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

 .محمد وعلى آله وصح�ه وسلم تسل�ًما �ثیًرا
َأْي َعْن َعْمِرو ْبِن  "َوَعْنهُ " في الحدیث التاسع: �اب الد�اتفي  -تعالى رحمه هللا- الشارح قال

ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل �َِّ  مَِّة «: -ْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ َصلَّى �َُّ َعلَ -ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ َعْقُل الذِّ
 ."»ِنْصُف َعْقِل اْلُمْسِلِمینَ 

 نصف د�ة المسلم، وهو أقل من د�ة المسلم وأعلى من د�ة المشرك.�عني د�ة الكتابي 
:  .»ِدَ�ُة اْلُمَعاَهِد ِنْصُف ِدَ�ِة اْلُحرِّ «َرَواُه َأْحَمُد َواْألَْرَ�َعُة. َوَلْفُظ َأِبي َداُود: " َعْقُل اْلَمْرَأِة «َوِللنََّساِئيِّ

ُجِل َحتَّى َیْبُلَغ الثُُّلَث ِمْن ِدَیِتَها  ."»ِمْثُل َعْقِل الرَّ
 ،ن فیهما عشرون اواالثن ،�عني �ما تقدم في األصا�ع أن األص�ع من المرأة ف�ه عشر �الرجل

 واألر�عة فیها عشرون على النصف. ،والثالثة فیها ثالثون 
َحُه " اْبُن ُخَزْ�َمَة، َلِكنَُّه َقاَل اْبُن َ�ِثیٍر: إنَُّه ِمْن ِرَواَ�ِة إْسَماِعیَل ْبِن َع�َّاٍش، َوُهَو إَذا َرَوى َوَصحَّ

اِمیِّیَن َال ُ�ْحَتجُّ ِ�ِه ِعْنَد ُجْمُهوِر اْألَِئمَِّة، َوَهَذا ِمْنهُ  ُقْلت: َتَعنَُّتوا ِفي إْسَماِعیَل ْبِن  .َعْن َغْیِر الشَّ
ُح ِعْنَد الظَّنِّ َقُبوُلُه ُمْطلَ َع�َّاشٍ  اِمیِّیَن، َوَالَِّذي ُیَرجَّ اِمیِّیَن، َوَقُبوُلُه ِفي الشَّ ًقا  إَذا َرَوى َعْن َغْیِر الشَّ

َواَ�ةَ  ،ِلِثَقِتِه َوَضْ�ِطهِ  َح اْبُن ُخَزْ�َمَة َهِذِه الرِّ  ،َرْ�جٍ َوِهَي َعْن إْسَماِعیَل َعْن اْبِن جُ  ،َوَ�َأنَُّه ِلَذِلَك َصحَّ
 ."َواْبُن ُجَرْ�ٍج َلْ�َس ِ�َشاِميٍّ 

 نعم مكي ابن جر�ج.
 َواْعَلْم َأنَُّه اْشَتَمَل اْلَحِدیُث َعَلى َمْسَأَلَتْیِن: "

مَّةِ  ُل: َأنََّها ِنْصُف ِدَ�ِة اْلُمسْ  ،اْألُوَلى: ِفي ِدَ�ِة َأْهِل الذِّ ِلِم َ�َما َوَهاُهَنا ِلْلُعَلَماِء َثَالَثُة َأْقَواٍل: اْألَوَّ
َننِ   ،َلْ�َس ِفي ِدَ�ِة َأْهِل اْلِكَتاِب َشْيٌء َأْبَیُن ِمْن َهَذا :َأَفاَدُه اْلَحِدیُث. َقاَل اْلَخطَّاِبيُّ ِفي َمَعاِلِم السُّ

َمَة َوَأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َوِ�َلْ�ِه َذَهَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِز�ِز َوُعْرَوُة ْبُن الزَُّ�ْیِر، َوُهَو َقْوُل َماِلٍك َواْبِن ُشْبرُ 
َوُتَضاَعُف َعَلْ�ِه اْثَنْي َعَشَر  ،َغْیَر َأنَّ َأْحَمَد َقاَل: إَذا َ�اَن اْلَقْتُل َخَطًأ، َفِإْن َ�اَن َعْمًدا َلْم ُ�َقْد ِ�هِ 

 ."َأْلًفا
 �عني �د�ة المسلم.

