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الدرسُُا را عُ ُوالثل ونُُ(ُ ُ)34نُدرو ِ ُ
إن إلحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابلله من شرور أنفس نا ومن سيئات أعمالنا
من يهده إلله فال مل له ومن يلل فال ااي له وأشهد أن ال إله إال إلله وحده ال شريك
له وأشهد أن محمد ًإ عبده ورسوله صلى إلله عليه أله وصحبه وسلم.
أما بعد
ا لحديثُ343
عن أنس بن ما ٍلك رضي إلله عنه أن جاري ًة وجد رأسها مرضو ًخا بين حجرين ،فقي  :من
فع اذإ بك؟ فالن فالن ،حتى ذكر يهوي فأومأت برأسها فأخذ إليهوي فاعترف فأمر
رسول إلله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين.
ولمسل ٍم وإلنسائي عن أنس بن مالك:
أن يهوي ًاي قت جاري ًة على أوضاح فأقايه رسول إلله ﷺ بها.
اذإ إلحديث فيه أن جاري ًة وجدت طريحة إلرض تلفظ أنفاسها إلخيرة رحمها إلله ورضي
عنها وقد (رض رأسها) أ يق بين حجرين ،فهذإ إلمعتد عليه من إلله ما يس تحق وضع
رأسها بين حجرين ويقهما عليه من أج أن يسرق منها أوضاحا واي قطع من فظة.
وعلة قتلها اي أنه أرإي أن يسرق منها اذه إلقطع من إلفلة وجاء اذإ مبين ًا في روإية مسل ٍم
وإلنسائي ،فوجدواا رحمها إلله ورضي عنها لم تمت بعد كانت تلفظوإ أنفاسها إلخيرة
فسألواا عن فاع اذإ بها ،ولم تكن تس تطيع إلكالم فقد كانت تشير فقط برأسها كانوإ
يذكرون لها أسماء من شك فيهم ،واي كانت تشير برأسها بنعم أو ال ،فلما ذإكروإ لها إسم
إليهوي أومأت برأسها أ نعم ،فأخذوه وقرروه حتى إعترف أنه او إلفاع .

فأمرام رسول إلله ﷺ أن يفعلوإ به مث ما فع بها تأوي ًال لقوله عز وج ﴿وإن عاقبتم
ن
فعاقبوإ بمث ما عوقبتم به﴾.
فهذإ إلحديث يس تفاي منه أن إلرج يقت ابلمرأة ،وكذلك أن إلقات يقت بمث ما قت به
بدلي اذإ إلحديث وكذلك كما قلنا بدلي قوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوإ بمث ما عوقبتم
به﴾ وكذلك قوله س بحانه ﴿فمن إعتد ٰى عليكم فاعتدوإ علي نه بمث ما إعتد ٰى عليكم﴾ وغيراا
من إلآايت.
كذلك مما يس تفاي منه أن قول إلمجني عليه يقب في مث اذه إلحال فيقبض على إلمتهم
ويقرر فان أقر طبق عليه إلقصاص وإال حلف وترك ،يحلف أنه ليس او إلفاع ويخلى
سبيله اذإ ما يفع في مث اذه إلحال.
ا لحديثُ344
عن أبيي اريرة رضي إلله عنه قال :لما فتح إلله على رسوله ﷺ مكة قتلت اذي رج ً من
بني ل ٍ
يث بقتي ٍ كان لهم في إلجاالية فقام إلنبيي ﷺ فقال :إن إلله عز وج قد حبس عن
ن
ٍ
مكة إلفي وسلط عليها رسوله وإلمؤمنين وإنها لم تح لح ٍد كان قبلي وال تح لحد بعد
وإنما أحلت لي ساع ًة من نهار وإنها ساعت ني اذه حرإم ال يعض شجراا وال يختلى شوكها
نوال تلتقط ساقطتها إال لمنشد نومن قت له قتي فهو بخير إلنظرين إما أن يقت وإما أن
ن
ن
ن
ٍ
يفدى ،فقام رج من أا إليمن يقال له أبو شاه فقال :اي رسول إلله إكتبوإ لي ،فقال رسول
ﷺ :إكتبوإ لبيي شاه ،ثم قام إلعباس فقال :اي رسول إلله إال إالذخر فان نجعله في بيوتنا
ن ن ن
وقبورن ،فقال رسول إلله ﷺ :إال إالذخر.
