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

 .كثیًرا
ِ�َفْتِح اْلَقاِف َوَتْخِف�ِف اْلُمْهَمَلِة  دعوى الدم والقسامة:�اب في  -تعالى رحمه هللا- الشارح قال 

َم، َأْو َعَلى َمْصَدُر َأْقَسَم َقَسًما َوَقَساَمًة. َوِهَي اْألَْ�َماُن ُتْقَسُم َعَلى أَ  َعْوا الدَّ ْوِلَ�اِء اْلَقِتیِل إَذا ادَّ
مُ  َعى َعَلْیِهْم الدَّ  . "اْلُمدَّ

فمصدره اإلقسام، والَقَسم والَقَسم  ممصدر َقَسَم. ما هو �أقسم، قسم �قسم قسًما وقسامة، أما أقس
َتُكْم ِمَن اَألْرِض {َ��َُّ َأْنبَ ول�س هو المصدر،  ،من أقسم اسم، والقسم من أقسم اسم المصدر

 ] هذا اسم مصدر، والمصدر اإلن�ات.17[نوح:َنَ�اًتا}
ِء ِ�َفْتِح اْلَقاِف َوَتْخِف�ِف اْلُمْهَمَلِة َمْصَدُر َقَسَم َقَسًما َوَقَساَمًة. َوِهَي اْألَْ�َماُن ُتْقَسُم َعَلى َأْوِلَ�ا"

َعى َم، َأْو َعَلى اْلُمدَّ َعْوا الدَّ ِم ِ�اْلَقَساَمِة َقاَل إَماُم  اْلَقِتیِل إَذا ادَّ ُم َوُخصَّ اْلَقَسُم َعَلى الدَّ َعَلْیِهْم الدَّ
ْ�َماِن. َوِفي اْلَحَرَمْیِن: اْلَقَساَمُة ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة اْسٌم ِلْلَقْوِم الَِّذیَن ُ�ْقِسُموَن، َوِعْنَد اْلُفَقَهاِء اْسٌم ِلْألَ 

َ�اِء: اْلَقاُموِس: اْلَقَساَمُة اْلَجَماعَ  ْيِء َوَ�ْأُخُذوَنُه، َأْو َ�ْشَهُدوَن. َوِفي الضِّ ُة ُ�ْقِسُموَن َعَلى الشَّ
َقِتیُل َال اْلَقَساَمُة اْألَْ�َماُن ُتْقَسُم َعَلى َخْمِسیَن َرُجًال ِمْن َأْهِل اْلَبَلِد، َأْو اْلَقْرَ�ِة الَِّتي ُیوَجُد ِفیَها الْ 

ِعي  َأْوِلَ�اُؤُه َقْتَلُه َعَلى َأَحٍد ِ�َعْیِنِه. ُ�ْعَلُم َقاِتُلُه، َوَال َیدَّ
َساِعَدَة  َوَعْن َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة ِ�َفْتِح اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن اْلُمَثلََّثِة، َواْسُم َأِبي َحْثَمَة َعْبُد �َِّ ْبنُ 

، َعْن ِرَجاٍل ِمْن ُ�َبَراِء َقْومِ  ِه َأنَّ َعْبَد �َِّ ْبَن َسْهٍل َوُمَح�َِّصَة ِ�َضمِّ اْلِم�ِم ْبِن َعاِمٍر َأْوِسيٌّ َأْنَصاِريٌّ
َدٌة َفَصاٌد ُمْهَمَلٌة َفَحاٌء ُمْهَمَلٌة َفُمَثنَّاٌة َتْحِت�ٌَّة  ِ�َضمِّ  -َرَجا إَلى َخْیَبَر ِمْن ُجْهدٍ اْبَن َمْسُعوٍد خَ ُمَشدَّ
ُة ُهَنا �َغةِ  -ُأِتَي ُمَح�َِّصةُ َصاَبُهْم فَ أَ  -اْلِج�ِم َوَفْتِحَها اْلَمَشقَّ َن َفَأْخَبَر َأنَّ َعْبَد �َِّ بْ  -ُمَغیََّر الصِّ

اْسُم ِجْنٍس ُ�ْجَمُع  -َیُهودَ  -َأْي ُمَح�َِّصةُ -ِفي َعْیٍن َفَأَتى  -ُمَغیََّراِن َأْ�ًضا -َسْهٍل َقْد ُقِتَل َوُطِرحَ 
ِ�َضمِّ  -َبَل ُهَو َوَأُخوُه ُحَو�َِّصةُ َفَأقْ  ،َقاُلوا: َ�َ�َِّ َما َقَتْلَناهُ  ،هُ َأْنُتْم َ�َ�َِّ َقَتْلُتُمو  :َفَقالَ  -َعَلى َیْهَدانَ 

َدةٌ اْلُمْهَمَلِة َوَفْتِح اْلَواِو َفُمَثنَّاٌة َتْحِت�ٌَّة  ْحَمِن ْبُن َسْهلٍ  -َفَصاٌد ُمْهَمَلٌة ُمَشدَّ َفَذَهَب  ،َوَعْبُد الرَّ
 ْصَغَر ِمْن ُحَو�َِّصَة. َوَ�اَن أَ  َصُة ِلَیَتَكلَّمَ ُمَح�ِّ 

ْحَمِن َیَتَكلَّ  :َوِفي ِرَواَ�ةٍ  ِه َصلَّى �َُّ َعَل�ْ -َوَ�اَن َأْصَغَر اْلَقْوِم، َفَقاَل َرُسوُل �َِّ  ،مُ َفَبَدَأ َعْبُد الرَّ
  ."»َكبِّْر َ�بِّْر « -َوَسلَّمَ 

 مع أنه هو صاحب الشأن، المقتول أخوه.
،الثَّ  ،اِبَلْفِظ اْألَْمِر ِفیِهمَ " نَّ ِل ُیِر�ُد السِّ  َأْي َیَتَكلَُّم َمْن َ�اَن ،ْ َ�بِّر :ُمْدَرٌج َتْفِسیٌر ِلَقْوِلهِ  اِني َتْأِكیٌد ِلْألَوَّ

 .َأْكَبَر ِسن�ا
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َأْي  »ا َأْن َیُدواإمَّ « :-لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َصُة، َفَقاَل َرُسوُل �َِّ ُثمَّ َتَكلََّم ُمَح�ِّ  ،َفَتَكلََّم ُحَو�َِّصةُ 
لَّى �َُّ َص -َفَكَتَب َأْي َرُسوُل �َِّ  ،»َوِ�مَّا َأْن َ�ْأَذُنوا ِ�َحْرٍب «َصاِحَ�ُكْم َأْي َعْبَد �َِّ ْبَن َسْهٍل  اْلَیُهودُ 