: ِدَیُتُه " ْعِبيِّ َوالنََّخِعيِّ َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّْأِي َوُسْفَ�اُن الثَّْوِريُّ َوُ�ْرَوى  ،ِدَ�ُة اْلُمْسِلِم، َوُهَو َقْوُل الشَّ
اِفِعيُّ َوِ�ْسَحاُق ْبُن َراْهَوْ�ِه: ِدَیُتُه الثُُّلُث ِمْن ِدَ�ِة اْلُمْسِلِم  َذِلَك َعْن ُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد. َوَقاَل الشَّ

 اْنَتَهى. 
ِل َحِدیُث اْلِكَتاِب.َفَعَرْفت َأنَّ َدِلیَل اْلَقْوِل اْألَ  َوِ�َلْ�ِه  ،َواْسُتِدلَّ ِلْلَقْوِل الثَّاِني، َوُهَو َقْوُل اْلَحَنِف�َّةِ  وَّ

 {َوِ�ْن َ�اَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَ�ْیَنُهْم ِمیَثاٌق َفِدَ�ٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه}َذَهَب اْلَهاَدِو�َُّة ِ�َقْوِلِه َتَعاَلى: 
َ�ةَ قَ  ]92[النساء:  ْكَمالُ  ،اُلوا: َفَذَكَر الدِّ  ."َوالظَّاِهُر ِفیَها اإلِْ
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د�ة مسلمة �عني التي جاء ب�انها في أحادیث أخرى، وأنها مئة من اإلبل على هذا الفهم، أو ألف 
دینار أو اثنا عشر ألف درهم، أو مئتي �قرة، المقصود أن أنه أحیل في اآل�ة على ما جاء ب�انه 

نَّة من ق در الد�ة، وهذا ف�ه ف�ه عموم المفهوم، عموم المفهوم، �قابله الخصوص الذي ُبّین في السُّ
في هذا الحدیث وأن د�ة أهل الذمة على النصف من د�ة المسلمین، فعموم المفهوم من الد�ة في 

 اآل�ة مخصوٌص بهذا الحدیث.
َكاَنْت ِدَ�ُة اْلَیُهود «يِّ َعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة َقاَل: َوِ�َما َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ َعْن اْبِن ُجَرْ�ٍج َعْن الزُّْهرِ "

اْلَحِدیَث. َوُأِجیَب . ..  »ِمْثَل ِدَ�ِة اْلُمْسِلِمینَ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َوالنَّْصارى ِفي َزَمِن النَِّبيِّ 
َ�َة ُمْجَمَلةٌ  َوَذَكُروا آَثاًرا ُ�لَُّها َضِع�َفُة  ،ُل الزُّْهِريِّ َقِب�َحةٌ َوَمَراِسی ،َوَحِدیُث الزُّْهِريِّ مرسل ،ِ�َأنَّ الدِّ

ْسَنادِ   ."اإلِْ
 قب�حة ضع�فة. :ضع�فة ما �قال

ِمَنِة ِماَئٌة ِمْن َوِفي النَّْفِس اْلُمؤْ «َوَدِلیُل اْلَقْوِل الثَّاِلِث ُهَو َمْفُهوُم َقْوِلِه ِفي َحِدیِث َعْمِرو ْبِن َحْزٍم: "
ِبلِ  َوَ�َأنَُّه َجَعَل َبَ�اَن َهَذا اْلَمْفُهوِم َما َأْخَرَجُه  ،نَُّه َدلَّ َعَلى َأنَّ َغْیَر اْلُمْؤِمَنِة ِ�ِخَالِفَها، َفإِ »اإلِْ

اِفِعيُّ َنْفُسُه َعْن اْبِن اْلُمَسیِِّب  َقَضى ِفي ِدَ�ِة  -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب الشَّ
 ."اْلَمُجوِسيِّ ِبَثَماِنِماَئةٍ لنَّْصَراِنيِّ ِ�َأْرَ�َعِة آَالٍف، َوِفي ِدَ�ِة اْلَیُهوِديِّ َوا

