
 المرحلة الرابعة                                2أحاديث األحكام                         المحاضرة 

بع : التحرز عن أسباب اللعن   احلديث الرا

  ◙  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة *
ي
اَنْْيي  ♀: َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّلله ي َيتَ 1} اتهُقوا اللهعه َخَّله ِفي : الهذي

ْم { .َرَواُه ُمْسليٌم . يقي النهاسي ، َأْو ظيلِّهي  َطري

دي ،  ◙َوَزاَد َأبُو َداُود ، َعْن ُمَعاٍذ  ري َن الثهََلَثَة : اْلََبَاَز ِفي اْْلََوا
ُد " َوَلْفُظُه : } اتهُقوا اْْلَََلعي ري " َواْْلََوا

يقي ، َوالظِّله {  َعَة الطهري  . َوَقاري

يَغةي التهْثنييَةي : } قوله  اَنْْيي { بيصي  ؟ َقاَل : ، اتهُقوا اللهعه
ي
 َيا َرُسوَل اَّلله

نَاني عي َواَيةي ُمْسليٍم } َقاُلوا : َوَما الَله َوِفي ري

ْم { َرَواُه ُمْسليٌم  يقي النهاسي َأْو ِفي ظيلِّهي ي َيَتَخَّله ِفي َطري  .الهذي

يُد بيالله  ُّ : ُيري يَْْيي إَليْهي ؛ َوَذليَك أَ َقاَل اْْلَطهاِبي اعي َلْْيي ليلنهاسي َعَليْهي ؛ َوالده اَنْْيي اْْلَْمَرْيني اْْلَاليَبْْيي ليلهْعني ، احْلَامي نه عه

َم  ِّ ؛  َمْن َفَعَلَها ُلعيَن َوُشتيَم ؛ َيْعنيي َأنه َعاَدَة النهاسي َلْعنُُه ، َفُهَو َسبٌَب ؛ َفاْنتيَساُب اللهْعني إَليْهي
ْن اْْلََجازي اْلَعْقِلي مي

ْن اْْلََجازي الْ  ٌل بيَمْعنَى َمْفُعوٍل ، َفُهَو َكَذليَك مي ُن بيَمْعنَى اْْلَْلُعوَن ، َفاعي عي ِّ .َقاُلوا : َوَقْد َيُكوُن الَله
 َعْقِلي

ُط فييَم يَ  يقي النهاسي ، َأْي : َيَتَغوه ي َيَتَخَّله ِفي َطري ُد بيَالهذي هي ، َواْْلَُرا ُمرُّ بيهي النهاُس ؛ َفإينهُه ُيْؤذيهييْم بينَْتنيهي َواْستيْقَذاري

ْن َكاَن َغْْيَ َجائيٍز َفَقْد  ا  ؛ َفإيْن َكاَن َلْعنُُه َجائيز َوُيَؤدِّي إََل َلْعنيهي 
ْْحَةي ، َوإي  َعْن الره

 َعَليْهي بيإيْبَعاديهي
ي
َعاء َفَقْد َتَسبهَب إََل الدُّ

هي بيَلْعنيهي  َتَسبهَب إََل   . 2َتْأثييمي َغْْيي

                                                           

ومها روايتان  ": 3/154ِف رشح صحيح مسلم ♫ قال النووي . ْي نَ داود الَلعي  وِف رواية ْلسلم وأِب 1

 ". من قبيل تسمية احلاصل فاعَل  ، ين اْلالبْي للعن أي الشتم والطرد الباعثْي عليه صحيحتان أي اْلمر

وقيل ،  فإذا وجده أحد قال لعن اهلل من فعله فيكره ذلك تنزهيا  "  1/603كم ِف إرشاد البصْي ♫  قال اْلناوي  2

 ♫ :  بل قال الذهبي ،لك تهم من ذهلذا احلديث وذلك ْلنه إيذاء للناس بإبطال منفع♫  واختاره النووي  حتريم  

التفرد بالتغوط هو ما مشى عليه : وما ذكرته من تفسْي التخِل ، الكراهة التنزهيية  عند الشافعي   اْلصحه  لكنه ، إنه كبْية 



نَُه   اْلَكبيْيي بيإيْسنَاٍد َحسه
ُّ ِفي
يَد ُهنَا ؟ ُقْلُت : َأْخَرَج الطهََبَاِني