إنَّا َ�َ�َِّ  -َأْي اْلَیُهودُ -َفَكَتُبوا  ،َأْي ِف�َما ُذِكَر ِمْن َأنَُّهْم َقَتُلوا َعْبَد �َِّ  ،إَلْیِهْم ِفي َذِلكَ  -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 
ْحَمِن ْبِن َسْهلٍ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -اُه، َفَقاَل َأْي النَِّبيُّ َما َقَتْلنَ   :ِلُحَو�َِّصَة َوُمَح�َِّصَة َوَعْبِد الرَّ

وَن َدَم َصاِحِ�ُكمْ «   .َال  :َقاُلوا »؟َأَتْحِلُفوَن َوَتْسَتِحقُّ
 َأنَُّه َقاَل َلُهْم:َوِفي ِرَواَ�ٍة ِعْنَد ُمْسِلٍم َقاُلوا: َلْم َنْحُضْر َوَلْم َنْشَهْد. َوِفي َ�ْعِض َأْلَفاِظ اْلُ�َخاِريِّ 

َنٌة، َفَقالَ  :َقاُلوا ،َتْأُتوَن ِ�اْلَبیَِّنةِ « ْ�ُسوا لَ  :َقاُلوا ،َفَتْحِلُف َلُكْم َیُهودُ  :َأَتْحِلُفوَن؟ َقالَ  :َما َلَنا َبیِّ
 . "»ُمْسِلِمینَ 

اآلن غل�ة الظن في القاتل غل�ة الظن أن القتلة هم الیهود أن القتلة هم الیهود، فلو حلفوا بناء 
والحلف  ،على غل�ة الظن، هم تورعوا فلم �حلفوا، طلب منهم الحلف قالوا: لم نحضر ولم نشهد

ا، لكن هل �قال �غل�ة الظن ف�ما �عني �جوزها أهل العلم، �هللا ما بین البتیه ،على غل�ة الظن
هو  ا�عني �غلب على الظن أن فالنً  ؟التي فیها أطراف وخصومات ،یتعلق �حقوق الناس

ما ف�ه الخصومات،  ،ما �جوز؟ ما �جوز �حالأم تحلف أن �جوز  ،وخصمه �اذب ،الصادق
 نعم.

 ."»َلْ�ُسوا ُمْسِلِمینَ  :َقاُلوا ،َقاَل: َفَتْحِلُف َلُكْم َیُهودُ «"
 ألنهم �فار. ؛ما یترددون في الحلف

َفَوَداُه َرُسوُل « ؟َ�ْ�َف َنْأُخُذ ِ�َأْ�َماِن ُ�فَّارٍ  :َوِفي َلْفظٍ  َال َنْرَضى ِ�َأْ�َماِن اْلَیُهود، :َوِفي َلْفٍظ َقاُلوا"
ِني ِمْنَها َناَقٌة تْ َقاَل َسْهٌل: َفَقْد َرَكو   ِماَئَة َناَقٍة.ِمْن ِعْنِدِه َفَ�َعَث إَلْیِهمْ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  -�َِّ 

  .ُمتََّفٌق َعَلْ�هِ ». َحْمَراءُ 
َوُهْم اْلَجَماِهیُر، َفِإنَُّهْم  ،اْعَلْم َأنَّ َهَذا اْلَحِدیَث َأْصٌل َ�ِبیٌر ِفي ُثُبوِت اْلَقَساَمِة ِعْنَد اْلَقاِئِلیَن ِبَها

 َوَ�یَُّنوا َأْحَكاَمَها. ،َأْثَبُتوَها
َعى َعَلْیِهْم ِمْن ُم َعَلى َمَساِئَل: اْألُوَلىَنَتَكلَّ وَ  ِد َدْعَوى اْلَقْتِل َعَلى اْلُمدَّ : َأنََّها َال َتْثُبُت اْلَقَساَمُة ِ�ُمَجرَّ

�نما وَ  ،َلُهَما ُدوِن ُشْبَهٍة إْجَماًعا، َوَقْد ُرِوَي َعْن اْألَْوزَاِعيِّ َوَداُود ُثُبوُتَها ِمْن َغْیِر ُشْبَهٍة، َوَال َدِلیلَ 
ْبَهَة اللَّْوَث، َوهُ  ْبَهِة الَِّتي َتْثُبُت ِبَها اْلَقَساَمُة، َفِمْنُهْم َمْن َجَعَل الشُّ َو َ�َما اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي الشُّ

َالًنا َقَتَلِني، َأْو َ�ْشَهَد َأْن َ�ْشَهَد َشاِهٌد َواِحٌد َعَلى إْقَراِر اْلَمْقُتوِل َقْبَل َأْن َ�ُموَت َأنَّ فُ  :ِفي النَِّهاَ�ةِ 
 . "َوهو ِمْن اللَّْوثِ  َشاِهَداِن َعَلى َعَداَوٍة َبْیَنُهَما، َأْو َتْهِدیٍد َلُه ِمْنُه، َأْو َنْحِو َذِلَك.

 ومن ومن.
 َقاُلوا: ُوُجوُد اْلَمیِِّت َوِ�ِه َ�اْلَهاَدِو�َِّة َواْلَحَنِف�َِّة، َفِإنَُّهمْ  هَوِمْنُهْم َمْن َلْم َ�ْشَتِرطْ  ومن اللوث التََّلطُُّخ،"

 ."�محصوَر�ن َأَثُر اْلَقْتِل ِفي َمَحلٍّ َ�ْخَتصُّ 
 �محصوِر�ن.
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ِعي َعَلى َغْیِرِهمْ " ِع اْلُمدَّ َقاُلوا: ِألَنَّ اْألََحاِدیَث  .ِ�َمْحُصوِر�َن َتْثُبُت ِ�ِه اْلَقَساَمُة ِعْنَدُهْم إَذا َلْم َیدَّ
 ِه اْلَحاَلِة. َوَرَدْت ِفي ِمْثِل َهذِ 

اْلُحْكم ُه ُشْبَهٌة َ�ْغِلُب الظَّنُّ َوَحِق�َقتُ  ،َوُردَّ ِ�َأنَّ َحِدیَث اْلَ�اِب َأَصحُّ َما َوَرَد. َوِف�ِه َدِلیٌل َعَلى اللَّْوثِ 
َلُه ِفي النَِّهاَ�ِة، َوُهَو ُهَنا اْلَعَداَوةُ  ،ِبَها اِفعِ  ،َ�َما َفصَّ يُّ إَلى َأنَُّه َال َیْثُبُت ِبَهَذا َفِلَهَذا َذَهَب َماِلٌك َوالشَّ