 أر�عة آالف الثلث وهي الثلث.
َفِة، َوَال َ�ْخَفى َأنَّ  َفَجَعَل َقَضاَء ُعَمَر ،َ َوِمْثُلُه َعْن ُعْثَمان" ًنا ِلْلَقْدِر الَِّذي َأْجَمَلُه َمْفُهوُم الصِّ ُمَبیِّ

نَّةِ َدِلیَل اْلقَ  َح اْلَحِدیَث إَماَماِن ِمْن َأِئمَِّة السُّ ِل َأْقَوى، َوَال ِس�ََّما َوَقْد َصحَّ  ."ْوِل اْألَوَّ
هذا معـروف، واإلسـالم �علـو وال ُ�علـى عل�ـه، وهـذا ال إشـكال ف�ـه، فأما التفر�ق بین المسلم والذمي 

وقواعـدها العامـة، و�ن �ـان فمساواة غیر المسلم �المسلم ال شك أن هذا مخالف لنصوص الشر�عة 
ألن  ؛علـى قتـل المعاهـد وعلـى قتـل الـذمي ؤینادى �ه اآلن، وال �عني مع ذلك �له أن المسـلم �جـر 

لـ�س المـراد هـذا حتـى علـى القـول �أنـه ال  ،ألنه ُخفف، خففت دیته فُ�خفـف مـن شـأنه ،دیته خف�فة
قتل معاهـًدا  ال، من ،سیر أو هینوأن قتله شيء � ،�ل هذا ال �عني التساهل في أمره ،كفارة �قتله

لكن ال �عنـي أننـا إذا قلنـا بتحـر�م قتلـه والتشـدید فـي شـأنه أنـه  ،هذا أمر مقرر ،لم یرح رائحة الجنة
فك�ـف �سـاوى �ـه فـي دیتـه؟  ،المسلم ال ُ�قتل �الكـافر ،مساٍو للمسلم، ما دام المسلم ال ُ�قَتل �الكافر

 طالب: ........

 نعم.
 طالب:...
 ،�ه �عض أهل العلم إذا تساهل الناس في هذا األمر العظ�م �مكن أن ولي األمر �قتلهذا قال 

 لكن االسترسال في مثل هذا ال، األصل حقن دماء المسلمین.
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هِ َوِللنََّساِئيِّ َأْي ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه عَ  :َما َأَفاَدُه َقْوُلهُ  اْلَمْسَأَلُة الثَّاِنَ�ُة:"  :ْن َجدِّ
ُجِل َحتَّى َیبْ « ، َوُهَو َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َأْرَش ِجَراَحاِت »ُلَغ الثُُّلَث ِمْن ِدَیِتَهاَعْقُل اْلَمْرَأِة ِمْثُل َعْقِل الرَّ

ُجِل إَلى الثُُّلثِ   ،َفًة ِلِجَراَحاِتهِ َوَما زَاَد َعَلْ�ِه َ�اَن ِجَراَحُتَها ُمَخالِ  ،اْلَمْرَأِة َ�ُكوُن َ�َأْرِش ِجَراَحاِت الرَّ
ُجلِ   ِدَ�ِة َوَذِلَك ِألَنَّ ِدَ�َة اْلَمْرَأِة َعَلى النِّْصِف ِمنْ  ؛َواْلُمَخاَلَفُة ِ�َأْن َیْلَزَم ِفیَها ِنْصُف َما َیْلَزُم ِفي الرَّ

ُجلِ  لنِّْصِف ِمْن ِدَ�ِة ِة َعَلى اِدَ�ُة اْلَمْرأَ « :ِفي َحِدیِث ُمَعاذٍ  -ى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َصلَّ -ِلَقْوِلِه  ؛الرَّ
ُجلِ  َ�ِة اْلَكاِمَلةِ  ،، َوُهَو إْجَماعٌ »الرَّ  ،َفُ�َقاُس َعَلْ�ِه َمْفُهوُم اْلُمَخاَلَفِة ِمْن َأْرِش ِجَراَحِة اْلَمْرَأِة َعَلى الدِّ