ن
قال إلزركشي إلله في اذإ إلحديث قال او بهذإ إلس ياق من أفرإي مسل ٍم وليس عند إلبخار
فهو بهذإ إلس ياق ليس من إلمتفق عليه فهو ليس من شرط صاحب إلكتاب.

اذإ إلحديث مر معنا في كتاب إلحج وأخذن فيه معظم إلحكام إلتي يس تفاي منه ومعظم
إلفوإئد إلتي تس تخرج منه ،ومناسبته لكتاب إلقصاص اي قوله ﷺ (ومن قت له قتي فهو
بخير إلنظرين إما أن يقت وإما أن يفدى) اذإ فيه أن أولياء إلمقتول وام ورثته لهم إلخيار
ً ن
ن
وليس لزإما عليهم إلمصير إلى إلقصاص ،ال يجب على أولياء إلمقتول أن يقتصوإ من إلقات
ب لهم إلخيار.
وفي شرع من قبلنا كان إلقصاص متحتم ًا ولم يكن لولياء إلمقتول إلخيار ،أما في شرعنا
فلهم إلخيار فاما أن يعفو مطلق ًا عن إلقات  ،وإما أن يعفو إلى يي ٍة ،وإما يقتص منه فهم
ابلخيار.
وإلقصاص عدل وإلعفو إحسان ،ولكن إالحسان ينبغي أن يكون لاله وأن يوضع في
موضعه فبارك إلله فيكم ال يعفى عمن ال يس تحق إلعفو ،إذإ كان ثمة شخص قات معروف
وقت عدة أشخاص ولم يقبض عليه وعندما قبض عليه فال يأتي يقول ال إلعفو إحسان وأن
أريد أن أكون من إلمحس نين ،ال ،اذإ ال يعفى عنه إلعفو وإالحسان ال بد أن يكون في
موضعه ،اذإ او إلشااد من إلحديث للكتاب.
كذلك اذإ إلحديث كما قلنا إش تم على فوإئد أخرى منها أن مكة فتحت عنو ًة ولم تفتح
صلح ًا بداللة اذإ إلحديث.
وكذلك من إلفوإئد أن إلله عز وج عظم حرمة مكة وأن إلدم فيها أعظم حرم ًة من غيراا.
وكذلك في إلحديث فل كتابة إلعلم وتقييده ،فالعلم صيد وإلكتابة قيد ،وأبو شا ٍه رضي
إلله عنه لما سمع اذه إلخطبة إلعظيمة من رسول إلله ﷺ وأرإي نقلها لاله ولم يس تطع
حفظها طلب من إلنبيي ﷺ أن يرخص له في أن يكتبواا له ،لماذإ؟ لن إلنبيي ﷺ كان
قد نهيى عن كتابة إلحديث في حياته لئال يختلط ابلقرأآن لكنه رخص في إلكتابة لبيي شا ٍه
رضي إلله عنه.
وكما قلنا توجد فوإئد أخرى فلترإجع في شرحنا على إلحديث في كتابيي إلحج.

ا لحديثُ343
عن عمر بن إلخطاب رضي إلله عنه أنه إستشار إلناس في إمالص إلمرأة ،فقال إلمغيرة:
ن
ي
شهدت إلنبيي ﷺ قلى فيه بغر ٍة عب ٍد أو أمة فقال :لتأتين بمن شهد معك.
فشهد له محمد بن مسلمة.
إمالص إلمرأة او أن تلع إلمرأة جنينها قب أوإنه ميت ًا واذإ ما نسميه نحن ابالجهاض،
وإلجنين إلساقط يسمى سقط ًا وعموم ًا إلذ سأل عنه عمر إلناس فيه او ما يكون بسبب
جناي ٍة جني بها على اذه إلمرأة فأملصت.
وعمر ابرك إلله فيكم رضي إلله عنه وأرضاه او من او في إلعلم وإلس بق في إالسالم وله
مكانة عظيمة في إالسالم فهو أحد صاحبيي إلنبيي ﷺ وزيرإه ،وحص في عهده رضي إلله
عنه أن أملصت إمرأة بسبب جناي ٍة عليها ،فجمع أصحابه وإستشارام في حكم من تسبب
في اذإ إالمالص.
وكان رضي إلله عنه اذه عايته إذإ أشك عليه أمر إستشار أصحابه فيه وأخذ برأيهم ،ولم
يكن يستنكف عن اذإ ،ولم يرى أن اذإ ينقص من قدره رضي إلله عنه ،فاستشارام عمر
رضي إلله عنه في يية اذإ إلسقط.
