جامعةةةةز ر

ةةةة  -غةةةة

عمةةةاا راسار ةةةاي راع ةةةا
ك ةةةةةةةةز را ةةةةةةةة عز
قسةةةةةق راملقةةةةة ر قةةةةةاا

املباشرة والتسبب وأثرهما يف اجلناية على النفس
دراسة فقهية مقارنة
Carrying out and Indirect causation and their impact on the felony self
Study compared jurisprudence

إعداد الطالب
وليـــــد حممــــد النــــزلي
إشراف الدكتور
سامــي حممد أبو عرجة
قسمت ذه را

ال تط باي رحلصول ع ى ااجز ر اجستري يف راملق
ااز ر تكما ً
غعز  -جامعز ر
ر قاا من ك ز را

3417هـ 1036 -م



قال تعالى:

اؤهُ َجهََّن ُم َخ ِال ًدا ِفيهَا
{ َو َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمًنا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َز ُ
ضب اللَّه علَ ْي ِه ولَعَنه وأَع َّد لَه ع َذابا ع ِ
و َغ ِ
يما}
ظ
َ
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ً
َ َ َ
َ
سورة النساء.39 :

إهـــــــداء

إىل أمي احلبيبة ،اليت ربتين وعلمتين؛ متَّعها اهلل بالصحة ومتام العافية وأدامها
تاجاً على رأسي
إىل روح والدي احلبيب رمحه اهلل تعاىل
إىل أمة حممد  احلبيبة ،اليت خالط حبها قليب ،وإىل آل بيته الطيبني
الطاهرين
إىل إخوتي وأخواتي حفظهم اهلل
إىل إخواني وأصدقائي أدامهم اهلل
إىل هؤالء مجيعًا أهدي هذا العمل املتواضع


ب

شكر وتقدير
الحمد كل الحمد والشكر كل الشكر هلل عز وجل على نعمه ومنه وكرمه سبحانه ،وانطالقا من قوله تعالى
ش َكرتُم ََل ِ
ش ِديد}
يد َّن ُكم َولَ ِئن َكفَرتُم إِ َّن َع َذإ ِبي لَ َ
{ َوِإذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُكم لَ ِئن َ
َز َ

()1

وقوله  ": من لَ َيش ُكر َّ
اس لَ
إلن َ
ُ
َ

َيش ُك ُر إللَّ َه"( ،)2فإني أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من أساتذة ومدرسين ،وأخص
بالذكر منهم فضيلة إلشيخ إلدكتور سامي محمد أبو عرجة -حفظه اهلل -الذي تفضل بالموافقة على
اإلشراف على هذه الرسالة ،وبذل جهده ووقته في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره ،ولم يبخل علي
بتوجيهاته القيمة مما كان له أثر قوي في الصبر على مشقة هذا البحث واتمامه.
والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة األستاذين اللذين تكرما بقبول المناقشة ،وتكلفا الوقت والتعب بقراءتها
وهما:
فضيلة الدكتور :ماهر أحمد السوسي حفظه اهلل.
فضيلة الدكتور :نعيم سمارة المصري حفظه اهلل.
كما وأشكر جامعة األزهر في غزة والعاملين فيها ،وأخص بالشكر كلية الشريعة والدراسات العليا قسم الفقه
المقارن ،على منحهم لي فرصة إتمام هذه الدراسة ،وعلى ما يقدمونه من خدمة لطلبة العلم الشرعي.
كما وأشكر والدي العزيزين اللذين ربياني وعلماني ،وكانا شمعة تنير لي الطريق ،رب ارحمهما كما ربياني
صغي ار.
وفي الختام أشكر إخواني الذين ما بخلوا علي بما أنعم اهلل به عليهم ،وبما أفادوني به من مالحظاتهم
وتوجيهاتهم القيمة.
والحمد هلل رب العالمين
))1

سورة ابراهيم آية.7

))2أخرجه اإلمام الترمذي في السنن ،أبواب البر والصلة ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،303/3وقال عنه صحيح.

ت

ملخص إلرسالة باللغة إلعربية
تهدف هذه الرسالة لبيان الفرق بين المباشرة والتسبب في الجناية على النفس وبيان األثر المترتب
على كل منهما ،حيث إن لكل منهما أث ار في حصول الجريمة؛ فالمباشر يوقع التلف بدون أي واسطة ،لذلك
يسأل عن فعله ،حتى ولو لم يكن متعديا أو متعمدا ،أما المتسبب فإنه ال يحصل التلف مباشرة وانما بواسطة
لذلك ال يسأل عن فعله إال إذا كان متعديا ،وكان انفراده يؤثر ويغلب المباشر في حصول الجريمة ،وقد
ذكرت بعض المسائل التي تبين ذلك ،مع دراستها دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية األربعة ،مرجحا ما قوي
دليله ،وتتكون أطروحتي من مقدمة وأربعة فصول ،في المقدمة ذكرت أهمية الموضوع وما سبق كتابته فيه
ومنهجي في الرسالة ،والخطة الموضوعة لذلك ،وفي الفصل األول والذي هو بعنوان أحكام بعض الصور
القديمة في مباشرة الجناية على النفس ،والذي يتكون من مبحثين المبحث األول تكلمت فيه عن تعريف
الجناية وحرمتها في الشريعة وأنواعها والواجب فيها ،وفي المبحث الثاني تطرقت إلى المراد بالمباشرة والتسبب
في الجناية معرفا كال منهما ومبينا حيثياته وسبب اختالف الفقهاء في نظرية المباشرة والتسبب ،وأما الفصل
الثاني وهو بعنوان أحكام بعض الصور القديمة والحديثة في مباشرة الجناية على النفس والذي يتكون من
مبحثين ،ذكرت في المبحث األول المسائل التي ذكرها الفقهاء قديما في مباشرة الجناية على النفس مع
أدلتهم ومناقشتها والترجيح ،وفي المبحث الثاني ذكرت المسائل التي ذكرها الفقهاء حديثا في مباشرة الحناية
على النفس مع أدلتهم ومناقشتها والترجيح ،وتناولت في الفصل الثالث هو بعنوان أحكام بعض الصور
القديمة في التسبب في الجناية على النفس والذي يتكون من مبحثين بينت من خالل المبحث األول الصور
المنصوص عليها عند الفقهاء القدامى في التسبب في الجناية على النفس وأحكامها مع األدلة والمناقشة
والترجيح ،وفي المبحث الثاني تكلمت عن بعض الصور الحديثة في التسبب في الجناية على النفس
وأحكامها مع األدلة والمناقشة والترجيح كما سبق ،والفصل الرابع وهو بعنوان االشتراك الجنائي واألثر
المترتب على كون الجناية على النفس مباشرة أو تسببا ،ويتكون من مبحثين بينت في المبحث األول
االشتراك الجنائي على النفس مباشرة أو تسبب وصوره وأحكامها مع األدلة والمناقشة والترجيح ،وفي المبحث
الثاني بينت أثر الجناية على النفس مباشرة أو تسبب وحاالت ضمان كل منهما.


ث

Summary message in English
This message is aimed to demonstrate the difference between direct and causing
crime to self-statement impact of each effect, as each trace in the crime;
Valambeshr sign of damage without any mode, so ask about to do, even though it
was not a transgressor or intentional, the offending It does not get damage directly,
but by so do not ask about done only if the transgressor, and the lead at affects
direct and predominantly in the crime, it has said some of the issues that show that,
with studied comparative study between the four schools of Islamic jurisprudence,
likely as strong evidence for, and made up my thesis of an introduction and four
chapters, the fore mentioned the importance of the subject, the already written it
and systematic in the message, and to plan for it, and in the first chapter, which is
entitled the provisions of some old photos in direct offense to the self, which
consists of two sections Section I spoke the definition of crime and inviolable in
law, types and to be in, and in the second section touched to be to proceed and
causing the crime defined both of them and stating its reasons and the reason for
the different jurists in direct theory and cause, and the second chapter, entitled the
provisions of some ancient and modern images in directly felony self, which
consists of two sections, said In the first part, the issues mentioned by scholars in
ancient directly felony self with their evidence, discussing and penalties, and in the
second part, said the issues mentioned by the newly jurists in direct bending self
with their evidence and discussed and weighting, and dealt with in the third chapter
is entitled the provisions of some old photos in the pathogenesis of Felony self,
which consists of two sections showed through the first part, the pictures provided
at the old scholars in the pathogenesis of crime on the self and its provisions with
the evidence and discussion and weighting, and in the second part, I spoke about
some recent pictures in the pathogenesis of crime on the self and its provisions
with the evidence and discussion and weighting as previously, the fourth chapter,
entitled Criminal participation and the impact on the fact that the crime of self
directly or caused, and consists of two sections shown in the first part, the Criminal
Subscribe to self direct or cause and manifestations and provisions with evidence
and discussion and weighting, and in the second section showed the impact of
crime on directly or self cause and ensure cases each.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم


إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله،
()1
ُّها َّ
آم ُنوإ إتَّقُوإ إللَّ َه َح َّ
اس إتَّقُوإ َرَّب ُكم إلَِّذي
ق تُقَ ِات ِه َول تَ ُموتُ َّن إِلَّ َوأَنتُم ُمسلِ ُم َ
ُّها إلَِّذ َ
ون{ َ } ،يا أَي َ
} َيا أَي َ
إلن ُ
ين َ
ِ
ِ
ق ِمنها َزوجها وب َّ ِ
َخلَقَ ُكم ِمن َنف ٍ ِ ٍ
ون ِب ِه
اءلُ َ
َ َ ََ
س َوإح َدة َو َخ َل َ َ
س َ
اء َوإتَّقُوإ إللَّ َه إلَّذي تَتَ َ
س ً
ث من ُه َما ِر َجالً َكثي إرً َوِن َ
()2
س ِديدإً * ُيصلِح لَ ُكم
ُّها إلَِّذ َ
ام إِ َّن إللَّ َه َك َ
ان َعلَي ُكم َرِقيباً{ َ } ،يا أَي َ
آم ُنوإ إتَّقُوإ إللَّ َه َوقُولُوإ قَولً َ
ين َ
َوإَلَر َح َ
ِ
ِ
سولَ ُه فَقَد فَ َاز فَو إزً َع ِظيماً{ ( )3أما بعد:
أَع َمالَ ُكم َوَيغفر لَ ُكم ُذ ُن َ
وب ُكم َو َمن ُيطع إللَّ َه َو َر ُ
فإن اهلل  خلق خلقه وشرع لهم منهاجا قويما ليسيروا عليه وفق ما أراد سبحانه وتعالى ،ولكن

الشيطان ينزع بينهم ويغري بعضهم ببعض ،ويثير في اإلنسان نزعة الشر واإلجرام ،والنفس أمارة بالســوء،
ومن هنا كان للشريعة دور كبير في الحــد من الجناية وتهــذيب النفوس ،ولكــن إذا ما وقع اإلنسان في ذلك

فإنها ال تتركه همال؛ بــل جعلت لكــل جناية ما يناسبها من العــقاب حســب كيفية الجناية ونوع ــها والقص ــد فيها
والمباشرة والتسبب ،ومن هنا كان الباعث إلى دراسة موضوع المباشرة والسبــب وتأثيرهما في الجناية على

النفس ،سائال المولى  أن يلهمني الســداد والرشــاد ،وأن يوفقني في ذلك ،وأن يجعــل هذا العـمل خالصا
لوجهه الكريم وأن يــنفع به المسلمين ،والحمد هلل رب العالمين.

أولً -أسباب إختيار إلموضوع :
إن السبب الرئيس في اختيار هذا الموضوع هو أن كثي ار من الناس ،بل من طلبة العلم من يفهم
قضية تأثير المباشرة والتسبب في الجناية بفهم قاصر ،وخاصــة من خالل المقارنة بين الفقهاء في ذلك ،ومن

هنا كان البد من دراسة تتطرق لهذا الموضوع وتوضــحه وتحــلله بدقة وتقف على أس ارره وتبين خ ــفاياه،

وخاصة في هذا الزمن الذي كثــرت فيه الجريمة واتخــذت صــو ار غ ــير الق ــديمة ،فكان البد من الوقوف على

هذا الموضوع وبيان ذلك؛ حتى ال يفلت مجرم من عقوبة تناسب جريمته باتخاذه تدابير يكون فيها متسببا ال

مباش ار ،خاصة وأن الشريعة ما جاءت إال لتحقيق األمن والسالمة للعباد ،ولعل أهمية هذا الموضوع تكمن في

أنه يعالج قضية موجودة منذ بداية الخليقة حيث جنى قابيل على أخيه هابيل بجناية أزهق فيها نفسه ،قال
ِ
ال ََلَقتُلَنَّ َ َ
آد َم ِبال َح ِّ
َح ِد ِه َما َولَم ُيتَقَبَّل ِم َن إآل َخ ِر قَ َ
سبحانهَ } :وإت ُل َعلَي ِهم َن َبأَ إب َني َ
ق إِذ قََّرَبا قُرَبا ًنا فَتُقُِّب َل من أ َ
))1
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س

ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
اف
ي إِلَي َ َ َِلَقتُلَ َ َ إِ ِّني أ َ
قَ َ
َخ ُ
سط َ
ال إِ َّن َما َيتَقََّب ُل إللَّ ُه ِم َن إل ُمتَّ ِق َ
ت إِلَ َّي َي َد َ َ لتَقتُلَني َما أََنا ِب َباسط َيد َ
ين * لَئن َب َ
إلن ِ ِ
اب َّ
ون ِمن أَص َح ِ
ين *
إللَّ َه َر َّ
ين * إِ ِّني أ ُِر ُ
إء إلظَّالِ ِم َ
وء ِبِإث ِمي َوِإث ِم َ َ فَتَ ُك َ
ب إل َعالَ ِم َ
ار َوَذل َ َ َج َز ُ
يد أَن تَُب َ
يه فَقَتَلَ ُه فَأَصبح ِم َن إل َخ ِ
َخ ِ
ط َّوعت لَ ُه َنفس ُه قَت َل أ ِ
ث ِفي إَلَر ِ
ف
ث إللَّ ُه ُغ َر ًإبا َيب َح ُ
ين * فَ َب َع َ
ض ِل ُي ِرَي ُه َكي َ
اس ِر َ
ََ
فَ َ َ
ُ
إري سوءةَ أ ِ
َخ ِ
إري سوءةَ أ ِ
ون ِمث َل َه َذإ إل ُغر ِ
َخي فَأَص َب َح ِم َن
يه قَ َ
َع َجز ُ
ت أَن أَ ُك َ
ال َيا َويلَتَا أ َ
إب فَأ َُو ِ َ َ َ
ُي َو ِ َ َ
َ
َّ
ين}(.)1
إلن ِاد ِم َ
فمنذ ذلك الوقت والى أن يرث اهلل األرض ومن عليها والجريمة تتكرر ،ولكن بصور وطرق وأشكال وأحوال
مختلفة ،لذا استعنت باهلل وتوكلت عليه سبحانه واخترت هذه الدراسة.
ثانياً -أهمية إلموضوع:
 .1إزالة اللبس عن طلبة العلم في موضوع المباشرة والتسبب.
.2كثرة الجرائم اليوم واختالف صورها عما تقرر في كتب الفقهاء القدامى.
.3استخدام آالت جديدة الرتكاب الجرائم .
.3مساعدة لجان التحكيم والقضاة الذين يعملون في الفصل بين خصومات الناس.
ثالثاً -أهدإف إلبحث:
1ـ خدمة لدين اهلل  ،حيث جاء هذا البحث في موضوع مهم يخدم طلبة العلم الشرعي.
2ـ بيان أثر المباشرة والسبب وصورهما المعاصرة لربطها بالقديمة وبيان حكمها.
3ـ فتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمختصين في الحكم في قضايا الدماء والجنايات.
3ـ إثراء المكتبة اإلسالمية.
رإبعاً -إلدرإسات إلسابقة:
بعد البحث والتنقيب في كتب الفقهاء القدامى -رحمهم اهلل تعالى -لم أجد كتابا أو مصنفا مستقال

بهذا الموضوع ،وانما ذكروا ذلك في ثنايا كتبهم خالل حديثهم عن الجريمة وصورها ،وكذا الدراسات الحديثة
لم يكن البحث فيها كافيا شافيا في هذا الموضوع ،ولم تجمع بين دفتيها المسائل المتعلقة بموضوع المباشرة
والتسبب مع مقارنتها فقهيا ،وهي ثالثة دراسات:

))1

سورة المائدة آية .31 - 27

ش

إلدرإسة إَلولى :إلقوإعد إلفقهية إلمتعلقة بالمباشرة وإلتسبب وتطبيقاتها في إلفقه إإلسالمي :أحمد محمد
إلحاج خليل ،رسالة ماجستير ،إلجامعة إَلردنية5002 ،م.

الطالب في رسالته على القواعد الفقهية في المباشرة والتسبب بشكل عام ،ولم يتعرض للمسائل الفقهية
اقتصر
ُ
التي ذكرتها في رسالتي.
إلدرإسة إلثانية :إلمباشرة وإلتسبب في جريمة إلقتل إلعمد في إلفقه إإلسالمي :ياسين حسن حمد خلف،
دإر إلكتب وإلوثائق إلعرإقية1991 ،م.
لم يتمكن الباحث من االطالع عليها.
إلدرإسة إلثالثة :إلمباشرة وإلمتسبب في إلفعل إلضار :صابر محمد محمد سيد ،دإر إلكتب إلقانونية،
5001م.

لم يتمكن الباحث من االطالع عليها.
خامساً -منهج إلبحث:
اتبعت في دراستي المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ،وذلك من خالل عرض آراء علماء المذاهب

الفقهية األربعة والظاهرية ومقارنتها ،وعرض أدلة كل مذهب إن توفر ذلك ،ومن ثم مناقشة األدلة إن وجدت
مناقشة ،واختيار الراجح منها في مسائل البحث والراجح حسب قوة دليله.
سادساً -أسلوب إلبحث:
اعتمدت في بحثي األسلوب العلمي المتبع في األبحاث ويثبت ذلك من خالل:
أوال -الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية القديمة والحديثة لتوفير مادة الموضوع.

ثانيا -اتباع األسلوب العلمي في كتابة األبحاث بما يتفق مع الخطة المتبعة في كتابة الرسائل واألبحاث

الجامعية بحيث تشتمل على:

1ـ تقسيم الرسالة إلى فصول ومباحث ومطالب.
2ـ توثيق المعلومات من مصادرها ونسبة األقوال إلى قائليها.
3ـ عزو اآليات الكريمة إلى مواضعها في كتاب اهلل .
3ـ تخريج األحاديث النبوية الشريفة حسب الطرق المعروفة في التخريج.

ص

5ـ إن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذكره دون الحكم ،وان كان في غيرها ولم يحكم عليه صاحب
الكتاب ذكرت حكما على الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيال.
6ـ وضع عالمات الترقيم المناسبة والتشكيل والتصنيف حسب األصول.
7ـ الرجوع إلى المعاجم والكتب المتخصصة بكل معلومة أوردها في البحث.
8ـ الترجمة لألعالم غير المشهورين الواردين في البحث.
3ـ وضعت للبحث فهرسا لآليات واألحاديث واألعالم والمصادر والمراجع ولمحتويات الرسالة.
سابعاً -خطة إلبحث:
تتكون إلرسالة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:
إلفصل إَلول
مفهوم إلجناية على إلنفس مباشرة أو تسبباً
وفيه مبحثان:
إلمبحث إَلول :تعريف إلجناية وحكمها وأنوإعها وإلوإجب فيها.
وفيه أربعة مطالب:
إلمطلب إَلول :تعريف الجناية لغة واصطالحا.
إلمطلب إلثاني :أنواع الجنايات عند الفقهاء.
إلمطلب إلثالث :حكم الجناية على النفس (القتل).
إلمطلب إلرإبع :أنواع الجناية على النفس (القتل) عند الفقهاء والواجب فيها.
إلمبحث إلثاني :مفهوم إلمباشرة وإلتسبب:
وفيه ستة مطالب:
إلمطلب إَلول :تعريف المباشرة لغة واصطالحا.
إلمطلب إلثاني :مفهوم القتل بالمباشرة وأنواعه.

ض

إلمطلب إلثالث :تعريف التسبب لغة واصطالحا.
إلمطلب إلرإبع :أنواع السبب.
إلمطلب إلخامس :مفهوم القتل بالتسبب وصورته.
إلمطلب إلسادس :سبب اختالف الفقهاء في صور التسبب.
إلفصل إلثاني
أحكام بعض إلصور إلقديمة وإلحديثة في مباشرة إلجناية على إلنفس
وفيه مبحثان:
إلمبحث إَلول :بعض إلصور إلمنصوص عليها عند إلفقهاء إلقدإمى في إلمباشرة في إلجناية على إلنفس
وأحكامها.

وفيه عشرة مطالب:
إلمطلب إَلول :القتل بالمحدد.
إلمطلب إلثاني :القتل بالمثقل.
إلمطلب إلثالث :القتل بالتحريق بالنار.
إلمطلب إلرإبع :القتل بالتغريق.
إلمطلب إلخامس :القتل باإللقاء في مهلكة.
إلمطلب إلسادس :القتل باإلبرة.
إلمطلب إلسابع :القتل بالخنق ومنع التنفس.
إلمطلب إلثامن :القتل بالحبس ومنع الطعام والشراب.
إلمطلب إلتاسع :اإللقاء من شاهق.
إلمطلب إلعاشر :القسامة.
إلمبحث إلثاني :بعض إلصور إلحديثة في إلمباشرة في إلجناية على إلنفس وأحكامها.

ط

وفيه مطلبان:
إلمطلب إَلول :قتل المتظاهرين.
إلمطلب إلثاني :القتل الرحيم.
إلفصل إلثالث
أحكام بعض إلصور إلقديمة وإلحديثة في إلتسبب في إلجناية على إلنفس
وفيه مبحثان:
إلمبحث إَلول :بعض إلصور إلمنصوص عليها عند إلفقهاء إلقدإمى في إلتسبب في إلجناية على إلنفس
وأحكامها.

وفيه ستة مطالب:
إلمطلب إَلول :القتل بالتخويف واإلرهاب.
إلمطلب إلثاني :األمر بالقتل.
إلمطلب إلثالث :اإلكراه على القتل:
إلمطلب إلرإبع :القتل بالسحر.
إلمطلب إلخامس :القتل بشهادة الزور.
إلمطلب إلسادس :القتل بالسم.
إلمبحث إلثاني :بعض إلصور إلحديثة في إلتسبب في إلجناية على إلنفس وأحكامها.
وفيه مطلبان:
إلمطلب إَلول :ترك المنقذ للغريق والحريق ،والمسعف للمريض.
إلمطلب إلثاني :القتل أثناء التدريب واإلعداد.


ظ

إلفصل إلرإبع
إلشترإ َ إلجنائي ،وأثر إلمباشرة وإلتسبب في إلجناية على إلنفس وضمان كل منهما.
وفيه مبحثان:
إلمبحث إَلول :إلشترإ َ في إلجناية على إلنفس مباشرة أو تسبباً.
وفيه مطلبان:
إلمطلب إَلول :مفهوم االشتراك الجنائي.
إلمطلب إلثاني:صور االشتراك في الجناية على النفس وحكمها.
إلمبحث إلثاني :أثر المباشرة والتسبب في الجناية على النفس وضمان كل منهما.
وفيه ثالثة مطالب-:
إلمطلب إَلول :تعريف األثر لغة واصطالحا.
إلمطلب إلثاني :تعريف العقوبة وفلسفتها في الشريعة اإلسالمية.
إلمطلب إلثالث :حاالت الضمان في المباشرة والتسبب في الجناية على النفس.
إلخاتمة.
إلمصادر وإلمرإجع.
إلمالحق.
إلفهارس.


ع

انفصم األٔل
يفٕٓو اجلُايح ػهى انُفش يثاشزج أٔ تضثثا

كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :تعريف الجناية كحكميا كأنكاعيا كالكاجب فييا.
المبحث الثاني :مفيكـ المباشرة

كالتسبب.

ادلثحث األٔل
تؼزيف اجلُايح ٔحكًٓا ٔإَٔاػٓا ٔانٕاجة فيٓا

كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :تعريف الجناية لغة كاصطالح ًا.
المطمب الثاني :أنكاع الجنايات عند الفقياء.
المطمب الثالث :حكـ الجناية عمى النفس (القتل).
المطمب الرابع :أنكاع الجناية عمى النفس(القتل) عند الفقياء
كالكاجب فييا.
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ادلطهة األٔل :تؼزيف اجلُايح نغح ٔاصطالحا:
أكلً -الجناية لغة :مصدر جنى ،كجمعو جنايات.
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
اص ِفي ُّ
الد ْن َيا
اب أَك اْل ِق َّ
ص َ
الج ْرـَ ،ك َما َيْف َعُم ُو اإلنساف م َّما ُيكج ُب َعَم ْيو اْلعَق َ
قاؿ ابف منظكر" :الج َن َاي ُة :الذ ْن ُب ك ُ
َك ْاْل ِخ َرِة "(ٔ) ،كقاؿ الفيكميَ " :ج َنى عمى قكمو ِج َن َاي ًة أؼ أذنب ذنباً"(ٕ).
(ٖ)
ِ
عاـ
الم َ
شر؛ أؼ تُ ْحِدثو تسمي ًة بالمصدر مف َجنى عميو ّاً
ط ِّرِز ّػ بقكلو" :ىي ما تَجنيو مف ّ
شر ،كىك ّ
كعرفيا ُ
رـ مف الفعل"(ٗ).
إال أنو ُخ ّ
ص بما َي ْح ُ
إذاً فالجناية ىي الجرـ كالذنب كالتعدؼ كالشر.
ثانياً -الجناية اصطالحاً:

كل اعتداء سكاء عمى النفس أك
الجناية في االصطبلح ليا معنياف؛ عاـ كخاص ،فيي بالمعنى العاـ تشمل َّ

الماؿ كما إلى ذلؾ ،فيي :كل فعل محظكر يتضمف ضر اًر عمى النفس أك غيرىا(٘).

كالجناية بالمعنى الخاص تختص بالتعدؼ عمى النفس؛ كإزىاؽ الركح أك إتبلؼ عضك ،كبيذا المعنى الخاص

عرفيا فقياء المذاىب األربعة ،كىذه تعريفاتيـ:

عرؼ الحنفية الجناية بقكليـ" :الجناية :اسـ لفعل محرـ شرعا سكاء حل بماؿ أك نفس ،كلكنيـ خصكىا

بالفعل في النفكس كاألطراؼ ،فاألكؿ يسمى قتبلً ،كالثاني قطعاً كجرحاً"(.)ٙ
كأما المالكية فعرفكىا بقكليـ" :ما يكتسبو مف حدث في ماؿ غيره ،أك نفسو ،أك حالو ،مما يسيء ،كيضر

كاف بيد ،أك غيره"(.)ٚ

كعرفيا ابف عرفة بقكلو" :فعل ىك بحيث يكجب عقكبة فاعمو بحد أك قتل أك قطع أك نفي"(.)ٛ

كالشافعية غالباً ما يعبركف عف الجنايات بالجراح ،لذلؾ يندرج تعريفيا دائماً تحت باب الدماء كالجراحات
كعرفكىا بقكليـ " :كىي إما مزىقة لمركح أك مبينة لمعضك أك ال تحصل كاحدا منيما"(.)ٜ

)ٔ) لساف العربٗٔ.ٔ٘ٗ/
)ٕ) المصباح المنيرٔ.ٕٔٔ/
)ٖ) ىك ناصر بف عبد السيد أبي المكارـ ابف عمي ،أبك الفتح ،برىاف الديف الخكارزمي المطرزؼ :أديب ،عالـ بالمغة ،مف فقياء
الحنفية .كلد في جرجانية خكارزـ سنة ٖ٘ٛق ،كدخل بغداد سنة ٔٓ ،ٙككاف رأساً في االعتزاؿ ،كلما تكفي رثي بأكثر مف
ٖٓٓ قصيدة كمف كتبو :اإليضاح ،المصباح ،المعرب كغيرىا كلو شعر كتكفي في خكارزـ سنةٓٔٙق ،األعبلـ.ٖٗٛ/ٚ
)ٗ) المغرب في ترتيب المعربٔ.ٔٙٙ/
)٘) التعريفات لمجرجاني ص.ٜٚ
) )ٙالعناية شرح اليدايةٖ ،ٕٗ/فتح القديرٓٔ ،ٕٖٓ/الدر المختار ص.ٜٙٚ
) )ٚالتنبييات المستنبطة عمى الكتب المدكنة كالمختمطة ٖ.ٕٖٔٗ/
))ٛ
))ٜ

شرح حدكد ابف عرفة ص.ٜٗٛ
مغني المحتاج٘.ٕٔٓ/
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كأما الحنابمة فعرفكىا بقكليـ" :كل فعل عدكاف عمى نفس أك ماؿ"(ٔ).

قاؿ المرداكي" :معناىا في عرؼ الفقياء التعدؼ عمى األبداف ،فسمكا ما كاف عمى األبداف جناية ،كسمكا ما

كاف عمى األمكاؿ غصباً ،كاتبلفا كنيباً كسرقة كخيانة"(ٕ).
رأي الباحث:

كمما سبق تبيف لي أف الفقياء يجعمكف الجناية مخصكصة بالتعدؼ عمى النفس بإزىاقيا ،أك عمى ما دكنيا
بالقطع كالجرح ،مما يكجب عقكبة ،كاف كانت بعض تعريفاتيـ عامة في النفس كالماؿ؛ كالحنفية كالحنابمة ،إال
أف التعدؼ عمى الماؿ يدخل في باب الضماف ،كالجناية خاصة باألنفس لذلؾ أرجح ما ذىب إليو المالكية

كالشافعية.

ادلطهة انثاَي :إَٔاع اجلُاياخ ػُذ انفقٓاء:

الجناية عمى اآلدمي عند الفقياء تنقسـ إلى ثالثة أقساـ:
ٔ -جناية عمى النفس؛ كىي القتل الذؼ ىك إزىاؽ لمركح ،كىك مكضكع ىذا البحث.
ٕ -جناية عمى ما دكف النفس؛ كىي القطع كالجراحات كذىاب منافع األطراؼ.

ٖ -جناية عمى ما ىك نفس مف كجو دكف كجو؛ كىك الجنيف باالعتداء عمى أمو.

قاؿ الكاساني" :الجناية عمى اْلدمي في األصل أنكاع ثبلثة :جناية عمى النفس مطمقاً ،كجناية عمى ما دكف
النفس مطمقاً ،كجناية عمى ما ىك نفس مف كجو دكف كجو"(ٖ).

ككل جناية مف ىذه الجنايات ،ليا ما يناسبيا مف العقكبة ،سكاء عمداً ،أك شبو عمد ،أك خطأ ،أك مباشرة ،أك

تسبباً.

ادلطهة انثانث :حكى اجلُايح ػهى انُفش(انقتم):

أجمعت األمة عمى حرمة قتل النفس المعصكمة ،كقد قسـ الفقياء القتل إلى قسميف :قتل بحق كقتل بغير
حق ،أما الشافعية فيعطكف القتل األحكاـ التكميفية الخمسة(ٗ).

ِ
متعمداً
كقد ىددت الشريعة مف يستحل النفس المعصكمة بأشد العقكبة ،حيث قاؿ{ :كمف َي ْق ُت ْل مؤمناً ّ

)ٔ)

المغني.ٕٜ٘/ٛ

)ٕ)

اإلنصاؼ.ٖٖٗ/ٜ

)ٖ)

بدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚحاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٖٕٚ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٕٚ/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد

ص.٘ٓٚ
)ٗ)

قاؿ الشربيني "يمكف انقساـ القتل إلى األحكاـ الخمسة كاجب كحراـ كمكركه كمندكب كمباح فاألكؿ قتل المرتد إذا لـ يتب

كالحربي إذا لـ يسمـ أك يعطي الجزية كالثاني قتل المعصكـ بغير حق كالثالث قتل الغازؼ قريبو الكافر إذا لـ يسب هللا تعالى أك
رسكلو كالرابع قتمو إذا سب أحدىما كالخامس قتل اإلماـ األسير إذا استكت الخصاؿ فإنو مخير فيو كأما قتل الخطأ فبل يكصف
بحبلؿ كال حراـ ألنو غير مكمف فيما أخطأ فيو فيك كفعل المجنكف كالبييمة" ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعٕ ،ٜٗ٘/كمثمو
في الفقو اإلسبلمي كأدلتو .٘ٙٔٙ/ٚ
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اؤه َّ
جين ُـ خالداً فييا ك َغ ِض َب هللا عميو كلعَن ُو ك َّ
أعد لو عذاباً عظيماً}(ٔ) ،فبينت ىذه اْلية خمس عقكبات
فجز ُ
في قتل المؤمف عمداً كىي:

ٔ -نار جينـ.

ٕ -الخمكد في نار جينـ.
ٖ -الغضب مف هللا .
ٗ -المعنة مف هللا .

٘ -العذاب العظيـ مف هللا .
رغـ أف كثي اًر مف الجرائـ ال يترتب عمييا إال عقكبة كاحدة ،كما ذاؾ إال لبياف قبح ىذه الجريمة ،كقد اختمف
أىل العمـ في الخمكد الكارد في ىذه اْلية؛ ىل ىك أبدؼ كخمكد الكفار أـ إنو أمد معيف؟ كىل ىذه اْلية مف

المحكـ أـ مف المتشابو؟ فذىب بعض الصحابة إلى َّ
أف ىذه اْلية محكم ٌة كأنيا آخر ما نزؿ عمى النبي ،

أيت رجالً قتل رجالً متعمداً؟ قاؿ :جزاؤه جينـ خالداً فييا كغضب
فعف ابف عباس َّ " :
أف رجالً أتاه فقاؿ :أر َ
أعد لو عذاباً عظيماً ،قاؿ :أ ِ
رسكؿ هللا
بض
لت في آخر ما نزؿ ،ما نسخيا
شيء حتى ُق َ
ُنز ْ
هللا عميو كلعنو ك ّ
ٌ
ُ

رسكؿ هللا 
سمعت
إف تاب كآمف كعمل صالحاً ثـ اىتدى؟ قاؿ :ك َّأنى لو التكبة ،كقد
ُ
أيت ْ
 ،قاؿ :أر َ
َ
يكـ القيامة آخذاً قاتمو بيمينو أك بيساره كآخذاً رأسو بيمينو
ُمو ٌ
رجل َ
قتل رجالً متعمداً يجيء َ
يقكؿ :ثكم ْت ُو أ ُ
أك شمالو تشخب(ٕ) أكداجو(ٖ) دماً في قبل العرش يقكؿ :يا رب سل عبدؾ ِ
يـ قتمني"(ٗ).
ف
ُ
َ ْ
َ
ٍ
أف يقتل أخاه بكجو مف الكجكه
كقاؿ ابف كثير رحمو هللا في تفسير ىذه اْلية" :يقكؿ هللا تعالى :ليس
لمؤمف ْ

(٘)
ككما ثبت في الصحيحيف عف ابف مسعكد َّ 
َف لَ
يحل دـ امرئ مسمـ َ ،ي ْش َيُد أ ْ
أف رسكؿ هللا  قاؿ" :ل ُ
َّللا كأَِّني رسكؿ َّ ِ
س ،ك َّ
الزِاني ،كالتارؾ لدينو المفارؽ
س ِب َّ
َّللاِ ،إَّل ِبِإ ْح َدى َثالَ ٍثَّ :
الثِّي ُب َّ
الن ْف ِ َ
الن ْف ُ
ِإَل َو ِإَّل َّ ُ َ
َُ ُ
()ٙ
أف يقتمو ،كاَّنما ذلؾ إلى اإلماـ أك نائبو"(.)ٚ
لمجماعة"  ،ثـ إذا كقع في شيء مف ىذه الثبلث فميس ألحد ْ

)ٔ)

سكرة النساء آيةٖ.ٜ

)ٕ)

الشخب" :ما يخرج مف تحت يد الحالب عند كل غمزه كعصره لضرع الشاة" ،النياية في غريب الحديث كاألثرٕ.ٗ٘ٓ/

)ٖ)

األكداج" :ىي ما أحاط بالعنق مف عركؽ يقطعيا الذابح ،جمع كدج -بالحركة ،كقيل :ىما عرقاف غميظاف عف جانبي نقرة

النحر" ،مجمع بحار األنكار٘.ٕٛ/
)ٗ)

أخرجو اإلماـ أحمد في المسندٗ ،ٗٗ/حديث رقـٕٕٗٔ ،قاؿ عنو محققا الكتاب شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد :حديث

صحيحٗ.ٕٗٓ/
)٘)

أؼ ال يحل إراقة دمو كمو كىك كناية عف قتمو كلك لـ يرؽ دمو ،صحيح مسمـٕ.ٖٕٔٓ/

))ٙ

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الدايات ،باب قكؿ هللا تعالى{ :أف النفس بالنفس كالعيف بالعيف كاألنف باألنف

كاألذف باألذف كالسف بالسف كالجركح قصاص فمف تصدؽ بو فيك كفارة لو كمف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا فأكلئؾ ىـ
الظالمكف}.٘/ٜ
))ٚ

تفسير ابف كثيرٕ.ٖٖٓ/
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كلعل ذلؾ لحكمة بالغة ،كىي أف ال يتعدػ أكلياء المقتكؿ عمى أكلياء القاتل ،كتعـ الفكضى ،كلربما يقتل غير

القاتل كيخرج بذلؾ القصاص عف حكمتو(ٔ) ،كالمعنى الذؼ كضع لو؛ كىك تحقيق العدؿ ،كيصبح فيو زيادة

{كا ْت ُل
جرـ ،كمنذ أكؿ جريمة حصمت عمى ظير األرض كالشريعة تحذر مف ىذا الفعل كما قاؿ تعالىَ :
عَمي ِيـ َنبأَ ابَني آدـ ِباْلح ِق إِ ْذ َقَّربا ُقرباًنا َف ُتُق ِبل ِمف أ ِ ِ
ِ
اؿ إَِّن َما َي َتَقَّب ُل
َّ ْ َ
َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ّ
َ َْ
اؿ َألَ ْقُتَمَّن َؾ َق َ
َحدى َما َكَل ْـ ُي َتَقَّب ْل م َف ْاآل َخ ِر َق َ
ِ
ِ
َّ ِ
يف * َل ِئ ْف بس ْط َت ِإَل َّي ي َد َؾ لِ َت ْقُتَمِني ما أََنا ِبب ِ
يف
اس ٍط َي ِد َي ِإَلْي َؾ ِألَ ْقُتَم َؾ ِإِّني أ َ
َخ ُ
َّللا َر َّب اْل َعاَلم َ
َّللا م َف اْل ُم َّتق َ
َ
َ
ََ
اؼ َّ َ
ُ
َ
ِ
الن ِار كَذلِؾ ج َزاء َّ ِ ِ
َف َتُبكء ِبِإ ْث ِمي َكاِ ْث ِم َؾ َف َت ُكك َف ِم ْف أ ْ ِ
ط َّك َع ْت َل ُو َن ْف ُس ُو َق ْت َل
يف * َف َ
* ِإّني أ ُِر ُيد أ ْ
الظالم َ
َص َحاب َّ َ َ َ ُ
َ
ِ ِ
َخ ِ
يو َفَقَتَم ُو َفأَصبح ِم َف اْل َخ ِ
أِ
َّللا ُغَرًابا َيْب َح ُث ِفي ْاألَْر ِ
اؿ َيا
ض لُِي ِرَي ُو َكْي َ
اس ِر َ
ََْ
ف ُي َك ِاري َس ْكَء َة أَخيو َق َ
يف * َفَب َع َث َّ ُ
َخي َفأَصبح ِمف َّ ِ ِ
اب َفأُكارِي سكء َة أ ِ
َكك َف ِم ْثل َى َذا اْل ُغَر ِ
يف}(ٕ).
َف أ ُ
َع َج ْز ُت أ ْ
النادم َ
ََْ َ
َكْيَم َتا أ َ
َ َ ََْ
َ
فقص عمينا المكلى  ىذه القصة لبياف قبح ىذه الجريمة ،التي ىي ىدـ لبنياف هللا ،كجعل مف قتل نفساً
ِ
َج ِل
احدة معصكم ًة فكأنما قتل الناس جميعاً ،كمف أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعاً ،حيث قاؿ سبحانو{:م ْف أ ْ
ك ً

ِ
ِ ِ
س أ َْك َف َس ٍاد ِفي األَْر ِ
ض َف َكأََّنما َق َت َل َّ
اس َج ِميعاً َك َم ْف
ائيل أََّن ُو َم ْف َق َت َل َن ْفساً ِب َغْي ِر َن ْف ٍ
الن َ
َذل َؾ َك َتْبَنا َعَمى َبني إ ْسر َ
َ
اىا َف َكأََّنما أَ ْحَيا َّ
اس َج ِميعاً}(ٖ).
َحَي َ
أْ
الن َ
َ

كقد بيف لنا َّ
بي  أنو ما مف نفس تُقتل ظمماً ،منذ تمؾ المحظة إلى أف يرث هللا األرض كمف عمييا ،إال
الن ُّ
ظْم ًماِ ،إَّل
س ُت ْق َت ُل ُ
س ِم ْف َن ْف ٍ
كفل منيا ،فعف عبد هللا بف مسعكد  قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا َ" :لْي َ
كاف لقابيل ٌ
ِ ِ ِ
الق ْت َل"(ٗ).
اف ِم ْف َد ِم َيا ِأل ََّن ُو أ ََّك ُؿ َم ْف َس َّف َ
اف َعَمى ْاب ِف َ
اؿ ُس ْفَي ُ
َك َ
آد َـ األ ََّكؿ ك ْف ٌل مْن َيا َكُرَّب َما َق َ
ِ
بالدماء"(٘) ،كما
الناس
بيف
أكؿ ما ُي َ
قضى َ
ُ
كأكؿ ما ُيقضى بو يكـ القيامة بيف العباد الدماء ،كما قاؿ ُ " :
ذلؾ إال لعظـ خطرىا كحرمتيا عند هللا .