يُّ ، َعْن َفإيْن ُقْلَت : َفَأيُّ اْْلَْمَرْيني ُأري ري
احْلَافيُظ اْْلُنْذي

يٍد  ْم َوَجَبْت َعَليْهي َلْعنَُتُهْم { َقاَل : } َمْن آذَ ☺" َأنه النهبييه ◙ ُحَذْيَفَة ْبني َأسي َْي ِفي ُطُرقيهي  .ى اْْلُْسليمي

يه "  و اْْلَنَْصاري َد ْبَن َعْمري َقاٍت إَّله ُُمَمه
َجاٍل ثي ا بيري َ

مهي يُّ َوَغْْيي
َقُه اْبُن َوَأْخَرَج ِفي اْْلَْوَسطي ، َواْلَبيَْهقي ؛ َوَقْد َوثه

يثي َأِبي ُهَرْيَرةَ  ْن َحدي       َسميْعت◙  َمعيٍْي ، مي
ي
ْن  ☺َرُسوَل اَّلله يٍق مي يَمَتُه َعََّل َطري َيُقوُل : } َمْن َسله َسخي

 َواْْلَََلئيَكةي َوالنهاسي َأْْجَعيَْي { 
ي
 َلْعنَُة اَّلله

َْي َفَعَليْهي  .ُطُرقي النهاسي اْْلُْسليمي

 
ي
ْيي اْْلَْفُتوَحةي اْْلُْهَمَلةي َواْْلَاء يَمُة بيالسِّ

خي َرُة .َوالسه يهٍة : اْلَعذي
 اْْلُْعَجَمةي َفُمَثنهاٍة حَتْتي

هي  ُد بيالظِّلِّ ُهنَا ُمْسَتَظلُّ النه  َفَهذي ٌة َعََّل اْستيْحَقاقيهي اللهْعنََة ، َواْْلَُرا َُذوُه َمقييَل  اْْلََحادييُث َداله ي اَّته ،  اسي الهذي

ُلوَنُه ، َوَيْقُعُدوَن فييهي ، إذْ  ا  َوُمنَاخ  حَتَْتُه ، َفَقْد } َقَعَد النهبييُّ  َينْزي
 احْلَاَجةي

ي
لٍّ ََيُْرُم اْلُقُعوُد ليَقَضاء

َليَْس ُكلُّ ظي

يُث َأْْحََد : ] َأْو ظيلٍّ  ♀ َاَجتيهي { ، َوَلُه ظيلٌّ بيََل َشكٍّ ، ُقْلت : َيُدلُّ َلُه َحدي حَتَْت َحائيشي النهْخلي حلي

 ُيْسَتَظلُّ بيهي [ .

ُرُه َزاٌي } اته وقوله :   َمْفُتوَحٍة آخي
ٍ
ء َدةي َفَرا اَز { بيَفْتحي اْْلَُوحه َن الثهََلَثَة اْلََبَ

ْن 3ُقوا اْْلَََلعي ، َوُهَو اْْلُتهَسُع مي

ٍد ، دي َْجُْع : َمْوري ري ي  اْْلَْرضي ، ُيَكنهى بيهي َعْن اْلَغائيطي ، َوبياْلَكْْسي اْْلَُباَرَزُة ِفي احْلَْربي ] ِفي اْْلََوا ُع الهذي َوُهَو اْْلَْوضي

                                                                                                                                                                      

احلاجة لقضاء  التفردُ  التخِلَ  ْلنه ، كالغائط  البوَل  وإنه ، : إنه مردود ♫ لكن قال الويل العراقي ،  جازما  ♫ النووي 

 ". واْلعنى يساعده إذ التنجيس واَّلستقذار موجود فيهم،  أو بوَّل   غائطا  

) الَباز ِف : "  1/603، وفيض القدير كم ِف ترتيبه إرشاد البصْي  1/59وِف التيسْي رشح اْلامع الصغْي للمناوي  3

 " . اْلوارد ( بكْس الباء عَّل اْلختار

ع َفَكنُّوا بيهي َعْن َقَضاء احْلَاَجة : ِفي النَِّهاَية : " 1/304وِف حاشية السندي عَّل سنن ابن ماجه   اْلَواسي
ي
بياْلَفْتحي ايْسم ليْلَفَضاء

ْن النهاس  ييَة مي ُزوَن ِفي اْْلَْمكينَة اْْلَال ُْم َكاُنوا َيَتََبه ََّنه
 ْلي
ي
 .َكَم َكنُّوا َعنُْه بياْْلَََلء