َحاَ�ةِ َوِ�َلى َهَذا َذَهَب اْلُجْمُهوُر ِمْن اْلُفَقَهاِء، َوُهَو َقْوُل ُعَمَر َوَجَماَعٍة مِ   .ْن الصَّ
ُجلِ  َوَذَهَب َعِليٌّ َواْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِف�َُّة إَلى َأنَّ ِدَ�َة اْلَمْرَأِة َوِجَراَحاِتَها َعَلى النِّْصِف ِمْن ِدَ�ةِ    ،الرَّ

ُجِل نِّْصِف ِمْن ِدَ�ِة اِجَراَحاُت النَِّساِء َعَلى ال َأْ�ًضا َأنَُّه َ�اَن َ�ُقوُل: َوَأْخَرَج اْلَبْیَهِقيُّ َعْن َعِليٍّ  لرَّ
  ."ِف�َما َقلَّ َوَ�ُثرَ 

�ل شيء على النصف، لكن حدیث ال�اب  ،�عني لوال حدیث ال�اب لكان هذا أجرى على الق�اس
م  ،ال شك أنه و�ن �ان على خالف الق�اس على خالف القاعدة في هذه األبواب إال أنه ُمقدَّ

 علیها.
 طالب: ........

 .نعم
 طالب:...

 رم أن ُ�قَتل.�ح
 طالب:...

 على النصف من د�اتهم من د�ة رجالهم.
 طالب:...

 ر�ع ر�ع د�ة، نعم.
َح اْبُن ُخَزْ�َمَة َحِدیثَ " ُجِل َحتَّى َیْبُلَغ الثُُّلثَ « :َوَال َ�ْخَفى َأنَُّه َقْد َصحَّ  »إنَّ َعْقَل اْلَمْرَأِة َ�َعْقِل الرَّ

ْ�َعُة َوُجْمُهوُر َأْهِل اْلَمِدیَنِة، َوُهَو  ،َوالظَّنُّ ِ�ِه َأْقَوى  ،َفاْلَعَمُل ِ�ِه ُمَتَعیَّنٌ  َوِ�ِه َقاَل ُفَقَهاُء اْلَمِدیَنِة السَّ
َال َنْعَلُم َلُهَما  :، َوَقالَ عبد هللا َوَنَقَلُه َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَمْقِدِسيُّ َعْن ُعَمَر َواْبِنهِ  ،َمْذَهُب َماِلٍك َوَأْحَمدَ 

َحاَ�ِة إالَّ َعْن ُمَخاِلفً  : ُقْلت ُهَو ، َوَال َنْعَلُم ُثُبوَتُه َعْنُه َقاَل اْبُن َ�ِثیر-عل�ه السالم–َعِليٍّ ا ِمْن الصَّ
 . -عل�ه السالم–َثاِبٌت َعْن علّي 

 ."َوِفي اْلَمْسَأَلِة َأْقَواٌل ُأَخُر ِبَال َدِلیٍل َناِهضٍ 
ال شك أنه من تأثیر البیئة، �عني عاش  ،�قوله: عل�ه السالم -رضي هللا عنه-تخص�ص علي 

المؤلف ببیئة ُ�عرف فیها التش�ع �كثرة، �عني الز�د�ة هم غالب السكان الهادو�ة، ال شك أن البیئة 
عل�ه السالم من بین سائر  :مؤثرة تؤثر على اإلنسان شُعر أو لم �شعر، فتخص�صه �قوله
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ي أن ُ�خص �شيء ال ُ�طَلق على من هو وال ین�غ ،الصحا�ة أمٌر ال شك أنه من إمالء البیئة
 أفضل منه من الصحا�ة.

ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل �َِّ  " َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوآِلِه -َوَعْنُه َأْي َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِب�ِه َعْن َجدِّ
ِماَئٌة ِمْن «�اَنُه ِفي َحِدیِث َأِبي َداُود ِبَلْفِظ: بَ  ،»َعْقُل ِشْ�ِه اْلَعْمِد ُمَغلٌَّظ ِمْثُل َعْقِل اْلَعْمدِ «: -َوَسلَّمَ 

ِبِل ِمْنَها َأْرَ�ُعوَن ِفي ُ�ُطوِنَها َأْوَالُدَها مَ »اإلِْ َوَال ُ�ْقَتُل َصاِحُ�ُه، َوَ�یََّن ِشْ�َه اْلَعْمِد ِ�َقْوِلِه:  ،، َوَتَقدَّ
ْ�َطانُ « ْ�َطانُ « ،وِن َفزَاٌي َفَواو َأْي َیِثبُ النَّْزُو ِ�َفْتِح النُّ  ،»َوَذِلَك َأْن َیْنُزَو الشَّ َفَتُكوَن ِدَماٌء َبْیَن  ،الشَّ

اَرُقْطِنيُّ . »النَّاِس ِفي َغْیِر َضِغیَنٍة، َوَال َحْمِل ِسَالحٍ  َوَأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ  ،َوَضعََّفهُ  ،َأْخَرَجُه الدَّ
ْفُه.  ،ِ�ِإْسَناِدهِ   َوَلْم ُ�َضعِّ

َبْل ِ�َحَجٍر، َأْو َعًصا َأْو  ،َوَلْم َ�ُكْن ِ�ِسَالحٍ  ،َأنَُّه إَذا َوَقَع اْلِجَراُح ِمْن َغْیِر َقْصٍد إَلْ�هِ َواْلَحِدیُث َدِلیٌل 
 ."َنْحِوِهَما، َفِإنَُّه َال َقَوَد ِف�ِه، َوَأنَُّه ِشْ�ُه اْلَعْمدِ 
مد، و�ما تقدم ولم ُ�قَصد �ما �قتل، وصار ش�ه ع ،ألن اإلساءة متعمدة، لكن لم یتعمد القتل

 اإلمام مالك ال �عرف ش�ه العمد.
َم ِفي ِدَ�ِة اْلَعْمدِ " َ�ُة ُمَغلََّظًة َ�َما َتَقدَّ  . "َفَیْلَزُم ِف�ِه الدِّ

 اآلن معمول فیها �ا ش�خ؟
 في ش�ه العمد معمول.

طالب: ال أقصد في العصا الذي ذ�ر الصورة هذه. أقصد صورة القتل �عني. أح�اًنا �كون في 
 ألش�اء هذه و�حكم �القود.مثل ا

 أما إذا �ان القتل �ما ال �قتل فال ش�ه العمد. ،�القود إذا �ان القتل �ما �قتل
َوَلْم َ�ُكْن ِ�ِسَالٍح َبْل ِ�َحَجٍر، َأْو َعًصا َأْو  ،َواْلَحِدیُث َدِلیٌل َأنَُّه إَذا َوَقَع اْلِجَراُح ِمْن َغْیِر َقْصٍد إَلْ�هِ "

َ�َة ِفي اْلَعْمِد َوِشْ�ِه اْلَعْمِد َتُكوُن َنْحِوِهَما، َفِإنَّ  َم َأنَّ الدِّ ُه َال َقَوَد ِف�ِه، َوَأنَُّه ِشْ�ُه اْلَعْمِد، َوَقْد َتَقدَّ
اِفِعيِّ َوَماِلٍك، َوَأنََّها َأْرَ�اٌع ِعْنَد اْلَهاَدِو�َّةِ  َم َذِلَك. َوَأمَّا َأنََّها َتُكونُ  ،َأْثَالًثا ِعْنَد الشَّ  َأْخَماًسا َ�َما َوَتَقدَّ

َم َأنَُّه َقاَل ِ�ِه َأْصَحاُب الرَّْأِي َوَغْیُرُهْم. وَ  ِف�ِه َدِلیٌل َأَفاَدُه َحِدیُث اْبِن َمْسُعوٍد اْلَماِضي ِفي اْلَخَطِإ َفَتَقدَّ
ْمَنا َأنَُّه اْلَحقُّ  ،َعَلى إْثَ�اِت ِشْ�ِه اْلَعْمدِ   ."َوَقدَّ

 .-هللا رحمه-نعم �عني خالًفا لإلمام مالك 
، َفَجَعَل -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َقَتَل َرُجٌل َرُجًال َعَلى َعْهِد َرُسوِل �َِّ «َوَعْن اْبِن َع�َّاٍس َقاَل: "