فأخبره إلمغيرة رضي إلله عنه أنه وقعت حايثة شبيهة بهذه في عهد إلنبيي ﷺ حيث أن إمرأ ًة
ضرب بطنها فسقط جنينها وقلى فيه إلنبيي ﷺ بغر ٍة.
وفسر إلمغيرة إلغرة فقال (عبد أو أمة) أ إذإ سقط إلجنين ميت ًا ففيه إلغرة ،أما إذإ سقط
حي ًا ثم مات فالصحيح في اذه إلحالة أن فيه إلدية كاملة وليس فيه إلغرفة فقط.

إذإ سقط حي ًا ثم مات فهذإ فيه إلدية كاملة على إلصحيح من أقوإل أا إلعلم ،فان لم يجد
إلجاني إلدية فيشرع حينها أن تكون إلدية -إن لم يجد إلغرة-فتشرع إلدية حينئ ٍذ من إالب
فقد جاء في عدي من إلحاييث أن يية إلجنين عشر يية إلرج أ عشرة من إالب .
وننبه إلى أن طلب عمر من إلمغيرة أن يأتي بمن يشهد معه في اذإ إلنق ال يفهم منه ابرك
إلله فيكم أن عمر كان يري خبر إلوإحد ،ال ،ب طلبه اذإ ابرك إلله فيكم كان لزايية إلتوثيق
لنه س يثبت حكم ًا شرعي ًا واذإ إلحكم سيبقى بعده ،فلهذإ طلب أن يأتي بمن يشهد معه
على اذإ إلحكم وليس فعله اذإ ري ًإ لخبر إلمغيرة.
ا لحديثُ343
عن أبيي اريرة رضي إلله عنه قال :إقتتلت إمرأتن من اذي ٍ فرمت إحدإاما إلخرى بحج ٍر
ن
ج
ن
ين
فقتلتها وما في بطنها ،فاختصموإ إلى رسول إلله ﷺ فقلى رسول إلله ﷺ أن يية ها
ن
غرة عبد أو وليدة ،وقلى بدية إلمرأة على عاقلتها وورثها ولداا ومن معهم.
فقام حم بن إلنابغة إلهذلي فقال :اي رسول إلله كيف أغرم من ال شرب وال أك وال نطق
وال إس ته ؟ فمث ذلك بط .
فقال رسول إلله ﷺ :إنما او من إخوإن إلكهان من أج سجعه إلذ سجع.
ن
ن
اذإ ابرك إلله فيكم اذإ إلحديث فيه تقرير ما س بق وأن يية إلجنين إذإ سقط ميت ًا عبد أو
أمة و (إلوليدة) اي إلمة.
وكذلك في إلحديث أن يية إلمرأة عاقلة إلقات وإلمرإي ابلعاقلة إلذكور من عصبتها إلذين
يقومون بدفع يية إلخطأ ،فدية ااته إلمقتولة ليست على من تس ببت في قتلها أو على عاقلة
إلقات عموم ًا ،ب اي عاقلة إلقات وقلنا أن "إلعاق " ام إلذكور من إلعصبة ام إلذين
يقومون بدفع يية إلخطأ ولو لم يكونوإ من إلوإرثين ،حتى لو لم يكونوإ من إلوإرثين فالذكور

من إلعصبة ام إلذين يقومون بدفع إلدية ،لماذإ؟ لن إلقات وحده ال يس تطيع أن يدفع إلدية
ب البد أن يجتمع جمع من إلناس حتى يدفعواا.
فقلى إلنبيي ﷺ أن إلدية على إلعاقلة وليس على إلقات وحده ،ابرك إلله فيكم تفهموإ جيدإً
إلقت ثالثة أقسام:
 .1قت عمد :اذإ فيه إلقصاص.
 .2وقت ش به إلعمد :واو أن يقصد إلقات إلجناية يقصد إللرب أو إذإية اذإ إلمقتول
بشي ٍء ال يظنه س يقتله ،يريد إصابته بشي ٍء ويكون عموم ًا اذإ إلذ يريد إصابته به ليس
من أيوإت إلقت  ،ليس سكين ًا أو أمر ًإ يقت  ،ب قد يكون حجر ًإ صغير ًإ مث ما حص
في اذه إلقصة لكن اذإ إلذ يلرب به يؤي إلى قت اذإ إلمجني عليه ،فهذإ إسمه
قت ش به إلعمد.