 ُّ ُثوَن : َقاَل اْْلَطهاِبي َح ِفي اْْلَُحدِّ ْن اْْلَُباَرَزة ِفي احْلَْرب ايْنَتَهى َلكيْن ََصه هُه بياْلَكْْسي َمْصَدر مي َن  َيْرُووَنُه بياْلَكْْسي َوُهَو َخَطأ ْلي

يِّ  ط َكاْْلَْوَهري
َواَية َوديَراَية َهَذا َغايَ ، اْلَقاُموس بيَأنهُه بياْلَكْْسي بيَمْعنَى اْلَغائي َواْلَوْجه َأنه ،  ة َما ُيفييدُه َكََلمهمْ َفاْلَكْْس ُهَو اْلَوْجه ري



ُد ال يقي اْْلَُرا َعَة الطهري ؤي ] َوَقاري لتهَوضُّ
 َأْو لي

ي
اء بي اْْلَ ُُشْ

ْن َرْأسي َعْْيٍ َأْو ََّنٍْر لي ي َيْأتييهي النهاُس مي ُع الهذي يُق اْلَواسي طهري

وَن َعَليْ  ْم ، َأْي َيُدقُّوَنُه ، َوَيُمرُّ هي
ُد بيهي .َيْقَرُعُه النهاُس بيَأْرُجلي َم اْْلَُرا  هي ] َوالظِّله [ َتَقده

 

 

 

 

 

 

 

 

نع اْلْياختَلف الدين احلديث اْلامس :   ث ا من موا

ُث اْلَكافيُر اْْلُْسليَم {  ☺َأنه النهبييه  ◙ ني َزْيٍد َعْن ُأَساَمَة بْ * ُث اْْلُْسليُم اْلَكافيَر ، َوََّل َيري َقاَل : } ََّل َيري

 ُمتهَفٌق َعَليْهي .

ُ  ☺قوله  ُر اْْل
ُث اْلَكافي ُث اْْلُْسليُم اْلَكافيَر ، َوََّل َيري ٌل ،  ْسليَم {: } ََّل َيري يثي َفاعي اْْلُْسليُم ِفي َصْدري احْلَدي

ََلفُ  َي خي ُْي ، َوُروي يُث َذَهَب اْْلََمهي هي بياْلَعْكسي ، َوإيََل َما َأَفاَدُه احْلَدي ري َعْن ُمَعاٍذ  هُ َواْلَكافيُر َمْفُعوٌل ، َوِفي آخي

                                                                                                                                                                      

ج  ي ُهَو َنْفس اْْلَاري ي  ََّل اْلَغائيط الهذي ي ُهَو َمْعنَى َمْصَدري
ط الهذي ه ، اْْلَْقُصود َهاُهنَا التهَغوُّ بيالنهَظري إيََل  َأنَْكَر اْلَكْْسَ  َفَلَعله اْْلَطهاِبي

ْل   " . اْْلَْعنَى اْْلَُراد َفْليَُتأَمه



َيَة  يهُة ، ¶ َوُمَعاوي
َمامي يِّ َوإيْسَحاَق ، َوَذَهَب إَليْهي اْْلي

يَم النهَخعي  ْبني اْْلَُسيِّبي َوإيْبَراهي
وٍق َوَسعييدي َوَمْْسُ

ْن َغْْيي َعْكٍس  ْن اْلَكافيري مي ُث اْْلُْسليُم مي ُ َقاُلوا : إنهُه َيري
 .َوالنهاَصي

َع النهبييه بي ◙ َواْحَتجه ُمَعاٌذ 
يُد َوََّل َينُْقُص { َأْخَرَجُه َأبُو َداُود ، :َيُقوُل  ☺َأنهُه َسمي ْسََلُم َيزي } اْْلي

َحُه احْلَاكيُم   . َوَصحه

ٌد َأنهُه اْختََصَم إََل ُمَعاٍذ  ي  َأَخَواني : ُمْسليٌم َوهَيُودي ◙ َوَقْد َأْخَرَج ُمَسده
ا هَيُودي اَز اْبنُُه َفحَ  ا  يٌّ َماَت َأبُومُهَ