  ."اَد ِدْرَهًماَبیََّن اْلَبْیَهِقيُّ َأنَّ اْلُمرَ  وقد .»ِدَیَتُه اْثَنْي َعَشَر َأْلًفا -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -النَِّبيُّ 
�ما تقدم  ،ألن صرف الدینار �اثني عشر درهًما، وثالثة دراهم تعادل ر�ع الدینار ؛أو ألف دینار

 في السرقة.
َح النََّساِئّي َوَأُبو َحاِتٍم إْرَساَلُه، َوَقْد أَ  ،َرَواُه اْألَْرَ�َعةُ  .وقد َبیََّن اْلَبْیَهِقيُّ َأنَّ اْلُمَراَد ِدْرَهًما"  ْخَرجَ َوَرجَّ

ِمْثَل َهَذا. َوِ�نََّما  َرَة َوُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَعاِئَشَة َوَأِبي ُهَر�ْ  - َعْنهُ َرِضَي �َُّ -اْلَبْیَهِقيُّ َعْن َعِليٍّ 
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َح النََّساِئّي َوَأُبو َحاِتٍم إْرَساَلُه ِلَما َقاَلُه اْلَبْیَهِقيُّ َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن َمْ�ُموٍن َراِو�َ  ُه َعْن ُسْفَ�اَن ْبِن َرجَّ
إنََّما َقاَل َلَنا ِف�ِه َعْن اْبِن َع�َّاٍس  ، قال:ُعَیْیَنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَناٍر َعْن ِعْكِرَمَة َعْن اْبِن َع�َّاسٍ 

 اْنَتَهى. -َسلَّمَ لَّى �َُّ َعَلْ�ِه وَ َص -ْن ِعْكِرَمَة َعْن النَِّبيِّ َوَأْكَثُر َما َ�اَن َ�ُقوُل عَ  ،َمرًَّة َواِحَدةً 
ْفِع، َفِإنَُّه َلْو اْقَتَصَر َعَلْیَها َلَحَكَم  ،ُقْلت: َوِزَ�اَدُة اْلَعْدِل َمْقُبوَلةٌ   َوَ�ْوُنُه َقاَلَها َمرًَّة َواِحَدًة َ�اٍف ِفي الرَّ

ِ�َلى َهَذا َذَهَب َأْكَثُر أهل العلم، وَ  َفِإْرَساُلُه ِمَراًرا َال َ�ْقَدُح ِفي َرْفِعِه َمرًَّة َواِحَدًة. ،ِبَرْفِع اْلَحِدیثِ 
–َقْوِل َعِليٍّ َوَذَهبت اْلَهاَدِو�َُّة َوَأْهُل اْلِعَراِق َأنََّها َعَشَرُة آَالِف ِدْرَهٍم، َواْسُتَدلَّ َلُه ِفي اْلَ�ْحِر ِ�َقْوِلِه: لِ 

 -َرِضَي �َُّ َعْنهُ -ا ِف�َما َیْنُقُلُه َعْن َعِليٍّ ، َوُهَو َتْوِق�ٌف اْنَتَهى. إالَّ َأنَُّه َلْم َ�طَِّرْد َهذَ -عل�ه السالم
َوَال َیْلَزُمَنا، َوَدْعَوى التَّْوِق�ِف َغْیُر  ،إنَّ َقْوَل َعِليٍّ اْجِتَهادٌ  :َوَتاَرًة َ�ُقولُ  ،َبْل َتاَرًة َ�ُقوُل ِمْثَل َهَذا

 ."إْذ ِمْثُل َهَذا ِف�ِه ِلِالْجِتَهاِد َمْسَرحٌ  ؛َصِح�َحةٍ 
ف �ختلف من وقت إلى آخر، فهي اثنا عشر ألف درهم إذا �ان الصرف الدینار �اثني الصر 

إذا �ان الصرف الدینار �عشرة، فكونه �ختلف ما ُیروى عن الصحا�ة  ،عشر، وهي عشرة آالف
 إنما هو اختالف الصرف، نعم. ،أو �ذا ،و�قرر أن الد�ة �ذا ،وما ُیروى عمن یتولى األمر هذا

