َعَلى َهَذا اإلِْ  ."ادَّ
 هل ُ�قَتص منه؟ فلكن إذا �ان عن عمد 

واكتشاف أدع�اء الطب  ،، فقتله، وهذا �حصلاوعالج مر�ًض  ،و�اشر الطب ،جاء �شهادات مزورة
مستمر، �ل سنة ُ�كَتشف جمع منهم، هناك لجان تتا�عهم، وتتا�ع أعمالهم، لكن اإلشكال أن 

وقد �أتي بوجٍه آخر أو  ،قو�ات علیهم ضع�فة، �عني ُ�كتفى �إلغاء عقدهالعقو�ات ضع�فة، الع
 ،�فیزا أخرى أو اسم آخر، مثل هذه ال تحسم هذه الفئة، و�ذا ُمنع من بلد ذهب إلى بلد آخر

وهكذا، فال بد من تشدید العقو�ة، �عني إذا �ان التزو�ر في �ثیر من أبوا�ه أمره شدید في نظر 
ألن أرواح الناس  ؛ومات فإن التشدید في هذا ال�اب ین�غي أن �كون أعظمفي نظر الحك ،الناس

إذا ف�عط�ه حقنة ف�موت، و�ذا ُفتِّش في األمر  ،بین یدي األط�اء، المر�ض �ستسلم، �عط�ه إبرة
 ،فهل �كتفى �مثل هذا أن ُیلغى عقده ،وقائع من هذا النوع تشهادته مزورة، �عني لو حصل

لئال یتكرر هذا العمل من هؤالء األدع�اء، وال  ؛ین�غي أن �كون عبرةو�ذهب إلى أهله بدون، 
هذا  ،ال �ستقدمون ساعة، ال ،ول�س بیده ،إن المر�ض هذا أو الذي مات هذا أجله :�قول قائل

بل هو الم�اشر لقتله، فین�غي أن ُینّكى �ه نكا�ة تردعه وتردع أمثاله. وهناك لجان  ،هو المتسبب
لعقو�ات ضع�فة، مما �جعل األمر یتكرر، فلو �انت العقو�ات قو�ة ما تكرر لكن ا ،ت�حث وتتا�ع

 مثل هذا األمر.
 طالب:...

 .نعم
 طالب: ........

وال �حسن الطب، قاصد، لكن  ،لكن إذا تكرر منه هذا، قتل في فئام من الناس ،ضامن ،ضامن 
قرأ مثًال  في �تاب وهو ال أو  ،و�ظن أن هذه اإلبرة أو هذه الحقنة نافعة ،لو حصلت مرة مثالً 
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�ذا �ثیًرا ما �خطئون في قراءة �تب الطب القد�م، تجد الشخص عنده  ،ُ�حسن أن هذا �صلح
أو �كون جسد  ،�خطيء في التطبیقفو�ر�د أن �ط�قها  ،كتاب في الطب، و�سمع هذه الوصفة
 .فتجده یتضرر ،هذا المعاَلج �ختلف عمن ُط�قت عل�ه

وأخرج منها  ،وأدخل العنا�ة ،فأصیب �إغماء ،تاب الطب البن الق�موشخٌص طبق عالًجا في � 
 �عد شهر، لماذا؟ 

�عني في  ،ألن ابن الق�م �عد تر�یب هذه العالج �قول: یدهن �ه الموضع، فأكله، قل مثل هذا
أو �حصل مثل هذا عند الجهال، �حصل  ،اشرب منه :�قول ،�عض األط�اء تجده مثًال هو دهان

احت، واإلشكال أن مثل هذا ال�اب �عني مغفوٌل عنه، و�عض من یتت�ع الزالت و�م من ضح�ة ر 
وأهل الفضل  ،تجده �غفل عن هذا ال�اب، ولو �ان الخطأ من شخص محسوب على أهل الخیر

ول�س �إنصاف،  ،وأهل الدین وأهل الحس�ة واألمر والنهي تجد الدن�ا تقوم وال تقعد، وهذا ح�ف
 ة واحدة، �هللا المستعان.�جب أن �عامل الناس معامل