كالنفس تعتبر المرتبة الثانية بعد الديف في مقاصد الشريعة؛ لذلؾ شرع الدفاع عنيا ،ككجب المحافظة عمييا.
كحتى لك نجا القاتل مف العقكبة في الدنيا ،فإنو هللا تعالى سيحاسبو عمى ذلؾ يكـ القيامة ،كمف عاجل عقكبة
قاتل النفس المؤمنة بغير حق ،أف هللا تعالى ال يقبل منو صرفاً
بي  قاؿَ " :م ْف َق َت َل مؤمناً،
عف عبادة بف الصامت  عف النَّ ِ
ّ

)ٔ)

كال عدالً ،فيحيا مخذكالً ،كما جاء في الحديث
()ٚ
()ٙ
ِ
فاغتَب َ
هللا منو َصْرفاً
َ
ط بقتمو ،لـ َيقبل ُ

حكمة القصاص :زجر النفكس عف العدكاف ،كشفاء غيع المجني عميو ،كحفع النفكس كاألطراؼ كطيرة لممقتكؿ ،كعدؿ بيف

القاتل كالمقتكؿ ،كحياة لمنكع اإلنساني ،حاشية الركض المربع.ٜٔٚ/ٚ
)ٕ)

سكرة المائدة آية.ٖٔ–ٕٚ

)ٖ)

سكرة المائدة آيةٕٖ.

)ٗ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب إثـ مف دعا إلى ضبللة ،أك سف سنة سيئة.ٖٔٓ/ٜ

)٘)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الرقاؽ ،باب القصاص يكـ القيامة.ٔٔٔ/ٛ

))ٙ

قاؿ الخطابي :فاعتبط :أؼ فقتمو بغير سبب ،كفسره يحيى بف يحيى الغساني بأنو الذؼ يقتل صاحبو في الفتنة فيرػ أنو

عمى ىدػ ال يستغفر هللا مف ذلؾ ،نيل األكطار.٘ٙ/ٚ
))ٚ

سميت النافمة صرفاً ،ألنيا زيادة عمى الفريضة ،الفقو المنيجي.ٜٖ/ٙ
الصرؼ النافمة ك ّ
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كل عدلً(ٔ)"(ٕ).

اؿ
كالمرء يبقى لو فسحة في دينو ،ميما اقترؼ مف الخطايا كاْلثاـ ،ما لـ يسفؾ دماً حراماً ،قاؿ َ" :ل ْف َي َز َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
اما"(ٖ).
اْل َمْرُء في ُف ْس َح ٍة م ْف دينوَ ،ما َل ْـ ُيص ْب َد ًما َحَر ً
ككذلؾ بيف  في حجة الكداع ،في المؤتمر العالمي الذؼ اجتمع فيو جل الصحابة  أف دماء المسمميف

كأمكاليـ كأعراضيـ محرمة ،فبل يجكز ألحد أف يعتدؼ عمييا ،أك يمسيا بسكء ،كرتب العقكبة عمى مف يفعل
ِ
ِ
َم َكاَل ُك ْـَ ،ك ُحْرَم ِة َي ْك ِم ُك ْـ َى َذاِ ،في َبَم ِد ُك ْـ َى َذاِ ،في
اء ُك ْـ َكأ ْ
َّللا َحَّرَـ َعَمْي ُك ْـ د َم َ
ذلؾ ،حيث قاؿ  " : أَلَ إ َّف َّ َ
َش ْي ِرُكـ َى َذا ،أَلَ َىل َبَّم ْغ ُت " َقاُلكاَ :نعـَ ،قاؿَّ « :
ظُركا ،لَ َتْرِج ُعكا َب ْع ِدي
اش َي ْد َثالَ ًثا َكْيَم ُك ْـ ،أ َْك َكْي َح ُك ْـ ،اْن ُ
الم ُي َّـ ْ
ْ
ْ
َْ َ
ض"(ٗ).
اب َب ْع ٍ
ُك َّف ًاراَ ،ي ْض ِر ُب َب ْع ُض ُك ْـ ِرَق َ
كلذلؾ كاف الصحابة  أجمعكف أشد الناس حرصاً في المحافظة عمى النفس ،كالبعد عف القتل ،كسفؾ
الدماء بغير حق ،لما سمعكه مف كبلمو  في التحذير مف الجناية عمى النفس بغير حق ،سكاء مباشرة أك

تسبباً ،أك بأؼ صكرة كانت ،كال أدؿ عمى ذلؾ الحرص كما في حديث أبي بكرة(٘)  أف النبي  قاؿِ" :إ َذا
ِ
َّللا ى َذا َ ِ
اف ِبسي َفي ِيما َف َ ِ
ِ
كؿ ِفي َّ
التَقى الم ْسمِم ِ
اؿ:
َ
كؿ َّ َ
الم ْق ُتكؿ َق َ
القات ُل َف َما َب ُ
الن ِارَ ،فُقْم ُت َيا َر ُس َ
الم ْق ُت ُ
اؿ َ
القات ُل َك َ
َْ ْ َ
ُ َ
اف ح ِريصا عَمى َق ْت ِل ص ِ
اح ِب ِو"(.)ٙ
ِإَّن ُو َك َ َ ً َ
َ
فيذ الحديث كحده يكفي ليككف رادعاً عف ىذه الجريمة النكراء ،فمجرد الحرص بغير تأكيل سائغ عمى القتل

كاف سبباً في دخكؿ النار ،كالذؼ يندػ لو الجبيف ليس مف قتل الكفار لممسمميف ،فيذا أمر كارد كىـ شيداء
يز اْلح ِم ِ
‘ف شاء هللا كما قاؿ { كما َنَقمكا ِمْنيـ ِإَّل أَف ي ْؤ ِمُنكا ِب َّ ِ
يد}( ،)ٚكلكف مف قتل المسمميف
اَّلل اْل َع ِز ِ َ
ْ ُ
ُْ
ََ ُ
بعضيـ بعضاً ،كىذا كائف في األمة ،كال حكؿ كال قكة إال باهلل.
ادلطهة انزاتغ :إَٔاع اجلُايح ػهى انُفش (انقتم) ػُذ انفقٓاء ٔانٕاجة فيٓا:
كفيو ثالثة فركع:
الفرع األكؿ -القتل لغ ًة كاصطالحاً:
)ٔ)

العدؿ الفريضة ،المصدر السابق.

)ٕ)

أخرجو اإلماـ أبك داكد في السنف ،كتاب الفتف ،باب في تعظيـ ِ
قتل المؤمف ،ٖٕ٘/ٙقاؿ عنو األلباني صحيح ،صحيح

الجامع الصغير كزيادتوٕ.ٔٔٓٔ/
)ٖ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الديات ،باب قكؿ هللا تعالى{ :كمف يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جينـ}.ٕ/ٜ

)ٗ) أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب المغازؼ ،باب حجة الكداع٘.ٔٚٙ/
)٘)

أبك بكرة الثقفي الطائفي نفيع بف الحارث كقيل :نفيع بف مسركح مكلى النبي  تدلى في حصار الطائف ببكرة ،كفر إلى

النبي  كأسمـ عمى يده ،كأعممو أنو عبد ،فأعتقو ،كركػ :جممة أحاديث ،حدث عنو :بنكه األربعة ،كمسمـ ،كأبك عثماف النيدؼ،
كالحسف البصرؼ ،سير أعبلـ النببلءٖ.ٙ/
))ٙ

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب اإليماف ،باب {كاف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا فأصمحكا بينيما}ٔ.ٔ٘/

))ٚ

سكرة البركج آية.ٛ
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القتل لغةً:

قاؿ ابف منظكر" :قتمو إذا أماتو بضرب أك حجر أك سـ أك عمة ،كالمنية قاتمة"(ٔ).

فيك المكت ،كقتمو إذا أماتو ،كقد يطمق القتل كيراد بو المعف ،كمنو قكلو تعالىُ { :ق ِت َل ِْ
اف َما أَ ْك َفَرُه}(ٕ).
اْل ْن َس ُ
القرطبي في تفسير ىذه اْلية" :قتل أؼ لعف ،كقيل :عذب"(ٖ).
اإلماـ
قاؿ
ُّ
ُ
القتل اصطالحاً:
عرفو الطكرؼ بقكلو" :ىك فعل مف العباد تزكؿ بو الحياة"(ٗ).
أما الماكردؼ فعرفو بقكلو" :القتل ىك إماتة الحياة"(٘).

كبيذا يظير أف القتل إنما ىك ذىاب الركح بفعل العباد ،سكاء بقصد ،أك بدكف قصد.

الفرع الثاني -أنكاع الجناية عمى النفس عند الفقياء.

لقد حرـ المكلى سبحانو كتعالى االعتداء عمى النفس اإلنسانية كبل أك بعضا ،كتحريـ اإلعتداء عمى النفس
بأكمميا أشد لػأف فيو ذىاب لمحياة اإلنسانية بأكمميا.

كقد اختمف فقياء المذاىب الخمسة في تقسيـ القتل إلى ثبلثة مذاىب ،كذلؾ حسب اختبلفيـ في األداة المؤدية

لمقتل ،كالقصد؛ ككيفية القتل(.)ٙ

أكلً -مذىب الحنفية(:)ٚ
لمحنفية في مسألة القتل ثبلثة أقكاؿ:

القكؿ األكؿ :يرػ اإلماـ أبك حنيفة كدمحم بف الحسف أف القتل ثبلثة أنكاع.

قاؿ اإلماـ أبك حنيفة" :القتل عمى ثبلثة أكجو عمد كخطأ كشبو العمد"(.)ٛ

القكؿ الثاني :بعض الحنفية يقسـ القتل إلى أربعة أنكاع ،كمنيـ الكاساني إذ يقكؿ" :فالقتل أربعة أنكاع :قتل
ىك عمد محض ،ليس فيو شبية العمد ،كقتل عمد فيو شبية العمد ،كىك المسمى بشبو العمد ،كقتل ىك خطأ

محض ليس فيو شبية العمد ،كقتل ىك في معنى القتل الخطأ"(.)ٜ

)ٔ)

لساف العربٔٔ.٘ٗٚ/

)ٕ)

سكرة عبس آية.ٔٚ

)ٖ)

تفسير القرطبي.ٕٔٚ/ٜٔ

)ٗ)

تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٙ/ٛ

)٘) الحاكؼ الكبيرٖٔ.ٛٓ/
))ٙ

التشريع الجنائيٕ.٘/

))ٚ

المبسكط لمسرخسي ،ٜ٘/ٕٙالبناية شرح اليدايةٖٔ.ٕٙ/

) )ٛالمبسكط لمشيبانيٗ ،ٖٗٚ/المبسكط لمسرخسي.ٜ٘/ٕٙ
) )ٜبدائع الصنائع.ٕٖٖ/ٚ
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(ٔ)

كىك قكؿ بعض الحنابمة

أجرؼ مجرػ الخطأ"(ٕ).

كما قاؿ ابف قدامة" :القتل عمى أربعة أضرب :عمد ،كشبو عمد ،كخطأ ،كما

القكؿ الثالث :يرػ معظـ الحنفية ،كمنيـ أبك بكر الرازؼ أف القتل خمسة أنكاع :عمد ،كخطأ ،كشبو عمد ،كما
أجرؼ مجرػ الخطأ ،كالقتل بسبب ،كاختاره المتأخركف(ٖ).
كىذا ىك الغالب عند الحنفية.

فبيذا يتضح أف لمحنفية ثبلثة تقسيمات لمقتل ،رغـ أف الغالب عندىـ أنو عمى خمسة أنكاع.
(ٗ)

كالظاىرية(٘):

ثانياً -مذىب المالكية
كيركف أف القتل ينقسـ إلى قسميف ال ثالث ليما ،كىك إما قتل عمد ،كاما قتل خطأ.

قاؿ سحنكف" :قمت البف القاسـ :ىل كاف يعرؼ مالؾ شبو العمد في الجراحات أك في قتل النفس؟ قاؿ :قاؿ
مالؾ :شبو العمد باطل ،كانما ىك عمد أك خطأ كال أعرؼ شبو العمد"(.)ٙ

كقاؿ ابف حزـ" :القتل قسماف :عمد ،كخطأ ...فمـ يجعل  في القتل قسماً ثالثاً ،كادعى قكـ أف ىاىنا قسماً
ثالثاً ،كىك عمد الخطأ كىك قكؿ فاسد؛ ألنو لـ يصح في ذلؾ نص أصبلً"(.)ٚ
غير أنيـ ذكركا صكرًة كاحدة يككف القتل فييا شبو عمد كىي قتل األب لئلبف.

قاؿ ابف رشد في القتل شبو العمد" :كالمشيكر عف مالؾ نفيو إال في االبف مع أبيو"( ،)ٛلذلؾ سيككف الكبلـ

في شبو العمد عند الجميكر عداىـ.
()ٜ

كالحنابمة(ٓٔ):

ثالثاُ -مذىب الشافعية
يركف أف القتل عمى ثبلثة أنكاع :عمد كشبو عمد كخطأ.

أضرب عمد َم ْحض َكخطأ َم ْحض َكعمد خطأ"(ٔٔ).
قاؿ أبك شجاع" :اْلَق ْتل عمى ثَ َبلثَة ْ
كقاؿ ابف قدامة" :قاؿ أبك القاسـ :كالقتل عمى ثبلثة أكجو؛ عمد ،كشبو العمد ،كخطأ ،أكثر أىل العمـ يركف
)ٔ)

المقنع كمعو المبدع ،ٜٔٓ/ٚاإلنصاؼ.ٖٖٗ/ٜ

)ٕ)

المقنع كمعو المبدع.ٜٔٓ/ٚ

)ٖ)

المبسكط لمسرخسي ،ٜ٘/ٕٙدرر الحكاـٕ ،ٛٛ/تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٚ/ٛ

)ٗ) الكافي في فقو أىل المدينةٕ ،ٜٔٓٙ/التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.٘٘/ٛ
)٘)

المحمىٓٔ.ٕٙٛ/

))ٙ

المدكنةٗ.٘٘ٛ/

))ٚ

المحمىٓٔ.ٕٔٗ/

))ٛ

بداية المجتيدٗ.ٜٔٚ/

) )ٜكفاية األخيار صٔ٘ٗ ،نياية المحتاج.ٕٗٚ/ٚ
)ٓٔ)

مختصر الخرقي صٖٕٔ ،الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٔ/

)ٔٔ)

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعٕ.ٜٗٗ/
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القتل منقسماً إلى ىذه األقساـ الثبلثة"(ٔ).

الترجيح:

بعد عرض أراء الفقياء كتقسيماتيـ لمقتل تبيف لي رجحاف تقسيـ الشافعية كالحنابمة؛ ألف التقسيـ الذؼ أضافو

الحنفية كبعض الحنابمة راجع إلى التقسيـ الذؼ قاؿ بو الشافعية كالحنابمة ،كتقسيـ المالكية كابف حزـ قد أغفل
شبو العمد ،كىك قسـ ال يمكف إغفالو لثبكتو بالسنة الصحيحة كآثار الصحابة ،كىك مرتبة مترددة بيف العمد
كالخطأ.

الفرع الثالث -الكاجب في الجناية عمى النفس:
كفيو ستة بنكد:
البند األكؿ -القتل العمد:
لمفقياء أقكاؿ متعددة في تعريف القتل العمد ،كسأجمميا في ثبلثة مذاىب.
أكلً -مذىب الحنفية(ٕ):
محددة لمقتل ،أك شيئاً مف جنس المحدد أك خارقاً أك
أداة
ً
كيركف أف القتل العمد ىك :ما استَعمل فيو القاتل ً

حارقاً ،ككل مالو حد ،كاكتفكا بالمحدد ،كما كاف مف جنسو دكف المثقل(ٖ).
السي ِ
ف"(ٗ).
كدليميـ عمى ذلؾ :قكؿ النبي َ" : ل َق َكَد ِإَّل ِب َّ ْ
كجو الدللة:

أنيـ حصركا العمد في السيف أك ما يعمل عممو في إزىاؽ الركح ،ككذلؾ يركف أف اْللة المستخدمة في القتل
تقكـ مقاـ النية(٘).

الم ْرِغيناني" :فالعمد ما تعمد ضربو بسبلح أك ما أجرؼ مجرػ السبلح؛ كالمحدد مف الخشب كليطة
قاؿ َ
ّ
القصب كالمركة( )ٚالمحددة كالنار؛ ألف العمد ىك القصد ،كال يكقف عميو إال بدليمو كىك استعماؿ اْللة القاتمة

()ٙ

فكاف متعمداً فيو عند ذلؾ"(.)ٛ
)ٔ)

المغني.ٕٙٓ/ٛ

)ٕ)

مختصر القدكرؼ صٗ ،ٔٛبداية المبتدؼ صٕٖٜ

)ٖ)

تبييف الحقائق ،ٜٚ/ٙمجمع األنيرٕ.ٙٔ٘/

)ٗ)

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الديات ،باب ال قكد إال بالسيفٕ ،ٜٛٛ/قاؿ عنو األلباني :ضعيف ،سمسمة

األحاديث الضعيفة كالمكضكعة.ٔٔٙ/ٜ
)٘) تبييف الحقائق.ٜٛ/ٙ

))ٙ
القكس كاْلَقَن ِاة ِ
القصبة ك ِ
ككل َشي ٍء َل ُو َمتانة" ،لساف العرب.ٖٜٙ/ٚ
قشرة َ
قاؿ ابف منظكر" :الّمِيط ُةْ :
َ
ّ ْ
) )ٚحجر أبيض رقيق كىي كالسكاكيف يذبح بيا ،التعريفات الفقييةٔ.ٕٕٓ/
))ٛ

العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٓ٘/
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(ٔ)

ثانياً -مذىب المالكية

(ٕ)

كالشافعية

كالحنابمة(ٖ):

القتل العمد عندىـ ىك :قصد القتل كازىاؽ الركح بما يقتل غالباً سكاء بمحدد أك مثقل مباشرة أك تسبباً؛ كمنع

الطعاـ كالخنق كالسحر كالسـ.

قاؿ القاضي عبد الكىاب" :فأما العمد فيجمعو كصفاف :أحدىما :قصد إتبلؼ النفس ،كاْلخر :أف يككف بآلة

تقتل غالباً مف محدد أك مثقل أك بإصابة المقاتل كعصر األنثييف كشدة الضغط كالخنق ،كيمحق بذلؾ الممسؾ

لغيره عمى مف يريد قتمو عمداً عالماً بذلؾ فيمزمو القكد كالذابح"(ٗ).
قاؿ الشربيني" :فالعمد المحض أؼ الخالص ىك أف ِ
يعمد أؼ يقصد إلى ضربو أؼ الشخص المقصكد

بالجناية بما يقتل غالباً؛ كجارح كمثقل كسحر ،كيقصد بفعمو قتمو بذلؾ عدكاناً مف حيث ككنو مزىقاً لمركح"(٘).
كقاؿ الحجاكؼ(" :)ٙالعمد أف يقتل قصداً بما يغمب عمى الظف مكتو بو ،عالماً بككنو آدمياً معصكماً ،كىك

تسعة أقساـ :المحدد( ،)ٚالمثقل( ،)ٛأف يجمع بينو كبيف أسد أك نمر بمضيق ،أف يمقيو في ماء يغرقو أك نار
ال يمكنو التخمص منيما إما لكثرتيما أك لعجزه عف ذلؾ ،أف يخنقو بحبل أك غيره أك عصر خصيتيو حتى

مات في مدة يمكت في مثميا غالباً كاال فيك شبو عمد ،حبسو كمنعو الطعاـ كالشراب أك أحدىما أك الدفاء في

الشتاء كلياليو الباردة ،سقاه سماً ال يعمـ بو أك خالطو بطعاـ ثـ أطعمو إياه كىك ال يعمـ فمات ،فعميو القكد إف
كاف مثمو يقتل غالباً كاف عمـ آكمو كىك مكمف فبل ضماف عميو ،أف يقتمو بسحر يقتل غالباً ،أف يشيد اثناف
فأكثر عمى شخص بقتل عمد أك ردة حيث امتنعت التكبة أك أربعة فأكثر بزنا محصف كنحك ذلؾ مما يكجب

القتل فقتل بشيادتيـ ثـ رجعكا كاعترفكا بتعمد القتل(.)ٜ
كذكرت ىذه الصكر؛ ألنيا ستكرر كثي اًر في البحث.
)ٔ) الذخيرةٕٔ ،ٕٜٚ/شرح مختصر خميل لمخرشي.ٚ/ٛ
)ٕ) الميذبٖ ،ٔٚ٘/النجـ الكىاج.ٖٕٚ/ٛ
)ٖ) الركض المربع صٖٔ ،ٙدقائق أكلي النيىٖ.ٕ٘ٗ/
)ٗ)

التمقيفٕ.ٔٛٗ/

)٘)

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعٕ.ٜٗ٘/

))ٙ

ىك اإلماـ" :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكؼ المقدسي ،ثـ الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك

حجة مف قرػ نابمس .لو كتب ،منيا :زاد
النجا :فقيو حنبمي ،مف أىل دمشق .كاف مفتي الحنابمة كشيخ اإلسبلـ فييا .نسبتو إلى ّ
أجل كتب الفقو عند الحنابمة ،قاؿ ابف
المستقنع في اختصار المقنع ،شرح منظكمة اْلداب الشرعية لممرداكؼ ،اإلقناع كىك مف ّ
العماد :لـ يؤلف أحد مؤلفاً مثمو في تحرير النقكؿ ككثرة المسائل ،كتكفي رحمو هللا ٜٙٛق " ،األعبلـ.ٖٕٓ/ٚ
))ٚ

المحدد" :الشيء الذؼ لو حد يجرح بو سكاء كاف ذلؾ الشيء حديداً ،أك كاف حج اًر لو حد ،أك خشب ًة كذلؾ" ،حاشية

الدسكقيٗ.ٕٖٗ/
))ٛ
))ٜ

ال ُمثَِقل" :أؼ راض لمبدف ببل جرح كحجر كخشبة" ،منح الجميل.ٜٔ/ٜ

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبلٗ.ٖٔٙ/
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ثالثاً -مذىب الظاىرية(ٔ):

تكسع الظاىرية عف الجميكر في تعريف القتل العمد ،حيث إنيـ لـ يضبطكا اْللة ،كانما اعتمدكا عمى نية

القاتل كتعمده القتل.

قاؿ ابف حزـ" :القتل العمد :ما تعمد بو المرء مما قد يمات مف مثمو ،كقد ال يمات مف مثمو"(ٕ).
أري الباحث كالترجيح:

كمما سبق تبيف أف الجميكر ال يقتصركف في القتل العمد عمى المحدد؛ بل كل ما يقتل غالباً ،مع كجكد

القصد كالنية ،فيك عمد.

كيبدك لي ضعف تعريف الظاىرية؛ ألف النية أمر خفي ال يمكف االطبلع عميو ،كاستعماؿ اْللة القاتمة غالباً

مع القصد ،داللة عمى العمد ،كليس بانفراد أحدىما.

كالذؼ يتبيف لي رجحانو ىك قكؿ الجميكر؛ ألنو يجمع بيف اْللة كالقصد ،كىذا أقكػ في الداللة عمى تعمد

الجناية كارادتيا ،خبلفاً لمحنفية الذيف يجعمكف العمد في المحدد كما عمل عممو ،إذ قد ُيتخذ ذلؾ ذريعة
إلجراـ ،ككذلؾ خبلفاً لمظاىرية الذيف لـ يضبطكا اْللة سكاء تقتل أك ال تقتل غالباً.
البند الثاني -الكاجب في القتل العمد:
لمقتل العمد ثبلث عقكبات :أصمية ،بدلية ،تبعية.

العقكبة األ كلى :العقكبة األصمية

كىي القصاص(ٖ) ،كىذا محل اتفاؽ بيف الفقياء

األدلة عمى مشركعية القصاص:

(ٗ)

في القتل العمد العدكاف؛ لكجكد النصكص الدالة عمى ذلؾ.

أ -مف القرآف:

ِ
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَمى اْل ُحُّر ِباْل ُحِّر َكاْل َعْبُد ِباْل َعْب ِد َك ْاألُ ْن َثى ِب ْاألُ ْن َثى
{يا أَُّي َيا َّالذ َ
قكلو تعالىَ :
آمُنكا ُكت َب َعَمْي ُك ُـ اْلق َص ُ
يف َ
َفمف ع ِفي َلو ِمف أ ِ ِ
ِ
يف ِم ْف َرِّب ُك ْـ َكَر ْح َم ٌة َف َم ِف
اء ِإَلْي ِو ِبِإ ْح َس ٍ
َخيو َش ْي ٌء َفا ِّتَب ٌ
اف َذلِ َؾ َت ْخ ِف ٌ
َْ ُ َ ُ ْ
اع ِباْل َم ْعُركؼ َكأ ََد ٌ
(٘)
اع َت َدى بع َد َذلِ َؾ َفَم ُو ع َذ ِ
يـ} .
ْ
َْ
َ ٌ
اب أَل ٌ

)ٔ)

المحمىٓٔ.ٕٔٗ/

)ٕ)

المرجع السابق.

)ٖ)

القصاص لغ ًة :اتباع األثر ،يقاؿ :قص أثره يقصو قصاً إذا تبعو ،ك ِ
القصاص القكد يقاؿ :أقدت القاتل بالقتيل إقادة أؼ قتمتو

بو مماثمة ،لساف العرب ،ٚ٘ /ٚتاج العركس ،ٔٓٗ_ٜٛ/ٔٛمفاتيح العمكـ ص ،ٖٙالقصاص اصطبلحاً :قاؿ السيد" :ىك أف
يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل" كقاؿ النسفي" :ىك القتل بإزاء القتل كاتبلؼ الطرؼ بإزاء إتبلؼ الطرؼ" ،التعريفات الفقيية
صٗ.ٔٚ
)ٗ) بدائع الصنائع ،ٕٖٗ/ٚالذخيرةٕٔ ،ٖٗٔ/العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٜٓ/فتح الكىابٕ ،ٔٙٙ/المغني.ٕٜٙ/ٛ
)٘) سكرة البقرة آية.ٔٚٛ
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ص َحَيا ٌة َيا أُكلِي ْاألَ ْلَب ِ
{كَل ُك ْـ ِفي اْل ِق َصا ِ
اب َل َعَّم ُك ْـ َت َّتُقك َف}(ٔ).
كقكلو تعالىَ :
س كاْلعيف ِباْلعي ِف ك ْاألَ ْن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِب َّ
َف َّ
الس َّف
ييا أ َّ
كقكلو تعالىَ :
الن ْف ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
{ك َتْبَنا َعَمْي ِي ْـ ف َ
الن ْف َ
ف ب ْاألَ ْنف َك ْاألُ ُذ َف ب ْاألُ ُذ ِف َك ّ
الس ِف كاْلجركح ِقصاص َفمف تصَّد ِ ِ
ِ
َّللا َفأُكَل ِئ َؾ ُىـ َّ
ِ
َّ
الظالِ ُمك َف}(ٕ).
ِب ّ ّ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ
ؽ بو َف ُي َك َكف َارٌة َل ُو َك َم ْف َل ْـ َي ْح ُك ْـ ب َما أَْن َز َؿ َّ ُ
ُ
كجو الدللة مف اآليات:

دلت ىذه اْليات بمجمكعيا عمى أف هللا  شرع القصاص في النفس كما دكنيا(ٖ).

ب -مف السنة:

َف َي ْع ُف َك َكلِ ُّي اْلم ْق ُت ِ
كؿ"(ٗ).
قكلو " :اْل َع ْمُد َق َكٌد ِإَّل أ ْ
َ
َّللا ،كأَِّني رسكؿ ِ
ِ
هللاِ ،إلَّ ِبِإ ْح َدى َثالَ ٍثَّ :
ِئ م ْسمِ ٍـ َي ْش َيُد أ ْ ِ ِ
الثِّي ُب َّ
الزِاني،
َف لَ إَل َو إلَّ َّ ُ َ َ ُ ُ
كقكلو " :لَ َيح ُّل َد ُـ ْ
امر ٍ ُ
الت ِار ُؾ ِل ِد ِين ِو اْلم َف ِار ُ ِ
الن ْف ِ
س ِب َّ
َك َّ
سَ ،ك َّ
اع ِة"(٘).
ؽ لْم َج َم َ
الن ْف ُ
ُ
كجو الدللة:
دؿ الحديثاف عمى مشركعية القصاص كعمى كجكبو في القتل العمد إال إف عفا كلي الدـ(.)ٙ

ج -اْلجماع:

أجمعت األمة عمى كجكب القصاص في القتل العمد ،إف تكفرت شركطو ،كلـ يكف ىناؾ مسقط مف

مسقطاتو(.)ٚ

()ٛ

كزاد الشافعية

الكفارة( )ٜعمى القصاص ،كعقكبة أصمية ،كىي ركاية عف اإلماـ أحمد(ٓٔ).

)ٔ) سكرة البقرة آية.ٜٔٚ
)ٕ) سكرة المائدة آية٘ٗ.
)ٖ) شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص٘.ٖٚٚ/
)ٗ)

أخرجو اإلماـ الدارقطني في السنف ،كتاب الحدكد كالديات كغيرهٗ ،ٕٛ /قاؿ عنو األلباني صحيح ،سمسمة األحاديث

الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىاٗ.ٙٗٓ/
)٘)

سبق تخريجو ص٘.

) )ٙالمبسكط لمسرخسي ،ٙٓ/ٕٙالبياف في مذىب اإلماـ الشافعئٔ.ٕٜ٘/
) )ٚإيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات صٓ ،ٖٜذخيرة العقبى في شرح المجتبى.ٔ٘ٓ/ٖٙ
))ٛ

كلـ يقل بذلؾ أحد مف األئمة غيرىـ ،كنز الدقائق صٖٖ ،ٙالدر المختار ص ،ٜٙٚاإلشراؼ عمى نكت مسائل

الخبلؼٕ ،ٖٛٗ/شرح زركؽ عمى متف الرسالةٕ ،ٕٛٚ/العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖٖ٘/النجـ الكىاج ،ٜ٘ٔ/ٛالمسائل الفقيية
مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ ،ٕٜٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕ٘/
) )ٜالكفارة لغ ًة :ما يكفر أؼ يغطى بو اإلثـ كيستره ،النياية في غريب الحديث كاألثرٗ ،ٜٔٛ/لساف العربٜ٘ٔٗ/ككفارة القتل
شرعاً ىي :عتق رَقبة مؤمنة ذك اًر أَك أ ُْنثَى َفِإف لـ يجد َف ِ
صَياـ َش ْي َرْيف ُمتَتَابعيف ،دستكر العمماءٖ.ٗٔ/
ََ ُ َ
)ٓٔ)

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص ،ٕٜ٘العدة شرح العمدة ص ،٘ٚٚشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،ٕٜٓ/ٙ

اإلنصاؼٓٔ.ٖٔٚ/
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كجعمكا الكفارة في القتل العمد عقكبة أصمية ،قياساً عمى القتل الخطأ ،فعمى القاتل العمد كفارة القتل الخطأ؛
طأً َك َم ْف
َف َي ْق ُت َل ُم ْؤ ِمًنا ِإَّل َخ َ
اف لِ ُم ْؤ ِم ٍف أ ْ
{ك َما َك َ
كىي عتق رقبة مؤمنة كصياـ شيريف متتابعيف؛ لقكلو تعالىَ :
طأً َفتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كِدي ٌة مسَّمم ٌة ِإَلى أ ِ
ِ
اف ِم ْف َق ْك ٍـ َعُد ٍّك َل ُك ْـ َك ُى َك
ْ
َىمِو ِإَّل أ ْ
َف َي َّصَّد ُقكا َفِإ ْف َك َ
َ َ َُ َ
َق َت َل ُم ْؤمًنا َخ َ َ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
م ْؤ ِم ٌف َف َتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كاِ ْف َك ِ
َىمِ ِو َكَت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة
اؽ َفدَي ٌة ُم َسَّم َم ٌة ِإَلى أ ْ
َ
اف م ْف َق ْك ٍـ َبْيَن ُك ْـ َكَبْيَن ُي ْـ مي َث ٌ
َ
ْ ُ َ َ ُ
ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما} .
اـ َش ْيَرْي ِف ُم َت َتا ِب َعْي ِف َت ْكَب ًة م َف َّ
َّللا َكَك َ
اف َّ ُ
َف َم ْف َل ْـ َيج ْد َفصَي ُ
يما َحك ً
َّللا َعم ً
قاؿ النككؼ" :كألف الكفارة تتغمع بحسب اإلثـ ،فإذا كجبت في الخطأ ،فالعمد أكلى"(ٕ).
كىـ بذلؾ يخالفكف جميكر الفقياء الذيف يقكلكف ال تجب الكفارة في القتل العمد(ٖ).

قاؿ ابف قدامة " :ال تجب الكفارة بالعمد المحض ،سكاء أكجب القصاص أك لـ يكجبو؛ لقكؿ هللا تعالىَ { :ك َم ْف

طأً َف َت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة}
َق َت َل ُم ْؤ ِمًنا َخ َ
عمدا ثابتة بالنص ال تمحى بيا ،فكجب
لمحت عقكبتو في اْلخرة؛ ألنيا شرعت لستر الذنب ،كعقكبة القاتل ً
(ٗ)

فتخصيصو بيا يدؿ عمى نفييا في غيره ،كألنيا لك كجبت في العمد،

أال تجب الكفارة فيو ،كعنو :أنيا تجب؛ ألنيا إذا كجبت في الخطأ مع قمة إثمو ،ففي العمد أكلى"(٘).

الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ،ىك قكؿ الجميكر القائميف بأنو ال تجب الكفارة في القتل العمد؛ ألنو األصل في مثل

ىذه العقكبات ،أنيا تكقيفية ،كىذا ما تؤيده النصكص الشرعية ،أما قكؿ الشافعية بكجكب الكفارة فيك قياس في

مقابل النص ال محل لو ،كهللا تعالى أعمى كأعمـ.