 .3إلقت إلخطأ :واو أال يقصد إلقات إلجناية أص  ،وإلقت إلخطأ وإلقت ش به إلعمد فيهما
يية وليس فيهما إلقصاص ،لكن قت ش به إلعمد او كالعمد في إالثم ،أما إلقت إلخطأ
فهو خطأ لن صاحبه لم يقصد إلجناية أص ًال.
وكما قلنا ما حص في اذإ إلحديث او قت ش به إلعمد لن إلمرأة إلتي جنت على إلخرى
قصدت إلجناية لكن بشي ٍء ال يقت في إلغالب ،اي رمتها بحجر وإلحجر غالب ًا ال يقت خاص ًة
إذإ كان صغيرإ ،إلحجر صغير ال يقت إلحجر إلكبير صحيح معروف أنه يقت لكن إلحجر
إلصغير غالب ًا ال يقت  ،فهيي جنت عليها بشي ٍء ال يقت في إلغالب لذلك قلنا أن اذإ قت
ش به إلعمد فوجب عليها إلدية ولم يجب عليها إلقصاص.
وفي إلحديث أيل ًا أن إلدية تكون ميرإ ًاث بعد إلمقتول لنها بدل عن نفسه وليست حق ًا
للعاقلة ابرك إلله فيكم ،فالعاقلة فيها من يرث ومن ال يرث ،أما إلدية فهيي حق تكون ميرإ ًاث
لورثة اذإ إلمقتول قد قلى بها إلنبيي ﷺ للورثة.

كذلك في إلحديث أن إلنبيي ﷺ إعترض على حم وش بهه لما قاله ابلكيفية إلتي قالها به،
فليس إلمر لنه أرإي إالس تفسار ،لم يق أنه من إخوإنكم لنه إس تفسر ،ال ،ب ابلطريقة
إلتي جاء بها وابلسجع وحلو إلكالم إلذ قاله معارض ًا به اذإ إلحكم ومحاو ًال البطاله ،فزجره
إلنبيي ﷺ وش بهه بأنه من إخوإن إلكهان ابرك إلله فيكم فاحذروإ من اذإ وتنبهوإ له.
ا لحديثُ343
عن عمرإن بن حص ٍين رضي إلله عنه أن رج ًال عض يد رج ٍ فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه
فاختصما إلى إلنبيي ﷺ فقال :يعض أحدكم أخاه كما يعض إلفح ال يية له.
ن
في إلحديث أن رج ًال عض يد رج ٍ أ آخر فلما نزع اذإ إلمعلوض يده ابلقوة من فم إلعاض
سقطت ثنياته يعني إلس نتين إلماميتين سقطتا فاختصم إلى إلنبيي ﷺ وطلب اذإ إلعاض
بدية س نتيه إلساقطتين.
وإلمعلوض أرإي أن يدإفع عن نفسه بأنه أرإي إنقاذ يده من فم اذإ إلعرض ولم يكن يريد أن
يسقط أس نان اذإ إلعاض ،فأنكر إلنبيي ﷺ على اذإ إلجاني على اذإ إلعاض يعني كيف
ما يفعله إلحيوإن إلشرس ثم بعد ذلك يطالب بدية أس نانه ،فهو كما قال او إلذ بدأ او
إلجاني فهو إلمعتد وليس له يية ابرك إلله فيكم.
فيس تفاي من إلحديث أن إالنسان إذإ صال عليه إنسان أ آخر فدإفع عن نفسه أو عن عرضه
فجرح اذإ إلجاني أو إلصائ أو قتله فال شيء عليه لنه في تلك إلحال كان يدإفع عن
نفسه.
قد جاء في إلحديث أن إلنبيي ﷺ قال (ومن قت يون نفسه فهو من قت يون أاله فهو
شهيد) لكن ينبغي إلتنبيه إلى أن إلعلماء قيدوإ اذإ بأن إالنسان يدإفع عن نفسه ابلسه
فالسه  ،فاذإ أمكن يفع إلصائ بشي ٍء ال يقت وال يجرح فينبغي أن يدفع إلصائ بهذإ،

أما إن إقتلى اذإ إلمر أن يس تعين إالنسان بأمر أ آخر قد يجرحه وقد يقت وال يمكنه يفع
اذإ إلصائ إال بهذإ فله ذلك وال شيء عليه إن شاء إلله إستناي ًإ لهذإ إلحديث وإلى أحاييث
أخرى تفيد ذلك.