َث ُمَعاٌذ  ُم َفَوره
َثُه َفنَاَزَعُه اْْلُْسلي َْيا يُّ مي

 .اْْلُْسليَم ◙ اْليَُهودي

ٍل   ْبني ُمَغفه
ي
 اَّلله
يقي َعْبدي ْن َطري  ◙ َوَأْخَرَج اْبُن َأِبي َشيَْبَة مي

ي
ْن َقَضاء َقاَل : َما َرَأيْت َقَضاء  َأْحَسَن مي

َيَة  ُث َأْهَل اْلكيتَ ◙ ُمَعاوي نها .َنري نُْهْم ، َوََّل ََييلُّ هَلُْم مي ُثوَننَا َكَم ََييلُّ َلنَا النَِّكاُح مي  ابي ، َوََّل َيري

يثي   َمنْعي التهْوري
يَث اْْلُتهَفَق َعَليْهي َنصٌّ ِفي يَث ُمَعاٍذ  4َوَأَجاَب اْْلُْمُهوُر بيَأنه احْلَدي َليَْس فييهي ◙ ، َوَحدي

يهةي 
َْياثي  َدََّلَلٌة َعََّل ُخُصوصي

ي
ُل ، اْْل ْن َسائيري اْْلَْدَياني ، َوََّل َيَزا ُه مي يَن اْْليْسََلمي َيْفُضُل َغْْيَ

ْخَباُر بيَأنه دي إنهَم فييهي اْْلي

 . 5َيْزَداُد ، َوََّل َينُْقُص 

نع اْلْياث   احلديث السادس : القتل مانع من موا

                                                           

 ". اْلسلمَ  َّل يرُث  الكافرَ  وأْجعوا أنه : " 4/240ِف إكمل اْلعلم رشح صحيح مسلم ♫ قال القايض عياض  4

واختلفوا ِف معنى هذا احلديث ِف مْياث اْلرتد عَّل : "  493 -15/492ِف اَّلستذكار  ♫ قال ابن عبد  الَب  5

وبه  ، وهو قول زيد بن ثابت وْجهور فقهاء احلجاز  . معة اْلسلمْي أحدمها أن ماله إذا قتل عَّل ردته ِف بيت اْلال ْل : قولْي 

  . قال مالك والشافعي 

) ) َّل يرث اْلسلم الكافر (  ☺وعموم قول رسول اهلل  ، وحجتهم أن ظاهر القرآن ِف قطع وَّلية اْلؤمنْي من الكفار 

 .من غْيه  مرتدا   ( ومل خيصه 

قال  ، فيْي وكثْي من البرصيْي إذا قتل اْلرتد عَّل ردته ورثه ورثته من اْلسلمْي وقال أبو حنيفة والثوري وْجهور الكو 

 ".من مسلم وَّل كافر  وَّل يرث اْلرتد أحدا  : قال ، وهو قول ْجاعتنا : َييى بن آدم 



هي * و ْبني ُشَعيٍْب َعْن َأبييهي َعْن َجدِّ  ¶  َعْن َعْمري
ي
ْن  ☺َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّلله : } َليَْس ليْلَقاتيلي مي

ارَ  ي  ، َوالده
ٌء { َرَواُه النهَسائي َْياثي ََشْ

ي
َواُب َوْقُفُه َعََّل  اْْل ي  ، َوالصه

ُه النهَسائي  اْلََبِّ ، َوَأَعله
ُه اْبُن َعْبدي ا ي  ، َوَقوه

ُقْطني

 َعْمٍرو .

دُ  يُث َلُه َشَواهي َها ، َوإيََل َما َأَفاَدُه مينْ  َواحْلَدي  6ا  َعَدمي إْرثي اْلَقاتيلي َعْمد َكثيَْيٌة ََّل َتْقرُصُ َعْن اْلَعَملي بيَمْجُموعي

ْن ال ُث مي  َقاُلوا ََّل َيري
ي
يُّ َوَأبُو َحنييَفَة ، َوَأْصَحاُبُه ، َوَأْكَثُر اْلُعَلَمء

افيعي َيةي ، َوََّل َكاَن َأْو َخَطأ  َذَهَب الشه الي دِّ ْن اْْلَ  . مي

 

ُة َوَماليٌك  يه َث  7َوَذَهَبْت اهْلَاَدوي َيةي  إََل َأنهُه إْن َكاَن اْلَقْتُل َخَطأ  ، َوري الي ُدوَن الدِّ ْن اْْلَ  .8مي