العقكبة الثانية :العقكبة البدلية

األصل في القتل العمد القصاص إذا تكفرت شركطو كأركانو ،كذلؾ لما سبق بيانو ،كلكف إذا سقط القصاص

بأؼ مسقط مف مسقطاتو( ،)ٙفينا تجب عقكبتاف بدليتاف:

)ٔ) سكرة النساء آيةٕ.ٜ
)ٕ)

المجمكع.ٖٕٕ /ٚ

)ٖ) تبييف الحقائق ،ٜٜ/ٙالذخيرةٕٔ ،ٗٔٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕ٘/
)ٗ)

سكرة النساء آيةٕ.ٜ

)٘)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕ٘/

َخ ِ
) )ٙمسقطات القصاص ىي )ٔ( :مكت الجاني فكات محل القصاص )ٕ(،العفك لقكلو تعالى { َفم ْف ع ِفي َل ُو ِم ْف أ ِ
يو َشي ٌء
ْ
َ ُ َ
ِ
اف } [البقرة ]ٔٚٛ :كالعفك إما عمى الدية أك عمى جزء منيا أك مجاناًػ (ٖ) الصمح كىك جائز
اء ِإَلْي ِو ِبِإ ْح َس ٍ
َفاِّتَب ٌ
اع ِباْل َم ْعُركؼ َكأ ََد ٌ
باتفاؽ الفقياء ،كيسقط بو القصاص ،سكاء أكاف الصمح بأكثر مف الدية أـ بمثميا أـ بأقل منيا ،كسكاء أكاف حاالً أـ مؤجبلً،
كمف جنس الدية ،كمف خبلؼ جنسيا بشرط قبكؿ الجاني؛ ألف القصاص ليس ماالً ،أما الصمح عمى الدية فبل يجكز بأكثر مف
الدية ،حتى ال يقع المتصالحاف في الربا )ٗ( ،إرث القصاص يسقط القصاص إذا كاف كلي الدـ ىك كارث الحق في القصاص،
الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٜ٘ٙٚ/ٚ
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(ٔ)

أكليما :الدية

كىي متفق عمييا عند الجميكر(ٕ) .كثانييما :التعزير(ٖ) ،كىذه العقكبة انفرد بيا المالكية كىك

حق لئلماـ ،كىك ما يسمى اليكـ بالحق العاـ.
يقكؿ ابف جزػ" :إذا سقط القصاص عف قاتل العمد بعفك عنو أك بعدـ مكافأة دمو لدـ المقتكؿ كالحر يقتل
العبد كالمسمـ يقتل الكافر فعميو التعزير في المذىب خبلفاً لمشافعي كابف حنبل كىك ضرب مائة كحبس
سنة"(ٗ).
رأي الباحث:
الذؼ يبدك لي أف األكلى األخذ بقكؿ الجميكر؛ ألف أئمة المسمميف اليكـ ال يحكمكف بالشريعة اإلسبلمية كانما
يحكمكف بالقكانيف الكضعية كال يطبقكف الحدكد أصبلً ،كالتي ىي عقكبات قدرىا هللا  فضبلً عف أف يقيمكا
التعزير عمى الكجو المراد شرعاً.
العقكبة الثالثة :العقكبة التبعية

)ٔ)

الدية لغ ًة :مف كديت القتيل أديو دية ،إذا أعطيت ديتو ،النياية في غريب الحديث كاألثر٘ ٜٔٙ/كاصطبلحاً :ىي الماؿ

الكاجب بجناية عمى الحر في نفس أك فيما دكنيا ،مغني المحتاج٘.ٕٜ٘/
كتغمع الدية في القتل العمد مف ثبلثة كجكهٔ :ػ ػ اتفق الفقياء عمى أنيا تككف مف ماؿ القاتلٕ .ػ ػ حالة عند الجميكر ،كالحنفية:
قالكا إذا كانت عف صمح أما لك سقط القصاص بشبية كما لك كاف القاتل كالد لممقتكؿ فإنيا تككف مؤجمة عمى ثبلث سنيف.
ٖػ ػ كتغمع الدية إذا كانت مف اإلبل بالسف كالتثميث أك التربيع كالفقياء في ذلؾ عمى رأييف:
الرأؼ األكؿ :يرػ الحنفية كالمالكية كركاية عف اإلماـ أحمد :أنيا أرباع :خمساً كعشريف جذعة ،كخمساً كعشريف حقة ،كخمساً
كعشريف بنت لبكف ،كخمساً كعشريف بنت مخاض ،المبسكط لمسرخسي ،ٚٙ/ٕٙتحفة الفقياءٖ ،ٔٓٚ/التفريع في فقو اإلماـ
مالؾ بف أنسٕ ،ٜٔ٘/مناىج التحصيلٓٔ ،ٕٓٚ/شرح زركؽ عمى متف الرسالةٕ ،ٖٛ٘/المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف
كالكجييفٕ ،ٕٚٓ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕٔ/
الرأؼ الثاني :يرػ دمحم بف الحسف كالشافعية كأحمد في ركاية عنو :أنيا أثبلث :ثبلثكف حقة ،كثبلثكف جذعة ،كأربعكف خمفة،
مختصر القدكرؼ ص ،ٜٔٛالبناية شرح اليدايةٖٔ ،ٖٔٙ/العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖٔٛ/كفاية النبيو ،ٙٚ/ٔٙالنجـ الكىاج
ٗ٘ٙ/ٛكما بعدىا ،اإلرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٗٗٙكما بعدىا ،المغني.ٖٖٚ/ٛ
)ٕ)

تبييف الحقائق ،ٜٛ/ٙبداية المجتيدٗ ،ٔٛٗ/فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف ص٘ ،٘ٙحاشية قميكبي عمى

المحمي كمعيا حاشية عميرةٗ ،ٕٔٚ/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٔٔ٘.
)ٖ)

ىناؾ عقكبات مقدرة شرعاً كىي الحدكد كىذا النكع مف العقكبات تكقيفي ال اجتياد فيو ،كىك حق هلل كالقصاص كىك حق

لمعبد ،كىناؾ عقكبات تعزيرية غير مقدرة شرعاً ،كانما منكطة بالمصمحة حسب ما يراه الحاكـ ،كقد عرفيا الجرجاني بقكلو
تأديب دكف الحد ،كأصمو مف العزر ،كىك المنع  ،التعريفات لمجرجاني صٕ.ٙ
التعزير :ىك
ٌ
)ٗ)

القكانيف الفقيية صٕٕٚ
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(ٔ)

اتفق الفقياء

عمى أف القاتل عمداً ال يرث المقتكؿ ،ككذلؾ ليس لو مف كصيتو شيء ،كذلؾ معاممة لو

بنقيض قصده؛ ألنو مف تعجل الشيء قبل أكانو عكقب بحرمانو ،كحتى ال يتج أر أحد عمى قتل مكرثو

استعجاالً لمميراث أك الكصية ،كالدليل عمى ذلؾ:
اث"(ٕ).
س لَِق ِات ٍل ِم َير ٌ
أ -قكلو َ" :لْي َ
س لَِق ِات ٍل َك ِصَّي ٌة"(ٖ).
ب -كقكلو َ" :لْي َ
كجو الدللة:

يستدؿ بالحديثيف عمى منع الميراث كالكصية لمقاتل؛ ألنو َلك كرث لربما قتل بعض األشرار ُم َكِرثو(ٗ).
كبعض العمماء يجعل الكصية مع الميراث بالقياس ،بجامع أف كل منيما منفعة لمقاتل.

قاؿ الكاساني" :كبو تبيف أف القاتل مخصكص عف عمكمات الكصية؛ كألف الكصية أخت الميراث"(٘).

كىذا سداً لمذرائع ،حيث إنو م ْف تَع َّجل َّ
الشي َء قبل أكانو عكقب بحرمانو ،كفي ىذا معاممة لو بنقيض قصده.
َ َ َ
ْ
البند الثالث -القتل شبو العمد:

مما سبق في أنكاع القتل عند الفقياء ،تبيف جمياً أف المالكية يجعمكف القتل قسميف عمد كخطأ ال ثالث ليما،
ككافقيـ في ذلؾ الظاىرية ،إال في صكرة جعميا المالكية شبو عمد ،كىي صكرة قتل الكالد كلده.
تعريف القتل شبو العمد:

لمفقياء في تعريف القتل شبو العمد مذىباف:

أكلً -مذىب الحنفية(:)ٙ
يرػ أبك حنيفة أف القتل شبو العمد ىك" :أف يتعمد الضرب بما ليس بسبلح كال ما أجرؼ مجرػ السبلح"(.)ٚ

أك" :القتل بآلة لـ تكضع لو ،كلـ يحصل بو المكت غالباً مثل السكط الصغير كالعصا الصغيرة كنحكه ،فأما

القتل بالعصا الكبير كبكل آلة مثقمة يحصل بيا المكت غالباً لكنيا غير جارحة قاطعة ،بل ىي مدققة

مكسرة"(.)ٛ
)ٔ)

البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٜٙ/النكادر كالزياداتٗٔ ،ٖٔٗ/النجـ الكىاج.ٖٙٗ،ٔٚٗ/ٙ

)ٕ)

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الديات ،باب القاتل ال يرثٕ ،ٛٛٗ/قاؿ عنو األلباني صحيح ،صحيح الجامع

الصغير كزياداتوٕ.ٜ٘ٗ/
)ٖ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الكصايا ،باب ما جاء في الكصية لمقاتل ،ٗٙٓ/ٙقاؿ عنو األلباني مكضكع،

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعةٖ.ٙ٘٘/
)ٗ)

التيسير بشرح الجامع الصغيرٕ.ٖٕٛ/

)٘)

بدائع الصنائع.ٖٖٜ/ٚ

))ٙ

تحفة الفقياءٖ ،ٖٔٓ/بداية المبتدؼ ص.ٕٖٜ

))ٚ

البناية شرح اليدايةٖٔ.ٜٙ/

))ٛ

تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٚ/ٛ
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كيرى الصاحباف أف شبو العمد :أف يتعمد ضربو بما ال يقتل غالباً(ٔ).

غير أف ىناؾ خبلفاً بيف اإلماـ كصاحبيو في صكرة القتل شبو العمد عمى النحك التالي:

ٔ -القتل بالعصا الصغيرة كالحجر الصغير شبو عمد اتفاقاً.

ٕ -القتل بالعصا الكبيرة كالحجر الكبير أؼ المثقل شبو عمد عند اإلماـ أبي حنيفة كعمد عند الصاحبيف.
ٖ -المكاالة في الضرب شبو عمد عند اإلماـ كعمد عند الصاحبيف.

قاؿ السمرقندؼ" :فأما القتل بالعصا الكبيرة كبكل آلة يحصل بيا المكت غالباً ،لكنيا ال تجرح فعند أبي حنيفة
ىك شبو العمد ال يكجب القكد ،كعندىما يكجب القكد"(ٕ).

كقاؿ الحداد(ٖ)" :كاف ضربو بسكط صغير ككالى الضرب حتى قتمو فعميو القصاص عندىما ،خبلفاً ألبي

حنيفة"(ٗ).

(٘)

ثانياً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(:)ٙ

القتل شبو العمد عندىـ ىك :قصد الفعل العدكاف بما ال يقتل غالباً؛ كالعصا الصغيرة كالحجر الصغير كغرز
اإلبرة في غير مقتل.
قاؿ ابف الرفعة" :عمد الخطأ :أف يقصد الجناية بما ال يقتل غالباً أؼ :كالسكط كالعصا الخفيفة"(.)ٚ
كقاؿ بياء الديف المقدسي" :شبو العمد كىك أف يتعمد الجناية عميو بما ال يقتمو غالباً"(.)ٛ
الترجيح:
مف خبلؿ ما ذكرت تبيف لي رجحاف قكؿ الجميكر ،الذيف جعمكا شبو العمد مف أقساـ القتل؛ لكركد ذلؾ في

السنة ،كما قاؿ َ " :ق ِتيل اْل َخ َِ ِ ِ
ِ ِ
الس ْك ِط َكاْل َع َصاِ ،م َائ ٌة ِم ْف ِْ
اْل ِب ِل ،أَْرَب ُعك َف ِمْن َيا ِفي ُبطُكِن َيا
يل َّ
طأ شْبو اْل َع ْمدَ ،قت ُ
ُ
)ٔ) مختصر القدكرؼ صٗ.ٔٛ
)ٕ)

تحفة الفقياءٖ.ٖٔٓ/

)ٖ)

أبك بكر بف عمي بف دمحم الحداد َّ
الزبيدؼ ،فقيو حنفي يماني ،مف أىل العبادية ،مف قرػ حازة كادؼ َزبِيد في تيامة ،كالحازة

اسـ لما قارب الجبل استقر في زبيد ،قاؿ الضمدؼ" :لو في مذىب أبي حنفية مصنفات جميمة لـ يصنف أحد مف العمماء
الحنفية باليمف مثميا ،كثرة كافادة" ،تبمغ كتبو نحك ٕٓ مجمداً ،منيا (السراج الكىاج في شرح مختصر القدكرؼ ،كالجكىرة النيرة
في شرح مختصر القدكرؼ ،كسراج الظبلـ في شرح منظكمة الياممي ،ككتاب التفسير) ،قاؿ الشككاني" :تفسير حسف مشيكر
اْلف عند الناس يسمكنو تفسير الحداد" كتكفي رحمو هللا في زبيد سنة ٓٓٛق ،األعبلـٕ.ٙٚ/
)ٗ)

الجكىرة النيرةٕ.ٕٔٓ/

)٘)

فتح الكىابٕ ،ٔ٘ٗ/مغني المحتاجٕ٘ٔٗ/

))ٙ

مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو.ٖ٘ٓٙ/ٚ

) )ٚكفاية النبيو٘ٔ.ٖٕٛ/
))ٛ

العدة شرح العمدة ص.ٕ٘ٛ
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أ َْكَلُد َىا"(ٔ).

ِ ِ
ظ ِم ْثل َق ْت ِل اْلعم ِد كَل ي ْق َتل ص ِ
ِ َّ
احُب ُو"(ٕ).
َْ َ ُ ُ َ
كقكلو َ " :ع ْق ُل شْبو اْل َع ْمد ُم َغم ٌ ُ
كتبيف لي رجحاف قكؿ الصاحبيف كالشافعية كالحنابمة في شبو العمد ،أما قكؿ أبي حنيفة بأف العصا كالحجر

الكبيريف كمكاالة الضرب بالعصا كالحجر الكبيريف شبو عمد ،فيك ال يستقيـ مع الكاقع ،كلربما كاف ذريعة ألف
يفمت الجاني مف العقاب بتعمد استخداميما كهللا أعمـ.

البند الرابع -الكاجب في القتل شبو العمد:

كالكاجب فيو ثبلث عقكبات :أصمية ،بدلية ،تبعية.

العقكبة األكلى :العقكبة األصمية:

لمقتل شبو العمد عقكبتاف أصميتاف :الدية المغمظة ،كالكفارة.

األكلى :الدية المغمظة:

قاؿ جميكر الفقياء(ٖ) :إف العقكبة األصمية لمقتل شبو العمد ىي الدية ،كتككف مغمظة ،كعمى العاقمة(ٗ).
ِ ِ
ظ ِم ْثل َق ْت ِل اْلعم ِد كَل ي ْق َتل ص ِ
ِ َّ
احُب ُو"(٘).
َْ َ ُ ُ َ
دليميـ :قكلو َ " :ع ْق ُل شْبو اْل َع ْمد ُم َغم ٌ ُ
كجو الدل لة:
دؿ الحديث عمى أف عقكبة القتل شبو العمد األصمية ىي الدية كأنيا مغمظة(.)ٙ

كجعمت الدية مغمظة كلـ يجعل القصاص؛ ألنو قصد الفعل العدكاف لكنو لـ يقصد القتل ،كقد قاؿ ْ " :ادَرُءكا

َف ي ْخ ِط ِ
ِِ
ُّ
ِ
ِ ِ
الحُد َ ِ
الع ْف ِك َخْيٌر
اس َت َ
ط ْع ُت ْـَ ،فِإ ْف َك َ
الم ْسمم َ
ُ
ئ في َ
يف َما ْ
اـ أ ْ ُ َ
اف َل ُو َم ْخَر ٌج َف َخمكا َسبيَم ُوَ ،فإ َّف اْل َم َ
كد َعف ُ
َف ي ْخ ِط ِ
ِ
كب ِة"(.)ٚ
العُق َ
ئ في ُ
م ْف أ ْ ُ َ

كلـ يقل اإلماـ مالؾ رحمو هللا بذلؾ؛ ألنو ينكر شبو العمد أصبلً ،كال يراه إال في حالة كاحدة فقط ،كىي قتل

)ٔ)

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الديات ،باب دية شبو العمدٕ ،ٛٚٚ/قاؿ عنو االلباني :حسف ،التعميقات الحساف

عمى صحيح ابف حباف.ٕٗٓ/ٛ
)ٕ)

أخرجو اإلماـ الدارقطني في السنف ،كتاب الحدكد كالديات كغيره ،ٛ٘/ٗ،قاؿ عنو األلباني :حسف ،صحيح الجامع الصغير

كزيادتو ٕ.ٖٚٗ/
)ٖ)

تبييف الحقائق ،ٔٓٓ/ٙالميذبٖ ،ٕٔٔ/التذكرة صٕٓٔ،المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕٚٓ/

)ٗ)

سميت عاقمة ،ألنيا ىي المؤدية لعقل المقتكؿ خطأ ،يقاؿ :عقمت الرجل :إذا أنت أديت ديتو ،حمية الفقياء ص،ٜٔٙ

كالعاقمة ىـ :أىل الديكاف كىـ العسكر ،كعند الشافعي :أىل العشيرة كىـ العصبات لمف ىك منيـ فيجب عمييـ كل دية كجبت
بنفس القتل كاف لـ يكف القاتل مف أىل الديكاف فعاقمتو قبيمتو كأقاربو ككل مف يتناصر ىك بو ،الدر المختار صٖٓ.ٚ
)٘)

سبق تخريجو في نفس الصفحة.

))ٙ

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،ٕٔٙ/ٙالمبدع.ٜٜٔ/ٚ

))ٚ

أخرجو اإلماـ الترمذؼ في السنف ،أبكاب الحدكد ،باب ما جاء في درء الحدكدٖ ،ٛ٘/كقاؿ عنو األلباني ضعيف ،سمسمة

األحاديث الضعيفة كالمكضكعة٘.ٕٕٕ/
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الكالد كلده(ٔ).

الثانية :الكفارة:

قاؿ جميكر الفقياء في القتل شبو العمد :الكفارة عمى القاتل(ٕ).

كنقل بعض فقياء الحنفية عف اإلماـ القكؿ بعدـ الكفارة في شبو العمد.

قاؿ الزيمعي" :ذكر صاحب النياية أف صاحب اإليضاح قاؿ في اإليضاح كجدت في كتب بعض أصحابنا

أف ال كفارة في شبو العمد عمى قكؿ أبي حنيفة"(ٖ).

ككذلؾ لـ يكجبيا المالكية؛ ألنيـ ال يجعمكف شبو العمد مف أقساـ القتل(ٗ).

العقكبة الثانية :العقكبة البدلية:

يرػ المالكية أنو إذا سقط القصاص عف القاتل لعفك مف أكلياء الدـ أك غير ذلؾ مف مسقطات القصاص،

فتعزير القاتل كاجب ،كالتعزير عندىـ يككف بضربو مئة جمدة كحبسو عاماً(٘).

كسجف سنة"(.)ٙ
قاؿ ابف عبد البر" :كاذا عفا المقتكؿ عف قاتمو أك عفا عنو بعد مكتو أكلياؤه ضرب مائة جمدة ُ
أما جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة فبل يكجبكف التعزير؛ بل يفكضكف األمر لمحاكـ يفعل ما
يراه مناسباً ،كما يتماشى مع المصمحة العامة(.)ٚ
العقكبة الثالثة :العقكبة التبعية:

كلمقتل شبو العمد عقكبتاف تبعيتاف ىما :الحرماف مف الميراث ،كالحرماف مف الكصية.

باتفاؽ الفقياء()ٛالقتل شبو العمد مانع مف الميراث كالكصية كالقتل العمد كقد سبق بياف األدلة في مكضعو(.)ٜ

البند الخامس -القتل الخطأ:

صكرتو :أف يرمي شخصاً َّ
إنساف كما أجرؼ مجراه؛ كنائـ القميب سقط عمى رجل فقتمو(ٓٔ).
ظنو صيداً فيك
ٌ

)ٔ)

المدكنةٗ.٘٘ٛ/

)ٕ)

تبييف الحقائق ،ٔٓٓ/ٙتكممة المطيعي لممجمكع ،ٔٛٗ/ٜٔالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕ٘/

)ٖ)

تبييف الحقائق.ٔٓٔ/ٙ

)ٗ)

بداية المجتيدٗ.ٜٜٔ/

)٘) التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب  ،ٔٛٗ/ٛشرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالةٕ.ٕٜٕ/
) )ٙالكافي في فقو أىل المدينةٕ.ٕٔٔٓ/
) )ٚالنتف في الفتاكػ لمسغدؼٕ ،ٙٗٙ/المبسكط لمسرخسيٓٔ ،ٕٜٔ/األحكاـ السمطانية لمماكردؼ ص ،ٖٗٙالمغني.ٖ٘٘/ٛ
))ٛ

تبييف الحقائق ،ٕٗٓ/ٙلساف الحكاـ صٖٖٗ ،التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجبٗ ،ٖٖٖ/شرح زركؽ عمى متف

الرسالةٕ ،ٛٚٔ/البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،ٕٗ/ٜالعزيز شرح الكجيز ،٘ٔٙ/ٙالمغني ،ٖٙٙ/ٙالشرح الكبير عمى متف
المقنع.ٕٔٛ/ٚ
))ٜ

سبق في ص.ٔٙ

)ٓٔ)

التعريفات الفقيية ص.ٛٚ
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كاختمفت عبارة الفقياء في تعريف القتل الخطأ:
فعرؼ الحنفية القتل الخطأ بقكليـ" :الخطأ قد يككف في نفس الفعل ،كقد يككف في ظف الفاعل:
أما األكؿ :فنحك أف يقصد صيداً فيصيب آدمياً ،كأف يقصد رجبلً فيصيب غيره .أما الثاني :فنحك أف يرمي
إلى إنساف عمى ظف أنو حربي أك مرتد فإذا ىك مسمـ"(ٔ).
أك ما كاف تسبباً ،فيك مف قبيل الخطأ عندىـ.
قاؿ الطكرؼ" :القتل بطريق التسبب كحفر البئر ككضع الحجر في الطريق الممر؛ ألنو إذا تسبب لمقتل صار

كالمكقع كالدافع ،كلما لـ يقصد القتل ىك كالخطأ في الحكـ"(ٕ).

كأما المالكية فعرفكه بقكليـ" :الخطأ فيك أف ال يقصد الضرب كال القتل ،مثل لك سقط عمى غيره فقتمو أك رمى

صيداً فأصاب إنساناً"(ٖ).

كالخطأ عندىـ ما كاف عمى كجو التأديب بما يناسب ذلؾ.

قاؿ الدردير" :كأما إف كاف عمى كجو المعب ،أك التأديب فيك مف الخطأ ،إف كاف بنحك قضيب ال بنحك
سيف"(ٗ).

كعند الشافعية القتل الخطأ" :أف يقع مف الشخص مف غير أف يقصده ،كال يريده؛ كذلؾ :كمف زلقت رجمو

فكقع عمى إنساف فقتمو ،أك رمى صيداً ،فأصاب إنساناً"(٘).
ككذلؾ الحنابمة عرفكه بقكليـ" :الخطأ عمى ضربيف:

أحدىما :أف يرمي الصيد ،أك يفعل ما لو فعمو فيقتل إنساناً.
الثاني :أف يقتل في دار الحرب مف يظنو حربياً ،كيككف مسمماً ،أك يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسمماً،
أك يتترس الكفار بمسمـ كيخاؼ عمى المسمميف إف لـ يرميـ فيرمييـ فيقتل المسمـ"(.)ٙ

مما سبق تبيف أف الفقياء متفقكف عمى أف القصد في القتل الخطأ منفي أصبلً ،كأف الخطأ أف يقصد شيئاً

فيصيب إنساناً ،قاؿ ابف المنذر" :أجمع كل مف نحفع عنو مف أىل العمـ أف القتل الخطأ أف يرمي الرامي

شيئاً فيصيب غيره"(.)ٚ
رأي الباحث كالترجيح:
)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٖٗ/ٚ

)ٕ)

تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق.ٖٕٚ/ٛ

)ٖ)

القكانيف الفقيية ص.ٕٕٙ

)ٗ)

الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

)٘)

الفقو المنيجي.ٔ٘/ٛ

))ٙ

المبدع ٕٓٓ/ٚكما بعدىا.

))ٚ

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.٘ٛ/ٙ
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صكر ،قاؿ عبد القادر عكدة:
يبلحع أف الفقياء لـ يذكركا تعريفاً جامعاً مانعاً لمقتل الخطأ كانما ذكركا لو
اً

"مقياس الخطأ في الشريعة ىك عدـ التحرز :كيدخل تحتو كل ما يمكف تصكره مف تقصير فيدخل تحتو
اإلىماؿ ،كعدـ االحتياط ،كعدـ التبصر ،كالرعكنة ،كالتفريط ،كعدـ االنتباه ،كغير ذلؾ مما اختمف لفظو كلـ

يخرج معناه عف عدـ التحرز"(ٔ).

لذلؾ فإني أعرؼ القتل الخطأ بأنو" :القتل الذؼ ال يتكفر فيو القصد الجنائي كتككف حالة القتل مثميا ال يتكقع

القصد فيو كانقبلب النائـ كغيره".

مف خبلؿ ما ذكرت مف تعريف الفقياء لمقتل الخطأ ،كالصكر التي ذكركىا تبيف رجحاف ما ذىب إليو

الشافعية كالحنابمة كما كافقيـ فيو المالكية؛ ألنو في ىذه الصكر قصد القتل منفي ،كالصكر المذككرة أكبر
داللة عمى ذلؾ ،أما قكؿ الحنفية إف التسبب مف قبيل الخطأ ،ففيو مفسدة عظيمة ،إذ قد يتعمد الجاني اتخاذ

أحكاؿ يككف فييا متسبباً ليسمـ مف القصاص.

البند السادس -الكاجب في قتل الخطأ:

كالكاجب في القتل الخطأ عقكبتاف :أصمية ،كتبعية.

العقكبة األصمية :كىي الدية ،كالكفارة.

أ -الدية :كىي عقكبة متفق عمييا عند الفقياء(ٕ).
طأً َف َت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة
طأً َك َم ْف َق َت َل ُم ْؤ ِمًنا َخ َ
َف َي ْق ُت َل ُم ْؤ ِمًنا ِإَّل َخ َ
اف لِ ُم ْؤ ِم ٍف أ ْ
{ك َما َك َ
دليميـ :قكلو تعالىَ :
كِدي ٌة مسَّمم ٌة ِإَلى أ ِ ِ
َف ي َّصَّد ُقكا َفِإ ْف َك ِ
اف
ْ
اف م ْف َق ْك ٍـ َعُد ٍّك َل ُك ْـ َك ُى َك ُم ْؤ ِم ٌف َف َت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة َكاِ ْف َك َ
َ
َىمو ِإَّل أ ْ َ
َ َ َُ َ
ِمف َقكـ بيَنكـ كبيَنيـ ِمي َثاؽ َف ِدي ٌة مسَّمم ٌة ِإَلى أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اـ َش ْيَرْي ِف
ْ
ْ ْ ٍ َْ ُ ْ ََْ ُ ْ
َىمو َكَت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤمَن ٍة َف َم ْف َل ْـ َيج ْد َفصَي ُ
ٌ َ َُ َ
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
َّللا كَكاف َّ ِ
ِ
يما} .
ُم َت َتاب َعْي ِف َت ْكَب ًة م َف َّ َ َ ُ
يما َحك ً
َّللا َعم ً
كجو الدللة:
أف ىذه اْلية أصل في دية القتل الخطأ(ٗ).

اساة لمقاتل مؤجمة في ثبلث سنيف ،كمتفقكف عمى أنيا مائة مف
كالفقياء متفقكف أنيا تجب عمى العاقمة ،مك ً
س ِم َائ ًة ِم َف ِْ
الن ْف ِ
اإلبل(٘)؛ لقكلو ِ" :إ َّف ِفي َّ
اْل ِب ِل"( ،)ٙكقد اختمف الفقياء في أسنانيا(.)ٚ
)ٔ)

التشريع الجنائيٕ.ٔٔٔ/

)ٕ)

المبسكط لمسرخسي ،ٙٚ/ٕٙاليداية في شرح بداية المبتدؼٗ ،ٖٗٗ/المقدمات المميداتٖ ،ٕٛ٘/بداية المجتيدٗ،ٜٕٔ/

الميذبٖ ،ٕٗٛ/تكممة المطيعي لممجمكع ،ٙ/ٜٔالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/المغني.ٕٕٚ/ٛ
)ٖ) سكرة النساء آيةٕ.ٜ

)ٗ) المبسكط لمسرخسي ،ٙٚ/ٕٙالمقدمات المميداتٖ ،ٕٛ٘/الميذبٖ ،ٕٖٓ/العدة شرح العمدة ص.ٕٜ٘
)٘)

المبسكط لمسرخسي،ٙٙ/ٕٙالبياف كالتحصيل٘ٔ ،ٖٗٗ/األـٕ.ٕٕٔ/ٙ ،ٖٖٖ/

))ٚ

الفقياء في دية القتل الخطأ متفقكف عمى أنيا مخمسة ،لكنيـ مختمفكف في أسنانيا عمى رأييف:

) )ٙأخرجو االماـ مالؾ في المكطأ ،كتاب العقكؿ ،باب ذكرٕ ،ٜٛٗ/قاؿ عنو األلباني صحيح ،إركاء الغميل.ٖٓٓ/ٚ
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ب -الكفارة :كىي عتق رقبة مؤمنة ،فمف لـ يجد فعميو صياـ شيريف متتابعيف ،كذلؾ بنص اْلية السابقة،
كالفقياء مجمعكف عمى ذلؾ(ٔ).

يقكؿ الشيخ عبد القادر عكدة" :كظاىر النص أف الكفارة شرعت في القتل الخطأ ،كمف المتفق عميو أنيا

كاجبة"(ٕ).

ككقع الخبلؼ بيف الفقياء في اإلطعاـ لمف لـ يستطع الصياـ عمى مذىبيف:
(ٖ)

(٘)

كالمالكية(ٗ) ،كقكؿ لمشافعية

كالحنابمة(:)ٙ

أكلً -مذىب الحنفية
ال يجب اإلطعاـ كما يجب في كفارة الظيار؛ ألف هللا تعالى لـ يذكره ،كلك كجب لذكره ،كألنو مف المقادير،
كالمقادير تكقيفية ال تعرؼ إال بالنص.
()ٚ

ثانياً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(:)ٛ

إف عجز عف الصياـ فإنو يطعـ ستيف مسكيناً ،ككفارة الظيار.

الترجيح:
كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك الرأؼ الثاني ،أخذاً بالقياس عمى كفارتي الظيار كالفطر في رمضاف؛ حيث ال
يكجد في زماننا عتق رقبة مؤمنة ،كقد يككف القاتل غير قادر عمى الصياـ ،فالقكؿ باإلطعاـ فيو تبرء ذمتو،
كتستريح نفسو ،كلمتيسير عمى األمة في كجكد أكثر مف قتيل ،كىك نكع مف الصدقات التي تكفر بيا الذنكب.
العقكبة التبعية:
لمقتل الخطأ عقكبتاف تبعيتاف:

=أكالً -الحنفية كالحنابمة يجعمكنيا ٕٓ :بنت مخاض ،كٕٓ ابف مخاض ،كٕٓ بنت لبكف ،كٕٓ حقة ،كٕٓ جذعة ،مختصر
القدكرؼ ص ،ٔٛٚالمبسكط لمسرخسي ،ٚ٘/ٕٙاإلرشاد إلى سبيل الرشاد ص ،ٗٗٙالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕٔ/
ثانياً -المالكية كالشافعية يجعمكنيا ٕٓ :ابف لبكف ٕٓ بنت مخاض ،كٕٓ بنت لبكف ،كٕٓ حقة ،كٕٓ جذعة ،النكادر
كالزياداتٖٔ ،ٕٗٚ/بداية المجتيدٗ ،ٜٖٔ/المباب في الفقو الشافعي ص ،ٖٜ٘كفاية النبيو.ٙٗ/ٔٙ
)ٔ)

مجمع األنيرٕ ،ٖٜٙ/اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٖٛٗ/البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ٔٔ ،ٕٙٔ/نيل

الماربٕ.ٖٗٛ/

)ٕ) التشريع الجنائئ.ٙٚٛ/
)ٖ)

مختصر القدكرؼ صٔ ،ٜٔالدر المختار صٔٔ.ٚ

)ٗ)

عقد الجكاىر الثمينة ٖ ،ٕٜٔٔ/شرح زركؽ عمى متف الرسالةٕ.ٕٛٚ/

)٘)

نياية المطمب ،ٜٓ/ٔٚالعزيز شرح الكجيزٓٔ.ٕ٘ٛ/

))ٙ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٕ٘/نيل الماربٕ.ٖٜٗ/

))ٚ

كفاية النبيو ،ٕ٘ٔ/ٔٙالنجـ الكىاج.ٜ٘ٙ/ٛ

))ٛ

شرح الزركشي عمى مختصرالخرقي ،ٕٕٔ/ٙمنار السبيلٕ.ٖٜ٘/
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األكلى :الحرماف مف الميراث ،كقد اختمف الفقياء اختبلفاً كثي اًر في ذلؾ كيكفي في ىذا المقاـ ما ذكره الشيخ
عبد القادر عكدة" :قد اختمف الفقياء اختبلفاً كبي اًر في الحرماف مف الميراث بحيث ال يتفق مذىباف في ىذه

المسألة"(ٔ).

كيمكف تمخيص األقكاؿ في قكليف:

القكؿ األكؿ :يرػ الحنفية كالشافعية كالحنابمة(ٕ) :أف القتل الخطأ مانع مف الميراث كمف الدية.

(ٖ)
القكؿ الثاني :يرى المالكية  :أف القتل الخطأ ال يمنع القاتل مف أف يرث مف ماؿ المقتكؿ ،كانما يمنعو مف أف يرث مف

ديتو.

الراجح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو الجميكر مف أف القتل الخطأ مانع مف الميراث كمف الدية؛ كذلؾ عقكبة

لو كشفاء لغيع الكرثة حيث ال يشاركيـ القاتل في الدية.

الثانية :الحرماف مف الكصية.

اختمف الفقياء في حرماف القاتل خطأ مف الميراث عمى ثبلثة أقكاؿ:

أكالً :يرػ الحنفية أف كل قتل مباشر مانع مف الميراث سكاء أكاف عمد أـ خطأ ،كتصح إف أجازىا الكرثة عند
أبي حنيفة كدمحم كال تصح عند أبي يكسف(ٗ).

ِ
المكصي بأف ىذا الذؼ قتمو
ثانياً :يرػ المالكية أف القاتل خطأ تبطل كصيتو مف الدية دكف الماؿ إال إف عمـ

فتصح الكصية في الماؿ كالدية(٘).

ثالثاً :لمشافعية كالحنابمة في صحة الكصية لمقاتل خطأ قكالف:
القكؿ األكؿ :تصح.

القكؿ الثاني :ال تصح.

ككذلؾ كفي إجازة الكرثة ليا أيضاَ ليـ قكالف كالسابق(.)ٙ

الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة في قكؿ مف عدـ صحة الكصية لمقاتل خطأ؛ لئبل
يتخذ القاتل تدابير يظير فييا أنو مخطأ مف أجل استعجاؿ ما ك ِ
ص َّي لو بو.
ُ
ُ

)ٔ)
)ٕ)

التشريع الجنائئ.ٙٛٓ/
الجكىرة النيرةٕ ،ٖٓٗ/البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٚٗ/العزيز شرح الكجيز ،٘ٔ٘/ٙالنجـ الكىاج ،ٔٚٗ/ٙمسائل اإلماـ أحمد

كاسحاؽ بف راىكيو ،ٖٖٜٕ/ٚعمدة الفقو صٖ.ٛ
)ٖ) التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٙٔٙ/ٛشرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة ٕ.ٖٔٗ/
)ٗ)

بدائع الصنائع ،ٖٗٓ/ٚفتح القديرٓٔ.ٕٗٔ/

))ٙ

المجمكع٘ٔ ،ٜٗٔ/مغني المحتاجٗ ،ٖٚ/المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ ،ٕٔ/المغني.ٕٕٖ/ٙ

)٘) المدكنةٗ ،ٖٜ٘-ٖٗٚ/الذخيرة.ٕٛ/ٚ
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ادلثحث انثاَي
يفٕٓو ادلثاشزج ٔانتضثة

كفيو ستة مطالب:
المطمب األكؿ :تعريف المباشرة لغة كاصطالح ًا.
المطمب الثاني :مفيكـ القتل بالمباشرة كأنكاعو.
المطمب الثالث :تعريف التسبب لغة كاصطالح ًا.
المطمب الرابع :أنكاع السبب.
المطمب الخامس :مفيكـ القتل بالتسبب كصكرتو.
المطمب السادس :سبب اختالؼ الفقياء في نظرية التسبب.
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ادلطهة األٔل :تؼزيف ادلثاشزج نغح ٔاصطالحا
المباشرة لغةً:
تطمق المباشرة في المغة ،كيراد بيا ٍ
معاف كثيرة منيا:

المعاشرة كالمبلمسة كتأتي بمعنى الغشياف ،فكل ما باشرتو فقد غشيتو ،كتأتي كذلؾ بمعنى المخالطة ،يقاؿ:
باشر الرجل األمر مف ذلؾ؛ أؼ خالطو(ٔ).