َعى َعَلْیِهْم َعَداَوةٌ  ِة َخْیَبرَ  َقَساَمٌة إالَّ إَذا َ�اَن َبْیَن اْلَمْقُتوِل َواْلُمدَّ َقاُلوا: َفِإنَُّه  ،َ�َما َ�اَن ِفي ِقصَّ
ُجلَ  ُجُل الرَّ وا ِمْن ُصَوِر اللَّْوِث َقْوَل  ْم.ِلُیْنَسَب إَلْیهِ  ؛َوُ�ْلِق�ِه ِفي َمَحلِّ َطاِئَفةٍ  ،َ�ْقُتُل الرَّ َوَقْد َعدُّ
 َقَتَلِني ُفَالٌن. :اْلَمْقُتوِل َقْبَل َوَفاِتهِ 

َعى َماِلٌك  ،َوَ�ْذُكُر اْلَعْمدَ  ،َجَرَحِني :إنَُّه ُ�ْقَبُل َقْوُلُه، َوِ�ْن َلْم َ�ُكْن ِ�ِه َأَثٌر، َأْو َ�ُقولُ  :َقاَل َماِلكٌ  َوادَّ
  َقِد�ًما َوَحِدیًثا. َمَع َعَلْ�ِه اْألَِئمَّةُ َأنَُّه ِممَّا َأجْ 

َواْحَتجَّ َماِلٌك  ،َوَتِ�َعُه َعَلْ�ِه اللَّْیثُ  ،اْبُن اْلَعَرِ�يِّ ِ�َأنَُّه َلْم َ�ُقْلُه ِمْن ُفَقَهاِء اْألَْمَصاِر َغْیُرهُ  َوتعق�ه
ِة َ�َقَرِة َبِني إسْ  ُجل َوأَ  َراِئیَل، َفِإنَُّه ُأْحیيِ�ِقصَّ  ْخَبَر ِ�َقاِتِلِه.الرَّ

 ."َوَتْصِد�ُقَها َقْطِعيٌّ  ،َوُأِجیَب ِ�َأنَّ َذِلَك ُمْعِجَزٌة ِلَنِبيٍّ  
هل یتصور منه أن �كذب في  ،ثم أح�اه هللا ،ب�عض ال�قرة ،�عني هذا الرجل الذي ُضرب ب�عضها

 قاتله �عد أن رأى وعاین؟ ال �مكن، وهل �طرد هذا في �ل من هذه حاله؟ 
و�نما  ،�قبل قوله إذا ادعى على أحد؟ ال �قبل قوله ،و�ه أثر ضرب ،ارف الموتشخص على مش

و�ال ُ�خلى سبیله،  ،فإن اعترف و�ال ُخلي سبیله ،�كون قر�نة قر�نة یؤخذ بها هذا المتهم و�قرر
 .والقسامة قد تتجه في مثل هذه الصورة

ا استؤجر لیذ�ح ��ًشا في وهو أن شخًص  ،في الطرق الحكم�ة ذ�ر قصة -رحمه هللا-ابن الق�م  
وهذا  ،فإذا على �ا�ه رجل یتشحط بدمائه ،خِر�ة، فذ�حها في هذه الخر�ة، ثم أراد أن �خرج منها

�عذب ولن  :فُأخذ، واعترف �أنه هو القاتل، قال ،والدم �قطر منها ،الجزار بیده السكین مشهورة
نا القاتل، اعترافه �أنه هو القاتل �أثم �ه أ :ُ�صدَّق، فلما جيء �ه للتنفیذ خرج القاتل الحق�قي وقال

 أو ال �أثم؟ 
ألن �عض أنواع التعذیب  ؛نعم. �أثم، اللهم إال إذا ُأكره وخاف من شيء هو عنده أعظم من القتل

 ،�القتل من �عض أنواع التعذیب، فقد �عترف �ما لم �فعلهیرتاح  من من الناسأشد من القتل، 
طاق، ونسأل هللا السالمة ��سمع من أنواع للتعذیب الذي ال خش�ًة مما  ؛و�ن �ان یتضرر �ه

 والعاف�ة.
  ."َقاِتَلهُ  تعالى َ�ْعَد َمْوِته �عین ُقْلت: َوِألَنَُّه َأْحَ�اُه �َُّ "

فال یتصور أن �كذب في التعیین  ،�عني هو ُأحیي من أجل هذه المصلحة، وهو أن یتعین القاتل
 نما أحیي من أجله.إوهو 
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َوَعیََّن َقاِتَلُه ُقْلَنا ِ�ِه، َوَال َ�ُكوُن َذِلَك َأَبًدا. َواْحَتجَّ َأْصَحاُ�ُه ِ�َأنَّ  ،ا َأْحَ�ا �َُّ َمْقُتوًال َ�ْعَد َمْوِتهِ َفِإذَ "
 ."اْلَقاِتَل َ�ْطُلُب َغْفَلَة النَّاسِ 
 هذه القصة لن تتكرر. ،نعم هذه القصة لن تتكرر

َفَلْو َلْم ُ�ْقَبْل َخَبُر اْلَمْجُروِح َأدَّى َذِلَك إَلى إْ�َطاِل اْلَقاِتَل َ�ْطُلُب َغْفَلَة النَّاِس  َواْحَتجَّ َأْصَحاُ�ُه ِ�َأنَّ "
َماِء َغاِلً�ا ْدقَ  ،الدِّ و�تحرى  ،، والمعاصيَوَ�َتَجنَُّب اْلَكِذبَ  ،َوِألَنََّها َحاَلٌة َیَتَحرَّى ِفیَها اْلَمْجُروُح الصِّ
 ."ل قولهفوجب قبو ،التقوى والبر

ال س�ما إذا �ان الجرح �الًغا صار على على مشارف مفارقة هذه الدن�ا فإنه ی�عد أن �كذب في 
 دعواه.

وا ُصَوَر اللَّْوِث َمْ�ُسوَطًة ِفي ُ�ُتِبِهْم."   َوَال َ�ْخَفى َضْعُف َهِذِه اِالْسِتْدَالَالِت، َوَقْد َعدُّ
َوُ�لٌّ َعَلى َأْصِلِه َتْثُبُت َدْعَوى َأْوِلَ�اِء اْلَقِتیِل  ،ُبوِت َما ُذِكَر ِمْن اْلَقْتلِ اْلَمْسَأَلُة الثَّاِنَ�ُة: َأنَُّه َ�ْعَد ثُ 

وَن «ِلَقْوِلِه ِفي اْلَحِدیِث:  ؛اْلَقَساَمَة َفَتْثُبُت َأْحَكاُمَها، وِمْنَها اْلِقَصاُص ِعْنَد َ�َماِل ُشُروِطَها َتْسَتِحقُّ
 ."»َأْ�َماِن َخْمِسیَن ِمْنُكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُهْم َفُیْدَفُع ِبِذمَِّتهِ َقِتیَلُكْم َأْو َصاِحَ�ُكْم �ِ 

 برمته؟ أل�س
 طالب: عندي �الذال �ا ش�خ.