ا لحديثُ343
عن إلحسن بن أبيي إلحسن إلبصر قال :حدثنا جندب في اذإ إلمسجد وما نسينا منه
حديث ًا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول إلله ﷺ قال :قال رسول إلله ﷺ:
كان فيمن كان قبلكم رج به جرح فجزع فأخذ سكين ًا فحز بها يده فما رقأ إلدم حتى مات
قال إلله عز وج "عبد ابي نري بنفسه فحرمت عليه إلجنة".
إلحديث فيه قصة وقعت في إلمم إلماضية قصها إلنبيي ﷺ على أصحابه ،وفيه أن رج ًال
من إلمم إلماضية كان به جرح في يده وكان يؤلمه ،فجزع منه وقنط وأيس من رحمة إلله
عز وج وشفائه ،فماذإ فع لما لم يصبر على اذإ إلبالء؟ قطع يده ظنا منه أنه بقطع يده
فيتخلص من اذإ إللم ،فماذإ حص ؟ لم يتوقف إلدم حتى مات اذإ إلرج .
فجاء في إلحديث أن إلله عز وج قال أن اذإ إلعبد إستبطأ رحمة إلله عز وج وشفاءه
ولم يصبر على ما إبتاله إلله عز وج به ،فبسبب اذإ إلقنوط وبسبب اذإ إليأس من رحمة
إلله عز وج حرم إلله عز وج عليه إلجنة وإلله إلمس تعان.
فيس تفاي من اذإ إلحديث حرمت نفس إالنسان وتحريم قت إلنفس بغير حق ،وأن شأنها
عظيم عند إلله عز وج  ،حتى قال إبن يقيق رحمه إلله عند اذإ إلحديث قال (اذإ
إلحديث أص كبير في تعظيم قت إلنفس سوإء أكانت نفس إالنسان أو غيره) يعني أن
إالنسان يحرم عليه حتى قت نفسه ال يجوز له ،واذإ رأيتم ماذإ قال إلله عز وج أنه حرم
عليه إلجنة بسبب قتله لنفسه ،فاالنسان إلصبر وإجب عليه عند إالبتالء وإلرضا مس تحب

لكن إلصبر وإجب ابرك إلله فيكم عند إلمصائب ،وال يجوز إلتسخط على أقدإر إلله عز
وج  ،وال يجوز لالنسان أن ييأس من رحمة إلله ،وال يجوز له أن يقنط من رحمة إلله
ابرك إلله فيكم فالوإجب أن يصبر ،ومن عدم إلصبر ما يفعله إالنسان بنفسه ابرك إلله فيكم،
بتلى بمرض أو غيره جاز له أن يدعو بهذإ إلدعاء "إللهم أحيني ما كانت
وإالنسان إذإ كان م ً
إلحياة خير ًإ لي وتوفني إذإ كانت إلوفاة خيرإ لي".
فهذإ إلحديث يلي على عظم حرمة نفس إالنسان وأنه ال يجوز لالنسان أن يقت سوإء
نفسه أو نفس غيره بغير حق ابرك إلله فيكم.
قوله في إلحديث (حرمت عليه إلجنة) ليس معناه أنه كافر وس يخلد في إلنار ،ب اذإ
إلتحريم أمد وليس أبد  ،فالله عز وج حرم عليه إلجنة إلى أمد ثم بعد أن يطهر من
ذنوبه س يدخ إلجنة إن شاء إلله عز وج برحمة إلله.
ويقول إلعلماء في مث اذه إلعبارة وغيراا "أنها تبقى على ظااراا وال تتأول" اذإ مذاب
جمهور أا إلعلم ابرك إلله فيكم ،لماذإ؟ لنها تزجر إلناس فال ينبغي تفسيراا للناس ،في
مقام إلتأصي نعم نقول أن اذه إلعبارة معنااا ليس أن اذإ إالنسان س يخلد في إلنار وأنه
كافر ابلله عز وج وخرج من ملة إالسالم ،ال ،نقرر ما يقرره أا إلس نة من أن قت
إلنفس كبيرة من كبائر إلذنوب ،وصاحب إلكبيرة تحت إلمشيئة إن شاء إلله عز وج عذبه
وإن شاء غفر له ونسوق إلآايت إلدإلة على ذلك.
أما عند روإية اذإ إلحديث للناس فمث اذه إلعبارة ال تفسر أ تبقى على ظااراا حتى
تكون زإجرة للناس عن مث اذه إلفعال ،إنتهيى كتاب إلقصاص.
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