كمباشرة األمر ،أف تحضره بنفسؾ كالمعنى المراد في ىذا البحث ىك :باشر األمر تكاله ببشرتو كىي يده(ٕ)أؼ

بدكف كاسطة.

المباشرة اصطالحاً:

عرؼ الحنفية المباشرة بقكليـ" :المباشر ىك الذؼ يحصل التمف مف فعمو دكف أف يتخمل بينو كبيف التمف

فعل فاعل آخر"(ٖ).

كعرفت أيضاً عندىـ بأنيا" :إيصاؿ اْللة بمحل التمف"(ٗ).

أما المالكية فعرفكىا بقكليـ" :المباشرة ما يقتضي المكت ،إما بغير كاسطة كحز الرقبة ،كاما بكاسطة
كالجراحات المقتضية لممكت ،أك ما يقكـ مقاميا في اقتضائو كالخنق كالرض كالتحريق كالتغريق كشبو

ذلؾ"(٘).

كعرفيا الشافعية بقكليـ" :ما أثر في التمف كحصمو"(.)ٙ

كعرفيا العز بف عبد السبلـ بقكلو" :أما المباشرة فيي إيجاد عمة اليبلؾ"(.)ٚ

كعند الحنابمة المباشرة ىي :أف يأخذ اإلنساف آلة تقتل ،فيقتل بيا ىذا اإلنساف ،سكاء عمداً أك خطأ ،أك يمقيو
مف شاىق أك يضربو أك يدىسو بسيارة(.)ٛ

كعرفيا الشيخ عبد القادر عكدة بقكلو" :المباشرة ىي ما أحدث الجريمة بذاتو دكف كاسطة ككاف عمة لمجريمة،

كذبح شخص بسكيف فإف الذبح يحدث المكت بذاتو ،كىك في الكقت نفسو عمة المكت"(.)ٜ

)ٔ) العيف ،ٕٜ٘/ٙالمخصصٔ ،ٜٗٚ/شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـٔ ،ٖ٘ٛ/مجمع بحار األنكارٔٔٚ٘/كما
بعدىا.
)ٕ) التكقيف عمى ميمات التعاريف ص.ٚٛ
)ٖ) درر الحكاـٔ.ٜٔ/
)ٗ)

بدائع الصنائع.ٔٙ٘/ٚ

)٘) عقد الجكاىر الثمينةٖ.ٜٔٓٔ/
) )ٙنياية المحتاج ،ٕٖ٘/ٚفتكحات الكىاب٘ ،ٛ/إعانة الطالبيفٗ.ٕٔٛ/
))ٚ

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـٕ.ٔ٘ٗ/

))ٛ

الشرح الممتعٗٔ ،ٜٔ/الممخص الفقييٕ.ٜٗٓ/

))ٜ

التشريع الجنائئ.ٗ٘ٔ/
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كبالنظر في ىذه التعريفات أجد أنيا تدكر حكؿ معنى كاحد ،كىك أف المباشرة ال كاسطة فييا في تحصيل
الجناية ،لذلؾ كاف االتياـ في المباشرة أقكػ منو في التسبب ،كألف داللة الحاؿ فيو أقكػ.
ادلطهة انثاَي :يفٕٓو انقتم تادلثاشزج ٔإَٔاػّ:
القتل المباشر ىك القتل الذؼ ال يتخممو كاسطة كيككف عمة لممكت.
صكرتو :كمف طعف بسكيف كمات المطعكف عمى إثر ىذه الطعنة أك أطمق عمى غيره النار فمات ،فينا نرػ
أف التعدؼ لـ يكف بكاسطة ،كانما بآلة حصمت المكت ،كىكذا تككف المباشرة كقد تككف المباشرة عمداً أك

خطأ.

كبالنظر في صكر القتل بالمباشرة أجد أنو ال بد مف تكفر شرطيف ليككف القتل مباشرة ىما:

أ -أف ال يتخمل القتل كاسطة.

ب -أف يككف الفعل الذؼ أحدثو الجاني عمة لممكت.

قاؿ الكاساني" :القتل الذؼ ىك في معنى القتل الخطأ فنكعاف :نكع في معناه مف كل كجو ،كىك أف يككف
عمى طريق المباشرة ،كنكع ىك في معناه مف كجو ،كىك أف يككف مف طريق التسبيب ،أما األكؿ :فنحك النائـ
ينقمب عمى إنساف فيقتمو فيذا القتل في معنى القتل الخطأ مف كل كجو لكجكده ال عف قصد"(ٔ).
لذلؾ فإف الفقياء يتعاممكف مع المباشرة في الجنايات بحزـ ،كيقدمكنيا عمى التسبب.

قاؿ الزيمعي" :كقدـ المباشرة؛ ألنو قتل ببل كاسطة كالتسبيب بالكاسطة؛ كألف القتل بالمباشرة أكثر كقكعاً فكاف
أمس حاجة إلى معرفة أحكامو"(ٕ).

كألنيا أبمغ تأثي اًر في الجناية كأكثر شيكعاً ،فكجب أف تككف العقكبة فييا أشد مف التسبب ،لذلؾ قرر الفقياء

قاعدة" :المباشر ضامف كاف لـ يتعمد"(ٖ) ،كجعمت كذلؾ مادة في مجمة األحكاـ العدلية(ٗ).
أنكاع القتل بالمباشرة:

كالقتل بالمباشرة إما أف يككف بالفعل أك بالترؾ:

النكع األكؿ -القتل المباشر بالفعل:

كىك الفعل الذؼ ال يتخممو كاسطة كيترتب عميو أثره المكجب لمضماف ،كمف أطمق النار عمى غيره تعدياً أك

حرقو بالنار فقتمو ،فإف ىذا الفعل الذؼ قاـ بو المباشر حصل تمف النفس فكجب الضماف عميو.
قاؿ السرخسي" :القصاص جزاء مباشرة الفعل"(٘).

)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٚٔ/ٚ

)ٕ)

تبييف الحقائق.ٕٔٗ/ٙ

)ٖ) العناية شرح اليدايةٓٔ.ٖٕ٘/
)ٗ) مجمة األحكاـ العدلية المادة ٕ ،ٜص ،ٕٚكنصيا" المباشر ضامف كاف لـ يتعمد ".
)٘)

المبسكط لمسرخسيٕٗ.ٚ٘/
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كاستعماؿ ىذه األدكات كاألسمحة مباشرة دليل كاضح عمى قصد القتل كحصكؿ النتيجة ،فمباشرتو لمفعل
أكجدت األثر المترتب عميو ،لذلؾ فإف الفقياء يجعمكنو ضامناً كاف لـ يتعمد أك يتعد ،مف باب أف اإلنساف

مؤاخذ بما فعمو مباشرة.

النكع الثاني -القتل المباشر بالترؾ:
كىك أف يمتنع الفاعل عف فعل كيؤدػ ىذا االمتناع إلى ىبلؾ شخص ما ،كلك لـ يمتنع ألنقذ ذلؾ الشخص

الذؼ ىمؾ ،كامتناع المنقذ عف إنقاذ الحريق كالغريق ،كامتناع المسعف عف إنقاذ المريض كالمصاب

كالمجركح كامتناع األـ عف إرضاع ابنيا ،مما يتسبب بيبلكو ،ككذلؾ كمف يترؾ شخصاً يمكت جكعاً كىك

قادر عمى إطعامو بما يحفع بو نفسو مف اليبلؾ.

كلمفقياء في ىذه المسألة آراء عدة أجمميا في مذىبيف:

أكلً -مذىب الحنفية(ٔ):
آخر
كقع الخبلؼ بيف الحنفية في ىذا النكع مف القتل ،فيرػ اإلماـ أبك حنيفة أنو إذا حبس
ٌ
شخص شخصاً َ
كمات المحبكس ،فإف الحابس ال يعتبر قاتل عمد كال يضمف؛ ألف المحبكس مات مف الجكع كالعطش ،كليس

مف الحبس ،كانما يعزر الحابس حسب ما يراه اإلماـ ،كعميو لك طيف
شخص عمى أحد بيتاً حتى مات جكعاً
ٌ
أك عطشاً فبل يضمف عند اإلماـ ،كالسبب أف اإلماـ يرػ أف" :أف اليبلؾ حصل بالجكع كالعطش ال
بالتطييف ،كال صنع ألحد في الجكع كالعطش"(ٕ).

أما الصاحباف فيرياف أف القتل بالترؾ يكجب الضماف؛ ألف الجاني تسبب بإىبلؾ المجني عميو ،كعندىما

يضمف الدية.

(ٗ)

ثانياً -مذىب المالكية(ٖ) كالشافعية

كالحنابمة

(٘)

كالظاىرية(:)ٙ

كعندىـ أف القتل بالترؾ قتل عمد عدكاناً ممف تعمد ذلؾ ،عمى تفصيل بينيـ في ذلؾ:
فيرػ المالكية كالظاىرية أف القتل بالمباشرة تركاً ال يشترط لو أف يسبق بفعل مف الجاني ،كأف يحبسو ثـ

يمنع عنو الطعاـ كالشراب حتى المكت.

بل إذا منع عنو الطعاـ كالشراب حتى مات فيك عمد ،فإف لـ يقصد الجاني القتل أك مات المجني عميو في

مدة ال يمكت بمثميا غالباً فيك خطأ ،كاف كاف المانع لمطعاـ كالشراب متأكالً فعميو الدية عند المالكية.

قاؿ الدسكقي" :يقتص ممف منع الطعاـ كالشراب كلك قصد بذلؾ التعذيب ،فإف قمت قد مر في باب الذكاة أف
)ٔ)

المبسكط لمسرخسي ،ٖٔ٘/ٕٙالدر المختار صٔٓ.ٚ

)ٕ)

بدائع الصنائع.ٕٖ٘/ٚ

)ٖ)

عقد الجكاىر الثمينةٖ ،ٜٔٓٓ/التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٖ٘/ٛشرح مختصر خميل لمخرشي.ٚ/ٛ

)ٗ)

العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٔٗ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٚ/النجـ الكىاج.ٖٖٔ/ٛ

)٘)

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٓ٘ ،المحرر في الفقوٕ ،ٕٕٔ/منتيى اإلرادات٘.ٛ/

))ٙ

المحمىٔ.ٔٛ٘/
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مف منع شخصاً فضل طعاـ أك شراب حتى مات ،فإنو يمزمو الدية قمت ما مر في الذكاة محمكؿ عمى ما

إذا منع متأكالً كما ىنا غير متأكؿ"(ٔ).

ككذلؾ قاؿ ابف حزـ" :القكؿ في ىذا عندنا ىك أف الذيف لـ يسقكه إف كانكا يعممكف أنو ال ماء لو البتة إال

عندىـ ،كال يمكنو إدراكو أصبلً حتى يمكت ،فيـ قتمكه عمداً كعمييـ القكد بأف يمنعكا الماء حتى يمكتكا كثركا
أك قمكا كال يدخل في ذلؾ مف لـ يعمـ بأمره ،كال مف لـ يمكنو أف يسقيو ،فإف كانكا ال يعممكف ذلؾ كيقدركف أنو
سيدرؾ الماء ،فيـ قتمة خطأ ،كعمييـ الكفارة ،كعمى عكاقميـ الدية"(ٕ).

فعل مف الجاني بأف يحبسو كيمنع عنو
كأما الشافعية كالحنابمة فيركف أنو ال بد أف يسبق القتل بالمباشرة تركاً ٌ
الطعاـ كالشراب حتى المكت ،فإف فعل ذلؾ كاف قتل بالمباشرة تركاً عندىـ.

قاؿ الشيرازؼ" :كاف حبسو كمنعو الطعاـ كالشراب مدة ال يبقى فييا مف غير طعاـ كال شراب فمات ،كجب
عميو القكد؛ ألنو يقتل غالباً"(ٖ).

فعل كىك الحبس ،ككذلؾ جاء عند الحنابمة قكليـ في الصكر التي
فسبق منع الطعاـ كالشراب أؼ الترؾ ٌ
يقتص فييا منيا :أف يحبسو في مكاف ،كيمنعو الطعاـ كالشراب مدة ال يبقى فييا حتى يمكت ،فعميو القكد؛

ألف ىذا يقتل غالباً ،كاف كاف ال يمكت في مثميا غالباً ،فيك عمد الخطأ ،كاف شككنا فييا ،لـ يجب القكد؛
ألننا شككنا في السبب ،كاف كاف ال يمكت بمثميا فيك شبو عندىما(ٗ).
الترجيح:
مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة تبيف لي رجحاف قكؿ الشافعية كالحنابمة الذيف يشترطكف سبق
القتل بالترؾ فعل مف الجاني حتى يكجبكا القصاص عميو ،كذلؾ أقرب لمعدؿ ،فإف الجاني بفعمو سرع في
ىبلؾ المجني عميو ،كلك لـ يحبسو قبل منعو الطعاـ كالشراب لربما استطاع المجني عميو إيجاد الطعاـ
كالشراب كحماية نفسو.
ادلطهة انثانث :تؼزيف انتضثة نغح ٔاصطالحا:
التسبب لغةً:
السبب ىك ما يتكصل بو إلى غيره ،كيأتي السبب في لغة العرب عمى عدة معا ٍف منيا:
السماك ِ
ات}(٘) :أبكابيا ،كيطمق عمى
اب َّ َ َ
َسَب َ
الحبل المتكصل بو إلى الماء ،كيطمق عمى ما كصل شيئاً بشيء {أ ْ
)ٔ)

حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

)ٕ) المحمىٔٔ.ٔٛ٘/
)ٖ)

الميذبٖ.ٔٚٙ/

)ٗ)

المغني ،ٕٙ٘/ٛمنتيى اإلرادات ٘ ،ٛ/الركض المربع صٕٖ.ٙ

)٘)

سكرة غافر آية .ٖٚ
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الطريق ألنؾ تصل بو الى ما تريد(ٔ).
ككل ىذه المعاني تدكر في مدلكؿ كاحد ،كىك ما يتكصل بو إلى غيره ،كقد كرد ىذا المفع في القرآف المجيد
السم ِ
ِ
ِ
اء{(ٕ) أؼ :ليتكصل إلى بمكغ السماء(ٖ).
أكثر مف مرة؛ منيا قكلو تعالىَ } :فْمَي ْمُد ْد ب َسَب ٍب إَلى َّ َ
ككذلؾ جاء ىذا المفع في السنة المطيرة بأحاديث منيا قكلو َ " :ف ِ
اط َم ُة ُم ْض َغ ٌة ِمِّنيَ ،ي ْق ِب ُضِني َما َقَب َض َيا،
ِ
ام ِة َتْنَق ِط ُع َغْيَر َن َس ِبيَ ،ك َسَب ِبيَ ،ك ِص ْيرِي"(ٗ).
َكَيْب ُسطُِني َما َب َس َ
ط َياَ ،كاِ َّف ْاألَ ْن َس َ
اب َي ْكَـ اْلقَي َ
التسبب اصطالحاً:

لقد ذكر الفقياء تعريفات متعددة لمسبب ،ككل تعريفاتيـ تدكر في محكريف كىما:

األكؿ :ما يتكصل بو إلى غيره(٘)؛ كذلؾ كالكقت بالنسبة لمعبادات ،فإف دخكؿ الكقت سبب لكجكب العبادة؛
كشير رمضاف كالصياـ ،فمتى دخل رمضاف كجب الصكـ عمى المكمف القادر ،...كالكقت بالنسبة لمصبلة.

الثاني :العبلقة بيف الفعل كاألثر المرتب عميو ،كالضماف الكاجب في ىذا األثر.

لذلؾ سأذكر تعريفات الفقياء لمسبب في ىذا المعنى كشرحاً بسيطاً لكل تعريف:
عرؼ الحنفية التسبب بقكليـ" :اإلتبلؼ مباشرة بإيصاؿ اْللة بمحل التمف ،أك تسبيباً بالفعل في محل يفضي

إلى تمف غيره عادة"(.)ٙ

أؼ إف التسبب ىك إحداث فعل يؤدؼ إلى تمف شيء آخر عمى كجو العادة ،أؼ أف ىذا الفعل مف عادتو إف

حدث أف يكدؼ إلى ىذا التمف ،كاف لـ يكف مقصكداً في ىذا المحل.
أما المالكية فعرفكه بقكليـ" :ما يحصل اليبلؾ عنده بعمة أخرػ إذا كاف السبب ىك المقتضي لكقكع الفعل
بتمؾ العمة"(.)ٚ

أؼ أف السبب أكجد العمة التي بمقتضاىا كقع الفعل العدكاف الذؼ أحدث التمف المكجب لمضماف.
كعند الشافعية" :السبب ما يؤثر فيو كال يحصمو كشيادة الزكر ،كاإلك اره"(.)ٛ

أؼ أف التحصيل لمجناية لـ يكف مباش اًر ،كانما أثر فيو فشاىد الزكر ال يقتل مباشرة ،كانما بسبب شيادتو
حصل االتياـ المفضي لتمف النفس.

)ٔ) العيفٕٖٓ/ٚكما بعدىا ،تحفة األريب بما في القرآف مف الغريب صٗ٘ٔ ،مجمع بحار األنكارٖ.ٜ/
)ٕ)

سكرة الحج آية ٘ٔ.

)ٖ)

تفسير ابف كثير٘.ٖٖ٘/

)ٗ)

أخرجو اإلماـ أحمد في المسندٖٔ ،ٕٓٚ/حديث رقـ ،ٜٔٛٓٚقاؿ عنو األلباني صحيح ،صحيح الجامع الصغير

كزيادتوٕ.ٚٚٔ/
)٘)

أصكؿ الفقو البف مفمحٔ.ٕ٘ٔ/

) )ٙبدائع الصنائع.ٔٙ٘/ٚ
))ٚ
))ٛ

الذخيرة.ٕٜ٘/ٛ

الغرر البيية٘ ،٘/حاشية قميكبي عمى المحمي كمعيا حاشية عميرةٖ ،ٕٜ/تحفة الحبيبٗ.ٔٙ٘/
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كأما الحنابمة فعرفكه بقكليـ" :أك ينصب سبباً عدكاناً ،فيحصل بو اإلتبلؼ بأف يحفر بئ اًر في غير ممكو عدكاناً

أك يؤجج نا اًر في يكـ ريح عاصف ،فيتعدػ إلى إتبلؼ ماؿ الغير"(ٔ).

كمف المعاصريف عرفو الشيخ عبد القادر عكدة بقكلو" :السبب :ىك ما أحدث الجريمة ال بذاتو بل بكاسطة
ككاف عمة لمجريمة؛ كشيادة الزكر عمى برؼء بأنو قتل غيره ،فإنيا عمة لمحكـ عمى المشيكد عميو بالمكت،

كلكف الشيادة ال تحدث بذاتيا المكت"(ٕ).

كعرفو الدكتكر كىبة الزحيمي بأنو" :الذؼ يحدث أم اًر يؤدؼ إلى تمف شيء آخر بحسب العادة ،إال أف التمف
مباشرة ال يقع منو ،كانما بكاسطة أخرػ ىي فعل فاعل مختار"(ٖ).
رأي الباحث:

كل التعريفات مع االختبلؼ في ألفاظيا تُ ْج ِمع عمى أف المتسبب لـ يباشر الفعل المحصل لمتمف بذاتو ،كانما
بكاسطة ،كىذا ىك المراد مف معنى التسبب في ىذا البحث.

ادلطهة انزاتغ :إَٔاع انضثة:
السبب ينقسـ إلى ثالثة أنكاع:

النكع األكؿ -السبب الحسي كىك :كىك ما يكلد المباشرة تكليداً محسكساً مدركاً ال شؾ فيو ،كال خبلؼ عميو،
سكاء كاف السبب معنكياً أك مادياً؛ كاإلكراه عمى القتل(ٗ) ،كاإللقاء مف شاىق كاإللقاء في الماء ،ككذلؾ أمر
غير مكمف بقتل شخص آخر ،فيذه كميا تؤدؼ إلى التمف بطريق محسكس ال شؾ فيو.

النكع الثاني -السبب الشرعي :الذؼ أساسو الشريعة ،كيمثل لو الدكتكر الزحيمي بقكلو" :كشيادة الزكر عمى
القتل ،كحكـ الحاكـ عمى رجل بالقتل كذباً أك مع العمـ بالتيمة متعمداً األذػ"(٘).

فيذا السبب تكلدت الجناية فيو عمى أساس الشريعة ،فشيادة الزكر كالكذب كالظمـ كحيف اإلماـ كجكره

كالقاضي ،كميا محرمة في الشريعة ،كىك تعمد كخالف الشريعة كارتكب أم اًر محرماً بحق غيره مما تسبب
بالجناية عميو.

النكع الثالث -السبب العرفي :الذؼ تعكرؼ عميو أنو يؤدؼ إلى التمف؛ كالتركيع كالتخكيف كترؾ الطعاـ
مسمكماً في متناكؿ الضيف ،ككحفر بئر كتغطيتيا في طريق يمر منيا المجني عميو.
يقكؿ الشيخ عبد القادر عكدة" :كالسبب العرفي قد يككف مادياً كقد يككف معنكياً ،كيسمى السبب بالعرفي؛ ألف
حد السببية في النكع ىك الحد المتعارؼ عميو ،أؼ ما أقره عرؼ الناس كقبمتو عقكليـ"(.)ٙ

)ٔ)

القكاعد البف رجب صٕٗٓ.

)ٕ)

التشريع الجنائئ.ٗ٘ٔ/

)ٖ)

الفقو اإلسبلمي كأدلتو.٘ٙٗٙ/ٚ

)ٗ) التشريع الجنائئ.ٗ٘ٔ/
)٘)

الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٖ٘ٙٛ/ٚ

))ٙ

التشريع الجنائئ.ٕٗ٘/
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ادلطهة اخلايش :يفٕٓو انقتم تانتضثة ٔصٕرتّ:
القتل بالتسبب(ٔ) :ىك القتل الذؼ ال يباشر فيو الجاني الفعل الجنائي ،أؼ ال يحصل التمف بذاتو كانما
بكاسطة ،كما سبق في األمثمة السابقة ،فإف مف شيد زك اًر عمى غيره بأنو ُقتل كأُقيـ القصاص عميو بسبب ىذه

الشيادة ،فإنو لـ يباشر القتل بنفسو ،كانما تسببت شيادتو بيذا القصاص ،كمندكب اإلماـ ىك مف ينفذ ىذا
القصاص.

كيشترطكف فيو التعدؼ حتى يضمف؛ ألنو لـ يباشر الفعل بذاتو ،كاألصل فيو أف الفعل ليس مقصكداً منو

لذلؾ ال يضمف إال بتعديو؛ ألف شرط الضماف فيو التعدؼ.

يقكؿ السرخسي" :كلكف قضاء القاضي بإباحة دمو شبية مانعة مف كجكب القصاص مع أف الرجـ يككف
بالحجارة ،كمباشرة القتل بالحجر ال يكجب القصاص عندنا ،كالشيكد متسببكف عندنا ،كال قصاص عمى

المتسبب ،كالمتسبب إذا لـ يكف متعدياً في تسببو ال يككف ضامناً كحافر البئر ،ككاضع الحجر في ممكو"(ٕ).
ادلطهة انضادس :صثة اختالف انفقٓاء يف صٕر انتضثة:

مما سبق تبيف أف الفقياء اتفقكا عمى تضميف المباشر غالباً كاف لـ يتعد؛ ألف الفعل الجنائي حصل منو ببل
كاسطة ،كىك المسئكؿ عف حصكلو ،كاختمفكا في ضماف المتسبب ،كذلؾ لكجكد كاسطة بيف فعمو كاألثر

المترتب ،كيرجع اختبلفيـ إلى عدة أسباب أذكر منيا:

السبب األكؿ -الحدكد تد أر بالشبيات:

كىذه القاعدة متفق عمييا عند المذاىب األربعة(ٖ) ،كلـ يأخذ بيا الظاىرية(ٗ) كىي مأخكذة مف قكؿ النبي :
َف ي ْخ ِط ِ
ِِ
ُّ
ِ
ِ ِ
الحُد َ ِ
الع ْف ِك
اس َت َ
ط ْع ُت ْـَ ،فِإ ْف َك َ
الم ْسمم َ
" ْادَرُءكا ُ
ئ في َ
يف َما ْ
اـ أ ْ ُ َ
اف َل ُو َم ْخَر ٌج َف َخمكا َسبيَم ُوَ ،فإ َّف اْل َم َ
كد َعف ُ
َف ي ْخ ِط ِ
ِ
كب ِة"(٘).
العُق َ
ئ في ُ
َخْيٌر م ْف أ ْ ُ َ
كقبل ذكر أقكاؿ الفقياء كآ ارئيـ في ىذه القاعدة سأبيف مفردات ألفاظيا:

أكلً -الحد :لغ ًة كاصطالحاً:
الحد لغ ًة :بمعنى المنع ،يقاؿ لمبكاب :حداد ،ألنو يمنع مف الدخكؿ(.)ٙ

كأصل الحد المنع كالفصل بيف الشيئيف ،فكأف حدكد الشرع فصمت بيف الحبلؿ كالحراـ(.)ٚ

)ٔ) حاشية ابف عابديف ،ٛٛ/ٙالذخيرةٕٔ ،ٕٕٛ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٗ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.٘/
)ٕ) المبسكط لمسرخسي.ٜٗ/ٜ
)ٖ)

المبسكط لمسرخسي ،ٔٗٙ/ٜدرر الحكاـٕ ،ٙٗ/النكادر كالزياداتٗٔ ،ٕٜٙ/البياف كالتحصيل ،ٖٕ٘/ٔٙالحاكؼ

الكبير ،ٔٚٙ/ٜالميذبٖ ،ٖٕ٘/كشاؼ القناع  ،ٜٙ/ٙالممخص الفقييٕ.ٖ٘ٓ/
)ٗ)

المحمىٕٔ.٘ٚ/

)٘)

سبق تخريجو ص.ٔٛ

))ٙ

حمية الفقياء ص.ٔٛٙ

))ٚ

مجمع بحار األنكارٔ.ٗٚٓ/
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الحد اصطالحاً:

عرفو الحصفكي بقكلو" :عقكبة مقدرة كجبت حقا هلل تعالى زج اًر ،فبل تجكز الشفاعة فيو"(ٔ).
كعرفو األزىرؼ فقاؿ" :ما كضع لمنع الجاني مف عكده لمثل فعمو كزجر غيره"(ٕ).
ثانياً -تدرأ:

مف د أر ،كالدرء :الدفع(ٖ) ،كادرءكا الحدكد بالشبيات ،أؼ ادفعكا(ٗ).
كالمعنى ادفعكا الحدكد عف المتيـ في حاؿ كجكد الشبية ،كالخطأ في دفع الحد أكلى مف الخطأ في إقامتو.

قاؿ المطيعي" :درء العقكبة دفعيا كازالتيا ،كبابو نفع ،كدارأتو دافعتو ،كفى الحديث "ادرءكا الحدكد بالشبيات"
ِ
السِيَئ َة}(٘) ،كقاؿ تعالىَ { :فاد ْأ ِ
ييا}( )ٙأؼ تماريتـ كتدافعتـ ،كالمدارأة
كفى الكتاب { َكَي ْدَرُءك َف ِباْل َح َسَنة َّ ّ
َّارُت ْـ ف َ
َ
باليمز المدافعة"(.)ٚ
ثالثاً -الشبية:

الشبية لغة :اإلشكاؿ كااللتباس.

قاؿ ابف منظكر" :المشتبيات مف األمكر :المشكبلت ،كالشبية :االلتباس"(.)ٛ

حبلال"(.)ٜ
اما أك
ً
الشبية اصطالحاً" :ما لـ يتيقف ككنو حر ً
كجميكر الفقياء عدا الظاىرية متفقكف عمى العمل بقاعدة درء الحدكد بالشبيات ،كأنيا أصل في العقكبات؛
ألف األصل أف اإلنساف برؼء حتى تثبت إدانتو ،كليس العكس كألنو أحكط في حفع الدماء.
كىذه أقكاؿ الفقياء في العمل بيذه القاعدة:

أكلً -مذىب الحنفية(ٓٔ):
الشبي ِ
ات"(ٔٔ)؛ كألف الحد عقكبة
األصل في اعتبار الشبية الحديث المشيكر ،كىك قكلو ْ " :ادَرُءكا اْل ُحُد َ
كد ِب ُّ ُ َ
)ٔ)

الدر المختار ص.ٖٓٙ

)ٕ)

الثمر الداني ص.٘ٙٛ

)ٖ)

الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٔ.ٗٛ/

)ٗ)

مجمع بحار األنكارٕ.ٔٙٓ/

)٘)

سكرة الرعد آيةٕٕ.

) )ٙسكرة البقرة آيةٕ.ٚ
))ٚ

تكممة المطيعي لممجمكع.ٖٜٖ/ٔٚ

))ٛ

لساف العربٖٔ.٘ٓٗ/

))ٜ

التعريفات لمجرجاني صٕٗٔ.

)ٓٔ)

بدائع الصنائع.ٖٗ/ٚ

)ٔٔ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الجراح ،باب بياف ضعف الخبر الذؼ ركؼ في قتل المؤمف بالكافر ،كما

جاء عف الصحابة في ذلؾ ،٘ٛ/ٛقاؿ عنو األلباني ضعيف ،إركاء الغميل.ٕ٘/ٛ
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متكاممة فتستدعي جناية متكاممة.
ككما أمرنا بإقامة الحدكد فقد أمرنا بدرئيا بالشبية ،كيستقصى درء الحد لمحديث السابق(ٔ).
ثانياً -مذىب المالكية(ٕ):

الشبي ِ
ات"(ٖ)" :كدرء الحد أحب إلي"(ٗ).
قاؿ ابف القاسـ في حديث " ْادَرُءكا اْل ُحُد َ
كد ِب ُّ ُ َ
ثالثاً -مذىب الشافعية(٘):

قاؿ السيكطي" :الشبية تسقط الحد سكاء كانت في الفاعل أك في الطريق"(.)ٙ

قاؿ المطيعي" :كألف الحد يسقط بالشبية ،كالدليل عميو قكلو " :ادرؤا الحدكد بالشبيات"(.)ٛ(.)ٚ

رابعاً -الحنابمة(:)ٜ

قاؿ ابف قدامة" :إف الحدكد كالقصاص مما يحتاط ليا كتندرغ بالشبيات ،بخبلؼ غيرىا"(ٓٔ).
خامساً -الظاىرية(ٔٔ):
قاؿ ابف حزـ" :ذىب أصحابنا إلى أف الحدكد ال يحل أف تد أر بشبية ،كال أف تقاـ بشبية ،كانما ىك الحق هلل

ِ ِ
َم َكاَل ُك ْـ،
اء ُك ْـَ ،كأ ْ
تعالى كال مزيد ،فإف لـ يثبت الحد لـ يحل أف يقاـ بشبية ،لقكؿ رسكؿ هللا " إ َّف د َم َ
(ٕٔ)
ِ
كد
َعَر َ
اـ"  ،كاذا ثبت الحد لـ يحل أف يد أر بشبية لقكؿ هللا تعالى{ :تْم َؾ ُحُد ُ
َكأ ْ
اض ُك ْـَ ،كأَْب َش َارُك ْـَ ،عَمْي ُك ْـ َحَر ٌ
َّ ِ
كىا}(ٖٔ).)ٔٗ(.
َّللا َف َال َت ْع َتُد َ

)ٔ)

المبسكط لمسرخسي ،ٕ٘/ٜحاشية الشمبي كمعيا تبييف الحقائقٗ.ٕٔٓ/

)ٕ) التاج كاإلكميل.ٖٜٖ/ٛ
)ٖ)

سبق تخريجو صٕٖ.

)ٗ)

البياف كالتحصيل.ٖٕٗ/ٔٙ

))ٙ

األشباه كالنظائر لمسيكطي صٖٕٔ.

))ٚ

سبق تخريجو صٕٖ.

))ٛ

تكممة المطيعي لممجمكعٕٓ.ٜٙ/

))ٜ

الركض المربع ص ،ٙٙٙكشاؼ القناع.ٚٛ/ٙ

)٘) الميذبٖ ،ٖٕ٘/كفاية النبيو٘ٔ.ٖٗٔ/

)ٓٔ)

المغنيٓٔ.٘ٚ/

)ٔٔ)

المحمىٕٔ.٘ٚ/

)ٕٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الفتف ،باب قكؿ النبي " :ل ترجعكا بعدي كفارا ،يضرب بعضكـ رقاب

بعض".٘ٓ/ٜ
)ٖٔ)
)ٗٔ)

سكرة البقرة آية.ٕٕٜ
المحمىٕٔ.٘ٚ/
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كد
كيقكؿ في التحذير مف ىذه القاعدة" :كانما جاء كما ترػ عف بعض الصحابة مما لـ يصح " ْادَرُءكا اْل ُحُد َ
ط ْع ُت ْـ"(ٔ)كىذا لفع إف استعمل أدػ إلى إبطاؿ الحدكد جممة عمى كل حاؿ"(ٕ).
اس َت َ
َما ْ

الترجيح:

مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء تبيف لي أف الراجح ىك قكؿ الجميكر؛ ألف الدماء كاجب االحتياط فييا كأمر
الشبي ِ
ِ
ات أَح ُّب ِإَلي ِم ْف أ ْ ِ
يم َيا
ُع ِّ
ط َل اْل ُحُد َ
َّ
َ
الحدكد كالقصاص ليس بالييف؛ لذلؾ قاؿ عمر َ" :لئ ْف أ َ
كد ِب ُّ ُ َ
َف أُق َ
الشبي ِ
ات"(ٖ).
ِب ُّ ُ َ
اش َتَب َو َعَمْي َؾ اْل َحدَُّ ،ف ْادَ ْأر ُه"(ٗ).
ككذلؾ ما جاء أف معاذاً ،كعبد هللا بف مسعكد ،كعقبة بف عامر ،قالكاِ" :إ َذا ْ
كعمل الصحابة مف بعدىـ بذلؾ.

السبب الثاني -اختالؼ الفقياء في المسؤكلية الجنائية بيف المباشر كالمتسبب:

المباشر مف يحصل التمف بفعمو لذلؾ يسأؿ عنو كيضمف عمى إثره ،أما المتسبب فمـ يحصل التمف بفعمو
كانما بكاسطة ،لذلؾ اختمف الفقياء في ضماف المتسبب كىل يصل في المسؤكلية لممباشر أـ ال ؟
كالفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
أكلً -مذىب الحنفية(٘):
ال مساكاة بيف المباشر كالمتسبب ،كال يسأؿ المتسبب عف الجناية كالمباشر ،كال يضمف كضمانو ،كالعقكبة
عمى المباشر ال عمى المتسبب.
قاؿ السرخسي" :كمعمكـ أف المباشر ،كالمتسبب إذا اجتمعا في اإلتبلؼ ،فالضماف عمى المباشر دكف
المتسبب"(.)ٙ
كيعتبر الحنفية أف المتسبب في الجناية عمى النفس غير قاتل حقيقة(.)ٚ

)ٔ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الحدكد ،باب ما جاء في درء الحد بالشبيات ،ٗٔٗ/ٛكقاؿ عنو :البييقي

منقطع.
)ٕ) المحمىٕٔ.ٜ٘/
)ٖ)

أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في المصنف ،كتاب الحدكد ،باب في درء الحدكد بالشبيات ٘ ،٘ٔٔ/قاؿ عنو األلباني

ضعيف ،إركاء الغميل.ٖٗ٘/ٚ
)ٗ)

أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في المصنف ،كتاب الحدكد ،باب في درء الحدكد بالشبيات ٘ ،٘ٔٔ/قاؿ عنو ابف حجر

العسقبلني ضعيف ،الدراية في تخريج أحاديث اليداية.
)٘)

المبسكط لمسرخسي ،ٔٛٔ/ٕٙتبييف الحقائق٘.ٔٛٚ/

))ٙ

المبسكط لمسرخسيٕٗ.ٖٚ/

))ٚ

المرجع السابق.ٕٕٛ /ٚ
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قاؿ الكاساني" :إف القتل تسبيباً ال يساكؼ القتل مباشرة؛ ألف القتل تسبيباً قتل معنى ال صكرة ،كالقتل مباشرة
قتل صكرة كمعنى"(ٔ).
كالسبب ال يكجب القصاص كحفر البئر؛ كىذا ألنو يعتبر في القصاص المساكاة ،كال مساكاة بيف السبب

كالمباشرة(ٕ).

كبيذا يتضح جمياً مذىب الحنفية في التفرقة بيف المتسبب كالمباشر كالتضميف ،كأف القصاص عمى المباشر

كالمتسبب ال يقتص منو ،كىـ يضمنكنو في بعض الحاالت ،لكف ال ُيقتص منو.
قاؿ الشيخ عبد القادر عكدة" :كال يرػ أبك حنيفة القصاص مف اْلمر ألنو تسبب في القتل كلـ يباشره،
كالتسبب عند أبى حنيفة ال قصاص فيو"(ٖ).
(ٗ)

(٘)

كالشافعية

كالحنابمة(:)ٙ

ثانياً -مذىب المالكية
يركف أف المتسبب ُيسأؿ كما ُيسأؿ المباشر متى أثر التسبب في التمف ،كيعاقب بعقكبتو غالباً إذا ثبت القصد
الجنائي كدلت عميو إرادتو ،كىذه أقكاليـ في ذلؾ:

قاؿ المالكية" :األـ تمنع كلدىا الرضاع حتى مات ،فإف قصدت مكتو ُقتمت كاال ،فالدية عمى عاقمتيا"(.)ٚ
فجعمكا عمييا القصاص مع أنيا متسببة؛ كذلؾ ألف مكت الرضيع حصل بذلؾ السبب ،كاإلرادة كالقصد ىما
المحدداف لمقصاص أك الدية.