  ؟ماذا
 طالب: برمته.

 .اصح�حً  ل�سلكن  ،برمته، أنا عندي �الذال
 ،ْنُهمْ وَن ِمْنُكْم َعَلى َرُجٍل مِ ُ�ْقِسُم َخْمسُ « :َوَقْوُلُه: َدَم َصاِحِ�ُكْم ِفي َلْفِظ ُمْسِلمٍ  ،»فیدفع برمته«"

ُ�ْشِعُر ِ�َعَدِم اْلِقَصاِص إالَّ َأنَّ َهَذا  » َیُدوا َصاِحَ�ُكمْ إمَّا َأنْ « :، َوِ�ْن َ�اَن َقْوُلهُ »َفُیْدَفُع ِبرمته
ْلَمِدیَنِة، َفِإْن َ�اَنْت التَّْصِر�َح ِفي ِرَواَ�ِة ُمْسِلٍم َأْقَوى ِفي اْلَقْوِل ِ�اْلِقَصاِص، َوَهَذا َمْذَهُب َأْهِل ا

ْعَوى َعَلى َواِحٍد ُمَعیٍَّن َثَبَت اْلَقَوُد َعَلْ�ِه، َوِ�ْن َ�اَنْت َعَلى َجَماَعٍة َحَلُفوا َ�ُة َوَثَبَتْت َعَلْیِهْم  ،الدَّ الدِّ
اِفِعيَّ   . ِعْنَد الشَّ

لُ  ،َوِفي َقْوٍل َ�ِجُب َعَلْیِهْم اْلِقَصاُص  ِح�ُح  هو َواْألَوَّ َف ْن َ�اَن اْلَواِرُث َواِحًدا ُحلِّ َعْنُه، َفإِ الصَّ
 ."ِمیًناَخْمِسیَن �َ 

 أو حلف �ا ش�خ؟ 
 فرق. هَحَلف وُحلِّف ما ف�

.  ،َأْو َخَطأً  القتل َفِإنَّ اْألَْ�َماَن َالِزَمٌة ِلْلَوَرَثِة ُذُكوًرا َ�اُنوا، َأْو إَناًثا َعْمًدا َ�انَ " اِفِعيِّ َهَذا َمْذَهُب الشَّ
َعاَوى َوِمنْ  ِعیَن ِفي اْلَقَساَمِة ِ�ِخَالِف َغْیِرَها ِمْن الدَّ َواَ�ةِ  ،َها َأْن ُیْبَدَأ ِ�َأْ�َماِن اْلُمدَّ  .َ�َما ِفي َهِذِه الرِّ

ِعي«: َوَ�ُدلُّ َلُه َحِدیُث َأِبي ُهَرْ�َرةَ  َنُة َعَلى اْلُمدَّ َعى َعَلْ�ِه إالَّ ِفي ا ،اْلَبیِّ . »ْلَقَساَمةِ َواْلَ�ِمیُن َعَلى اْلُمدَّ
 :َقاُلوا ،َوَلْم َیَتَكلَّْم ِف�هِ  ،إالَّ َأنَُّه َقْد َأْخَرَجُه اْلَبْیَهِقيُّ ِمْن َحِدیِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب  ،َوِفي إْسَناِدِه ِلینٌ 
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ِعي إَذا َقِوَ�ْت ِ�َشَهاَدٍة َأْو ُشْبَهةٍ  ْبَهُة َقِو�َّةٌ َوُهنَ  ،َصاَرْت اْلَ�ِمیُن َلهُ  ،َوِألَنَّ َجْنَ�َة اْلُمدَّ َفَصاَر  ،ا الشُّ
َعى َعَلْ�ِه اْلُمَتَأیَِّد ِ�اْلَبَراَءِة اْألَْصِل�َِّة. ِعي ِفي اْلَقَساَمِة ُمَشاِبًها ِلْلُمدَّ  اْلُمدَّ

َعى َعَلْ�ِه، َوَال َ�ِمیَن عَ  ِعینَ َوَذَهَبْت اْلَهاَدِو�َُّة َواْلَحَنِف�َُّة َوآَخُروَن إَلى َأنَُّه َ�ْحِلُف اْلُمدَّ  ،َلى اْلُمدَّ
َوَذِلَك  ؛َوِ�َلى َهَذا َجَنَح اْلُ�َخاِريُّ  ،َفَ�ْحِلُف َخْمُسوَن َرُجًال ِمْن َأْهِل اْلَقْرَ�ِة َما َقَتْلَناُه، َوَال َعِلْمَنا َقاِتَلهُ 

ِة اْألَْنَصاِر َوَ�ُهوِد َخْیَبرَ  َواَ�اِت اْخَتَلَفْت ِفي َذِلَك ِفي ِقصَّ َردُّ اْلُمْخَتَلُف إَلى اْلُمتََّفِق َعَلْ�ِه َفیُ  ،ِألَنَّ الرِّ
َ�ُة َأْم َال؟ َفِإْن َحَلُفوا َفَهْل . َعَلْ�هِ  المدعىِمْن َأنَّ اْلَ�ِمیَن َعَلى َمْن  َذَهَبْت اْلَهاَدِو�َُّة إَلى َتْلَزُمُهْم الدِّ

َ�ُة َ�ْعَد اْألَْ�َمانِ  ى َأنَُّهْم إَذا َحَلُفوا َخْمِسیَن َ�ِمیًنا َبِرُئوا، َوَال ِدَ�َة َوَذَهَب آَخُروَن إلَ  ،َأنََّها َتْلَزُمُهْم الدِّ
ُة َأِبي َطاِلٍب اْآلِتَ�ةُ  و�دل له ،َعَلْیِهمْ  َ�ِة  ،ِقصَّ َواْسَتَدلَّ اْلَجَماَعُة اْلَمْذُكوَرُة َوَمْن َمَعُهْم ِفي إ�َجاِب الدِّ

ةٌ  ْأنِ ِلَعَدِم ِصحَّ  ؛ِ�َأَحاِدیَث َال َتُقوُم ِبَها ُحجَّ  . "ِة َرْفِعَها ِعْنَد َأِئمَِّة َهَذا الشَّ
والقود سقط �حلف الُمدَّعى علیهم، فما �ان بدًال منه  ،ألن الد�ة بدیلة عن القود ؛ال داعي للد�ة