 ."قال ِفي ِنَهاَ�ِة اْلُمْجَتِهدِ "
ولعل  ،وهو بدا�ة المجتهد ،مّر بنا مراًرا أن الصنعاني �سمي �تاب ابن رشد نها�ة المجتهد

ي في مجلد ذالمجتهد ما ینتهي عند الكتاب الفالنسخة التي وقعت له وقع فیها هذا الخلط و�ال 
 نهایته وغایته. واحد، نعم المقتصد �كف�ه هو

َ�ُة ِفي َماِلِه َوِقیَل: َعَلى اْلَعاِقَلِة." ْجُن َوالدِّ ْرُب َوالسَّ   إَذا َأْعَنَت َأْي اْلُمَتَطبُِّب َ�اَن َعَلْ�ِه الضَّ
یُب اْلَحاِذُق ُهَو اْعَلْم َأنَّ اْلُمَتَطبَِّب ُهَو َمْن َلْ�َس َلُه ِخْبَرٌة ِ�اْلِعَالِج َوَلْ�َس َلُه َشْ�ٌخ َمْعُروٌف، َوالطَّبِ 

 ."َمْن َلُه َشْ�ٌخ َمْعُروٌف وثیق من نفسه �جودة الصنعة
 وثق وثق.

ْنَعِة َوِ�ْحَكاِم اْلَمْعِرَفِة."   َوِثَق ِمْن َنْفِسِه ِ�َجْوَدِة الصَّ
: إنَّ الطَِّبیَب اْلَحاِذَق ُهَو الَِّذي ُیَراِعي ِفي ِعَالِجِه ِعْشِر�َن َأْمًرا  َقاَل اْبُن اْلَق�ِِّم ِفي اْلَهْدِي النََّبِويِّ

 َوَسَرَدَها ُهَناِلَك. 
ْم َلُه ِ�ِه َمْعِرَفٌة، َفَقْد هَ  ، َأْو َعّلَمُه َوَلْم َیَتَقدَّ بِّ َجَم ِ�َجَهاَلٍة َقاَل: َوالطَِّبیُب اْلَجاِهُل إَذا َتَعاَطى ِعْلَم الطِّ

ِر َعلَ  َماُن، َعَلى إْتَالِف اْألَْنُفِس َوَأْقَدَم ِ�التََّهوُّ َر ِ�اْلَعِلیِل َفَیْلَزُمُه الضَّ ى َما َال َ�ْعَلُمُه َفَ�ُكوُن َقْد َغرَّ
: َال َأْعَلُم ِخَالًفا ِفي َأنَّ اْلُمَعاِلَج إَذا َتَعدَّى َفَتِلَف  َوَهَذا إْجَماٌع ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم. َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ

، َفِإَذا َتَولََّد ِمْن ِفْعِلِه التََّلُف َضِمَن اْلَمِر�ُض َ�اَن َضاِمًنا َواْلُمَتَعاِطي عِ  ْلًما َأْو َعَمًال َال َ�ْعِرُفُه ُمَتَعدٍّ
َ�َة َوَسَقَط َعْنُه الِقَود  ."الدِّ

 الَقَود.
امَِّة َأْهِل وسقط عنه اْلَقَوُد؛ ِألَنَُّه َال َ�ْسَتِبدُّ ِبَذِلَك ُدوَن إْذِن اْلَمِر�ِض َوِجَناَ�ُة الطَِّبیِب َعَلى َقْوِل عَ "

 . "اْلِعْلِم َعَلى َعاِقَلِتِه انتهى
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 الطبیب الحاذق على عاقلته وأما المدعي فهو عل�ه.
َراَ�ِة َلْم َ�ْضَمْن اتَِّفاًقا؛ ِألَنََّها ِسَراَ�ُة ِفْعٍل مَ " ْأُذوٍن ِف�ِه َوَأمَّا إْعَناُت الطَِّبیِب اْلَحاِذِق، َفِإْن َ�اَن ِ�السِّ

 . "ْرِع َوِمْن ِجَهِة المعاِلجِمْن ِجَهِة الشَّ 
 المعاَلج.