ِ
المكره؛ ألنو تسبب إلى قتمو
رجل عمى قتل رجل بغير حق فقتمو كجب القكد عمى
كعند الشافعية" :كاف أُكره ٌ
بمعنى يفضي إلى القتل غالباً ،فأشبو إذا رماه بسيـ فقتمو"(.)ٛ

فضمنكا المتسبب كالمباشر لحصكؿ نفس األثر؛ كألنو لكال إك ارىو لما حصل القتل ،كالقصاص عندىـ
ّ
()ٜ
بالتسبب كالمباشرة .
أما الحنابمة فقد ذكركا صك اًر لمتسبب كبينكا حكميا كما في المباشرة كمنيا :أف يمقيو في ماء يغرقو أك نار كال
يمكنو التخمص منيما إما لكثرتيما أك لعجزه عف التخمص لمرض أك ضعف أك صغر ،أك كاف مربكطاً ،أك
)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٖٜ/ٚ

)ٕ)

المبسكط لمسرخسي.ٔٛٔ/ٕٙ

)ٖ)

التشريع الجنائيٕ.ٖٔٓ/

)ٗ)

جامع األميات ص ،ٜٗٛالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.٘ٓٛ/ٙ

)٘)

نياية المطمبٗ ،ٖٜٛ/النجـ الكىاج.ٜ٘ٗ/ٛ

))ٙ

المغني ،ٖٗٗ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع .ٗٛٛ/ٜ

))ٚ

الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

))ٛ

الميذبٖ.ٔٚٛ/

) )ٜالمرجع السابق.
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فيقتل بو(ٔ).
منعو الخركج ككنو في حفرة ال يقدر عمى الصعكد منيا فيمكت ُ

الترجيح:

مف خبلؿ عرض آراء الفقياء كأقكاليـ تبيف لي أف الراجح فييا ىك قكؿ الجميكر بإلحاؽ التسبب بالمباشرة في

الضماف كالمسؤكلية ،إف تكفر القصد كاإلرادة كترتب األثر؛ كذلؾ سداً لمذرائع ،لئبل يتحايل عمى الشرع ،كحتى

يعاقب الجاني عمى قدر جنايتو ،كفي ذلؾ حد لمجريمة،
كقصر العقكبة عمى المباشر تفتح الباب كاسعاً
ُ
لممجرميف فيتخذكف تدابير يككنكف فييا متسببيف ليفمتكا مف العقكبة ،كمعمكـ أف الشريعة صالح ٌة لكل زماف
كمكاف ،كذلؾ مف أسرار ديمكمتيا ،كتضميف المباشر كحده تعطيل لبعض النصكص ،كلربما فاؽ أثر التسبب
عمى المباشرة كما سيأتي إف شاء هللا.

)ٔ)

مطالب أكلي النيى.ٛ/ٙ
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انفصم انثاَي
أحكاو تؼض انصٕر انقذميح ٔاحلذيثح يف يثاشزج اجلُايح ػهى انُفش

كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :بعض الصكر المنصكص عمييا عند الفقياء
القدامى في المباشرة في الجناية عمى النفس كأحكاميا.
المبحث الثاني :بعض الصكر الحديثة في المباشرة في الجناية عمى
النفس كأحكاميا.
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ادلثحث األٔل

تؼض انصٕر ادلُصٕص ػهيٓا ػُذ انفقٓاء انقذايى يف ادلثاشزج يف اجلُايح ػهى انُفش

كفيو عشرة مطالب:

ٔأحكايٓا

المطمب األكؿ :القتل بالمحدد.
المطمب الثاني :القتل بالمثقل.
المطمب الثالث :القتل بالتحريق بالنار.
المطمب الرابع :القتل بالتغريق.
المطمب الخامس :القتل باْللقاء في ميمكة.
المطمب السادس :القتل باْلبرة.
المطمب السابع :القتل بالخنق كمنع التنفس.
المطمب الثامف :القتل بالحبس كمنع الطعاـ كالشراب.
المطمب التاسع :اْللقاء مف شاىق.
المطمب العاشر :القسامة.
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ادلطهة األٔل :انقتم تاحملذد:
أكلً -تعريف المحدد:
المحدد لغةً:

كرؽ حتى صار كالشفرة(ٔ).
ىك ما ُحّدد طرفو ُ
قاؿ ابف منظكر" :حد كل شيء :طرؼ شباتو ،كحد السكيف كالسيف كالسناف كالسيـ؛ كقيل :الحد مف كل ذلؾ

ما رؽ مف شفرتو ،كالجمع حدكد"(ٕ).

المحدد اصطالحاً:

عرؼ الحنفية المحدد بقكليـ" :ىك الذؼ لو حد يفرؽ األجزاء مف الخشب كالحجر كالنار"(ٖ).

كأما المالكية فعرفكه بقكليـ" :ىك الشيء الذؼ لو حد يجرح بو ،سكاء كاف ذلؾ الشيء حديداً ،أك كاف حج اًر

لو حد ،أك خشبة كذلؾ"(ٗ).

كعند الشافعية ىك" :السيف كالسكيف كالخنجر كسناف الرمح كالمخيط كما أشبيو ،مما يشق بحده ،إذا ضرب

أك رمي بو الجمد كالمحـ دكف ثقمو فيجرح ،كىك السبلح ،ككذلؾ كل ما كاف في معناه مف شيء لو صبلبة
ِ
ئ ِب ِو أك رمي بو يخرؽ حده قبل ثقمو ،مثل العكد يحدد كالنحاس كالفضة كالذىب
فحدد حتى صار إذا ُكج َ
كغيره"(٘).

أما الحنابمة فعندىـ المحدد" :ما لو َم ْكٌر :أؼ دخكؿ كتردد في البدف يقطع المحـ كالجمد؛ كسكيف كسيف
كسناف كقدكـ كيغرزه بمسمة أك ما في معناه ،مما يحدد كيجرح مف حديد كنحاس كرصاص كذىب كفضة

كزجاج كحجر كخشب كقصب كعظـ جرحاً كلك صغي اًر ،كشرط حجاـ فمات ،كلك طالت عمتو منو كال عمة"(.)ٙ
إذف الفقياء متفقكف عمى أف المحدد ما لو حد يجرح بو كيفرؽ األجزاء بحده دكف ثقمو.
ثانياً -األثر المترتب عمى القتل بالمحدد:
إذا قتل شخص غيره بمحدد فيل يعتبر ذلؾ الفعل قتل عمد مكجب لمقصاص أـ ال ؟

()ٚ
بالم َحدد قتل عمد ،مكجب لمقصاص؛ ألف
اتفق الفقياء أصحاب المذاىب الفقيية األربعة عمى أف القتل ُ
)ٔ)

معجـ ديكاف األدبٖ ،ٜٔٙ/تاج العركس ،ٜ/ٛمعجـ لغة الفقياء صٓٔٗ.

)ٕ) لساف العرب ٖ.ٕٔٗ/
)ٖ)

حاشية ابف عابديف ،ٕ٘ٛ/ٙالمباب في شرح الكتابٖ.ٔٗٔ/

)ٗ)

شرح مختصر خميل لمخرشي ،ٚ/ٛحاشية الدسكقيٗ.ٕٖٗ/

)٘)

األـ ،ٙ/ٙالحاكؼ الكبيرٕٔ.ٖٗ/

))ٙ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٚ/المغني ،ٕٙٓ/ٛاإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبلٗ.ٖٔٙ/

) )ٚحاشية الشمبي كمعيا تبييف الحقائق ،ٜٚ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٓ٘/التمقيفٕ ،ٔٛٛ/التكضيح في شرح مختصر ابف
الحاجب ،ٖ٘/ٛاألـ ،ٙ/ٙالعزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٔٔ/الكافي في فقو اإلماـ أحمد ٖ ،ٕ٘ٚ/مطالب أكلي النيى.٘/ٙ
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المحدد يشق الجمد ،كيعمل عمل الذكاة(ٔ) ،ككل ما بو الذكاة بو القكة(ٕ)؛ ألنو معد لمقتل ،قاؿ ابف قدامة" :ال

يعتبر فيو غمبة الظف في حصكؿ القتل"(ٖ).
ُ َ
ادلطهة انثاَي :انقتم تادلث ِقم:
تعريف المثقل لغ ًة كاصطالحاً:

الم َث ِقل لغةً :ىك الشيء الثقيل الذؼ زاد كزنو ،كالثقل الكزف سكاء قميل أك كثير.
ُ
ِ
ٍ
ِ
ككل شيء لو كزف كقدر يتنافس فيو فيك ثَقل ،كمثقاؿ كل شيء كزُن ُوَّ ،
كثق ُ َّ
يل :ثََّقْمتُ ُو
ُ ّ
يء :كزنتُ ُو ،كِق َ
مت الش َ
حر ِ
لتعرؼ َّ
مف ثقمِ ِو"(ٗ).
يدؾ
تو ْ
كتو في َ
خف ُ
َ
َكَّزْنتُ ُوِ ،إ َذا َّ ُ
كىذا ىك المعنى المراد ،فإف المثقل ما زاد كزنو ،بحيث يككف لزيادة الكزف أثر في الجناية.
الم َث ِقل اصطالحاً:
ُ
عرؼ الحنفية المثقل بقكليـ" :القتل بالعصا الكبيرة كبكل آلة مثقمة يحصل بيا المكت غالباً ،لكنيا غير
جارحة قاطعة؛ بل ىي مدققة مكسرة"(٘).
"مثَِقل ما قابل المحدد ،كىك ما يقتل بو الشخص ،بالرض أؼ بكسر العظـ
كأما المالكية فعرفكه بقكليـُ :
كتيشيـ المحـ ببل جرح كحجر كخشبة"(.)ٙ
كعند الشافعية المثقل ىك" :أؼ شيء يقتل كالعمكد مف الحديد ،كالدبكس ،كحجر الرحا كنحكىا"(.)ٚ

كأما الحنابمة فعرفكه بقكليـ" :المثقل :الكبير فكؽ عمكد الفسطاط ،أك بما يغمب عمى الظف مكتو بو لثقمو"(.)ٛ
كبالنظر في تعريف المثقل عند الفقياء كجدت أنيـ اتفقكا عمى أف المثقل ىك الذؼ يقتل بكزنو كثقمو.

كقد فرؽ الفقياء بيف القتل بالمثقل الكبير( )ٜكالمثقل الصغير(ٓٔ).

أ -القتل بالمثقل الكبير:

كىك أف يقتل الجاني المجني عميو بعمكد كبير أك خشبة كبيرة أك حجر كبير.
)ٔ) ال ّذكاة :ىي قطع الحمقكـ كالمرؼء كالكدجيف ،عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب ص .ٜٗٛ
)ٕ) الدر المختار ص.ٜٙٚ
)ٖ)

المغني.ٕٙٓ/ٛ

)ٗ)

التمخيص في معرفة أسماء األشياء ص ،ٕٜٓمجمع بحار األنكارٔ.ٕٜٗ/

)٘) تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق  ،ٖٕٚ/ٛحاشية ابف عابديف.ٕ٘ٛ/ٙ
))ٙ

شرح مختصر خميل لمخرشي ،ٚ/ٛمنح الجميل.ٜ/ٜ

))ٚ

كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٖ/النجـ الكىاج.ٖٕٛ/ٛ

))ٛ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٚ/حاشية الركض المربع.ٔٙٛ/ٚ

))ٜ

المثقل الكبير" :ىك ما يقتل كالعمكد مف الحديد ،كالدبكس ،كحجر الرحا كنحكه" ،العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٕٔ/كفاية

النبيو٘ٔ.ٖٖٖ/
)ٓٔ) المثقل الصغير " :كالحجر الصغير كالعصا الخفيفة" ،كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٖ/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٓ٘.
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كقد كقع الخبلؼ بيف أصحاب المذاىب الفقيية األربعة في حكـ القتل بالمثقل الكبير عمى مذىبيف:
(ٔ)

إلى القكؿ بأف القتل بالمثقل الكبير شبو عمد مكجب لمدية حتى إنو ُسئل:

أكلً -ذىب اْلماـ أبك حنيفة
"أرأيت لك كانت الصخرة عظيمة؟ قاؿ كاف ضربو بجبل أبا قبيس ال يجب عميو القصاص"(ٕ).

قاؿ ابف نجيـ" :فأما القتل بالعصا الكبير كبكل آلة مثقمة يحصل بيا المكت غالباً لكنيا غير جارحة قاطعة
بل ىي مدققة مكسرة ىك شبو العمد عند أبي حنيفة" (ٖ).

ثانياً -ذىب المالكية

(ٗ)

كالشافعية(٘) كالحنابمة( )ٙكالصاحباف(:)ٚ

إلى القكؿ بأف القتل بالمثقل الكبير قتل عمد مكجب لمقصاص؛ ألنو ُيقتل بو غالباً.
قاؿ الكاساني في تكجيو قكؿ الصاحبيف" :كجو قكليـ :أف الضرب بالمثقل ميمؾ عادة ،أال ترػ أنو ال يستعمل
إال في القتل ،فكاف استعمالو دليل القصد إلى القتل؛ كاستعماؿ السيف ،كقد انضـ إليو أصل القصد ،فكاف

القتل الحاصل بو عمداً محضاً"(.)ٛ

كقاؿ القاضي عبد الكىاب"ُ :يقاد مف المثقل كما يقاد مف المحدد ،كال فرؽ بيف أف يككف بحديد ،أك حجر ،أك
عصا"(.)ٜ
{كَل ُك ْـ ِفي اْل ِق َص ِ
اص َحَيا ٌة}(ٓٔ) ،فمك سقط
كقاؿ الماكردؼ" :القكد مكضكع لحراسة النفكس كما قاؿ تعالىَ :
بالمثقل لما ُحرست النفكس ،كلسارع كل مف يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقكط القكد"(ٔٔ).
غالبا ،سكاء كاف مف حديد أك خشب أك حجر ،أك ألقى عميو
كقاؿ ابف قدامة" :ضربو بمثقل كبير ،يقتل مثمو ً
كبيرا ،أك رض رأسو بحجر ،فعميو القكد" (ٕٔ).
طا ،أك ًا
حائ ً
حجر ً

األدلة:

استدؿ اْلماـ أبك حنيفة لقكلو بأف ىذا القتل ليس عمداً بالسنة كالمعقكؿ:
)ٔ)

العناية شرح اليداية ٕ ،ٜٔٗ /مجمع األنيرٕ.ٕٕٙ /

)ٕ)

لساف الحكاـ صٔ.ٖٜ

)ٖ)

تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٚ/ٛ

)ٗ)

حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٖٖٜ/التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٖ٘/ٛ

)٘)

الحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٖٚ/التنبيو صٕٗٔ.

))ٙ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٚ/منتيى اإلرادات ٘.ٚ/

))ٚ

العناية شرح اليدايةٕ ،ٜٔٗ/تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٚ/ٛ

))ٛ

بدائع الصنائع.ٕٖٗ /ٚ

) )ٜعيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب ص.ٕٜٗ
)ٓٔ)

سكرة البقرة آية.ٜٔٚ

)ٔٔ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٖ٘/

)ٕٔ)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٚ/
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أكلً -السنة:
ِ
ش"(ٔ).
طأٌَ ،كلِ ُك ِّل َخ َ
يد ِة َخ َ
طٍأ أَْر ٌ
حديث النعماف بف بشير  أف النبي  قاؿُ " :ك ُّل َش ْي ٍء ِس َكى اْل َحد َ
كجو الدللة:
أف القصاص ال يككف إال بالقتل بالمحدد ،كما سكاه مما يؤدؼ إلى القتل ال قصاص فيو(ٕ).

ثانياً -المعقكؿ:

إف القصد العمدؼ في المحدد كاضح؛ ألف اْللة دالة عمى ذلؾ ،أما المثقل فيك لـ ُي ُّ
عد لمقتل كاستعمالو ال يدؿ
عمى قصد القتل؛ لذلؾ ال يقتص مف الجاني(ٖ).
قاؿ الزيمعي" :قصد القتل أمر مبطف ال يعرؼ إال بدليمو ،كىك استعماؿ اْللة القاتمة المكضكعة لو عمى ما

بينا ،كىذه اْللة ال تصمح دليبلً عمى قصد القتل؛ ألنيا غير مكضكعة لو كال مستعممة فيو ،إذ ال يمكف القتل

بيا عمى غفمة منو ،كال يقع القتل بيا غالباً ،فقصرت العمدية لذلؾ فصار كالعصا الصغيرة"(ٗ).
كاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني القائمكف بأنو قتل عمد مكجب لمقصاص ،بالقرآف كالسنة كالقياس:

أ -القرآف:

ِ
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَمى اْل ُحُّر ِباْل ُحِّر َكاْل َعْبُد ِباْل َعْب ِد َكاْألُ ْن َثى
{يا أَُّي َيا َّالذ َ
ٔ -قكلو تعالىَ :
آمُنكا ُكت َب َعَمْي ُك ُـ اْلق َص ُ
يف َ
ِب ْاألُ ْن َثى}(٘).
كجو الدللة:

إف القصاص كاجب بالمثل ،كأف هللا  لـ يقيده بالمحدد كال بغيره ،كىك عاـ كال يصح استثناء المثقل منو(.)ٙ
ِ
ِ
كرا}(.)ٚ
كما َفَق ْد َج َعْمَنا لِ َكلِّيِ ِو ُسْم َ
طاًنا َف َال ُي ْس ِر ْؼ في اْلَق ْت ِل ِإَّن ُو َك َ
ص ً
ٕ -قكلو تعالىَ :
اف َمْن ُ
{ك َم ْف ُقت َل َم ْظُم ً
كجو الدللة:

أف هللا  جعل لكلي الدـ الذؼ قتل قريبو ظمماً السمطاف المطمق ،كلـ تخص اْلية الكريمة كسيمة دكف كسيمة

سكاء كاف محدداً أك مثقبلً(.)ٛ

)ٔ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الجراح ،باب عمد القتل بالسيف أك السكيف أك ما يشق بحده ،ٚٙ/ٛقاؿ عنو

األلباني ضعيف ،ضعيف الجامع الصغير كزيادتو ص٘ٔ.ٙ
)ٕ)

المبسكط لمسرخسي ،ٕٕٔ/ٕٙاالختيار٘ ،ٕ٘/المباب في الجمع بيف السنة كالكتابٕ.ٚٔٗ/

)ٖ)

بدائع الصنائع.ٕٖٗ /ٚ

)ٗ)

تبييف الحقائق.ٔٓٓ/ٙ

)٘)

سكرة البقرة آية .ٔٚٛ

))ٙ

بداية المجتيدٗ.ٔٛٚ/

) )ٚسكرة اإلسراء آية ٖٖ.
) )ٛالنجـ الكىاج.ٖٕٛ/ٛ
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قاؿ الكاساني في بياف ىذه اْلية" :مف غير فصل بيف قتيل كقتيل ،كنفس كنفس ،كمظمكـ كمظمكـ ،فمف

ادعى التخصيص كالتقييد فعميو الدليل" (ٔ).

ب -السنة:

ٔ -حديث أنس بف مالؾ  قاؿَ " :خرجت ج ِاري ٌة عَمييا أَك َض ِ ِ ِ
ِ ِ
اؿ:
اؿَ :فَرَم َ
َ َْ َ َ َ َْ ْ ٌ
اىا َي ُيكد ّّي ب َح َج ٍرَ ،ق َ
اح باْل َمديَنةَ ،ق َ
الن ِب ِي  كبِيا رمقَ ،فَقاؿ َليا رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
يء ِب َيا ِإَلى َّ
اؿ:
َّللا ُ :فالَ ٌف َقَتَمؾ؟ َفَرَف َع ْت َ ْأر َس َياَ ،فأ َ
َ َ ٌََ
َع َاد َعَمْي َياَ ،ق َ
َ َ َُ ُ
َفج َ
ّ
الثالِ َث ِةُ :فالَ ف َقَتَم ِؾ؟ َف َخ َف َض ْت ْأرسياَ ،فدعا ِب ِو رسكؿ َّ ِ
ُفالَ ٌف َقَتَم ِؾ؟ َفرَفع ْت ْأرسياَ ،فَقاؿ َليا ِفي َّ
َّللا 
ٌ
َ ََ ََ
َ َ
َ َ َ ََ
َُ ُ
َفَقَتَم ُو"(ٕ).
كجو الدللة:

أف رسكؿ هللا  قتل ذلؾ الييكدؼ بقتمو لمجارية ،حيث قتميا بمثقل ،فمك كاف ال يجب القكد بالمثقل لما قتمو

رسكؿ هللا  كلما أقاـ القصاص عميو بنفس الطريقة التي قتميا بيا ،مما يدؿ عمى كجكب القصاص بو(ٖ).
ِ
ِ
يل َف ُي َك ِب َخْي ِر َّ
كدى َكاِ َّما ُيَق ُاد"(ٗ).
الن َ
ظَرْي ِفِ :إ َّما ُي َ
ٕ -عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿَ " :م ْف ُقت َل َل ُو َقت ٌ
كجو الدللة:

يعيف كجكب القكد في المحدد أك المثقل أك أؼ كسيمة(٘).
خير
أكلياء الدـ بيف القكد كالدية ،كلـ ِّ
إف النبي ّ 
َ
ج -القياس:
يقاس القتل بالمثقل الكبير عمى القتل بالمحدد؛ ألف كبلً منيما يقتل غالباً كمزىق لمركح(.)ٙ

المناقشة:

أصحاب القكؿ األكؿ القائمكف بأنو ال قصاص عمى القاتل بالمثقل الكبير أدل َة أصحاب القكؿ
ٔ -ناقش
ُ
الثاني القائميف بالقصاص في القتل بالمثقل الكبير بما يمي :حديث الجارية يحتمل أف النبي  كاف يعمـ أف
الييكدؼ قاطع طريق ،أك جعمو في العقكبة كقاطع الطريق؛ ألنو يسعى لئلفساد في األرض ،كقاطع الطريق
إذا قتل بعصا أك بسكط أك غيره بأؼ شيء كاف يقتل بو حداً ،كذلؾ جائز(.)ٚ

)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٖٚ/ٚ

)ٕ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الديات ،باب اذا قتل بحجر أك بعصا ،٘/ٜكأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو،

كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،باب ثبكت القصاص في القتل بالحجر كغيره مف المحددات ،كالمثقبلت ،كقتل
الرجل بالمرأةٖ.ٕٜٜٔ/
)ٖ)

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ.ٛٔٙ/

)ٗ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الديات ،باب مف قتل لو قتيل فيك بخير النظريف ،٘/ٜكأخرجو اإلماـ مسمـ في

صحيحو كتاب الحج ،باب تحريـ مكة كصيدىا كخبلىا كشجرىا كلقطتيا ،إال لمنشد عمى الدكاـٕ.ٜٛٛ/
)٘) المغني.ٕٕٙ/ٛ
))ٙ

المغني ،ٕٕٙ/ٛالعدة شرح العمدة ص.ٕ٘ٙ

) )ٚتكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٖٕ/ٛ
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ٕ -ناقش أصحاب القكؿ الثاني القائمكف بالقصاص في القتل بالمثقل الكبير أدل َة أصحاب القكؿ األكؿ
القائميف بأنو ال قصاص عمى القاتل بالمثقل الكبير بما يمي:
ِ
يد ِة )ٔ("...حديث ضعيف.
أ -حديث " ُك ُّل َش ْي ٍء ِس َكى اْل َحد َ
ب -ال يصح قصر القصاص عمى القتل بالمحدد ،فإف ىذا فيو مفسدة عظيمة ،إذ قد يتخذ القاتل مف ذلؾ
ذريع ًة ليفمت مف العقاب ،مما يؤدؼ إلى انتشار الجرائـ(ٕ).
جػ -أما استدالليـ مف المعقكؿ بقصر القصاص عمى القتل بالمحدد ،فيرد عميو بأنو ال يصح استثناء المثقل

مف العمدية ،خاصة كاذا ُعمـ أف مثمو يقتل غالباً ،كالعمكد الكبير كما في حكمو ،فاستعمالو المثقل الكبير في
القتل يدؿ عمى قصد القتل(ٖ).

قاؿ ابف الرفعة" :قاؿ الغزالي :معنى العمد ال يختمف بالجرح كالمثقل؛ فإف الجارح كما يؤثر في الظاىر بالشق
كالتخريب يؤثر المثقل في الباطف باليد كالترضيض"(ٗ).

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ المذاىب كأدلتيـ كمناقشتيا ،تبيف لي أف قكؿ الجميكر القائميف بكجكب

القصاص بالقتل بالمثقل الكبير ىك الراجح؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كمبلمستيا لمكاقع ،كسداً لمذرائع ،كألننا لك قمنا
بقكؿ اإلماـ أبي حنيفة؛ لكاف ذلؾ ذريعة لممجرميف بأف يتخذكا كسائل يككنكف مف خبلليا سالميف مف
القصاص؛ كلكاف ذلؾ مكافأة ليـ عمى إجراميـ كألُزىقت كثير مف األركاح البريئة ،كلساد الفساد بالمجتمع،
فتضيع بذلؾ حكمة الردع كالزجر الذؼ شرع مف أجميا القصاص ،كهللا أعمى كأعمـ.

ب -القتل بالمثقل الصغير:

بينت فيما سبق أقكاؿ الفقياء في القتل بالمثقل الكبير؛ كالعمكد كالحجر الكبير كغيره  ،كلكف ما الحكـ لك قتل

شخص غيره بمثقل صغير ،كالسكط الصغير كالعصا الصغيرة ،ىل يعتبر ىذا القتل قتبلً عمداً مكجباً

لمقصاص أـ ال؟

كقع الخبلؼ بيف أصحاب المذاىب الفقيية األربعة في حكـ القتل بالمثقل الصغير عمى ثبلثة مذاىب:
(٘)

أف القتل بالمثقل الصغير ىك قتل شبو عمد ،كما لك قتل بعصا صغيرة ،أك حجر

أكلً -مذىب الحنفية
قاتل
صغير ،أك سكط ،أك لكزة ،أك لكمة فيك غير مكجب لمقصاص؛ ألنو ال ُيقتل بو غالباً ،ككذلؾ لك كالى ال ُ
الضرب بالمثقل الصغير حتى المكت ،فيك قتل شبو عمد.
َ

)ٔ)

سبق تخريجو صٕٗ.

)ٕ)

التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٔٔٙ/ٛ

)ٖ)

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ.ٛٔٙ/

)ٗ)

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٖٓ/

)٘)

المبسكط لمسرخسيٖٓ ،ٕٔٙ/بدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚتبييف الحقائق.ٔٓٓ/ٙ
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ىذا في القتل بالمثقل الصغير مف غير الحديد ،أما القتل بالمثقل مف الحديد فيك مكجب لمقصاص ،سكاء
كاف صغي اًر أـ كبي اًر؛ ألف الحديد منصكص عميو كآلة لمقتل كالمنصكص عميو يعتبر شرعاً(ٔ).
ثانياً -مذىب المالكية(ٕ):

القتل بالمثقل الصغير؛ كالعصا كالحجر الصغير ،قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا كاف القتل عمى كجو

العداكة كالغضب ،كلـ يكف عمى كجو المعب كالتأديب مف صاحبيما.
(ٖ)

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(ٗ):

فيركف أف القتل بالمثقل الصغير يختمف باختبلؼ المجني عميو ،مف حيث الصحة كالمرض ،كالكبر

كالصغر ،كالصحة كالمرض ،كالبركدة كالح اررة ،فإف َقتل غيره بمثقل صغير ،ككاف المجني عميو صغي اًر أك
ضعيفاً أك مريضاً ،أك في شدة برد أك حر ،أك كالى الجاني في الضربات ،فيك عمد مكجب لمقصاص ،كاال

فبل قصاص.

قاؿ الشيرازؼ" :كاف ضربو بمثقل صغير في مقتل أك في رجل ضعيف أك في حر شديد أك في برد شديد أك
كالى بو الضرب ،فمات منو كجب عميو"(٘).

كقاؿ الكمكذاني" :كاف ضربو بمثقل صغير؛ كالسكط كالعصا الصغير كنحك ذلؾ في مقتل ،أك كرر بو

الضرب ،أك كاف ذلؾ في حاؿ ضعف قكة أك في حر أك برد ،فعميو القكد"(.)ٙ

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ فقياء المذاىب ،تبيف لي أف الراجح ىك قكؿ الشافعية كالحنابمة القائميف بأف

القتل بالمثقل الصغير يختمف باختبلؼ المجني عميو ،كيراعكف في ذلؾ أحكاؿ الجناية ،كىـ بذلؾ كسط بيف

الحنفية الذيف يجعمكف القتل بالمثقل الصغير شبو عمد دائماً ،كبيف المالكية القائميف بأنو عمد إف كاف عمى
كجو العداكة ،دكف النظر لمظركؼ كلؤلحكاؿ التي حصمت بيا الجناية ،كهللا تعالى أعمى كأعمـ.
ادلطهة انثانث :انقتم تانتحزيق تانُار:

كقبل أف أبدأ ببياف أقكاؿ الفقياء فيمف حرؽ غيره بأؼ كجو كاف ،أرػ مف الحكمة بمكاف أف أبيف حكـ الحرؽ
ككركده في الشريعة ،خاصة في ىذا الزماف الذؼ كثر فيو الخمط كالمغط بيف العكاـ ،كبعض المنتسبيف لمعمـ

دكف التحقيق في ىذه المسألة ،كمعرفة أقكاؿ أىل العمـ فييا ،خاص ًة كأف ىذه مسألة مختمف فييا ،كىي كاردة
في السنة ،فقد جاء عف أبي ىريرة  أنو قاؿ" :بع َثَنا رسكؿ َّ ِ
ِ
اؿِ :إ ْف َك َج ْد ُت ْـ ُفالَ ًنا َكُفالَ ًنا
َّللا  في َب ْع ٍث َفَق َ
ََ َ ُ ُ
)ٔ)

المبسكط لمسرخسي.ٕٖٔ/ٕٙ

)ٕ)

جامع األميات ص ،ٗٛٛالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٜٛ/ٛحاشية الدسكقيٗ ،ٕٕٗ/منح الجميل.ٜٔ/ٜ

)ٖ)

الميذبٖ ،ٔٚٙ/تكممة المطيعي لممجمكع  ،ٖٚ٘/ٔٛالنجـ الكىاج.ٖٖٓ/ٛ

)ٗ)

المغني ،ٕٕٙ/ٛالعدة شرح العمدة ص.ٕ٘ٙ

)٘)

التنبيو صٕٗٔ.

))ٙ

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٓ٘.
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الن ِارُ ،ث َّـ َقاؿ رسكؿ َّ ِ
َّللا ِ حيف أَرْدَنا ال ُخر ِِ
َف ُت ْح ِرُقكا ُفالَ ًنا َكُفالَ ًناَ ،كاِ َّف َّ
كىما ِب َّ
الن َار لَ
َمْرُت ُك ْـ أ ْ
َفأ ْ
ُ َ
َ َ
ََُ ُ
كج :إّني أ َ
َح ِرُق ُ َ
ِ ِ َِّ
كى َما"(ٔ).
كى َما َفا ْقُتُم ُ
َّللاَ ،فِإ ْف َك َج ْد ُت ُم ُ
ُي َع ّذ ُب ب َيا إل َّ ُ
كىذا الحديث أساس في ىذا المكضكع ،لكنو ال يحمل عمى ظاىره.

ابف بطاؿ" :قاؿ الميمب :ليس نييو  عف التحريق بالنار عمى معنى التحريـ ،كانما ىك عمى سبيل
قاؿ ُ
التكاضع هلل ،كأف ال يتشبو بغضبو في تعذيب الخمق؛ إذ القتل يأتي عمى ما يأتي عميو اإلحراؽ ،كالدليل عمى
أنو ليس بحراـ سمل الرسكؿ  عيف العرنييف بالنار في مصمى المدينة بحضرة الصحابة ،كتحريق عمى بف

أبى طالب الخكارج بالنار"(ٕ).

إذاً فالحرؽ مكجكد في الشريعة ،كانكاره فيو تتضيع لبعض األحاديث الكاردة عنو  ،فعف أنس بف مالؾ 
الن ِب ِي َ ن َفر ِمف ع ْك ٍلَ ،فأَسَممكاَ ،فاج َتككا ِ
قاؿَ " :ق ِد َـ َعَمى َّ
الص َد َق ِةَ ،فَي ْشَرُبكا ِم ْف
َف َيأ ُْتكا ِإ ِب َل َّ
َمَرُى ْـ أ ْ
ٌ ْ ُ
المديَن َة َفأ َ
ْ َْ َ
ْ ُ
ّ
ِ
ِ
اس َتا ُقكا ِ
ط َع
اْل ِب َلَ ،فَب َع َث ِفي آ َث ِارِى ْـَ ،فأ ُِت َي ِب ِي ْـ َفَق َ
أَْب َكال َيا َكأَْلَبان َيا َف َف َعُمكا َف َص ُّحكا َف ْارَتُّدكا َكَقَتُمكا ُر َع َات َياَ ،ك ْ
(ٖ)
ِ
َعُيَن ُي ْـُ ،ث َّـ َل ْـ َي ْح ِس ْم ُي ْـ َح َّتى َم ُاتكا"(ٗ).
أَْيدَي ُي ْـ َكأَْر ُجَم ُي ْـ َك َس َم َل أ ْ
قاؿ ابف بطاؿ في شرحو ليذا الحديث" :استدؿ منو البخارؼ أنو لما جاز تحريق أعينيـ بالنار ،كلك كانكا لـ

يحرقكا أعيف الرعاء ،أنو أكلى بالجكاز تحريق المشرؾ إذا أحرؽ المسمـ ،كركػ سحنكف عف ابف القاسـ أنو ال
بأس برمي المركب مف مراكب العدك بالنار إذا بدأكنا بالرمي ،كاف كاف فييـ أسرػ مسممكف كنساء كصبياف
ليـ ،ككذلؾ حديث النبي عميو السبلـ الذػ أحرؽ فيو النمل ،فيو دليل عمى جكاز التحريق؛ ألف هللا إنما
عاتبو في تحريق جماعة النمل التي لـ تقرصو ،كلـ ُي ْعمِمو أف ذلؾ مف فعمو حراـ ،كال أنو أتى كبيرة"(٘).
ككذلؾ الفقياء كثي اًر ما تناكلكا قضية الحرؽ كالعقكبة بيا ،خاصة ألصحاب الجرائـ القبيحة.
نبي  مف الييكد كالنصارػ فأرػ لئلماـ أف يحرقو مف اإلحراؽ أك
قاؿ المبل عمي القارؼ" :مف شتـ ال َّ
التحريق بالنار أؼ ابتداء ،كاف شاء اإلماـ قتمو ثـ حرؽ ُجثَّتو أؼ جيفتو ،كاف شاء أحرقو بالنار حياً إذا تيافتكا
في سبو ،أؼ تساقطكا كتكرر منيـ كتبالغكا ،كلعل التحريق حياً مف باب السياسة"(.)ٙ
كقد اختمف الصحابة  كمف بعدىـ في حكـ القتل بالتحريق ،فبعضيـ أجازه كرأػ فيو إباحة ،كأف النصكص
الكاردة في النيي عنو ىي لمتنزيو كما سبق ،كمنيـ مف رأػ أنيا لمكراىة كالحرمة كىذه آراؤىـ في ذلؾ:

القكؿ األكؿ :القتل بالتحريق حراـ:
)ٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو  ،كتاب الجياد كالسير ،باب ال يعذب بعذاب هللاٗ.ٙٔ/

)ٕ)

شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ٘.ٕٔٚ/

)ٖ) كمعنى السمل كما قاؿ أبك عبيد" :أف تفقأ العيف بحديدة محماة أك بغير ذلؾ" ،اإلفصاح عف معاني الصحاح٘.ٔٙٔ/
)ٗ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الحدكد ،باب المحاربيف مف أىل الكفر كالردة.ٕٔٙ/ٛ

)٘)

شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ٘.ٜٔٚ/

))ٙ

شرح الشفإ.ٗٛٗ/
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كممف قاؿ بذلؾ مف الصحابة  عمر بف الخطاب كعبد هللا بف عباس كغيرىما ،سكاء كاف ذلؾ بسبب

كفر ،أك في حاؿ مقاتمة أك كاف قصاصاً(ٔ) ،كركؼ ىذا القكؿ عف اإلماـ مالؾ كىك ركاية عند الحنابمة(ٕ).

قاؿ ابف رشد" :اختمفكا في تحريقيـ بالنار؛ فكره قكـ تحريقيـ بالنار ،كرمييـ بيا ،كىك قكؿ عمر ،كيركػ عف

مالؾ"(ٖ).

القكؿ الثاني :القتل بالتحريق جائز:
(ٗ)

كممف قاؿ بذلؾ الحنفية

(٘)

كالشافعية

كالحنابمة في ركاية( ،)ٙكذىب إلى ذلؾ مف الصحابة عمي بف أبي

طالب كخالد بف الكليد  ،كمف التابعيف سفياف الثكرؼ كعمار الدىني( ،)ٚكمنيـ مف طبق ذلؾ حقيقة كعمي

كخالد .)ٛ(

األدلة:

استدؿ اْلماـ مالؾ كالحنابمة في ركاية كغيرىـ مف السمف القائمكف بحرمة الحرؽ مف السنة بما يمي:
عف أبي ىريرة  أنو قاؿ" :بع َثَنا رسكؿ َّ ِ
ِ
كىما ِب َّ
الن ِار ،ثُ َّـ
اؿِ :إ ْف َك َج ْد ُت ْـ ُفالَ ًنا َكُفالَ ًنا َفأ ْ
َّللا  في َب ْع ٍث َفَق َ
ََ َ ُ ُ
َح ِرُق ُ َ
َقاؿ رسكؿ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ َِّ
َف ُت ْح ِرُقكا ُفالَ ًنا َكُفالَ ًناَ ،كاِ َّف َّ
َّللا،
َمْرُت ُك ْـ أ ْ
َّللا  حي َف أََرْدَنا ال ُخُر َ
الن َار لَ ُي َع ّذ ُب ب َيا إل َّ ُ
َ َُ ُ
كج :إّني أ َ
كى َما"(.)ٜ
كى َما َفا ْقُتُم ُ
َفِإ ْف َك َج ْد ُت ُم ُ
كجو الدللة:

أف النبي  نيي عف التحريق كىذا خبر بمعنى النيي(ٓٔ).

استدؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة في ركاية كغيرىـ عمى جكاز الحرؽ بالقرآف كالسنة كالقياس:

أكلً -القرآف:
ِ
كى ْـ}(ٔٔ).
يف َحْي ُث َك َج ْد ُت ُم ُ
قكلو تعالىَ { :فا ْقُتُمكا اْل ُم ْش ِرك َ
)ٔ)

فتح البارؼ.ٔ٘ٓ/ٙ

)ٖ)

بداية المجتيدٕ.ٔٗٛ/

)ٕ) مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ،ٖٚ٘ٗ/ٚالمسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕٙٗ/
)ٗ) بدائع الصنائع ،ٔٗٔ/ٚالنير الفائقٖ.ٕٖٓ/

)٘) األـٗ ،ٕ٘ٛ/العزيز شرح الكجيزٔٔ ،ٖٜ٘/النجـ الكىاج.ٕٜٗ/ٛ
) )ٙشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،ٕٖ٘/ٙالمبدعٖ.ٕٜٖ/
))ٚ

ىك اإلماـ المحدث ،أبك معاكية عمار بف معاكية بف أسمـ البجمي ،ثـ الدىني ،الككفي حدث عف :سعيد بف جبير ،كابراىيـ

النخعي ،كابراىيـ التيمي ،كأبي سممة بف عبد الرحمف ،كسالـ بف أبي الجعد ،كأبي الطفيل الذؼ لو رؤية ،كعنو :شعبة ،سفياف،
كاسرائيل ،كشريؾ ،كابف عيينة ،كعبيدة بف حميد ،ككلده؛ معاكية بف عمار ،كثقو :أحمد بف حنبل ،كجماعة ،تكفي :سنة ثبلث
كثبلثيف كمائة ،سير أعبلـ النببلء.ٖٔٛ/ٙ

) )ٛبداية المجتيدٕ ،ٔٗٛ/فتح البارؼٔ٘ٓ/ٙكما بعدىا.
))ٜ

سبق تخريجو.ٗٙ

)ٓٔ)
)ٔٔ)

فتح البارؼ.ٔ٘ٓ/ٙ

سكرة التكبة آية ٘.
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كجو الدللة:

ِ
يستثف قتبلً مف قتل(ٔ).
أف هللا  أمر بقتل المشركيف كلـ
ثانياً -السنة:

الن ِب ِي َ ن َفر ِمف ع ْك ٍلَ ،فأَسَممكاَ ،فاج َتككا ِ
حديث أنس بف مالؾ  قاؿَ " :ق ِد َـ َعَمى َّ
َف َيأ ُْتكا
َمَرُى ْـ أ ْ
ٌ ْ ُ
المديَن َة َفأ َ
ْ َْ َ
ْ ُ
ّ
الص َد َق ِةَ ،فَي ْشَرُبكا ِم ْف أَْب َكالِ َيا َكأَْلَب ِان َيا َف َف َعُمكا َف َص ُّحكا َف ْارَتُّدكا َكَقَتُمكا ُر َع َات َياَ ،كا ْس َتا ُقكا ِ
اْل ِب َلَ ،فَب َع َث ِفي
ِإ ِب َل َّ
آ َث ِارِىـَ ،فأ ُِتي ِب ِيـ َفَق َ ِ
َعُيَن ُي ْـُ ،ث َّـ َل ْـ َي ْح ِس ْم ُي ْـ َح َّتى َم ُاتكا"(ٕ).
ط َع أَْيدَي ُي ْـ َكأَْر ُجَم ُي ْـ َك َس َم َل أ ْ
َ ْ
ْ
كجو الدللة:

فعل النبي  بتحريق أعينيـ ألنيـ غدركا كقتمكا كسرقكا(ٖ).
ثالثاً -القياس:

القياس عمى فعل الصحابة مع المرتديف ،ككما حرؽ أبك بكر  البغاة بحضكر الصحابة(ٗ).

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ تبيف لي أف الراجح ىك القكؿ بجكاز الحرؽ؛ لؤلدلة السابقة،

كلفيـ الصحابة لمنصكص الكاردة بالنيي عمى التنزيو ،كفعميـ أكبر دليل عمى ذلؾ كمف تمؾ األفعاؿ:
ِ
ِ ِ
َحَرَق ُي ْـ"(٘).
ٔ -تحريق عمي  لمزنادقة فعف عكرمة  قاؿ" :أُت َي َعم ّّيِ ،ب َزَناد َق ٍة َفأ ْ
ٕ -أف أبا بكر  أمر بتحريق مف ارتد كعاث في األرض الفساد كالفجاءة مف بني سميـ ،الذؼ زعـ أنو
أسمـ كطمب مف أبي بكر جيشاً يسير معو ،فمما جيز لو أبك بكر  جيشاً كسار معو صار يقتل المسمميف
الصديق بذلؾ بعث كراءه جيشاً كأمكف منو بالبقيع ،كجمع يداه إلى قفاه
كالمرتديف كيأخذ األمكاؿ ،فمما عمـ
ّ
كألقي في النار(.)ٙ

كال أحد يستطيع القكؿ بأف أبا بكر الصديق  لـ يفعل ذلؾ عمى مؤل مف الصحابة  أجمعيف ،ككذلؾ أبك

بكر مجتيد كال يضره مخالفة غيره.

ٖ -ككذلؾ فعل خالد  بمالؾ بف نكيرة حيف ارتد عف اإلسبلـ كاتبع سجاح بنت الحارث بف سكيد بف عقفاف
التغمبية ،قطع عنقو كطبخ رأسو مع حجريف كأكل منيا(.)ٚ

)ٔ)

بداية المجتيدٕ.ٔٗٛ/

)ٕ)

سبق تخريجو ص.ٗٙ

)ٖ) شرح صحيح البخارؼ البف بطاؿ٘.ٜٔٚ/
)ٗ)

فتح البارؼ.ٔ٘ٓ/ٙ

)٘)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ ،باب حكـ المرتد كالمرتدة كاستتابتيـ.ٔ٘/ٜ

))ٙ

البداية كالنياية.ٖٕ٘/ٙ

))ٚ

المرجع السابق.ٖ٘ٗ/ٙ
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كرغـ أف كثي اًر مف الصحابة مف أنكر ىذا الفعل عمى خالد ،إال أنو ال يمكف إنكار صدكر ىذا الفعل مف كبار

الصحابة كفقيائيـ كمجتيدييـ؛ لذلؾ رجحت القكؿ بجكاز الحرؽ.

كبعد عرض مسألة كركد الحرؽ كجكازه في الشريعة ،أبدأ ببياف أقكاؿ الفقياء فيمف قتل غيره بالتحريق ىل

يقتل بو أـ ال؟.
باتفاؽ الفقياء(ٔ)القتل بالتحريق قتل عمد مكجب لمقصاص؛ ألف النار تعمل عمل السبلح في تفريق الجسد.
قاؿ ابف نجيـ" :إذا أحرؽ رجبلً بالنار يقتل بو؛ ألف النار تفرؽ األجزاء كتبعضيا كتعمل عمل الحديد"(ٕ).
قاؿ أبك الحسيف العمراني" :كاف طرحو في نار في حفير ،فمـ يمكنو الخركج منيا حتى مات كجب عميو القكد؛
ألنو قتمو بما يقتل غالباً"(ٖ).
كال يقتص ممف حرؽ إال بالسيف عند الحنفية كقكؿ لممالكية كقكؿ لمحنابمة(ٗ).
كأما الشافعية كقكؿ لممالكية كلمحنابمة(٘) :يقتص منو بالحرؽ.
ابف رشد" :ال يقاد مف ساقي السـ بالسـ ،كال مف حرؽ رجبلً بالنار لـ يقتل بالنار؛ ألنيما مف المثل كلكف
قاؿ ُ
يقتل بالسيف ،فقكؿ أصبغ خبل ؼ لقكؿ ابف القاسـ كركايتو عف مالؾ في القكد بالنار كبالسـ؛ ألنو إذا قيد

عمى مذىب مالؾ مف القاتل بالسـ بالسـ ،فأحرػ أف يقاد مف القاتل بالنار بالنار"(.)ٙ
قاؿ الشافعي" :كاف طرحو في نار حتى يمكت طرح في النار حتى يمكت"(.)ٚ
ِ ِ َِّ
إف َّ
َّللا"
كقالكا في حديثَّ " :
الن َار لَ ُي َع ّذ ُب ب َيا إل َّ ُ

()ٛ

)ٔ)

فكارد في غير القصاص؛ ألف القصاص مماثمة ليس

الجكىرة النيرةٕ ،ٜٔٔ/الدر المختار ص ،ٜٙٚمجمع األنيرٕ ،ٙٔ٘ /عقد الجكاىر الثمينةٖ ،ٜٔٓٓ/البياف

كالتحصيل ،ٕٙ/ٔٙالعزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖٕٔ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖ٘/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص ،٘ٓٙمنتيى
اإلرادات ٘.ٛ/
)ٕ) تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق.ٖٕٚ/ٛ
)ٖ)

البياف في مذىب اإلماـ الشافعئٔ.ٖٖٜ/

)ٗ)

المبسكط لمشيبانيٗ ،ٕٗٛ/مختصر القدكرؼ ص٘ ،ٔٛالنكادر كالزياداتٗٔ ،ٔٙٗ/البياف كالتحصيل ،ٕٙ/ٔٙالمسائل

الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ ،ٕٖٙ/المغني.ٖٓٗ/ٛ
)٘)

النكادر كالزياداتٗٔ ،ٔٙٗ/البياف كالتحصيل ،ٕٙ/ٔٙالحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٖٜٔ/المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف

كالكجييفٕ ،ٕٖٙ/المغني.ٖٓٗ/ٛ
))ٙ

البياف كالتحصيل.ٕٙ/ٔٙ

))ٚ

الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٖٜٔ/

))ٛ

سبق تخريجو ص.ٗٙ
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بعذاب ،كانما ىك استيفاء حق(ٔ) ،كلو أف يفعل بو مثل ما فعل ،أؼ :مف كل كجو لما ركػ البراء بف عازب

اه"(ٕ).)ٖ(.
اهَ ،ك َم ْف َغَّر َ
أف النبي  قاؿَ " :م ْف َحَّر َ
ؽ َغَّرْقَن ُ
ؽ َحَّرْقَن ُ
الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك قكؿ الشافعية القائميف بالقصاص بالمثل كالتحريق ،خبلفاً لمحنفية؛ لقكلو َ " :م ْف
اه"(ٗ) ،كألنو ال مثمة بالقصاص ،كألف القاتل إذا عمـ أنو سيقتص منو بالطريقة
اهَ ،ك َم ْف َغَّر َ
َحَّر َ
ؽ َغَّرْقَن ُ
ؽ َحَّرْقَن ُ

التي قتل بيا فإنو حتماً لف يقتل غيره بالحرؽ كغيره.
ادلطهة انزاتغ :انقتم تانتغزيق:

أكلً -تعريف التغريق:

التغريق مأخكذ مف الغرؽ ىك الراسب في الماء ،كالغريق الميت فيو ،كقد أغرقو غيره كغرقو ،فيك مغرؽ
كغريق ،قاؿ أبك عدناف :الغرِؽ الذؼ قد غمبو الماء كلما يغرؽ ،فإذا غرؽ فيك الغريق(٘).

كالتغريق :القتل ،كأصمو :أف القابمة كانت تغرؽ المكلكد في ماء السمى عاـ القحط ليمكت(.)ٙ

كقد اختمف الفقياء في حكـ القتل بالتغريق في الماء عمى ثبلثة مذاىب:

أكلً -مذىب الحنفية(:)ٚ
التغريق بالماء الكثير قتل شبو عمد عند اإلماـ ال يكجب القصاص ،كعند الصاحبيف قتل عمد مكجب
لمقصاص ،كيشترط أف يككف الماء عظيماً ،بحيث ال تمكنو النجاة ليككف عمداً مكجباً لمقصاص.

الممَقى فيو الخركج منو ،كال يكجد مانع ،أك كاف الماء عظيماً كالممقى يحسف
أما إذا كاف الماء قميبلً كيستطيع ُ
السباحة ،فيك شبو عمد عند اإلماـ كالصاحبيف(.)ٛ

ثانياً -مذىب المالكية(:)ٜ
عداكة ،كالغالب أنو لف
يرػ المالكية أف التغريق إما لمحسف العكـ أك لغير محسف لمعكـ؛ فإف كاف لمحسنو
ً
ينجك لبرد أك ضعف فيو ...فيك عمد مكجب لمقصاص ،كاف كاف لعباً ففيو الدية.
)ٔ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٔٗٓ/

)ٕ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الجراح ،باب عمد القتل بالحجر كغيره مما األغمب أنو ال يعاش مف

مثمو ،ٜٚ/ٛقاؿ عنو األلباني ضعيف ،إركاء الغميل.ٕٜٗ/ٚ
)ٖ)

كفاية النبيو٘ٔ.ٗٛٔ/

)ٗ)

سبق تخريجو في نفس الصفحة.

)٘)

لساف العربٓٔ.ٕٖٛ/

))ٙ

القامكس المحيط صٗٔ.ٜ

))ٚ

مجمع األنيرٕ ،ٕٕٙ/حاشية ابف عابديف.ٖ٘ٗ/ٙ

))ٛ

حاشية ابف عابديف.ٖ٘ٗ/ٙ

))ٜ

البياف كالتحصيل ،ٕٙ/ٔٙالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب  ،ٔٔٙ/ٛحاشية الدسكقيٗ.ٕٙ٘/
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أما لغير محسف العكـ؛ فإف كاف التغريق لعباً أك عداكةً فيك عمد مكجب لمقصاص ،كألنو ال يتصكر نجاتو،

أما إف كاف يظف نجاتو ففيو الدية سكاء لعباً أك عداكة كاف كاف يشؾ في نجاتو ،فإف طرحو لعباً ففيو الدية،
كاف طرحو عداكة ففيو القصاص(ٔ).
كيقتص عند المالكية ممف غرؽ بالتغريق ،بنفس الصكرة التي قتل فييا.
ُ

قاؿ الدسكقي" :فمف قتل شخصاً بالتغريق ،أك بالخنق فإنو يفعل بو مثل ذلؾ"(ٕ).
(ٖ)

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(ٗ):

يرػ الشافعية أف التغريق في الماء الذؼ ال يمكف الخبلص لكثرتو ،أك لضعف الممقى فيو ،أك ككنو مكتكفاً،
كى َد ٍة(٘) أك ألقاه فيو ،كمات مف اإللقاء فيك عمد مكجب لمقصاص؛
أك َزِمناً أك صغي اًر ،أك لككنيا في بئر أك ْ

ألنو يقتل غالباً ،كال فرؽ في كجكب الَق َكد بيف أف يمكت في الحاؿ أك بعد خركجو مف الماء كالنار ،أما لك
أمكنو التخمص مف الغرؽ بالسباحة اك زكرؽ أك غير ذلؾ ،كلـ يفعل ففي ىذه الحالة في كجكب الدية عند

الشافعية قكالف األكؿ تجب الدية كىذا مذىب الحنابمة كالثاني ال تجب.
قاؿ المطيعي" :كاف شد يديو كرجميو كطرحو في ساحل ،فزاد الماء كىمؾ فيو نظرت ،فإف كانت الزيادة
معمكمة الكجكد المد بالبصرة ،فيك عمد محض كيجب بو القصاص؛ ألنو قصد تغريقو كاف كاف قد يزيد ،كقد
ال يزيد فيك عمد خطأ كتجب بو الدية المغمظة ،فإف كاف في مكضع ال يزيد فيو الماء فزاد كىمؾ فيو ،فيك
خطأ محض ،كتجب فيو الدية مخففة"(.)ٙ
كاف طرحو في ماء يمكنو التخمص منو ،فالتقمو الحكت فبل قكد ،أما إف لـ يمكنو التخمص؛ فيناؾ قكالف عند
الشافعية كالحنابمة ،أحدىما :القكد كىك األظير عند الشافعية ،كالثاني :ال قكد بل دية شبو عمد ،ما لـ يعمـ
أف بو حكتاً يمتقـ كاال فالقكد(.)ٚ
ؽ
كالقصاص عند الشافعية كقكؿ لمحنابمة في التغريق يككف بالمثل ،فيغرؽ مف غرؽ؛ لقكلو َ " :ك َم ْف َغَّر َ
)ٔ) الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ ،ٕٖٗ/التاج كاإلكميل.ٖٓٗ/ٛ
)ٕ)

حاشية الدسكقيٗ.ٕٙ٘/

)ٖ)

التنبيو صٕٗٔ ،العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖٔٗ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖ٘/فتح الكىابٕ.ٔ٘٘ /

)ٗ) المبدع ،ٜٔ٘/ٚمنتيى اإلرادات٘.ٛ/
)٘)
الك ْى َدةُ :الحفرة في األرض ،قاؿ الخميل :الكىد المكاف المنخفض كأنو حفرة .كتقكؿ أرض كىدة  ..كمكاف كىد .كالكىد يككف
َ
اسما لمحفرة ،المنتخب مف كبلـ العرب صٓٗٗ ،البارع في المغة صٔٗٔ.
ً

) )ٙتكممة المطيعي لممجمكع.ٔٓ/ٜٔ
))ٚ

الغرر البيية٘ ،ٔٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٛ/
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اه"(ٔ) ،كألف القصاص مكضكع عمى المماثمة ،فجاز أف يستكفى القصاص بالتغريق(ٕ).
َغَّرْقَن ُ
السي ِ
ف"(ٖ).)ٗ(.
كالركاية األخرػ لمحنابمة أف القصاص ال يككف إال بالسيف لقكلو َ" :ل َق َكَد ِإَّل ِب َّ ْ

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء تبيف لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو المالكية مف أف التغريق لمحسف

عداكة قتل عمد مكجب لمقصاص ،كاف كاف لعباً ففيو الدية ،أما التغريق لغير محسف العكـ فيك قتل
العكـ
ً
عمد مكجب لمقصاص سكاء أكاف التغريق لعباً أك عداكة.
ادلطهة اخلايش :انقتم تاإلنقاء يف يٓهكح:

ٍ
مسعكر.
كأف يجمع بيف شخص كحية أك أسد أك عقرب أك كمب
كلمفقياء في ذلؾ ثبلثة مذاىب:

أكلً -مذىب الحنفية(٘):
ٍ
برجل فبل قكد عميو كال دية ،إنما يعزره اإلماـ بأف يحبسو إلى أف يمكت ،أؼ
يرػ الحنفية أف مف فعل ذلؾ
يقتمو بالصبر ،كقيل :عميو الدية عند أبي حنيفة.

قاؿ ابف عابديف" :فبل قكد فيو كال دية لك أدخمو في بيت كأدخل معو سبعاً كأغمق عميو الباب فقتمو السبع،
ككذا لك نيشتو حية أك لسعتو عقرب ،كاف فعل ذلؾ بصبي فعميو الدية"(.)ٙ

دليميـ:
ِ
الممقي في الميمكة متسبب كال شيء عميو ،كالحية كالعقرب كاألسد ىك مف باشر الجناية ،كىـ غير مكمفيف
فتصبح ىد اًر ،كفعل األسد كالحية جنس كاحد؛ ألنو ىدر في الداريف(.)ٚ
ثانياً -مذىب المالكية( )ٛكالحنابمة(:)ٜ

ٍ
ٍ
ٍ
قتل عمد
المالكية يركف أف اإللقاء في ميمكة؛ كجمع بيف
شخص كأسد ،أك حية أك عقرب ،أك كمب ينيشو ُ
مكجب لمقصاص ،إذا كاف مثمو يقتل غالباً ،أك ال يقتل غالباً كلكف الممَقى مات مف الخكؼ ،كال يقبل قكلو أنو

)ٔ)

سبق تخريجو صٓ٘.

)ٕ)

تكممة المطيعي لممجمكع  ،ٗ٘ٛ/ٔٛبحر المذىبٕٔ.ٖٔٔ/

)ٖ)

سبق تخريجو صٓٔ.

)ٗ) الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٚٗ/المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕٖٙ/
)٘)

قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار.ٜٔٓ/ٚ

))ٙ

حاشية ابف عابديف.٘ٗٗ/ٙ

))ٚ

الدر المختار صٕٓ.ٚ

) )ٛشرح مختصر خميل لمخرشي ،ٜ/ٛحاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٖٕٗ/منح الجميل.ٕٖ/ٜ
))ٜ

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٓ٘.
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ألقاه عمى كجو المعب كالتأديب ،كاف كانت الحية ميتة أك صغيرة ال تقتل ،فإف رماىا عمى كجو المعب ففيو
الدية ،كاف كانت عمى كجو العداكة ففييا القكد.

كىذا ما يراه الحنابمة إذا كاف فعل الحية كالعقرب ...في اإلنساف مما يقتل غالباً أك يقتل مثمو ،كاف كاف ال

يقتل غالباً فالدية كال قكد.
قاتبل ،أك يجمع بينو كبيف أسد ،أك نمر ،أك حية ،في مكضع ضيق،
سبعا ً
قاؿ ُ
ابف قدامة" :أف ينيشو حية ،أك ً

فعبل ،لك فعمو الممقي أكجب القكد ،ففيو
غالبا ،ففعل بو السبع ً
أك ألقاه مكتكًفا بيف يدؼ أسد أك نحكه مما يقتل ً

غالبا ...فبل قكد
القكد؛ ألف فعل السبع كفعمو؛ ألنو صار آلة لو ...كاف كانت الحية مما ال يقتل سميا ً

غالبا"(ٔ).
فييا ...كاف ألقاه مكتكًفا في أرض مسبعة ،أك ذات حيات فقتمتو ،فبل قكد فيو؛ ألنو مما ال يقتل ً
كقيل :إف ألقاه مكتكفاً عميو القصاص ،قاؿ ابف قدامة" :كاف ألقاه مكتكفاً بيف يدؼ األسد ،أك النمر ،في

فضاء ،فأكمو ،فعميو القكد ،ككذلؾ إف جمع بينو كبيف حية في مكاف ضيق ،فنيشتو فقتمتو ،فعميو القكد"(ٕ).

ثالثاً -مذىب الشافعية(ٖ):

ِ
ؽ
السباع كاْلتي :إذا جمع شخص بيف رجل كالسبع في مكاف ضيق؛
يفر الشافعية بيف الحية كما ماثميا ك ّ
عادة ،كىذا في الصبي كالبالغ ،أما اذا
كزبية األسد أك بيت صغير كجب القكد؛ ألف َّ
السُبع يثب عمى اإلنساف ً

ألقاه في أرض مسبعة كالمكاف كاسع فبل قكد.

قاؿ الدميرؼ" :ألنو لـ ُيمجئ السبع إليو؛ بل الغالب مف حاؿ السبع الفرار مف اإلنساف"(ٗ) ،ككذلؾ ال دية
عميو(٘).
أما إذا كتفو كتركو في مكضع لمحيات ،فبل قكد سكاء كاف المكاف كاسعاً أـ ضيقاً؛ ألف الحية تفر مف اْلدمي

عادة ،لكف إف أنيشو حية أك ألدغو عقرباً نظر؛ إف كانت تقتل غالباً كجب القصاص ،كاف كانت مما ال تقتل
ً

غالباً ،فقكالف؛ أحدىما :أنو شبو عمد؛ ألنو لـ يظير منو قصد القتل ،كالثاني :أنو يتعمق بو القصاص؛ ألف
نيشيا يشق الجمد ،ككذلؾ لك عرضو الفتراس السبع الذؼ يقتل غالبا؛ كاألسد كالذئب ،كجعمو كاليدؼ لو،

حتى صار السبع كالمضطر إليو.

الترجيح:

مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة تبيف لي أف الراجح ىك التفصيل الذؼ ذىب إليو المالكية

كقل مف ينجك منيا أحد ،كقكؿ الحنفية فيو تضييع كىدر لركح
كالحنابمة؛ ألف ىذه حيكانات قاتمة غالباًَّ ،
)ٔ)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٛ/

)ٕ)

المغني.ٕٙٗ/ٛ

)ٖ)

الميذبٖ ،ٔٚٚ/العزيز شرح الكجيزٓٔٔ٘ٓ /كما بعدىا.

)ٗ)

النجـ الكىاج.ٖ٘ٗ/ٛ

)٘)

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٕٗ/
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المجني عميو ،كقكؿ الشافعية بالتفريق بيف الحية كما ماثميا كالسباع كالمكاف الضيق كالكاسع فيو ذريعة لتفمت
الجاني مف العقكبة ،كمف المعركؼ اليكـ أف ىذه الحيكانات تربى في الحدائق ،فيب أف شخصاً حبس آخر

عادة؟
في قفص صغير تسكف فيو حية ليقتمو ،أيعقل أف يسمـ مف القصاص ألف الحية تيرب مف اْلدمي
ً
كمف المعمكـ يقيناً أف الحية تقتل غالباً.

ادلطهة انضادس :انقتم تاإلتزج:

اختمف الفقياء فيمف قتل غيره باإلبرة ،ىل يعتبر قتل عمد مكجباً لمقكد أـ ال ،عمى ثبلثة مذاىب:
أكلً -مذىب الحنفية(ٔ):
يرػ اإلماـ أبك حنيفة أف القتل باإلبرة أك ما يشبييا ال يكجب القكد ،حتى كلك كاف متعمداً(ٕ).

قاؿ ابف مكدكد المكصمي" :كركػ أبك يكسف عف أبي حنيفة فيمف ضرب رجبلً بإبرة كما يشبيو عمداً ،فمات
عادة"(ٖ).
ال قكد فيو؛ ألف اإلبرة ال يقصد القتل بيا ً

كيفرؽ الصاحباف بيف غرز اإلبرة في مقتل أك في غير مقتل فأكجبا القصاص إذا كاف في مقتل لقصده القتل،
كأما إذا كاف في غير مقتل فبل يكجب القصاص(ٗ).

ثانياً -مذىب المالكية(٘):
يرػ المالكية أف القتل بغرز اإلبرة قتل مكجب لمقصاص ،سكاء كاف الغرز في مقتل أك غير مقتل ،إذا كاف

الفعل عمداً عمى غير كجو المعب كالتأديب(.)ٙ

طعاما كشرًابا حتى يمكت فيتعيف القتل بالسيف"(.)ٚ
قاؿ الزرقاني" :نخسو بإبرة أك منعو
ً
ثالثاً -مذىب الشافعية( )ٛكالحنابمة(:)ٜ

مكجب لمقصاص ،أما إف غرز اإلبرَة في غير مقتل؛
عمد
يركف أف غرز اإلبرة في مقتل كالدماغ ،قتل ٌ
ٌ
كالفخذ ،فإف حصل لو كرـ إلى أف مات ففيو القكد؛ لحصكؿ أثر الجناية كسريانيا ،كاف لـ يعقبيا كرـ كمات
في الحاؿ ففيو ثبلثة أقكاؿ:
)ٔ)

االختيار٘ ،ٕٖ/لساف الحكاـ صٓ ،ٖٜحاشية ابف عابديف.ٕ٘ٛ/ٙ

)ٕ)

عيكف المسائل لمسمرقندؼ صٖ.ٕٛ

)ٖ)

االختيار٘.ٕٖ/

)ٗ)

درر الحكاـٕ ،ٜٖ/تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٕٜ/ٛ

)٘) حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٖٚٔ/شرح مختصر خميل لمخرشي.ٔٗ/ٛ
))ٙ

الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،ٖ٘ٙٔ/ٚكىذه العبارة لـ يذكرىا المالكية نصاً كانما استنبط فقييا الدكتكر كىبة الزحيمي مف كتاب

الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/
) )ٚشرح الزرقاني عمى مختصر خميل.ٜٗ/ٛ
))ٛ

كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٕ/النجـ الكىاج.ٖٖٔ/ٛ

))ٜ

المغني ،ٕٙٔ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٕٔ/ٜ
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األكؿ :أنو عمد؛ ألف العبرة بالجرح ،كاإلبرة حديدة ليا مكر في البدف ،فيي كالمسمة.

الثاني :ىك قتل شبو عمداً؛ ألف اإلبرة ال تقتل في الغالب ،كالظاىر أنو لـ يمت منيا ،كانما صادؼ غرز
اإلبرة انتياء أجمو.

الثالث :ال شيء عميو؛ ألنو مات بسبب آخر(ٔ).
قاؿ الماكردؼ" :اإلبرة ،فإف كانت في مقتل؛ كالنحر كالصدر كالخاصرة كالعيف ففييما القكد ،كاف كانت في
غير مقتل؛ كاأللية كالفخذ نظر حاليا ،فإف اشتد ألميا كلـ يزؿ المجركح بيا َزِمناً منيا حتى مات ففييا القكد،
كاف لـ تؤلـ نظر في المكت فإف تأخر زمانو بعد الجرح بيا ،فبل قكد فييا ،كال دية لعدـ تأثيرىا في الحاؿ،

كاف مات معيا في الحاؿ ففي كجكب القكد كجياف"(ٕ).

قاؿ ابف قدامة" :أك غرزه بإبرة أك شككة نظرت؛ فإف كاف في مقتل فيك عمد أيضاً؛ ألف اإلصابة بذلؾ في

المقتل؛ كالجرح بالسكيف في غير المقتل ،كاف كاف في غير مقتل؛ نظرت ،فإف كاف قد بالغ في إدخاليا في

البدف ،فيك كالجرح الكبير؛ ألف ىذا يشتد ألمو ،كيفضي إلى القتل ،كالكبير ،كاف كاف الغكر يسي اًر ،أك جرحو

بالكبير جرحاً لطيفاً ...إف بقي مف ذلؾ ضمناً حتى مات ،ففيو القكد؛ ألف الظاىر أنو مات منو ،كاف مات
في الحاؿ ،ففيو كجياف"(ٖ).

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء تبيف لي أف الراجح ما ذىب إليو الصاحباف كالشافعية كالحنابمة ،كىك أف

القتل باإلبرة يككف عمداً إف كاف غرزىا في المقتل؛ ألف الغرز في المقتل دليل عمى قصد القتل ،كاف كاف في
غير مقتل فأميل إلى قكؿ الشافعية كالحنابمة في أنو عمد إذا بقي المجني عميو زمناً إلى المكت ،فإف مات

فك اًر فميس بعمد.

ادلطهة انضاتغ :انقتم تاخلُق ٔيُغ انتُفش:

عرؼ البركتي ِ
"عصر الحمق حتى يمكت"(ٗ).
الخنق بأنو:
ّ
ُ

شخص شخصاً آخر ،كمنعو مف التنفس حتى مات خنقاً؛ ىل يقاد مف الخانق أـ ال؟
كعميو إذا خنق
ٌ
لمفقياء في ذلؾ ثبلثة مذاىب:

أكلً -مذىب الحنفية(٘):
يرػ اإلماـ أبك حنيفة أف القتل خنقاً ال يكجب القكد؛ ألنو قتل شبو عمد ،كيستدؿ اإلماـ عمى ذلؾ :بأنو

ِ
ص ِر أكثر مف مرة،
يشترط في اْللة أف تككف معدة لمقتل كقاتمة ،كالخنق ليس معداً لمقتل ،كاف خنق في اْلم ْ

)ٔ)

النجـ الكىاج ،ٖٖٔ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٕٔ/ٜ

)ٕ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٖٗ/

)ٖ)

المغني.ٕٙٔ/ٛ

)ٗ)

التعريفات الفقيية صٓ.ٜ

)٘)

المبسكط لمشيبانيٗ ،٘ٓٛ/الدر المختار صٔٓ.ٚ
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فإنو يقتل سياسة إلفساده في األرض(ٔ).
كالخنق عند الصاحبيف قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا داكـ الجاني بخنق المجني عميو مدة يمكت منيا
اإلنساف غالباً ،كاال فبل إجماعاً.
قاؿ السرخسي" :كلك خنق رجبلً فمات ،أك طرحو في بئر ،أك ألقاه عمى ظير جبل ،أك سطح فمات لـ يكف
فيو قصاص عند أبي حنيفة كعندىما ،إذا كاف شيء مف ذلؾ يعمـ أنو ال يعيش مف مثمو ،فيك عمد محض
(ٕ)

يجب بو القصاص"  ،أما إذا تركو قبل مكتو ثـ مات ،فإنو ينظر فإف كانت مدة خنقو مما يقتل غالباً يقتص منو ،كاال فبل
إجماعاً(ٖ).

ثانياً -مذىب المالكية(ٗ):
يرػ اإلماـ مالؾ أف القتل بالخنق قتل عمد مكجب لمقصاص.
قاؿ الخرشي" :يعني أف مف قتل شخصاً بالتغريق أك بالخنق أك بالحجر فإنو يفعل بو مثل ذلؾ ،أؼ يقتل بما
قتل بو"(٘).
ىذا إذا كاف الخنق عمى كجو العداكة ،أما إذا كاف عمى كجو المعب أك التأديب فالدية كال قصاص(.)ٙ
()ٚ

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(:)ٛ

الخنق عندىـ قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا كانت مدة الخنق يمكت منيا غالباً ،أما إذا كانت مدة الخنق ال
يقتل مثميا غالباً فبل قصاص ،كتجب الدية مغمظة(.)ٜ
كاف خنقو كتركو كىك حي إلى أف مات ،فإف لـ يزؿ األلـ كمات فيك عمد ،فإف زاؿ األلـ ثـ مات فقد انقطع
أثر ذلؾ الفعل ،كاف كانت مدة الخنق قصيرة ال يمكت مثمو في مثميا غالباً ،فيك شبو عمد(ٓٔ).
قاؿ اإلماـ الشافعي" :كاف خنقو فتابع عميو الخنق حتى يقتمو ففيو القكد ،ككذلؾ إف غمو بثكب أك غيره فتابع
)ٔ)

اليداية في شرح بداية المبتدؼٕ ،ٖٚٚ/حاشية الشمبي كمعيا تبييف الحقائقٖ.ٕٗٓ/

)ٕ)

المبسكط لمسرخسي.ٕٔ٘/ٕٙ

)ٖ) تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق  ،ٖٖ٘/ٛحاشية ابف عابديف.ٖ٘ٗ/ٙ
)ٗ)

حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

)٘)

شرح مختصر خميل لمخرشي.ٖٓ/ٛ

))ٙ

حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

))ٚ

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٖٗ/

))ٛ

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص٘ٓ٘.

))ٜ

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٖ٘/

)ٓٔ)

العزيز شرح الكجيزٓٔ.ٕٖٔ/
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عميو الغـ حتى يمكت ففيو القكد ،كاف تركو حياً ،ثـ مات بعد فبل قكد ،إال أف يككف الخنق أك الغـ قد أكرثو ما
ال يجرؼ معو نفسو فيمكت مف ذلؾ ،ففيو القكد"(ٔ).

كسئل اإلماـ أحمد عف الرجل يخنق الرجل؟ قاؿ :إذا غمو حتى يقتمو يقتل بو(ٕ).
ُ
كالخنق قد يككف بآلة كالحبل كغيره ،أك بغير آلة كاليد ،فإف خنقو بحبل كمات ففيو القكد ،كاف خنقو بيده حتى
مات فيك عمى ضربيف؛ أحدىما :أف يقدر المخنكؽ عمى تخميص نفسو كلـ يفعل ،فبل قكد كفي الدية قكالف،
كثانييما :أف ال يقدر المخنكؽ عمى تخميص نفسو لقكة الخانق ففيو القكد ،كاف رفع الخانق يده أك حل حبمو
عف المخنكؽ كالمخنكؽ حي ثـ مات فيك عمى ضربيف :أحدىما :أف يككف َنَف ُسو ضعيفاً كاألنيف كالشييق
فعميو القكد ،كبقاء نفسو كبقاء حركة المذبكح ،ثانييما :أف يككف َنَفسو قكياً فإف قرب مكتو مف حل الحبل أك

رفع يده عنو ففيو القصاص ،كاف تأخر مكتو ككاف مريضاً مف كقت خناقو لمكتو ففيو القكد؛ ألف استدامة
مرضو دليل سرياف الجناية ،كاف مات بعد فترة مف الخنق بدكف تأثر مف الخنق فبل قصاص كال دية(ٖ).

قاؿ ابف قدامة" :فيمف منع خركج َنَفسو ،إما بخنقو بحبل أك غيره ،أك غمو بمخدة ،أك كضع يده عمى فيو مدة
متألما فمات ،فعميو القكد؛ ألنو مات
حيا
غالبا ،كاف خبله ً
غالبا ،كنحك ىذا ،ففيو القكد؛ ألنو يقتل ً
يمكت فييا ً
ً
مف سراية جنايتو ،أشبو الميت مف الجرح ،كاف صح منو ثـ مات ،لـ يضمنو؛ ألنو لـ يقتمو ،أشبو ما لك برغ

غالبا ،فمات ،فيك عمد الخطأ"(ٗ).
الجرح ثـ مات ،كاف كاف ما فعمو بو ،ال يمكت منو ً
الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء تبيف لي أف الراجح ىك التفصيل الذؼ ذىب إليو الشافعية كالحنابمة ،مف
أف القتل بالخنق قتل عمد مكجب لمقصاص إذا كانت مدة الخنق يمكت فييا غالباً ،ألف القكؿ بعدـ جرياف
القصاص في القتل بالخنق يؤدؼ إلى أف كل مف يريد قتل غيره فإنو يقتمو بغير المحدد ،كىـ بذلؾ كسط بيف

ما يراه اإلماـ أبك حنيفة في حصر القصاص عمى القتل بالمحدد كبيف المالكية الذيف يجعمكف القصاص سكاء
قصد القتل أـ ال إف لـ يكف عمى كجو المعب كالتأديب.