 �سقط.
َوَداُه ِمْن إِبِل  َأنَّهُ ِمْن ِعْنِدِه. َوِفي َلْفِظ  -َسلَّمَ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه وَ -َوَقْوُلُه: َفَوَداُه َرُسوُل �َِّ "

َدَقةِ  ِلْإلِْصَالِح  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َوَأنَُّه َلمَّا َتَحمََّلَها اْلُمَراُد ِ�ِه َأنَُّه اْقَتَرَضَها ِمْنَها،  :َفِقیلَ  .الصَّ
ْصَالِح َذاتِ  ؛َبْیَن الطَّاِئَفَتْیِن َ�اَن ُحْكُمَها ُحْكَم اْلَقَضاِء َعْن اْلَغاِرِم ِلَما َغِرَمهُ   -َفَلْم َ�ْأُخْذَها ،اْلَبْینِ  ِإلِ

َدَقَة َال َتِحلُّ َلهُ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص  َ�ِة ِمْنَها َمْجَرى  ،ِلَنْفِسِه، َفِإنَّ الصَّ َوَلِكْن َجَرى إْعَطاُء الدِّ
ْصَالِح َذاِت اْلِبینِ  منإْعَطاِئَها   . اْلُغْرِم ِإلِ

، َفِإنَّ َغاِرَم  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -إنَُّه  :َوَأمَّا َمْن َقالَ  َأْعَطى َذِلَك ِمْن َسْهِم اْلَغاِرِمیَن، َفَال َ�ِصحُّ
مَِّة َال ُ�ْعَطى ِمْن الزََّكاةِ    َ�َذا ِقیَل. .َأْهِل الذِّ

ُعوَن َ�َما َعَرْفتَوِف�ِه َنَظٌر، َفِإنَّ اْلَیُهوَد َلْم َتْلَزْمُهمْ  ُقْلت: َ�ُة؛ ِألَنَُّه َلْم َ�ْحِلْف اْلُمدَّ -َفَما َوَداُه  ، الدِّ
 ِلَئالَّ ُیْهِدَر َدَمُه. ؛إالَّ َتَبرًُّعا ِمْنهُ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ 

ى اْلَیُهوِد َوَأَعاَنُهْم ِبَ�ْعِضَها، َفَقاَل َقَسَمَها َعلَ  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َوَأمَّا ِرَواَ�ُة النََّساِئّي َأنَُّه 
ِد َدْعَوى الْ  َعى َعَلْیِهْم ِ�ُمَجرَّ َ�َة َال َتْلَزُم اْلُمدَّ َبْل َال  ،َقِتیلِ اْبُن اْلَق�ِِّم: إنَّ َهَذا َلْ�َس ِ�َمْحُفوٍظ، َفِإنَّ الدِّ

ِعی َنٍة، َأْو َأْ�َماِن اْلُمدَّ َصلَّى �َُّ -َوَلْم ُیوَجْد ُهَنا َشْيٌء ِمْن َذِلَك، َوَقْد َعَرَض  ،نَ ُبدَّ ِمْن إْقَراٍر، َأْو َبیِّ
ِعیَن َأْن َ�ْحِلُفوا -َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ  ْعَوى  ،َفَأَبْوا ،َعَلى اْلُمدَّ ِد الدَّ َ�ِة ِ�ُمَجرَّ  ."اْنَتَهى ؟َفَكْ�َف ُیْلِزُم اْلَیُهوَد ِ�الدِّ

 ورفضوا أن �حلفوا. ،ن، ل�ست عندهم بینة�مجرد الدعوى المجردة عن البینة وال�می
ِ�اْلَقَساَمِة َأْصًال  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َذا اْلَحِدیِث ُحْكٌم ِمْنُه ُقْلت: َوَ�ْظَهُر ِلي َأنَُّه َلْ�َس ِفي هَ "

لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َص -َوَذَكَر َلُهْم  ، َغْیرُ ِع الَ َكَما َأَفاَدُه اْلَحِدیُث، َوِ�نََّما َدلَّ اْلَحِدیُث َعَلى ِحَكاَ�ٍة ِلْلَواقِ 
َة اْلُحْكِم َعَلى التَّْقِدیَرْ�ِن. َوِمْن َثمَّ َ�َتَب إَلى َیُهوَد َ�ْعَد َأْن َداَر َبْیَنُهْم اْلَكَالُم اْلَمْذُكو  -َوَسلَّمَ  ُر ِقصَّ
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ِف�ِه َدِلیٌل َعَلى اِالْكِتَفاِء ِ�اْلُمَكاَتَ�ِة َوِ�َخَبِر اْلَواِحِد  لناهَكَتُبوا َ�َ�َِّ َما ُقتفَ : َوَقْوُلهُ  َوَسَ�ْأِتي َتْحِق�ُقُه.
 َمَع إْمَكاِن اْلُمَشاَفَهِة.

اِلِبیَن، َوِ�ْن  َفاِئَدٌة: ْعَوى ِفي اْألَْمَواِل َفَأَجاَز َشَهاَدَة اْلَمْسُلوِ�یَن َعَلى السَّ اْخَتاَر َماِلٌك إْجَراَء َهِذِه الدَّ
َوَال  ِفَراِد َعْن النَّاِس اْنَتَهى.ِعیَن َقاَل: ِألَنَّ َقاِطَع الطَِّر�ِق إنََّما َ�ْفَعُل َذِلَك َمَع اْلَغْفَلِة َواِالنْ َكاُنوا ُمدَّ 

ْفَناك عَ قد وَ  ،َحَكَم ِ�اْلَقَساَمةِ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -إالَّ َ�ْعَد ُثُبوِت َأنَُّه  َ�ْخَفى َأنَُّه َال َیِتمُّ َهَذا رَّ
  ."َنِز�ُدُه َبَ�اًنا َعْن َقِر�ٍب َوسَ  ،َعَدَم ُنُهوِض َذِلكَ 

 هألن الدماء شأنها أعظم و�هدار دم مسلم ما ف� ؛الق�اس ق�اس األموال على الدماء مع الفارق 
شك أنه �عرض �ق�ة المسلمین لمثل هذا الخطر، لكن األموال أمرها أخف، و�قتصر في القسامة 

 في الدماء.على مورد النص 
ِعي«َوِ�َذا َثَبَت َفَهَذا ِقَ�اٌس ِمْن َماِلٍك ُمَصاِدٌم ِلَنّصِ " َنُة َعَلى اْلُمدَّ إالَّ  »َواْلَ�ِمیُن َعَلى اْلُمْنِكرِ  ،اْلَبیِّ

�َّةِ  ،َأْن َ�ُكوَن َمْذَهُ�ُه َجَواَز َتْخِص�ِص ُعُموِم النَّّصِ ِ�اْلِقَ�اسِ  اْلَعامِّ َ�ْعَد  َوِلْلُعَلَماِء َ�َالٌم ِفي ُحجِّ
 ."َتْخِص�ِصهِ 

العام �عد تخص�صه ی�قى حجة ف�ما یتناوله من �ق�ة األفراد إال أن قوته تضعف عما لو ُحفظ 
 من التخص�ص.