َوَهَكَذا ِسَراَ�ُة ُ�لِّ َمْأُذوٍن ِف�ِه َلْم َیَتَعدَّ اْلَفاِعُل ِفي َسَبِ�ِه َ�ِسَراَ�ِة اْلَحدِّ َوِسَراَ�ِة  ،اْلُمَعاَلجِ ومن جهة "
َماَن ِبَها، َفِإنَُّه َأْوَجَب ِر ِخَالًفا ِألَِبي َحِن�َفةَ اْلِقَصاِص ِعْنَد اْلُجْمُهو    ."الضَّ

 طالب:...
لكن  ،ناجحة :عمل�ة مثًال وعمل�ة قالوا� قامالسرا�ة األثر المترتب على العمل على التطبب، �عني 

جرحه جرًحا ثم خاطه فلم یندمل، سرى إلى �ق�ة العضو، فقطعت یده  ،�عد ذلك ترتب علیها آثار
 هذه السرا�ة. ،أو رجله أو ما أش�ه ذلك

 طالب:...
 نعم.

 طالب: ........

 �عني ما �حصل �عد العالج.
َماَن ِبَها، " ِر َشْرًعا َ�اْلَحدِّ ِخَالًفا ِألَِبي َحِن�َفَة، َفِإنَُّه َأْوَجَب الضَّ اِفِعيُّ َبْیَن اْلِفْعِل اْلُمَقدَّ َق الشَّ َوَفرَّ

ِر َ�التَّْعِز�ِر، َفَال  ِر َوَ�ْضَمُن  ضمانَوَغْیِر اْلُمَقدَّ ِر؛ ِألَنَُّه َراِجٌع إَلى ِفي اْلُمَقدَّ ِفي َغْیِر اْلُمَقدَّ
ْعَناُت ِ�اْلُمَ�اَشَرِة، َفُهَو َمْضُموٌن َعَلْ�ِه إْن �َ  اَن اِالْجِتَهاِد، َفُهَو ِفي َمِظنَِّة اْلُعْدَواِن، َوِ�ْن َ�اَن اإلِْ

 َعْمًدا، َوِ�ْن َ�اَن َخَطًأ َفَعَلى اْلَعاِقَلِة.
ِه َأنَُّه َوَعْنُه َأْي َعْن َعْمِرو  في «َقاَل:  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ

 ."َجْمُع ُموِضَحةٍ  »اْلَمَواِضحُ 
 وال تنقل شیًئا من عظامه. ،وال تكسره ،وهي التي توضح العظم وال تهشمه

ِبلِ «" َواْألََصاِ�ُع َسَواٌء ُ�لُُّهنَّ َعْشٌر َعْشٌر «َوزَاَد َأْحَمُد:  ُة.َأْحَمُد َواْألَْرَ�عَ َرَواُه  »َخْمٌس َخْمٌس ِمْن اإلِْ
ِبلِ  َم ِفي َحِدیِث ِ�َتاِب َعْمِرو ْبِن  ،»ِمْن اإلِْ َحُه اْبُن ُخَزْ�َمَة َواْبُن اْلَجاُروِد، َوُهَو ُیَواِفُق َما َتَقدَّ َوَصحَّ

ْجَماِع إْذ ُهَما َ�اْلُعْضِو اْلَواِحدِ َسَواٌء ِ�ا َوالرَّْأسِ َحْزٍم. َوُموِضَحُة اْلَوْجِه   ."إلِْ
المواضح جمع موضحة، قوله: خمس خمس، األصل الموضحة فیها خمس، الموضحة فیها 
خمس، خمٌس خمس �عني أكثر من موضحة، موضحة في الرأس وموضحة في الوجه خمٌس 

ر العدد نعم ،خمس �عني خمٌس لموضحة الوجه مثل غسل  وخمس لموضحة الرأس، فإذا ُ�رِّ
�ل عضو مرة مرة �ل عضو مرة أو �ل  ،وغسل األعضاء مرتین مرتین ،األعضاء مرة مرة

 .عضو مرتین
 على محمد. لِّ اللهم ص .ونقف على هذا