ادلطهة انثايٍ :انقتم تاحلثش ٔيُغ انطؼاو ٔانشزاب:

آخر في مكاف ما ،كمنع عنو الطعاـ كالشراب حتى مات ،ىل يعتبر فعمو ىذا قتل عمد
إذا حبس شخص َ
مكجب لمقصاص أـ ال؟
لمفقياء في ذلؾ ثبلثة مذاىب:

)ٔ)

األـ.ٚ/ٙ

)ٕ)

مسائل اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني صٖٖٓ.

)ٖ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٖٜ/الميذبٖ ،ٔٚٙ/البياف في مذىب اإلماـ الشافعئٔ ،ٖٖٛ/ركضة الطالبيف ،ٕٔ٘/ٜتكممة

المطيعي لممجمكع  ،ٖٚ٘/ٔٛمنتيى اإلرادات٘.ٛ/
)ٗ)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٛ/
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أكلً -مذىب الحنفية(ٔ):
يرػ اإلماـ أبك حنفية أنو ال يقاد ممف حبس شخصاً آخر ،كحبس عنو الطعاـ كالشراب حتى مات ككذلؾ ،كال
تجب عميو الدية.

حر بيتاً أك طينو فمات جكعاً أك عطشاً لـ يضمف شيئاً عند أبي حنيفة؛ ألنو
قاؿ الحداد" :كلك غمق عمى ِّ
سبب ال يؤدؼ إلى التمف ،كانما مات بسبب آخر كىك فقد الطعاـ"(ٕ).

كعند الصاحبيف عميو الدية؛ ألنو سبب يؤدؼ إلى التمف ،فيجب الضماف.

قاؿ ابف عابديف" :جاء في شرح الحمكؼ عف خزانة المفتيف :لك طرحو في بئر أك مف ظير جبل أك سطح لـ
يقتل بو ،كلك طيف عمى إنساف بيتا حتى مات جكعا أك عطشا لـ يضمف كقاال عميو الدية؛ ألنو سبب يؤدؼ

إلى التمف فيجب الضماف كىك المختار في زماننا لمنع الظممة مف الظمـ(ٖ).

كالفتكػ في المذىب عمى قكؿ أبي حنيفة أنو ال شيء عميو(ٗ)؛ ألف المجني عميو لـ يمت بسبب حبسو ،كانما

بسبب الجكع كالعطش ،فيككف بمنزلة حافر البئر في الطريق(٘).

ثانياً -مذىب المالكية(:)ٙ
يرػ المالكية أف مف حبس شخصاً كمنع عنو الطعاـ كالشراب حتى يمكت قاصداً بذلؾ قتمو ،أنو قتل عمد
مكجب لمقصاص ،ماداـ فعل ذلؾ عدكاناً.

كالمعنى أف الشخص إذا حبس إنساناً ،أك منعو الطعاـ كالشراب قاصداً قتمو فإنو يقتل بو كيدخل في ذلؾ

منع األـ كلدىا مف لبنيا فإف قصدت مكتو قتمت(.)ٚ
()ٛ

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(:)ٜ

عندىـ أف حبس الشخص كمنع الطعاـ كالشراب عنو مدة حتى يمكت قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا كاف

تركو ىذه المدة يمكت منيا غالباً ،كىذه المدة تختمف باختبلؼ األشخاص ،فميس الصحيح كالسقيـ كالجائع
كبناء عميو فإف كاف حبس الجاني لممجني عميو مدة
كالعطشاف كالمركؼ الشبعاف ،كليس الصيف كالشتاء،
ً

يمكت في مثميا اإلنساف غالباً فيذا عمد مكجب لمقصاص؛ لظيكر إرادة الجاني ىبلؾ المجني عميو ،كاف كاف
)ٔ)

بدائع الصنائع ،ٕٖٗ/ٚلساف الحكاـ صٓ.ٖٜ

)ٕ)

الجكىرة النيرةٕ.ٕٔٓ/

)ٖ) حاشية ابف عابديف.ٖ٘ٗ/ٙ
)ٗ) تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٖٙ/ٛ
)٘)

المبسكط لمسرخسي.ٖٔ٘/ٕٙ

))ٙ

الذخيرة ٕٔ ،ٕٜٚ/التاج كاإلكميل ،ٖٓٗ/ٛشرح مختصر خميل لمخرشي.ٚ/ٛ

))ٚ

حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

))ٛ

كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٚ/النجـ الكىاج .ٖٖٔ/ٛ

))ٜ

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٓ٘ ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٗٗ/ٜالمبدع.ٜٔٙ/ٚ
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في مدة ال يمكت في مثميا غالباً ،فيك شبو عمد عند الشافعية ،ككذلؾ عند الحنابمة إف لـ يكف بو جكع
كعطش سابق ،فإف كاف بو جكع أك عطش ،كعمـ الحابس كاف القتل عمداً مكجباً لمقكد؛ لظيكر قصد القتل،

كألف منع الطعاـ كالشراب مف أسباب اليبلؾ(ٔ).

كاف كاف األغمب أنو ال يمكت في ىذه المدة فبل قكد عند الشافعي ،كاف حبسو كجاءه بطعاـ كشراب كمنع
الحابس الطعاـ عف المحبكس ،كمنع المحبكس نفسو عف الماء ،فمـ يشربو حتى مات ،كالمدة التي منع

الطعاـ عنو فييا ال يمكت بمثميا ،فبل قصاص كال دية؛ ألنو كاف بكسعو أف يشرب كلـ يفعل ،كبذلؾ يككف
أعاف عمى نفسو ،كاف كاف المدة التي منعو الطعاـ يمكت بمثميا غالباً قتل بو ،كاف كاف األغمب أنو ال يمات
بمثميا ضمف الدية(ٕ).

قاؿ ابف النجار" :أف يحبسو كيمنعو الطعاـ كالشراب ،فيمكت جكعاً أك عطشاً لزِمف يمكت فيو مف ذلؾ غالباً،
بشرط تعذر الطمب عميو ،كاال فبل دية كتركو سد فصده"(ٖ).

الترجيح:

الذؼ يبدك لي رجحانو ىك ما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة عمى التفصيل الكارد بينيـ؛ لقكة ما

حبسو
استدلكا بو ،كضعف ما ذىب إليو الحنفية بأنو قتل مف الجكع كالعطش كليس مف الحبس؛ ألنو لكال ُ
كمنع الطعاـ كالشراب عنو لما جاءه الجكع كالعطش كمات بسببيما.
ُ
ادلطهة انتاصغ :اإلنقاء يٍ شاْق:

الممقي أـ ال ؟
إذا قاـ
ٌ
شخص بقتل آخر بإلقائو مف مكاف شاىق ىل يقتص مف ُ
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى ثبلثة مذاىب:

أكلً -مذىب أبي حنيفة(ٗ):
ذىب اْلماـ أبك حنيفة إلى أف اإللقاء مف شاىق قتل شبو عمد ال يكجب القصاص كانما يكجب الدية
كالكفارة.

قاؿ الزيمعي" :ألنو إثما يشبو العمد؛ ألنو ارتكب محرـ دينو قاصداً لو ،كانما كجبت الكفارة بو؛ ألنو خطأ مف

كجو فيدخل تحت النص عمى الخطأ"(٘).

ثانياً -مذىب المالكية(:)ٙ

ذىب اإلماـ مالؾ إلى أف اإللقاء مف شاىق قتل عمد مكجب لمقصاص.
)ٔ)

إعانة الطالبيفٗ.ٕٔٚ/

)ٕ)

األـ.ٚ/ٙ

)ٖ)

منتيى اإلرادات٘.ٛ/

)ٗ) بدائع الصنائعٔ ،ٖٕٔ/الجكىرة النيرةٕ.ٕٔٓ/
)٘)

تبييف الحقائق.ٔٓٔ/ٙ

) )ٙعيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٖٖٗ ،الذخيرةٕٔ.ٖٗٚ/
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قاؿ القاضي عبد الكىاب " :يقتص مف القاتل بكل آلة قتل بيا ،كاف رمى بو مف شاىق قتل كذلؾ"(ٔ).
(ٕ)

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(ٖ)كالصاحبيف(ٗ):

ذىب الشافعية كالحنابمة كالصاحباف إلى أف اإللقاء مف شاىق يمكت مف ألقي منو عادة ىك قتل عمد مكجب
لمقصاص إذا مات الشخص الممقى بسببو؛ ألف ىذا اإللقاء مف جنس ما يقتل غالباً ،كاإللقاء مف مكاف غير

مرتفع كثي اًر ال يمكت مف ألقي منو غالباً ليس بعمد كانما ىك شبو عمد.

غالبا ،أك
غالبا ،ففيو القكد؛ ألنو يقتل غالباً ،كاف كاف ال يقتل ً
قاؿ ابف قدامة" :أك ألقاه مف شاىق ،يقتل ً
التخمص منو ممكف ،فبل قكد فيو"(٘).

الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك القكؿ الثالث الذؼ ذىب إليو الصاحباف كالشافعية كالحنابمة ،بأف اإللقاء مف شاىق
يمكت مف ألقي مف مثمو غالباً ىك قتل عمد مكجب لمقصاص؛ ألنو كسط بيف قكؿ أبي حنيفة الذؼ يجعمو
شبو عمد كبيف المالكية الذيف يجعمكف مجرد االلقاء عمد.
ادلطهة انؼاشز :انقضايح:

كفي ىذا المطمب سأتطرؽ إلى تعريف القسامة كمفيكميا كمشركعيتيا كماىيتيا ،كىل تدخل تحتيا النزاعات
العائمية كغيرىا:
أكلً -تعريف القسامة لغ ًة كاصطالحاً:
القسامة لغ ًة:
ُع ّرفت الَقسامة لغة بتعريفات كثيرة ،مف أىميا أنيا :األيماف التي تُحمف متى كجد قتيل في محمة كلـ يعرؼ

قاتمو ،كالبعض يجعميا ألكلياء الدـ الستحقاؽ الدـ ،كبعضيـ يجعميا ألىل المحمة لنفي التيمة عف أنفسيـ،
كىا ىي تعريفاتيـ:

قاؿ البركتي في تعريفيا" :الَقسامة :ىي ْأيماف تقسـ عمى أىل المحمة الذيف ُكجد المقتكؿ فييـ"(.)ٙ
كعرفيا الخكارزمي بقكلو" :أف يكجد قتيل بيف ظيراني قكـ فيحمف منيـ خمسكف رجبلً خمسيف يميناً لممدعيف،
أنيـ لـ يقتمكه كال يعممكا قاتمو ،كتسقط الدية عنيـ ،أك يحمفيا المدعكف فيستحقكف الدية"(.)ٚ
)ٔ) عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٖٖٗ.
)ٕ)

التنبيو صٕٗٔ ،كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٗ/النجـ ،ٖٖٜ/ٛفتح الكىابٕ.ٔ٘٘/

)ٖ)

المغني ،ٕٖٙ/ٛمنتيى اإلرادات٘.ٚ/

)ٗ) بدائع الصنائعٔ ،ٖٕٔ/الجكىرة النيرةٕ ،ٕٔٓ/تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖٖ٘/ٛ
)٘)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٛ/

))ٙ

التعريفات الفقيية صٗ.ٔٚ

))ٚ

مفاتيح العمكـ ص.ٖٙ
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كعرفيا ابف فارس بقكلو" :ىي اإليماف تقسـ عمى أكلياء المقتكؿ إذا ادعكا دمو"(ٔ).

كسميت الَقسامة بيذا االسـ ألنيا أيماف ،تَُقسـ عمى ناس(ٕ) ،كقيل :لتكرارىا ككثرتيا ،كاف كانت كل يميف
ُ
(ٖ)
قسماً ،كقيل :ألنيا تقسـ عمى األكلياء في الدـ .

القسامة اصطالحاً:

ال يخرج تعريف القسامة شرعاً عف تعريفيا الُم َغكؼ فالخبلؼ المكجكد في المغة مكجكد في الشرع.
فقد عرفيا الحنفية بقكليـ" :إذا كجد القتيل في محمة ،كال يعمـ مف قتمو ،استًحمف خمسكف رجبلً منيـ ،يتخيرىـ
الكلي ،باهلل ما قتمناه كال عممنا لو قاتبلً"(ٗ).

كقالكا في تعريفيا أيضاً" :ىي اليميف باهلل تبارؾ كتعالى بسبب مخصكص كعدد مخصكص ،كعمى شخص
مخصكص ،كىك المدعى عميو عمى كجو مخصكص ،كىك أف يقكؿ خمسكف مف أىل المحمة إذا كجد قتيل

فييا :باهلل ما قتمناه كال عممنا لو قاتبلً ،فإذا حمفكا يغرمكف الدية كىذا عند أصحابنا"(٘).
كمف تعريفيـ يتضح أنيـ يحممكف األيماف ألىل المحمة التي كجد القتيل المجيكؿ قاتمو.

كعرفيا المالكية كالشافعية كالحنابمة بأنيا األيماف التي يحمفيا أكلياء الدـ كنصكصيـ بذلؾ كاضحة منيا:

عرفيا ابف جزؼ بقكلو" :أف يحمف أكلياء الدـ خمسيف يميناً في المسجد األعظـ بعد الصبلة عند اجتماع

الناس أف ىذا قتمو ،فيجب بيا القصاص في العمد كالدية في الخطأ"(.)ٙ

إذاً فيـ يرتبكف عمييا األثر ،ككأنيا نكع مف أنكاع القتل ،فإف كاف عمداً ففيو القكد ،كاف كاف خطأ ففيو الدية.
كعرفيا الشربيني بقكلو" :اسـ لؤليماف التي تقسـ عمى أكلياء الدـ ،مأخكذة مف القسـ ،كىك اليميف ،كقيل اسـ

لؤلكلياء"(.)ٚ

كقاؿ اإلماـ الجكيني " :تكاضع الفقياء عمى استعماؿ ىذه المفظة في األيماف المتعّمقة بالدماء ،كاستعمميا

بالمدعي"(.)ٛ
أصحابنا في األيماف التي تقع البداية فييا ّ

كعرفيا ابف النجار بأنيا" :أيماف مكررة في دعكػ قتل معصكـ ،فبل تككف في طرؼ كال جرح"(.)ٜ

كقاؿ دمحم الياشمي " :يحمف مف كالة الدـ في طمب الدـ خمسكف رجبل خمسيف يمينا .فإف كانكا أقل مف

)ٔ)

مجمل المغة صٕ٘.ٚ

)ٕ)

حمية الفقياء ص.ٜٔٚ

)ٖ)

النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذبٕ.ٖٙٓ/

)ٗ)

اليداية في شرح بداية المبتدؼٗ.ٜٗٚ/

)٘)

بدائع الصنائع.ٕٛٙ/ٚ

))ٙ

القكانيف الفقيية ص.ٕٕٛ

) )ٚمغني المحتاج٘.ٖٚٛ/
) )ٛنياية المطمب.٘/ٔٚ
))ٜ

منتيى اإلرادات٘.ٔٓٙ/
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خمسيف قسمت األيماف عمييـ"(ٔ).
الترجيح:
كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك تعريف الحنفية لمقسامة بأنيا األيماف التي يحمفيا أىل المحمة؛ ألف الحمف عمى
براءة الذمة خير مف الحمف باتياـ الغير بشيء ظني.
ثانياً -مشركعية القسامة:

ِ
ام ٍة
القسامة كانت مكجكدة قبل اإلسبلـ ،ككاف يعمل بيا في الجاىمية فعف ابف عباس  ،قاؿ" :إ َّف أ ََّك َؿ َق َس َ
َكاَن ْت ِفي الج ِ
ِ ِ
ِ
اىمَِّي ِةَ ،ل ِفيَنا بِني َى ِ
ُخَرى،
ش ِم ْف َف ِخ ٍذ أ ْ
ْجَرُه َر ُج ٌل ِم ْف ُقَرْي ٍ
اش ٍـَ ،ك َ
اس َتأ َ
َ
َ
اف َر ُج ٌل م ْف َبني َىاش ٍـْ ،
ِ ِِ
ِ
طع ْت عركُة جكالِ ِق ِوَ ،فَقاؿ :أ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َشُّد ِب ِو
َفاْن َ
َغ ْثِني ِب ِعَق ٍ
اؿ أ ُ
طَم َ
ق َم َع ُو في ِإ ِبموَ ،ف َمَّر َر ُج ٌل ِبو م ْف َبني َىاش ٍـَ ،قد اْنَق َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ
ِ
ير ك ِ
اه ِعَق ًال َف َشَّد ِب ِو ُعْرَكَة ُج َكالِ ِق ِوَ ،فَم َّما َن َزُلكا ُع ِقَم ِت ِ
ُعْرَكَة ُج َكالِ ِقي ،لَ َتْن ِفُر ِ
احًدا،
َع َ
اْل ِب ُلَ ،فأ ْ
طُ
اْل ِب ُل ِإَّل َبع ًا َ
ِ
َفَقاؿ َّال ِذي اس َتأْجره :ما َشأْف ى َذا ِ
ير َلـ ُي ْعَقل ِم ْف َبْي ِف ِ ِ ِ
اؿَ ،قا َؿَ :فأَْي َف ِعَقاُل ُو؟
ُ َ َ
اؿَ :لْي َ
س َل ُو عَق ٌ
ْ
البع ِ ْ
اْلبل؟ َق َ
َ
ْ ََ ُ َ
ِ
َقاؿَ :فح َذ َفو ِبعصا َك ِ
ِ
َش َيُد،
اؿَ :ما أ ْ
َجُم ُوَ ،ف َمَّر ِبو َر ُج ٌل ِم ْف أ ْ
َ
ييا أ َ
َى ِل َ
اف ف َ
َ َ ُ ًَ
الم ْكس َـ؟ َق َ
الي َم ِفَ ،فَق َ
اؿ :أ ََت ْش َيُد َ
ِ
ِ
اؿَ :ى ْل أَْن َت ُمْبمِ ٌغ َعِّني ِر َساَل ًة َمَّرًة ِم َف َّ
الم ْك ِس َـ
اؿَ :ن َع ْـَ ،ق َ
الد ْى ِر؟ َق َ
َكُرَّب َما َش ِي ْد ُت ُوَ ،ق َ
اؿَ :ف َك َت َب إ َذا أَْن َت َشي ْد َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُفالَ ًنا
َخ ِبْرُه :أ َّ
كؾَ ،ف َس ْل َع ْف أَِبي َ
طالِ ٍب َفأ ْ
آؿ ُقَرْي ٍ
َج ُاب َ
َج ُاب َ
آؿ َبني َىاش ٍـَ ،فِإ ْف أ َ
شَ ،فِإ َذا أ َ
كؾ َفَنادَ :يا َ
َفَنادَ :يا َ
ات المس َتأْجرَ ،فَم َّما َق ِدـ َّال ِذي اس َتأْجره ،أ ََتاه أَبك َ ِ
ِ
اؿ:
َقَتَمِني ِفي ِعَق ٍ
ُ ُ
ْ ََ ُ
اؿَ ،ك َم َ ُ ْ َ ُ
اؿَ :ما َف َع َل َصاحُبَنا؟َ ،ق َ
طال ٍب َفَق َ
َ
ِ
ِ
الر ُج َل َّال ِذي
اؾ ِمْن َؾَ ،ف َم ُك َث ِحيًناُ ،ث َّـ ِإ َّف َّ
َم ِر َ
اف أ ْ
اـ َعَمْيوَ ،ف َكلِ ُ
َى َل َذ َ
اؿَ :ق ْد َك َ
ضَ ،فأ ْ
يت َد ْفَن ُوَ ،ق َ
َح َسْن ُت القَي َ
أَكصى ِإَلي ِو أ ْ ِ
شَ ،قاؿ :يا آؿ بِني َى ِ
ِ
اشـٍ؟
آؿ ُقَرْي ٍ
شَ ،قاُلكاَ :ى ِذ ِه ُقَرْي ٌ
ْ
َ َ َ َ
ْ َ
اؿَ :يا َ
الم ْكس َـَ ،فَق َ
َف ُيْبم َغ َعْن ُو َكا َفى َ
ِ
ِ
طالِ ٍب؟ َقاُلكاَ :ى َذا أَبك َ ِ
ِ
َف أُْبمِ َغ َؾ ِر َساَلةً ،أَ َّف
اؿ :أَْي َف أَُبك َ
َمَرِني ُفالَ ٌف أ ْ
ُ
طال ٍبَ ،ق َ
َقاُلكاَ :ىذه َبُنك َىاش ٍـَ ،ق َ
اؿ :أ َ
اؿَ .فأ ََتاه أَبك َ ِ
َف ُت َؤِّدي ِم َائ ًة ِم َف ِ
اْل ِب ِل
ُفالَ ًنا َقَتَم ُو ِفي ِعَق ٍ
اؿ َل ُوْ :
اخ َتْر ِمَّنا ِإ ْح َدى َثالَ ٍثِ :إ ْف ِشْئ َت أ ْ
ُ ُ
طال ٍب َفَق َ
َ
ِ
َفِإَّن َؾ َقَتْم َت ص ِ
اؾ ِب ِوَ ،فأ ََتى َق ْك َم ُو
ف َخ ْم ُسك َف م ْف َق ْك ِم َؾ ِإَّن َؾ َل ْـ َت ْقُتْم ُوَ ،فِإ ْف أََبْي َت َقَتْمَن َ
احَبَناَ ،كاِ ْف ِشْئ َت َحَم َ
َ
اش ٍـَ ،كاَن ْت َت ْح َت رج ٍل ِمْنيـَ ،ق ْد كَل َد ْت َل ُوَ ،فَقاَل ْت :يا أَبا َطالِ ٍب ،أ ِ
فَ ،فأ ََت ْت ُو ام أَر ٌة ِم ْف بِني َى ِ
ُح ُّب
َفَقاُلكاَ :ن ْحمِ ُ
َُ
َ َ
َ
َ
َْ
ُْ
ِ
ِ
اؿ:
يز ْابِني َى َذا ِبَر ُج ٍل ِم َف َ
َف ُت ِج َ
أْ
يفَ ،كلَ ُت ْص ِبْر َيميَن ُو َحْي ُث ُت ْصَبُر األَْي َم ُ
الخ ْم ِس َ
افَ ،ف َف َع َلَ ،فأ ََت ُ
اه َر ُج ٌل مْن ُي ْـ َفَق َ
َف يحمِ ُفكا م َكاف ِم َائ ٍة ِمف ِ ِ ِ
يا أَبا َ ِ
اف َب ِع َير ِ
افَ ،ى َذ ِ
يب ُك َّل َر ُج ٍل َب ِع َير ِ
اف
َ
َ َ
يف َر ُج ًال أ ْ َ ْ
طال ٍب أََرْد َت َخ ْم ِس َ
َ َ
اْل ِبلُ ،يص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ ْاب ُف
َفا ْقَبْم ُي َما َعّني َكلَ ُت ْص ِبْر َيميني َحْي ُث ُت ْصَبُر األَْي َم ُ
اء َث َمانَي ٌة َكأَْرَب ُعك َف َف َحَم ُفكاَ ،ق َ
افَ ،فَقبَم ُي َماَ ،ك َج َ
اسَ :فك َّال ِذي َن ْف ِسي ِبي ِد ِه ،ما حاؿ الحكؿ ،ك ِمف َّ ِ ِ
ِ
ؼ"(ٕ).
يف َعْي ٌف َت ْط ِر ُ
الث َمانَية َكأَْرَبع َ
َ َ َ َْ ُ َ َ
َ
َعَّب ٍ َ
ِ
ام َة
العمل بيا ،كعمل بيا
اإلسبلـ كأقر
ثـ جاء
رسكؿ هللا  كما في الحديث" :أ َّ
َف َر ُس َ
ُ
َ
كؿ هللا  أَ َقَّر اْلَق َس َ
ُ
عَمى ما َكاَن ْت عَمي ِو ِفي اْلج ِ
اىمَِّي ِة"(ٖ).
َ
َْ
َ َ
)ٔ) اإلرشاد إلى سبيل الرشاد ص٘ٗٗ.
)ٕ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب مناقب األنصار ،باب القسامة في الجاىمية٘.ٖٗ/

)ٖ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،باب القسامةٖ.ٕٜٔ٘/
- 62 -

ق َق َضى ِب َيا
ام ِة؟ َفَقاُلكاَ :ح ّّ
كقد استشار عمر بف عبد العزيز ،الناس يكماً ،قاؿَ " :ما َتُقكُلك َف ِفي َى ِذ ِه َ
الق َس َ
رسكؿ َّ ِ
ِ
اء"(ٔ).
َّللا َ ،كَق َض ْت ب َيا ال ُخَم َف ُ
َُ ُ
ثالثاً -الحكمة مف مشركعية القسامة:

ُشرعت القسامة حتى ال ييدر دـ ،كذلؾ أف القتل لما كاف يكثر ككاف يقل قياـ الشيادة عميو لككف القاتل إنما
يتحرػ بالقتل مكاضع الخمكات ،جعمت ىذه السنة حفظاً لمدماء(ٕ).

قاؿ ابف تيمية" :كلكال القسامة في الدماء ألفضى إلى سفؾ الدماء فيقتل الرجل عدكه خفية"(ٖ).
كمعمكـ أف حفع دماء الناس مف الضركريات التي جاءت بيا الشريعة ،كالكاجب عمى كل المسمميف الحفاظ

عمى ىذه الضركرة في أؼ محل كأؼ مكاف ،فدميـ كاحد.

قاؿ الكاساني" :سبب كجكبيما ىك التقصير في النصرة كحفع المكضع الذؼ كجد فيو القتيل ممف كجب عميو

النصرة كالحفع؛ ألنو إذا كجب عميو الحفع فمـ يحفع مع القدرة عمى الحفع صار مقص اًر بترؾ الحفع

الكاجب ،فيؤاخذ بالتقصير زج اًر عف ذلؾ كحمبلً عمى تحصيل الكاجب ،ككل مف كاف أخص بالنصرة كالحفع

كاف أكلى بتحمل القسامة كالدية؛ ألنو أكلى بالحفع فكاف التقصير منو أبمغ ،كألنو إذا اختص بالمكضع ممكاً

أك يداً بالتصرؼ كانت منفعتو لو ،فكانت النصرة عميو ...كألف القتيل إذا كجد في مكضع اختص بو كاحد أك
جماعة إما بالممؾ أك باليد ،كىك التصرؼ فيو فيتيمكف أنيـ قتمكه ،فالشرع ألزميـ القسامة دفعا لمتيمة"(ٗ).

رابعاً -أقكاؿ الفقياء في األخذ بالقسامة:

(٘)

ذىب أصحاب المذاىب الفقيية األربعة

إلى مشركعية القسامة كأنيا طريق مف طرؽ اإلثبات في جريمة

القتل.

أدلتيـ:

طَمق عبد َّ ِ
َّللا ْب ُف س ْي ٍلَ ،كم َحّيِص ُة ْب ُف م ْس ُع ِ
كد ْب ِف َزْيدٍِ ،إَلى َخْيَبَر
ٔ -حديث سيل بف أبي حثمة ،قاؿ" :اْن َ َ َ ْ ُ
ُ َ
َ
َ
ك ِىي يكم ِئ ٍذ صْمحَ ،ف َت َفَّرَقا َفأ ََتى محيِص ُة ِإَلى عب ِد َّ ِ
يالَ ،ف َد َفَن ُو ُث َّـ َق ِد َـ
َّللا ْب ِف َس ْي ٍل َك ُى َك َي َت َش َّم ُ
ط ِفي َد ِم ِو َق ِت ً
َ َ َْ َ ُ ٌ
َْ
ُ َّ َ
كد ِإَلى َّ
الر ْح َم ِف
الن ِب ِّي َ ،ف َذ َى َب َعْبُد َّ
ق َعْب ُد َّ
الم ِديَنةََ ،فاْن َ
الر ْح َم ِف ْب ُف َس ْي ٍلَ ،ك ُم َحّيِ َصةَُ ،ك ُح َكّيِ َص ُة ْابَنا َم ْس ُع ٍ
طَم َ
َ
القكـَِ ،فس َك َت َف َت َكَّمماَ ،فَقاؿ"َ :ت ْحمِ ُفك َف كَتس َت ِحُّقك َف َق ِاتَم ُكـ ،أَك ص ِ
َّ
احَب ُك ْـ"،
اؿ"َ :كِّبْر َكِّبر" َك ُى َك أ ْ
َح َد ُث َ ْ
َ ْ
ْ ْ َ
َ
َ
َي َت َكم ُـَ ،فَق َ
َ
اف َق ْك ٍـ ُك َّف ٍار،
اؿَ " :ف ُتْب ِر ُ
يك ْـ َي ُي ُ
يف"َ ،فَقاُلكاَ :كْي َ
ف َن ْحمِ ُ
َقاُلكاَ :كَكْي َ
ف َن ْأ ُخ ُذ أَْي َم َ
كد ِب َخ ْم ِس َ
ف َكَل ْـ َن ْش َي ْد َكَل ْـ َنَر؟ َق َ
)ٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب المغازؼ ،باب قصة عكل كعرينة٘.ٕٜٔ/

)ٕ)

بداية المجتيدٗ.ٕٔٔ/

)ٖ)

الفتاكػ الكبرػ البف تيميةٖ.ٕٖ٘/

)ٗ)

بدائع الصنائع.ٕٜٓ/ٚ

)٘)

المبسكط لمسرخسي ،ٔٓٙ/ٕٙالجكىرة النيرةٕ ،ٕٔٗ/ممتقى األبحر ص ،ٖٜٚالرسالة لمقيركاني صٕٔٔ ،اإلشراؼ عمى

نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٗٓ/عقد الجكاىر الثمينةٖ ،ٖٔٔٔ/بحر المذىبٗٔ ،ٔٛٚ/التذكرة ص ،ٕٔٙالسراج الكىاج
صٔٔ٘ ،مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو ،ٖٖ٘ٛ/ٚمنتيى اإلرادات٘ ،ٔٓٙ/أخصر المختصرات ص.ٕٜٗ
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َف َعَقَم ُو َّ
الن ِب ُّي ِ م ْف ِعْن ِد ِه"(ٔ).
كىذا الحديث جاء بركايات كثيرة كميا بمعنى كاحد ،كىك أصل في باب القسامة.

ٕ -الحديث السابق في القسامة في الجاىمية(ٕ).

ِ
يف َعَمى َم ْف أَْن َكَر ِإَّل ِفي
ٖ -حديث أبي ىريرة  ،عف النبي  قاؿ" :اْلَبِّيَن ُة َعَمى َم ِف َّاد َعىَ ،كاْلَيم ُ
ام ِة"(ٖ).
اْلَق َس َ
كجو الدللة :

دلت األحاديث السابقة عمى كجكد القسامة كالعمل بيا ككذلؾ االستثناء في الحديث الثالث يدلل عمى كجكد

القسامة(ٗ).

قاؿ ابف حجر في التعقيب عمى مذىب البخارؼ في تضعيف القسامة كعدـ الميل لمعمل بيا" :الذؼ يظير لي

أف البخارؼ ال يضعف القسامة مف حيث ىي؛ بل يكافق الشافعي في أنو ال قكد فييا ،كيخالفو في أف الذؼ
يحمف فييا ىك المدعي"(٘).
كقاؿ الكزير" :اتَّفقكا عمى َّ
أف القسامة مشركعة في القتيل إذا ُكجد ،كلـ ُيعمـ قاتمو ،فتخصص بيا األدلة
العامة"(.)ٙ
خامساً -ىل األيماف التي تحمف في القسامة لمنفي أـ لإلثبات؟
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
أكلً -مذىب الحنفية(:)ٚ
يرػ الحنفية أف أيماف القسامة لمنفي ،لذلؾ يحمفيا أىل المحمة ،فينفكف عف أنفسيـ تيمة القتل.
قاؿ الطحاكؼ " :إذا كجد قتيل في محمة قكـ ،فعمييـ أف يقسـ منيـ خمسكف رجبلً :باهلل ما قتمنا كال عممنا
قاتبلً ،ثـ يغرمكف الدية"(.)ٛ
)ٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الجزية ،باب المكادعة كالمصالحة مع المشركيف بالماؿ كغيره ،كاثـ مف لـ يف

بالعيد ٗ.ٔٓٔ/
)ٕ)

صٕ.ٙ

)ٖ) أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الصغير ،كتاب الديات ،باب القسامة ،قاؿ عنو األلباني ضعيف ،ضعيف الجامع الصغير
كزيادتو صٕٖ٘.
)ٗ) شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص ،ٗٓ/ٙالذخيرةٕٔ.ٖٕٔ/
)٘)

فتح البارؼٕٔ.ٕٖٜ/

))ٙ

تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ.ٔٙٙ/ٙ

) )ٚالمبسكط لمشيبانيٗ ، ،ٗٚٗ/كنز الدقائق صٖ ،ٙٙالدر المختار صٕ٘.ٚ
) )ٛشرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص.ٖٚ/ٙ
- 64 -

ثانياً -مذىب المالكية(ٔ) كالشافعية(ٕ) كالحنابمة(ٖ):
كيرػ المالكية كالشافعية كالحنابمة أنيا لئلثبات لذلؾ يحمفيا أكلياء الدـ ،كنصكصيـ في ذلؾ كاضحة منيا:
قاؿ اإلماـ مالؾ" :السنة التي ال اختبلؼ فييا عندنا ،كما أجمعت عميو األمة في القديـ كالحديث :أف يبدأ
المدعكف لمدـ في القسامة"(ٗ).
كقاؿ األسيكطي(٘)" :كمعنى القسامة أف يحمف المدعي عمى القتل الذؼ يدعيو خمسيف يميناً"(.)ٙ
كقاؿ بياء الديف المقدسي" :متى كجد قتيل فادعى أكلياؤه عمى رجل قتمو ككانت بينيـ عداكة كلكث كما كاف
بيف األنصار كأىل خيبر أقسـ األكلياء عمى كاحد منيـ خمسيف يميناً كاستحقكا دمو"(.)ٚ
األدلة:
استدؿ الحنفية القائمكف بأف أيماف القسامة يحمفيا أىل المحمة بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ:
أكلً -القرآف:

قكلو تعالىِ{ :إ َّف َّال ِذيف ي ْش َترك َف ِبعي ِد َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا
َّللا َكأَْي َم ِان ِي ْـ َث َمًنا َقمِ ً
َْ
يال أُكَلئ َؾ َل َخ َال َ
َ َ ُ
ؽ َل ُي ْـ في ْاآلخَرة َكَل ُي َكّم ُم ُي ُـ َّ ُ
ظر ِإَلي ِيـ يكـ اْل ِقيام ِة كَل ي َزِّكي ِيـ كَليـ ع َذ ِ
يـ}(.)ٛ
ْ َ ُْ َ ٌ
َكَل َيْن ُُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
اب أَل ٌ
كجو الدللة:

أحد بيمينو عمى غيره حًقا(.)ٜ
أف هللا  منع أف يستحق ٌ
ثانياً -السنة:

الناس ِبدعكاىـَ ،لَّدعى َن ِ
َف َِّ
أكلً -حديث ابف عباس  ،أ َّ
َم َكاَل ُي ْـ،
اؿَ" :ل ْك ُي ْع َ
اء ِر َج ٍ
َ
ٌ
طى َّ ُ َ ْ َ ُ ْ
اؿ َكأ ْ
اس د َم َ
النب َّي َ ق َ
)ٔ) عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٗ٘ٗ ،الجامع لمسائل المدكنةٖٕ ،ٖٛٓ/التبصرة لمخمئٖ.ٙٗ٘ٓ/
)ٕ) نياية المطمب ،ٙ/ٔٚالتيذيب ،ٕٕٖ/ٚالعزيز شرح الكجيزٔٔ.ٕٔ/
)ٖ) اإلرشاد إلى سبيل الرشاد ص٘ٗٗ ،المبدع ،ٖٙٔ/ٚمنتيى اإلرادات٘.ٜٔٓ/
)ٗ) الجامع لمسائل المدكنةٖٕ.ٖٛٚ/
)٘) ىك اإلماـ دمحم بف أحمد بف عمي بف عبد الخالق ،شمس الديف السيكطي ثـ القاىرؼ الشافعي المنياجي ،مصرؼ ،كلد
ّ
بأسيكط سنةٖٔٛق كتعمـ فييا ،كجاكر بمكة مدة ،كاستقر في القاىرة .لو كتب ،منيا(إتحاؼ األخصا بفضائل المسجد األقصى
كفضائل الشاـ كتحفة الظرفاء ىداية السالؾ إلى أكضح المسالؾ كجكاىر العقكد كمعيف القضاء كالمكقعيف كغيرىا) كتكفي رحمو
هللا سنةٓ ٛٛق ،األعبلـ٘.ٖٖٗ/
) )ٙجكاىر العقكدٕ.ٕٕٗ/
) )ٚالعدة شرح العمدة صٔ.٘ٛ
))ٛ

سكرة آؿ عمراف آية .ٚٚ

) )ٜشرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص.ٖٚ/ٙ
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ِ
ِ
يف َعَمى اْل ُمَّد َعى َعَمْي ِو"(ٔ)(ٕ).
َكَلك َّف اْلَيم َ

كجو الدللة:

يستدؿ مف ىذا الحديث عمى المراد مف كجكه:

 اليميف إلبقاء ما كاف عمى ما كاف ،ال إلثبات ما لـ يكف ،كحاجة المدعي إلى إثبات ما لـ يكف ثابتاًكاليميف ال تصمح حجة(ٖ).
شيئا ،كيمينو دعكاه؛ ألف اليميف ال تخرج خبره المحمكؼ عميو مف
 -منع رسكؿ هللا  أف يعطي أحد بدعكاه ً

أف يككف دعكػ ،فالمستحق بيمينو مستحق بدعكاه.

 إف المدعى عميو يب أر مف حق المدعي باليميف كلكف اليميف تفصل بينيما كتقطع الخصكمة.ِ
ِ
يف َعَمى اْل ُمَّد َعى َعَمْي ِو"
 -قكلوَ " :كَلك َّف اْلَيم َ

(ٗ)

بيف أف اليميف عمى المدعى عميو كاألكلياء غير مدعى

عمييـ.