ْت َأَقرَّ اْلَقَساَمَة َعَلى َما َ�انَ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص  -َأنَّ َرُسوَل �َِّ «َوَعْن َرُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر "
َبْیَن َناٍس ِمْن اْألَْنَصاِر ِفي  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َوَقَضى ِبَها َرُسوُل �َِّ  ،َعَلْ�ِه ِفي اْلَجاِهِل�َّةِ 

َعْوُه َعلَ    .َرَواُه ُمْسِلمٌ  »ى اْلَیُهودِ َقِتیٍل ادَّ
ِة اْلَهاِشِميِّ َعَلى َما َ�اَنْت َعَلْ�ِه ِفي اْلَجاِهِل�َِّة َ�َأنَّهُ  :َقْوُلهُ    َأَشاَر إَلى َما َأْخَرَجُه اْلُ�َخاِريُّ ِفي ِقصَّ

َي ِماَئًة  :اْخَتْر ِمنَّا إْحَدى َثَالثٍ  :َأنَّ َأَ�ا َطاِلٍب َقاَل ِلْلَقاِتلِ  ِفي اْلَجاِهِل�َِّة. َوِفیَها إْن ِشْئت َأْن ُتَؤدِّ
ِبِل، َفِإنَّك َقَتْلت َصاِحَبَنا َخَطًأ، وَ  َوِ�ْن ِ�ْن ِشْئت َحَلَف َخْمُسوَن ِمْن َقْوِمك َأنَّك َلْم َتْقُتْلُه، ِمْن اإلِْ

 . َوِف�ِه َدِلیٌل َعَلى ُثُبوِت اْلَقْتِل ِ�اْلَقَساَمِة.َأَبْیت َقَتْلَناك ِ�هِ 
َوَذَهَب َساِلُم ْبُن  ،ْرَناُه َعْنُهمْ َواْعَلْم َأنَّا َقْد َأَشْرَنا إَلى َأنَُّه َلْم ُیْثِبْت اْلَقَساَمَة إالَّ اْلَجَماِهیُر َ�َما َقرَّ 

  ."َعْبِد �َِّ َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِز�زِ 
�عني هذا الحصر من حیث التر�یب ف�ه ضعف، لم یثبت القسامة إال الجماهیر �استثناء أكثر 

 وهذا ضع�ف حتى عند من �قول �ه. ،من النصف
َوَأُبو ِقَالَ�َة َواْبُن ُعَل�ََّة َوالنَّاِصُر إَلى َعَدِم ُر ْبُن َعْبِد اْلَعِز�ِز َوَذَهَب َساِلُم ْبُن َعْبِد �َِّ َوُعمَ "

َرَة َشْرًعا ؛َشْرِعیَِّتَها ِعي ؛ِلُمَخاَلَفِتَها اْألُُصوَل اْلُمَتَقرِّ َنَة َعَلى اْلُمدَّ َواْلَ�ِمیَن َعَلى  ،َفِإنَّ اْألَْصَل َأنَّ اْلَبیِّ
َعى َعَلْ�هِ  َماءِ وَ  ،اْلُمدَّ ْرَع َوَرَد ِ�َأنَُّه َال َ�ُجوُز  ،ِ�َأنَّ اْألَْ�َماَن َال َتْأِثیَر َلَها ِفي إْثَ�اِت الدِّ َوِ�َأنَّ الشَّ

ا، َوِ�َأنَُّه اْلَحِلُف َعَلى َما ُعِلمَ  َلْم َ�ْحُكْم ِبَها، َوِ�نََّما  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص - َقْطًعا، َأْو ُشوِهَد ِحس�
ِلُیِرَ�ُهْم َ�ْ�َف َال َ�ْجِري اْلُحْكُم  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -طََّف ِبِهْم َرُسوُل �َِّ َنْت ُحْكًما َجاِهِل��ا َفَتلَ َكا
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ْسَالِم. َوَ�َ�اُن َأنَُّه َلْم َ�ْحُكْم ِبَها َأنَُّهْم َلمَّا َقاُلوا َلُه: َوَ�ْ�َف َنْحلِ  ُف َوَلْم َنْحُضْر ِبَها َعَلى ُأُصوِل اإلِْ
ِفیَها َوَشْرُعُه  َوَلْم ُنَشاِهْد؟ َلْم ُیَبیِّْن َلُهْم َأنَّ َهَذا اْلَحِلَف ِفي اْلَقَساَمِة ِمْن َشْأِنِه َذِلَك، َوَأنَُّه ُحْكُم �َِّ 

لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َص -ُیوِجْب  َفَلمْ  ،»ِ�ُمْسِلِمینَ َلْ�ُسوا  :َقاُلوا ،َ�ْحِلُف َلُكْم َیُهودُ «َبْل َعَدَل إَلى َقْوِلِه: 
َعى َعَلْیِهْم ُمْطَلًقا ُمْسِلِمیَن َ�اُنوا، َأْو َغیْ -َوَسلَّمَ  َرُهْم ، َوُ�َبیِّْن َلُهْم َأْن َلْ�َس َلُكْم إالَّ اْلَ�ِمیُن ِمْن اْلُمدَّ

َ�ِة ِمْن ِعنْ  َهُه ، َوَلْو َ�اَن اْلُحْكُم َثاِبًتا َلَبیََّن َوجْ -مَ لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ َص -ِدِه َبْل َعَدَل إَلى إْعَطاِء الدِّ
َلُهْم َعَلى َأنَُّه َال َحِلَف إالَّ َعَلى َشْيٍء ُمَشاَهٍد َمْرِئيٍّ  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َبْل َتْقِر�ُرُه  ،َلُهمْ 

اْلَیُهوَد ِلْإلَِجاَ�ِة َعْن  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -َ�ْطُلْب َمِة؛ ِألَنَُّه َلْم َدِلیٌل َعَلى َأنَُّه َال َحِلَف ِفي اْلَقَسا
 ."ُخُصوِمِهْم ِفي َدْعَواُهمْ 

على أنه ال  -صلى هللا عل�ه وسلم-بل تقر�ره  ،ولو �ان الحكم ثابًتا لبینه إلى آخره :قوله هنا
الدلیل مقلوب، طلب  حلف إال على شيء مشاهد مرئي دلیل على أنه ال حلف في القسامة، هذا

وهو ال �طلب إال أمًرا مشروًعا دلیٌل على أن حال  -عل�ه الصالة والسالم-الدلیل من قبله 
من اإللزام، �حیث ال هذا و�ونهم �عتذرون �أنهم لم یروا ولم �شاهدوا ولم یبرئهم  ،الحلف القسامة

عل�ه -مون بها، و�ونه ال �عني أنهم یلز  ،یلزمون �ال�مین، �ونهم یتورعون عن هذه األ�مان
طلب منهم األ�مان هذا مما یدل على جوازها، ولو لم تكن جائزة لما طلبها  -الصالة والسالم

 .-عل�ه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:...