َقةي  هي التهْفري ٌض َعََّل َهذي مُّ هَلُْم َدلييٌل َناهي
ََلٍس َأنه َرُجَل  َبْل َأْخَرَج اْلَبيْهَ 9َوََّل َيتي يُّ َعْن خي

َرَمى بيَحَجٍر َفَأَصاَب  قي

ثيَها َفَقاَل َلُه إْخَوُتُه  َْيا ْن مي يَبُه مي ْن َذليَك َفَأَراَد َنصي ُه َفَمَتْت مي ٍّ ، ََّل َحقه َلك : ُأمه
َفَقاَل ،  ◙َفاْرَتَفُعوا إََل َعِلي

 ٌّ
َيَة ، َومَلْ :  ◙َلُه َعِلي َها احْلََجُر َفَأْغَرَمُه الدِّ

ثي َْيا ْن مي ثيَها َشيْئ َحقُّك مي َْيا ْن مي  .ا  ُيْعطيهي مي

                                                           

عَّل أن القاتل  طبعة دار الكتاب العرِب ، بْيوت : " 7/161، وابن قدامة ِف اْلغني 443/ 23ونقل ابن عبد الَب ِف التمهيد 6

: عن سعيد بن جبْي وسعيد بن اْلسيب أَّنم ورثا القاتل عمدا  ،  7/161ونقل ابن قدامة   عمدا   َّل يرث من اْلقتول  شيئا  ".

ْلن آية اْلْياث تناولته بعمومه ، فيجب العمل بم فيها ، وَّل تعويل عَّل هذا الرأي لقيام الدليل عَّل خَلفه .وينظر : اجتهاد 

ء البيان ، درعا ، سورية ، ط/ 505ِب ابن عباس ِف فقه اْلرسة ، د. عبد اهلل جاسم كردي ص : الصحا ،  1، دار أضوا

 م . 2009ـه 1430

وهو مروي عن سعيد بن اْلسيب ، وعطاء واحلسن وجماهد والزهري ومكحول واَّلوزاعي وأِب ثور وابن اْلنذر  7

 . 505وداود .ينظر : اجتهاد الصحاِب ابن عباس ص: 

 أما اْلمامية فْيون توريث القاتل اْلطأ دون القاتل عمدا  ، دون التفريق بْي اْلال والدية . 8

يدل عَّل صحة ما ذهبنا إليه : اْلْجاع مؤسسة النُش اْلسَلمي ، قم : "   596قال الُشيف اْلرتىض ِف اَّلنتصار ص: 

فإذا . (  11النساء :  له تعاَل : ) يوصيكم اهلل ِف أوَّلدكم ( )ويدل أيضا عليه ظواهر آيات اْلواريث كلها مثل قو . اْلرتدد 

ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل اْلطأ معذور  . عورضنا بقاتل العمد فهو خمرج بدليل قاطع مل يثبت مثله ِف قاتل خطأ 

 ".      لعقوبةغْي مذموم وَّل مستحق للعقاب ، فَل جيب أن َيرم من اْلْياث الذي َيرمه العامد عَّل سبيل ا



َة   " َأيَُّم َرُجٍل َقَتَل َرُجَل   َعْن َجابيري ْبني َزْيٍد َقاَل  ا  َوَأْخَرَج َأيْض َْياَث َلُه  ا  َعْمد َأْو اْمَرأ ُث َفََل مي هْن َيري
َأْو َخَطأ  ِمي

نُْهَم ، َوأَ  ٍَة َقَتَلْت َرُجَل  مي َة  عَ  يَُّم اْمَرأ نُْهَم " ا  ْمدَأْو اْمَرأ َْياَث هَلَا مي َفاْلَقَوُد إَّله  ا  ، َوإيْن َكاَن اْلَقْتُل َعْمد َأْو َخَطأ  َفََل مي

ْن َماليهي ويَاُء اْْلَْقُتولي َفإيْن َعفُ َأْن َيْعُفَو َأْولي  ْن َعْقليهي ، َوََّل مي َْياَث َلُه مي ٌّ َقىَض بيَذليَك ُعَمُر ْبُن اْْلَطهابي َوعَ ، ا َفََل مي
ِلي

ْن ُقَضاةي اْْلُْسليميَْي .¶  ُهْم مي ْيٌح ، َوَغْْيُ  َورُشَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 : " وَّل َيفى أن التخصيص َّل يقبل إَّل بدليل" . 1129قال الشوكاِن ِف نيل اْلوطار ص:  9