ِ�َفْتِح اْلُمَثنَّاِة  -اْسُمُه ِرَفاَعُة ْبُن َیْثِرِ�يٍّ  ،ِ�َكْسِر الرَّاِء َوُسُكوِن اْلِم�ِم َوِ�اْلُمَثلََّثةِ  ،ْمَثةَ َوَعْن َأِبي رِ "
َدٌة َفَ�اُء النِّْسَ�ةِ   -َوَسلَّمَ  َصلَّى �َُّ َعَلْ�هِ -َقِدَم َعَلى النَِّبيِّ  -التَّْحِت�َِّة َوُسُكوِن اْلُمَثلََّثِة َفَراٌء َفُمَوحَّ

َوَمِعي اْبِني، َفَقاَل َمْن َهَذا؟  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َأَتْیت النَِّبيَّ «َوِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلُكوَفِة، َقاَل: 
 ،َساِئّي َوَأُبو َداُودَرَواُه النَّ . »َفُقْلت: اْبِني َوَأْشَهُد ِ�ِه، َقاَل: َأَما إنَُّه َال َ�ْجِني َعَلْ�ك، َوَال َتْجِني َعَلْ�هِ 

َحُه اْبُن ُخَزْ�َمَة َواْبُن اْلَجاُروِد، َوَأْخَرَجُه أحمد وَأُبو َداُود َوالتِّْرِمِذيُّ َواْبُن َماَجْه ِمْن َحِدی ِث َوَصحَّ
َة اْلَوَداِع َمَع النَِّبيِّ  َال َ�ْجِني «، َفَقاَل: -َسلَّمَ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه وَ -َعْمِرو ْبِن اْألَْحَوِص َأنَُّه َشِهَد َحجَّ

 . »َجاٍن إالَّ َعَلى َنْفِسِه، َوَال َ�ْجِني َجاٍن َعَلى َوَلِدهِ 
ُدهُ   ."َوِفي اْلَ�اِب ِرَواَ�اٌت ُأَخُر ُتَعضِّ

فإذا جنى الوالد فال عالقة للولد إال إذا وجدت منه مساعدة، و�ذا جنى  ،وال تزر وازرة وزر أخرى 
 د إال إذا وجد منه أو وجد له دور في هذه الجنا�ة.الولد فال عالقة للوال

ْنَساُن ِممَّا ُیوِجُب َعَلْ�ِه اْلِعَقاَب، َأْو اْلِقَصاَص." َوِف�ِه َدَالَلٌة َعَلى  َواْلِجَناَ�ُة الذَّْنُب، َأْو َما َ�ْفَعُلُه اإلِْ
ا َ�اْألَِب َواْلَوَلِد َوَغْیِرِهَما، َأْو َأْجَنِب��ا َفاْلَجاِني ُ�ْطَلُب َأنَُّه َال ُ�َطاَلُب َأَحٌد ِ�ِجَناَ�ِة َغْیرِِه َسَواٌء َ�اَن َقِر��ً 

[اإلسراء:  {َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}َغْیُرُه َقاَل �َُّ َتَعاَلى:  ة، َوَال ُ�َطاَلُب ِ�ِجَنا�َ َوْحَدُه ِ�ِجَناَیِتهِ 
15[. 

اِرُع ِبتَ   َ�َة ِفي ِجَناَ�ِة اْلَخَطِإ َواْلَقَساَمةِ َفِإْن ُقْلت َقْد َأَمَر الشَّ  .َحمُِّل اْلَعاِقَلِة الدِّ
ٌص ِمْن اْلُحْكِم اْلَعامِّ  َبْل ِمْن َ�اِب  ،َوِقیَل: إنَّ َذِلَك َلْ�َس ِمْن َتَحمُِّل اْلِجَناَ�ةِ  .ُقْلت: َهَذا ُمَخصَّ

 ."ِر ِف�َما َبْیَن اْلُمْسِلِمینَ التََّعاُضِد َوالتََّناُص 
 �ارك هللا ف�ك. .في �كفي�ك