 نعم.
 طالب: ........

 ،إال غل�ة الظن، �عني إذا ُوردت �ل االحتماالت �السبر والتقس�م هعلى غل�ة الظن، ما ف� 
 لم یبق إال واحد �عني إث�اتها �السبر والتقس�م. ،جم�ع هذه االحتماالت غیر واردةوُعرف أن 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
فدل  ،وأعفاهم من األ�مان ،أقرهم أنهم ما شاهدوا -عل�ه الصالة والسالم-ن النبي إ :هم �قولون 

طلب منهم  -لسالمعل�ه الصالة وا-على أن األ�مان غیر صح�حة ألمر لم ُ�شاهد، نقول النبي 
 ا ما طل�ه منهم.األ�مان، ولو لم �كن هذا الطلب شرع�� 

 طالب:...
  الصنعاني �عني انتصر للقلب.

ْرِعيِّ " ُة ُمَناِدَ�ٌة ِ�َأنََّها َلْم َتْخُرْج َمْخَرَج اْلُحْكِم الشَّ إْذ َال َ�ُجوُز َتْأِخیُر اْلَبَ�اِن َعْن َوْقِت  ؛َفاْلِقصَّ
ِفي  -لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ َص -ِع��ا، َوِ�نََّما َتَلطََّف ا َأْقَوى َدِلیٍل ِ�َأنََّها َلْ�َسْت ُحْكًما َشرْ اْلَحاَجِة، َفَهذَ 
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َعَلْ�ِه لَّى �َُّ َص -َوَأَقرَُّهْم  ،َشْرًعاَبَ�اِن َأنََّها َلْ�َسْت ِ�ُحْكٍم َشْرِعيٍّ ِبَهَذا التَّْدِر�ِج اْلُمَناِدي ِ�َعَدِم ُثُبوِتَها 
َوَلْم ُیَبیِّْن َلُهْم ِ�َحْرٍف  ،َشاَهُدوُه، َوَال َحَضُروهُ �ِ�َأنَُّهْم َال َ�ْحِلُفوَن َعَلى َما َال َ�ْعَلُموَنُه، َوَال  -َوَسلَّمَ 

َالَن اْلَقْوِل ِ�َأنَّ ِفي َوِ�َذا َتْعِرُف ُ�طْ  ،َواِحٍد َأنَّ َأْ�َماَن اْلَقَساَمِة ِمْن َشْأِنَها َأْن َتُكوَن َعَلى َما َال ُ�ْعَلمُ 
ِة َدِلیًال َعَلى اْلُحْكِم َعَلى اْلَغائِ  . َوُ�ْطَالُن اْلَجَواِب َعْن َ�ْوِنَها ُمَخاِلَفًة إْذ َال ُحْكَم ِفیَها َأْصالً  ؛ِب اْلِقصَّ

َصٌة ِمْن اْألُُصوِل؛ ِألَنَّ ِلْلَقَساَمةِ  َتِقلًَّة ِبَنْفِسَها ُمْنَفِرَدًة ُسنًَّة ُمسْ  ُشِرعت ِلْألُُصوِل ِ�َأنََّها ُمَخصَّ
َماِء َوَرْدِع  َصاِت ِلْلَحاَجِة إَلى َشْرِعیَِّتَها ِحَ�اَطًة ِلِحْفِظ الدِّ َصًة ِلْألُُصوِل َ�َساِئِر اْلُمَخصِّ ُمَخصِّ

  اْلُمْعَتِدیَن.
اِرعِ   ،َثَبَت اْلُحْكُم ِبَها َلَكاَن َهَذا َجَواً�ا َحَسًناَفَلْو  ،َوَوْجُه ُ�ْطَالِنِه َأنَُّه َفرَع ُثُبوَت اْلُحْكِم ِبَها َعْن الشَّ

 . "ولكن لم یثبت الحكم بها �ما عرفناك
 سقط؟ هف� ،سقط عندنا هف�

 طالب: ........

 ؟ماذا 
 طالب:...

 أعد قبل سطر، ووجه �طالنه.
اِرعِ "  ،َثَبَت اْلُحْكُم ِبَها َلَكاَن َهَذا َجَواً�ا َحَسًنا َفَلوْ  ،َوَوْجُه ُ�ْطَالِنِه َأنَُّه َفرُع ُثُبوَت اْلُحْكِم ِبَها َعْن الشَّ

 -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه « :َوَأمَّا َما ِفي َحِدیِث ُمْسِلمٍ ولكن لم یثبت الحكم بها �ما عرفناك، 
ٍل ْیَن َناٍس ِمْن اْألَْنَصاِر ِفي َقِتیَوَقَضى ِبَها بَ  ،َأَقرَّ اْلَقَساَمَة َعَلى َما َ�اَنْت َعَلْ�ِه ِفي اْلَجاِهِل�َّةِ 

َعْوُه َعَلى اْلَیُهودِ    ."»ادَّ
 أعد، ووجه �طالنها.

اِرعِ "  ،َفَلْو َثَبَت اْلُحْكُم ِبَها َلَكاَن َهَذا َجَواً�ا َحَسًنا ،َوَوْجُه ُ�ْطَالِنِه َأنَُّه َفرُع ُثُبوَت اْلُحْكِم ِبَها َعْن الشَّ
 -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -َأنَُّه «ا عرفناك، َوَأمَّا َما ِفي َحِدیِث ُمْسِلٍم ولكن لم یثبت الحكم بها �م

ٍل َوَقَضى ِبَها َبْیَن َناٍس ِمْن اْألَْنَصاِر ِفي َقِتی ،َأَقرَّ اْلَقَساَمَة َعَلى َما َ�اَنْت َعَلْ�ِه ِفي اْلَجاِهِل�َّةِ 
َعْوُه َعَلى  ِة الَِّتي ِفي َحِدیِث َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َوَقْد َعَرْفت َأنَّهُ  َفُهَو إْخَ�ارٌ  »َیُهودِ ادَّ  -َعْن اْلِقصَّ

  ."عرفناك َلْم َ�ْقِض ِبَها ِف�ِه َ�َما -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوآِلِه َوَسلَّمَ 
 كما قررناه.

ْرَناُه، َوَقْد َعَرْفت ِمْن َحِدیِث َأِبي َطاِلٍب َأنََّها �َ كما " َ�َة َقرَّ َي الدِّ اَنْت ِفي اْلَجاِهِل�َِّة َعَلى َأْن ُیَؤدِّ
ِبِل، َفِإنَُّه َظاِهٌر َأنََّها َي ِماَئًة ِمْن اإلِْ ِمْن َماِلِه َال  اْلَقاِتُل َال اْلَعاِقَلُة َ�َما َقاَل َأُبو َطاِلٍب إمَّا َأْن ُتَؤدِّ

ِة َخْیَبَر َلْم َ�َقْع َشْيٌء ِمْن  ،َأْو ُتْقَتلَ ِمْن َعاِقَلِتِه، َأْو َ�ْحِلَف َخْمُسوَن ِمْن َقْوِمك،  َوُهَنا ِفي ِقصَّ
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َعى َعَلْیِهْم َلْم َ�ْحِلُفوا َوَلْم ُ�َسلُِّموا ِدَ�ًة َوَلْم ُ�ْطَلْب ِمْنُهْم اْلَحِلُف. َوَلْ�َس َهَذا َقْدًحا  َذِلَك، َفِإنَّ اْلُمدَّ
َحاَ�ةِ   ."ِفي اْسِتْنَ�اِطهِ َبْل  ،ِفي ِرَواَ�ِة الرَّاِوي ِمْن الصَّ

ألن الحلف من جهة المدعین تر�ه مبرر �عدم الرؤ�ة والمشاهدة والحلف من جهة المدعى علیهم 
�عني �ونها لم تتم  ،ألنهم قوم �فار، فال تكون جم�ع الدعاوى في القسامة على هذا النحو ؛تر�ه

ألنهم لم  ؛ا عن الحلفألن من ُطِلب منهم الحلف من المدعین تورعو  ؛القسامة في هذه الصورة
 ؛بل �حلفون ولو قتلوا ،ألنهم ال یتورعون  ؛ومن ُطلب منهم الحلف لم �قبل منهم الحلف ،�شاهدوا

ألنهم قوٌم �فار، فإذا وجدت الصورة بین مسلمین مثًال في حي من أح�اء المسلمین، وجد قتیل 
وال شيء تتجه القسامة  ،من غیر أهل الحي، و�ین أهل هذه الحي و�ین أهل القتیل لوث وعداوة

 ألنهم قوم هو قوم مسلمون. ؛لن نقبل هذه األ�مان :في مثل هذا، ولن �قولوا
ِة  -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ِألَنَُّه َقْد َأَفاَد َحِدیُثُه َأنَُّه اْسَتْنَ�َط َقَضاَء َرُسوِل �َِّ " ِ�اْلَقَساَمِة ِمْن ِقصَّ

َحاِبيِّ َوَغْیرِِه َوَل�ْ  ،َأْهِل َخْیَبرَ  ِة اِالْسِتْنَ�اِط َجاِئٌز َعَلى الصَّ ِة َقَضاٌء. َوَعَدُم ِصحَّ َس ِفي ِتْلَك اْلِقصَّ
 ."اتَِّفاًقا

 ،وقد �كون المبلَّغ من ِقبل هذا الصحابي �كون فهمه أدق ،ألنه فهم �فهمه الصحابي قد یوفق
 نعم.

َوَأمَّا َقْوُل َأِبي الزَِّناِد: "َقَتْلَنا ، َأْو ِ�َمْعَناُه ِهَي الَِّتي َیَتَعیَُّن َقُبوُلَها. َوِ�نََّما ِرَواَیُتُه ِلْلَحِدیِث ِبَلْفِظهِ "
َحاَ�ُة ُمَتَواِفُرونَ  إنِّي َألََرى َأنَُّهْم َأْلُف َرُجٍل َفَما اْخَتَلَف ِمْنُهْم اْثَناِن"، َفِإنَُّه َقاَل ِفي  ،ِ�اْلَقَساَمِة َوالصَّ

َ�َما َأْخَرَجُه َسِعیُد ْبُن َمْنُصوٍر  ،إنََّما َنَقَلُه َأُبو الزَِّناِد َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْ�ِد ْبِن َثاِبتٍ  :ي َفْتِح اْلَ�ارِ 
ْحَمِن ْبِن َأِبي الزَِّناِد َعْن َأِب�ِه َوِ�الَّ َفَأُبو الزَِّناِد َال َیْثُبتُ  ى َعَشَرًة َأنَُّه َرأَ  َواْلَبْیَهِقيُّ ِفي ِرَواَ�ِة َعْبِد الرَّ

َحاَ�ِة َفْضًال َعْن َأْلٍف. اْنَتَهى.  ِمْن الصَّ
ِلُثُبوِت َما َرَواُه َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْ�ٍد اْلَفِق�ِه الثَِّقِة،  ؛ُقْلت: َال َ�ْخَفى َأنَُّه َتْقِر�ٌر ِلَما َرَواُه َأُبو الزَِّنادِ 

َوَ�َأنَُّه ُیِر�ُد َقَتَل َمْعَشُر اْلُمْسِلِمیَن، َوِ�ْن َلْم َ�ْحُضْرُهْم، ُثمَّ َال  ،اَقَتْلنَ  :َوِ�نََّما َدلََّس َأُبو الزَِّناِد ِ�َقْوِلهِ 
َحاَ�ِة َوَلْ�َس ِ�ِإْجَماٍع َحتَّى َ�ُكونَ   َ�ْخَفى َأنَّ َغاَیَتُه َ�ْعَد ُثُبوِتِه َعْن َخاِرَجَة ِفْعُل َجَماَعٍة ِمْن الصَّ

ًة، َوَال َشكَّ ِفي ُثُبوِت ِفْعلِ   ُعَمَر ِ�اْلَقَساَمِة، َوِ�ْن اْخُتَلَف َعْنُه ِفي اْلَقْتِل ِبَها إنََّما ِنزَاُعَنا ِفي ُحجَّ
 ."، َفِإنَُّه َلْم َیْثُبْت -َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّمَ -ُثُبوِت ُحْكِمِه 

 .اللهم صل وسلم على محمد
 طالب: ........

 الدروس في األسبوع الثاني من الفصل القادم هذا آخر الدروس إن شاء هللا، تستأنف إن شاء هللا
 إن شاء هللا.

 طالب:...
 .نعم
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 طالب: ........

على إطالقة في وقت الحاجة، أما إلى وقت الحاجة فال مانع، �جوز تأخیر الب�ان إذا لم �حتج 
  إل�ه إال ف�ما �عد.

 