ِ
ِ
ام ِة َعَمى اْل ُمَّد َعى َعَمْي ِي ْـ"(٘)(.)ٙ
ثانياً -عف الزىرؼ" :أ َّ
َف َر ُس َ
كؿ هللا َ ق َضى باْلَق َس َ
كجو الدللة:

دؿ الحديث عمى أف القسامة عمى المدعى عمييـ ال عمى المدعيف(.)ٚ
ثالثاً -المعقكؿ:

إيجاب األيماف عمى أىل المحمة لرجاء أف يظير القاتل بيذا الطريق فيتخمص غير الجاني إذا ظير الجاني؛

كليذا يستحمفكف باهلل ما قتمناه كال عممنا لو قاتبلً ،ثـ عمى أىل كل محمة حفع محميـ عف مثل ىذه الفتنة؛ ألف
التدبير في محمتيـ إلييـ فإنما كقعت ىذه الحادثة لتفريط كاف منيـ في الحفع حيف تغافمكا عف األخذ عمى

أيدؼ السفياء منيـ ،أك مف غيرىـ فأكجب الشرع القسامة كالدية عمييـ(.)ٛ

استدؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة القائمكف بأف أيماف القسامة يحمفيا أكلياء الدـ بالسنة كالقياس.

أ -السنة:

)ٔ) أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب األقضية ،باب اليميف عمى المدعى عميوٖ.ٖٖٔٙ/
)ٕ) المباب في الجمع بيف السنة كالكتابٕ.٘ٚٛ/
)ٖ) شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاصٖٛ/ٙكما بعدىا ،المبسكط لمسرخسيٖٓ.ٔ٘ٗ/
)ٗ)

سبق تخريجو في نفس الصفحة.

)٘)

أخرجو اإلماـ الطحاكؼ في شرح معاني اْلثار ،كتاب الجنايات ،باب القسامة كيف ىي ٖ ،ٕٕٓ/كلـ أجد مف حكـ عميو

فيما تكفر لدؼ مف مراجع في التخريج.
) )ٙشرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص.ٗٓ/ٙ
) )ٚشرح معاني اْلثارٖ.ٕٕٓ/
) )ٛالمبسكط لمسرخسي ،ٔٓٛ/ٕٙاالختيار٘.٘ٗ/
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طَمق عبد َّ ِ
َّللا ْب ُف س ْي ٍلَ ،كم َحّيِص ُة ْب ُف م ْس ُع ِ
كد ْب ِف َزْيدٍِ ،إَلى َخْيَبَر
ٔ -حديث سيل بف أبي حثمة ،قاؿ" :اْن َ َ َ ْ ُ
ُ َ
َ
َ
ك ِىي يكم ِئ ٍذ صْمحَ ،ف َت َفَّرَقا َفأ ََتى محيِص ُة ِإَلى عب ِد َّ ِ
يالَ ،ف َد َفَن ُو ُث َّـ َق ِد َـ
َّللا ْب ِف َس ْي ٍل َك ُى َك َي َت َش َّم ُ
ط ِفي َد ِم ِو َق ِت ً
َ َ َْ َ ُ ٌ
َْ
ُ َّ َ
كد ِإَلى َّ
الر ْح َم ِف
الن ِب ِّي َ ،ف َذ َى َب َعْبُد َّ
ق َعْبُد َّ
الم ِديَنةََ ،فاْن َ
الر ْح َم ِف ْب ُف َس ْي ٍلَ ،ك ُم َحِّي َصةَُ ،ك ُح َكِّي َص ُة ْابَنا َم ْس ُع ٍ
طَم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اؿ"َ :ت ْحم ُفك َف َكَت ْس َتحُّقك َف َقاتَم ُك ْـ ،أ َْك َصاحَب ُك ْـ"،
َح َد ُث َ
اؿ"َ :كِّبْر َكِّبر" َك ُى َك أ ْ
الق ْكـَِ ،ف َس َك َت َف َت َكم َماَ ،فَق َ
َي َت َكم ُـَ ،فَق َ
اف َق ْكـٍ ُك َّف ٍار،
اؿَ " :ف ُتْب ِر ُ
يك ْـ َي ُي ُ
يف"َ ،فَقاُلكاَ :كْي َ
ف َن ْحمِ ُ
َقاُلكاَ :كَكْي َ
ف َن ْأ ُخ ُذ أَْي َم َ
كد ِب َخ ْم ِس َ
ف َكَل ْـ َن ْش َي ْد َكَل ْـ َنَر؟ َق َ
َف َعَقَم ُو َّ
الن ِب ُّي ِ م ْف ِعْن ِد ِه"(ٔ)(ٕ).
كجو الدللة:

أف النبي  بدأ بعرض األيماف عمى أكلياء الدـ ثـ نقميا إلى المدعى عمييـ(ٖ).
ِ
ِ
يف َعَمى َم ْف أَْن َكَر"(ٗ).
ٕ -قكلو " :اْلَبِّيَن ُة َعَمى اْل ُمَّدعيَ ،كاْلَيم ُ
كجو الدللة:

أف المدعى عميو ال يمزمو اليميف كال الغرـ ،ألف األصل براءة ذمتو كلـ يظير كذبو(٘).
َِّ ِ
ِ
ام ِة"(.)ٙ
ٖ -قكلو " اْلَبِّيَن ُة َعَمى َم ِف َّاد َعىَ ،كاْلَيم ُ
يف َعَمى َم ْف أَْن َكَر إل في اْلَق َس َ
كجو الدللة:
أف ىذا الحديث نص في جعل اليميف عمى أكلياء الدـ؛ ألنو لما جعل اليميف عمى المنكر كاستثنى منيا

القسامة دؿ عمى أنيا عمى دكف المنكر(.)ٚ
ب -القياس:

كاستدلكا مف القياس بأف أيماف المدعى عمييـ ال يحكـ ليـ بمكجبيا؛ ألنيـ ال يرمكف عند المستحمف إذا حمفكا

كاليميف تستحق إما فيما يأخذ بيا الحالف لنفسو ما ادعى كاما ليدفع بيا عف نفسو ما أنكر ،فتقكؿ كل يميف

قياسا عمى يميف المدعي في غير الدماء؛ كألف اليميف تجب
ال يحكـ لمحالف بمكجبيا لـ يجز االستحبلؼ بيا ً
في األصكؿ عمى أقكػ المتداعييف سبباً ،كاألكلياء ىا ىنا أقكػ سبباً بالّمكث الذؼ يغمب معو الظف صدؽ
دعكاىـ ،فكجب ككف اليميف في جنبتيـ(.)ٛ
)ٔ)

سبق تخريجو صٖ.ٙ

)ٕ)

بداية المجتيدٗ ،ٕٕٔ/حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٗٔٗ/األـ ،ٜٙ/ٙالحاكؼ الكبيرٖٔ ،ٖ/المغني،ٜٗٛ/ٛ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٗٗ/
)ٖ) اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ.ٛٗٔ/
)ٗ) سبق تخريجو صٗ.ٙ
)٘) المغني.ٜٗٛ/ٛ
))ٙ

سبق تخريجو صٗ.ٙ

) )ٚبحر المذىبٗٔ.ٜٔٓ/
) )ٛاإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ.ٛٗٔ/بحر المذىبٗٔ.ٜٔٓ/
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المناقشة:

ناقش الحنفية القائمكف بأف أيماف القسامة يحمفيا أىل المحمة ما ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة مف
أف أيماف القسامة يحمفيا أكلياء الدـ بما يمي:

ٔ -حديث حكيصة كمحيصة الذؼ يستدؿ بو المالكية كالشافعية كالحنابمة يدؿ اضطراب ألفاظو ،كاختبلؼ
الركاة في متنو ،عمى أف الذؼ ركؼ فيو غير مضبكط في األصل ،ىذا مع ظيكر النكير مف السمف لما ركؼ
فيو مف األلفاظ ،التي يردىا ظاىر الكتاب كالسنة الثابتة ،كاتفاؽ األمة ،كيحيميا حجة العقل ،كيمنع مجيئ
العبارة بمثميا فأما اضطراب ألفاظو :فمف جية أف بعضيـ يركؼ "أف النبي  بدأ باألنصار ،فعرض عمييـ
اليميف ،كفي بعضيا :أف النبي  كجو اليميف لؤلنصار ،ثـ ركؼ في بعض ألفاظو أف النبي بدأ فعرض
يمينا ،فقالت األنصار :ال نرضى بأيماف ،فكيف يجكز أف يقكؿ
األيماف عمى الييكد أنيـ يحمفكف خمسيف ً
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
س َل َؾ ِب ِو
{كَل َت ْق ُ
ف َما َلْي َ
النبي  ليـ بعد ذلؾ " :أ ََت ْحم ُفك َف َكَت ْس َتحُّقك َف َد َـ َصاح ِب ُك ْـ"  ،كقد قاؿ هللا تعاليَ :
ِ ِ
ق ك ُىـ ي ْعَممك َف}(ٖ)ِ{ ،إ َّف َّ
ِ ِ
ِ (ٕ) َِّ
ق َشْيًئا}(ٗ).
الظ َّف َل ُي ْغني م َف اْل َح ِّ
عْم ٌـ}  { ،إل َم ْف َشي َد باْل َح ِّ َ ْ َ ُ
صحيحا لما ترؾ النبي  النكير عمييـ كلما عرض عمييـ األيماف عمى أنيـ قتمكه ،مع
كلك كاف ىذا الخبر
ً
عممو بأنيـ لـ يشيدكا ذلؾ ،كلـ يعممكه ،فكيف يجكز أف يبيح ليـ اإلخبار عف الشيء بما ال يؤمف أف يككنكا

كاذبيف فيو ،ثـ الحمف عميو؟ كعمى أف األنصار قد استنكرت ذلؾ ألنفسيا ،بأف تحمف عمى ما ال تعمـ،
كالنبي  أشد نكرة لو كلك صح المفع المذككر في حديث سيل مف قكلو" :أ ََت ْحمِ ُفك َف َكَت ْس َت ِحُّقك َف َد َـ
اح ِب ُكـ"(٘)؟ ،كاف ذلؾ القكؿ منو عمى كجو النكير عمييـ ،كما قاؿ هللا تعالي{ :أَ َفح ْكـ اْلج ِ
ِ
اىمَِّي ِة َيْب ُغك َف َك َم ْف
ُ َ َ
َص ْ

()ٙ
أَحسف ِمف َّ ِ
ِ
الذ ْكر ِ
ِ
يف}(.)ٛ()ٚ
اف م َف اْل َعاَلم َ
َّللا ُح ْك ًما لَق ْك ٍـ ُيكِقُنك َف} { ،أ ََتأ ُْتك َف ُّ َ َ
َُْ َ
َِّ ِ
ِ
ام ِة"( )ٜفإف المراد بقكلو
ٕ -أما استدالليـ بحديث "اْلَبِّيَن ُة َعَمى َم ِف َّاد َعىَ ،كاْلَيم ُ
يف َعَمى َم ْف أَْن َكَر إل في اْلَق َس َ

)ٔ) أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب األحكاـ ،باب كتاب الحاكـ إلى عمالو كالقاضي إلى أمنائو.ٚ٘/ٜ
)ٕ)

سكرة اإلسراء آية.ٖٙ

)ٖ)

سكرة الزخرؼ آية.ٛٙ

)ٗ) سكرة يكنس آية.ٖٙ
)٘)

سبق تخريجو في نفس الصفحة.

))ٙ

سكرة المائدة آيةٓ٘.

) )ٚسكر الشعراءآية٘.ٔٙ
))ٛ

شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاصٗٔ/ٙكما بعدىا ،المبسكط لمسرخسئٓٚ /ٕٙكما بعدىا ،بدائع الصنائع ٕٛٙ/ٚكما

بعدىا.
) )ٜسبق تخريجو صٗ.ٙ
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" إل في القسامة " أنو يحمف مف لـ يدعى عميو القتل بعينو ،كيحتمل بأنو ال يب أر باليميف مف الخصكمة؛
ألف الدية تجب فييا مع اليميف(ٔ).
كناقش المالكية كالشافعية كالحنابمة القائمكف بأف أيماف القسامة يحمفيا أكلياء الدـ ما ذىب إليو الحنفية
القائمكف بأف أيماف القسامة يحمفيا أىل المحمة التي كجد فييا المقتكؿ بما يمي:
ٔ -يرد عمى الكبلـ الذؼ أكرده الحنفية في حديث سيل بف أبي حثمة باْلتي:
أ -اعتراضيـ أنو في بعض الركايات بدأ بأيماف الييكد فيذه ركاية تفرد بيا سفياف كشؾ فييا ىل بدأ بأيماف
اف(ٕ).
األنصار أك الييكد ،كقاؿ أبك داككد َكِى َـ ُس َفي ُ
ب -قكلو " أ ََت ْحمِ ُفك َف كَتس َت ِحُّقك َف َدـ ص ِ
اح ِب ُك ْـ"(ٖ) لك حكي عمى كجو اإلنكار لما قاؿ كتستحقكف دـ
َ ْ
َ َ

صاحبكـ فيصير باالستحقاؽ كبما قاؿ بعده فتبرئكـ ييكد بخمسيف يميناً خارجاً عف اإلنكار كانما أدخل األلف
ليخرج عف صيغة األمر؛ ألف قكلو تحمفكف شبيو باألمر المحتكـ فأدخل عميو األلف لبلستفياـ ليصير تفريقاً

لمحكـ كاستخبا اًر عف الحاؿ(ٗ).

َِّ ِ
ِ
ام ِة"(٘)،
َّعىَ ،كاْلَيم ُ
ج -كيرد عمى اعتراضيـ عمى حديث "اْلَبِّيَن ُة َعَمى َم ِف اد َ
يف َعَمى َم ْف أَْن َكَر إل في اْلَق َس َ
بأنو لما جعل دكف اليميف عمى المنكر كاستثنى منيا القسامة دؿ عمى أنيا دكف اْل ُم ْن ِكر(.)ٙ

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذك رت مف أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كمناقشة كل فريق ألدلة اْلخر تبيف لي رجحاف ما ذىب إليو
الحنفية مف تحميل األيماف ألىل المحمة كذلؾ عمبلً باالستصحاب إذ األصل براءة الذمة ،لذلؾ يبدأ بيـ

بالحمف كال يصح لئلنساف أف يحمف عمى شيء ظني لـ يعاينو بنفسو خاص ًة إذا كاف ىذا الشيء يتعمق
بالدماء.

سادس ًا -شركط القسامة:

كسأذكرىا سرداً؛ ألنو ليس محميا في ىذا البحث ،كانما المراد األثر المترتب عمييا.
أكلً -الشركط المتفق عمييا(:)ٚ
)ٔ) مختصر الطحاكؼ لمجصاص.ٗٓ/ٙ
)ٕ) الحاكؼ الكبيرٖٔ.٘/
)ٖ)

سبق تخريجو ص.ٙٛ

)ٗ) الحاكؼ الكبيرٖٔ.ٙ/
)٘)

سبق تخريجو صٗ.ٙ

) )ٙالحاكؼ الكبيرٖٔ.ٙ/
))ٚ

بدائع الصنائع ،ٕٛٚ/ٚاليداية في شرح بداية المبتدؼٗ ،ٜٜٗ/شرح زركؽ عمى متف الرسالةٕ ،ٖٛٗ/العزيز شرح

الكجيزٔٔ ،ٔٗ/النجـ الكىاج ،ٔٓ/ٜشرح إرشاد السالؾٖ ،ٔٗ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنعٓٔ ،ٖ/منتيى اإلرادات٘.ٔٓٙ/
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ٔ -أف تككف الجناية قتبلً ،فبل قسامة فيما دكف النفس.
ٕ -أف يككف في المجني عميو أثر قتل أك ضرب ،فبل قسامة في الميت حتف أنفو.
ٖ -ال قسامة في غير اْلدمي.

ٗ -ادعاء أكلياء الدـ عمى أىل المحمة بالقتل.

٘ -أف ال يككف عمى القتل بينة أك اعتراؼ بو ،كاال فبل قسامة.
 -ٙالمكث

(ٔ)

كقد اشترطو عامة الفقياء.

ثانياً -الشركط المختمف عمييا:

ٔ -اإلسبلـ اشترطو المالكي ُة(ٕ).
(ٖ)

ٕ -الحرية اشترطيا المالكية

(٘)

كالشافعية في قكؿ(ٗ) ،كالحنفية

يجعمكنيا في المقتكؿ الذؼ كجد خارج دار

مكاله ،أما داخميا فبل.

ٖ -التكميف في القاتل اشترطو الحنابمة(.)ٙ

()ٚ

ٗ -طمب جميع الكرثة لمقسامة ،كىذا الشرط عند المالكية

كالحنابمة

()ٛ

في العمد.

٘ -اتفاؽ جميع الكرثة عمى تعييف المدعى عميو كاحداً أك جماعة ،فإف لـ يكف تعييف فبل قسامة ،كىذا ما قاؿ
()ٜ

بو المالكية

(ٓٔ)

كالشافعية

كالحنابمة(ٔٔ).

)ٔ) َّ
الم ْكث لغة " :أف يككف ىناؾ عبلمة القتل في كاحد بعينو أك تككف ىناؾ عداكة ظاىرة ككأنيا مف األكؿ" ،المغرب في ترتيب
المعرب صٖٓٗ ،كاصطبلحاً :عرفو الحنفية بقكليـ" :كجكد قتيل ال يدرػ قاتمو في محمة أك دار أك في مكضع يقرب إلى
القرية بحيث يسمع الصكت منو" ،حاشية الشمبي كمعيا تبييف الحقائق ،ٜٔٙ/ٙكأما المالكية فعرفكه بأنو" :ما يدؿ عمى قتل
القاتل بأمر ّبيف ما لـ يكف اإلقرار ،أك كماؿ البينة فيو أك في نفيو" التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٔٛٚ/ٛكعند

الشافعية" :ىي قرينة لصدؽ المدعي" النجـ الكىاج ،ٖٔ/ٜأما الحنابمة فعرفكه بقكليـ" :ىك العداكة الظاىرة بيف المقتكؿ كالمدعى
عميو ،كنحك ما بيف األنصار كييكد خيبر" ،المغني.ٜٗٔ/ٛ
)ٕ) التمقيفٕ ،ٜٖٔ/الكافي في فقو أىل المدينةٕ.ٔٔٔٙ/
)ٖ)

المرجع السابق.

)ٗ) العزيز شرح الكجيزٔٔ.ٔٔ/
)٘) المبسكط لمشيبانيٗ.ٗٛٓ/
) )ٙمنتيى اإلرادات٘.ٔٓٚ/
) )ٚالتمقيفٕٜٖٔ/كما بعدىا.
) )ٛمنتيى اإلرادات٘.ٔٓٚ/
) )ٜإرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ صٕٔٔ.
)ٓٔ) التيذيب.ٕٕٚ/ٚ
)ٔٔ) الركض المربع صٔ.ٙٙ
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 -ٙالمكاف ،كأف يككف المكضع الذؼ كجد فيو القتيل ممكاً لمعيف أك تحت يده حتى يمكف تحميف أصحابو
كىذا الشرط عند الحنفية(ٔ).

(ٕ)

 -ٚكصف القتل في الدعكػ مف ككنو عمداً أك خطأ فردؼ أك مشترؾ ،كىذا ما ذىب إليو الشافعية
كالحنابمة(ٖ).

سابعاً -النككؿ في أيماف القسامة:

تبيف مما سبق أف أيماف القسامة تككف خمسيف يميناً كىي تكجو ألىل المحمة كما سبق ترجيحو.

تداء سكاء مف المدعيف أك المدعى عمييـ؟
كلكف ما الحكـ إذا نكل مف كجيت إليو اليميف اب ً
أكلً -نككؿ المدعيف:
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى ثبلثة مذاىب :

أ -مذىب المالكية(ٗ):

كيركف أف كالة الدـ المدعيف يحمفكف خمسيف يميناً ،كاف نكل بعضيـ أك قل عددىـ ،ردت األيماف عمييـ ،لكف

إذا كاف الناكل مف أكلياء الدـ الذيف ليـ الحق في العفك ،فإف األيماف ترد عمى المدعى عمييـ.

قاؿ اإلماـ مالؾ" :كانما ترد األيماف عمى مف بقي منيـ إذا نكل أحد ممف ال يجكز لو عفك ،فإف نكل أحد مف
كالة الدـ الذيف يجكز ليـ العفك عف الدـ ،كاف كاف كاحداً فإف األيماف ال ترد عمى مف بقي مف كالة الدـ ،كلكف
ترد عمى المدعى عمييـ ،فيحمف منيـ خمسكف رجبلً خمسيف يميناً ،فإف لـ يبمغكا خمسيف رجبلً ُرّدت األيماف

عمى مف حمف منيـ ،فإف لـ يكجد أحد يحمف إال الذؼ ادعي عميو حمف ىك خمسيف يميناً كبرغ"(٘).
ب -مذىب الشافعية(:)ٙ

كعندىـ إذا نكل أحد مف أكلياء الدـ اليميف سقط نصيبو مف الميراث ،كيكمل الخمسيف يميناً مف بقي،
كيستحق نصيبو حسب اإلرث الشرعي ،فمك كاف لممقتكؿ كارثاف كنكل أحدىـ حمف الثاني خمسيف يميناً،
كاستحق نصيبو مف اإلرث.
قاؿ الشافعي" :فإذا كاف لمقتيل كارثاف فامتنع أحدىما مف القسامة لـ يمنع ذلؾ اْلخر مف أف يقسـ خمسيف
يميناً كيستحق نصيبو مف الميراث ،ككذلؾ إف كاف الكرثة عدداً كثي اًر فنكمكا إال كاحداً"(.)ٚ
)ٔ) المبسكط لمشيبانيٗ ،ٗٚٙ/مختصر القدكرؼ صٕ.ٜٔ
)ٕ) النجـ الكىاج في شرح المنياج.ٔٛ/ٜ
)ٖ)

منتيى اإلرادات٘.ٔٓٚ/

)ٗ)

عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٗ٘ٗ ،عقد الجكاىر الثمينةٖ.ٖٔٔ٘/

)٘)

المكطإٔ.ٜٛٚ/

))ٙ

التنبيو ص ،ٕٙٙاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٕ.٘ٔٙ/

))ٚ

األـ.ٔٓٔ/ٙ
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ج -مذىب الحنابمة(ٔ):

كقالكا بأف المدعيف إذا نكمكا عف اليميف ،فإنيا ترد عمى المدعى عمييـ كيحمفكف خمسيف يميناً يبرأكف بيا،
فإف لـ يحمف المدعكف كلـ يرضكا بيميف المدعى عمييـ فداه اإلماـ مف بيت الماؿ.
قاؿ دمحم ِ
الياشمي(ٕ)" :كاذا نكل مدعك الدـ عف اليميف ُحّمِف عمييـ المدعى عمييـ خمسيف يميناً ،باهلل تعالى
ما قتمكه كال عممكا لو قاتبلً ،كبرئكا"(ٖ).
ابتداء ،فكيف كاذا نكمكا عف اليميف ،لذلؾ اذا امتنع الجانباف كداه اإلماـ مف بيت
كذلؾ ألف جانبيـ ضعيف
ً
الماؿ ،كما في حديث حكيصة كمحيصة.

ثانياً -نككؿ المدعى عمييـ:

اختمف الفقياء في نككؿ المدعى عمييـ عمى أربعة مذاىب:
(ٗ)

أ -مذىب الحنفية

كركاية عند الحنابمة(٘):

إذا نكل المدعى عمييـ عف أيماف القسامة فإنيـ يحبسكف حتى يحمفكىا أك يقركا.

قاؿ السرخسي" :فإف نكمكا عف اليميف ُحبسكا حتى يحمفكا؛ ألف األيماف في القسامة حق مقصكد لتعظيـ أمر
الدـ ،كمف لزمو حق مقصكد ال تجرؼ النيابة في إيفائو ،فإذا امتنع منو فإنو يحبس ليكفي"(.)ٙ

ب -مذىب المالكية(:)ٚ

يحمف المدعى عميو خمسيف يميناً فإف حمف برغ ،كاف نكل لـ يمزمو شيء ال قيمة كال ضرباً كال سجناً إال أف
يسجف استبراء.

ج -مذىب الشافعية(:)ٛ

كعندىـ أف المدعى عمييـ إذا نكمكا عف الحمف فإف األيماف ترد عمى المدعيف ،كيستحقكف الدية مف ماؿ

الجاني في العمد ،كعمى العاقمة في الخطأ.
قاؿ الشافعي" :فإذا حمفكا برئكا ،كاذا نكمكا عف األيماف حمف كالة الدـ خمسيف يميناً ،كاستحقكا الدية ،إف
)ٔ)

مختصر الخرقي صٖٔٔ ،الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٗ٘/المغني.٘ٓٓ/ٛ

)ٕ) ىك اإلماـ دمحم بف أحمد بف أبي مكسى الياشمي ،أبك عمي :قاض ،مف عمماء الحنابمة ،كلد في بغداد سنةٖ٘ٗىػ ككاف أثي اًر
باّلل كالقائـ بأمر هللا العباسييف ،لو حمقة في جامع المنصكر ،كصنف كتباً ،منيا (اإلرشاد كشرح كتاب
عند اإلماميف القادر َّ
الخرقي) كتكفي في بغداد سنة  ٕٗٛق ،األعبلـ٘.ٖٔٗ/
)ٖ)

اإلرشاد إلى سبيل الرشادص٘ٗٗ.

)ٗ)

لمس ْغدؼٕ ،ٜٙٚ/العناية شرح اليداية.ٜٕٔ/ٛ
النتف في الفتاكػ ُّ

))ٙ

المبسكط لمسرخسي.ٔٔٔ/ٕٙ

))ٚ

التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٔٛٛ/ٛ

))ٛ

نياية المطمبٖ ،ٖٔٙ/العزيز شرح الكجيزٔٔ.ٕٔ/

)٘) الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٗ٘/المغني ،ٜٗٛ/ٛعمدة الفقو صٖٗٔ.
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كانت عمداً ففي أمكاليـ ،كاف كانت خطأ فعمى عكاقميـ ،كاف كاف كلي القتيل ادعى عمى اثنيف منيـ فحمف

أحدىما كامتنع اْلخر مف اليميف برؼء الذؼ حمف ،كحمف كالة الدـ عمى الذؼ نكل ،ثـ لزمو نصف الدية في

مالو إف كاف عمداً كعمى عاقمتو إف كاف خطأ"(ٔ).
د -الحنابمة(ٕ):

كيركف أف المدعى عمييـ إذا نكمكا عف حمف اليميف فيناؾ أمراف:

ٔ -يخمى سبيميـ؛ ألنيا يميف في حق المدعى عميو ،فمـ يحبس عمييا كسائر األيماف ،كيديو اإلماـ مف بيت
الماؿ ،كالتي قبميا.

ٕ -تجب الدية عمى المدعى عميو؛ ألنو حكـ يثبت بالنككؿ ،كىذا ىك األظير كقيل :عمى بيت الماؿ(ٖ).
ثامناً -األثر المترتب عمى القسامة:
كل ما سبق بيانو كاف مدخل لؤلثر المترتب عمى القسامة ،إذ ىك مكضكعنا في القسامة ،كباتفاؽ الفقياء إذا
كاف القتل خطأ فبل قكد في القسامة(ٗ).

أما إذا كاف القتل عمد فقد اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
(٘)

أ -مذىب الحنفية

كالشافعي في الجديد(:)ٙ

كقالكا إذا كاف القتل في القسامة عمداً فإنو ال يكجب القصاص ،كانما تجب بو الدية َّ
حالة مف ماؿ المتيـ؛
كألف القسامة حجة ضعيفة فييا شبية فبل تكجب القصاص.
()ٚ

ب -مذىب المالكية

()ٛ

كالشافعي في القديـ

كالحنابمة(:)ٜ

كيركف كجكب القصاص بالقسامة في القتل العمد إذا حمف أكلياء الدـ عمى ذلؾ.
األدلة:
)ٔ)

األـ.ٔٓ٘/ٙ

)ٕ)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٗ٘/عمدة الفقو صٖٗٔ.

)ٖ)

المبدع.ٖٙٗ/ٚ

)ٗ)

بدائع الصنائع ،ٕٛٙ/ٚالدر المختار ص ،ٕٚٙمناىج التحصيلٓٔ ،ٕٗٓ/منياج الطالبيف ص ،ٕٜٛالعدة شرح العمدة

صٓ.٘ٛ
)٘) األصل لمشيباني ،٘ٙٛ/ٙالمبسكط لمسرخسي ،ٔٔٗ/ٕٙتبييف الحقائق.ٜٔٙ/ٙ
) )ٙاألـ ،ٖٔٓ/ٙالتيذيب ،ٕٕ٘/ٚالنجـ الكىاج ٕ٘/ٜكما بعدىا.
))ٚ

الجامع لمسائل المدكنةٖٕ ،عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٕ٘ٗ ،مناىج التحصيلٓٔ ،ٕٖٜ/التكضيح في شرح

مختصر ابف الحاجب.ٜٔٓ/ٛ
) )ٛبحر المذىبٗٔ ،ٕٜٓ/التيذيب ،ٕٕ٘/ٚالعزيز شرح الكجيزٔٔ.ٖٜ/
) )ٜمختصر الخرقي صٖٔٔ ،اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص ،ٕ٘ٛمنتيى اإلرادات٘.ٔٓٛ/
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استدؿ الحنفية كالشافعي في الجديد عمى أف القسامة ال تكجب القكد في القتل العمد بعدة آثار منيا:
ٔ -قكؿ عمر بف الخطاب " :اْلَقسام ُة ُت ِ
ط َّ
الد َـ"(ٔ).
كج ُب اْل َع ْق َلَ ،كل ُت ِشي ُ
َ َ
(ٕ)
ِ
الدَيةََ ،كَل ُيَق ُاد ِب َيا" .
ام ُة َي ْس َت ِحُّقك َف ِب َيا ّ
ٕ -عف قتادة  ،قاؿ" :اْلَق َس َ
ٖ -إف في أيماف القسامة شبية فيي شيادة عمى الغيب كيحمف فييا المرء عمى ما لـ يعمـ.
كجو الدللة مف ىذه اآلثار:

أف الصحابة  لـ يقتصكا بالقسامة؛ كذلؾ ألنيا شبية تد أر الحد ،كىذا ّبيف كاضح مما سبق(ٖ).
كاستدؿ المالكية كالحنابمة كالشافعي في القديـ عمى أف القسامة في الفتل العمد ال تكجب القكد بالسنة كاألثر
بما يأتي:

أ -مف السنة
ٔ -عمل الرسكؿ  بالقسامة كاق ارره ليا ،كقضى بيا ،كما في حديث حكيصة كمحيصة عمى ما كانت عميو
في الجاىمية ،كقضى بيا بيف ناس مف األنصار في قتيل ادعكه عمى ييكد خيبر(ٗ).

ٕ -قكلو َ " :ت ْحمِ ُفك َف َكَت ْس َت ِحُّقك َف َق ِاتَم ُك ْـ"(٘) ،كالمراد بالدـ دـ القاتل أؼ القصاص ،كليس دـ المقتكؿ.
قاؿ ابف قدامة" :أراد دـ القاتل؛ ألف دـ القتيل ثابت ليـ قبل اليميف"(.)ٙ

ِ
ام ِة َر ُج ًال ِم ْف َبِني َن ْص ِر ْب ِف َمالِ ٍؾ"(.)ٚ
ٖ -حديث عمرك بف شعيب ،عف جده عف رسكؿ هللا  أنو " َق َت َل باْلَق َس َ

كجو الدللة :يستدؿ مف ىذه األحاديث عمى أف األثر المترتب عمى القسامة في الجناية العمدية ىك

القصاص(.)ٛ
ب -مف األثر:
ٔ -ما صح عف معاكية بف أبي سفياف  أنو أقاد بالقسامة ،ككذلؾ عمر بف عبد العزيز ،كقيل إف عمر بف
)ٔ)

أخرجو اإلماـ البييقي في معرفة السنف كاْلثار ،كتاب الجراح ،باب الحكـ في قتل العمد ،كقاؿ البييقي ىذا عف عمر منقطع

ك قاؿ ابف المنذر :ركينا ىذا القكؿ ،عف ابف عباس ،كمعاكيةٕٔ.ٕٕ/
)ٕ)

أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في مصنفو ،كتاب الديات ،باب القكد بالقسامة٘ ،ٗٗٗ/كلـ أجد مف حكـ عميو فيما تكفر لدؼ

مف مراجع في التخريج.
)ٖ) شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص ،ٖٗ/ٙالمبسكط لمسرخسي.ٔٓٛ/ٕٙ
)ٗ)

فتح البارؼٕٔ.ٕٖٚ/

)٘)

سبق تخريجو ص.ٙٛ

))ٙ

المغني.٘ٓٓ/ٛ

))ٚ

أخرجو اإلماـ أبك داكد في السنف  ،كتاب الديات ،باب القتل بالقسامة ،٘ٚٛ/ٙقاؿ عنو شعيب األرنؤكط  -مح َّمد ِ
كامل قره:
َ
َ

ضعيف معضل.

) )ٛبداية المجتيد ٗ ،ٕٔٔ/بحر المذىبٗٔ ،ٜٔٛ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٕٓٔ /ٙ
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عبد العزيز تراجع عف ذلؾ(ٔ).

َف عبد َّ ِ
ٕ -عف عبد هللا بف أبي مميكة قاؿَ " :سأََلِني ُعمُر ْب ُف َعْب ِد اْل َع ِز ِ ِ
َّللا ْب َف
ام ِة َفأ ْ
َخَبْرُت ُو أ َّ َ ْ َ
يز َعف اْلَق َس َ
َ
بيا"(ٕ).
الزبير أقاد َ
كجو الدللة مف ىذيف األثريف:

يستدؿ بيذه األثار عمى أف األثر المترتب عمى القسامة في الجناية العمدية ىك القصاص ،كبعض النصكص

دلت عمى ذلؾ بصريح عبارتيا ،ككبلـ السمف ،كاقتصاص بعضيـ بيا كاضح كاف خالف البعض(ٖ).

قاؿ ابف القيـ" :كالذؼ شرع الحكـ بالقسامة ىك الذؼ شرع أف ال يعطى أحد بدعكاه المجردة ،ككبل األمريف

حق مف عند هللا ،ال اختبلؼ فيو ،كلـ يعط في القسامة بمجرد الدعكػ ،فقكػ الشارع الحكيـ ىذا السبب
باستحبلؼ خمسيف مف أكلياء القتيل الذيف يبعد أك يستحيل اتفاقيـ كميـ عمى رمي البرؼء بذـ ليس منو"(ٗ).

الترجيح:

الذؼ يبدك لي رجحانو القكؿ بالقصاص إذا ثبت العمد في القسامة خاصة إذا ُعّيف الجاني؛ حفظاً لمدماء كىذا
ال يككف إال بالقرائف كاألمارات ،كأف األخذ بالقصاص إذا تكفرت شركطو في القسامة أكلى ،كفي زماننا ىذا
درػ قاتمو ،ككثير منيـ مف
الذؼ كثر فيو القتل كالخصكمات خاصة الحزبية كالعائمية ،فإف الرجل يقتل كال ُي َ
يككف لو خصكمات كعداكات ظاىرة مع أكلئؾ ،كاألخذ بالقسامة ىنا كاعماليا أكلى ،كالنبي  كدػ مف بيت
الماؿ حتى يرضي نفس أكلياء الدـ كيحد مف الجريمة ،كال يطل دـ في اإلسبلـ.

)ٔ)

فتح البارؼٕٔ.ٕٖٔ/

)ٕ)

المحمىٔٔ ،ٕٜٔ/قاؿ ابف حجر سنده صحيح ،فتح البارؼٕٔ.ٕٖٔ/

)ٖ) بداية المجتيد ٗ ،ٕٔٔ/بحر المذىبٗٔ ،ٜٔٛ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٕٓٔ /ٙ
)ٗ)

إعبلـ المكقعيفٕ.ٕٖٚ/
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ادلثحث انثاَي
تؼض انصٕر احلذيثح يف ادلثاشزج يف اجلُايح ػهى انُفش ٔأحكايٓا

كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :قتل المتظاىريف.
المطمب الثاني :القتل الرحيـ.
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ادلطهة األٔل :قتم ادلتظاْزيٍ:
اح األبرياء ،كتُسفؾ دماؤىـ؛ ألنيـ
مما سبق في بياف حرمة الدماء يجعل
العاقل يقف كثي اًر عندما تُزىق أرك ُ
َ
يطالبكف بإقامة الديف ،أك تحسيف بعض أمكر دنياىـ ،كالناس في ذلؾ فريقاف :قسـ مستفيد ،كلربما كاف يمبس
الجبلد ،كيبرر لو سفؾ
لباس اإلسبلـ أك غير ذلؾ مف األقنعة التي أصبحت مألكفة ،فتراه دائماً يمتدح ّ

كل تظاىرة ،كيراه خركجاً عمى الحاكـ،
الدماء ،كاذا انتفضت فيو النخكة فإنو ينتفض ليمكـ الضحية
كيحرـ َّ
ّ
كيرػ حرمتيا ،كىؤالء مرجئة الحكاـ ال يكاد يخمك منيـ زماف كال مكاف.
قاؿ ابف المبارؾ:

سػػػػػػػػػػػػػكء كرىباُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا(ٔ).
أحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
ك
الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ
الػػػػديف إل
كىل أفسد
ٍ
ُ
َ
ُ
لمشكاذ أك لنصرة الكفار أك المرتديف ،كفي ىذا المكضكع
كقسـ آخر يغالي بذلؾ ،كيبرر َّ
كل تظاىرة ،حتى كلك ّ
ما يعنيني ىك األثر المترتب عمى قتل المتظاىريف مف المسمميف؛ ىل ىك القصاص أـ غير ذلؾ؟ لذا

استعنت باهلل ،كبينتو في ثبلثة فركع:

الفرع األكؿ -تعريف المظاىرة لغ ًة كاصطالحاً:

المظاىرة لغةً:

المظاىرة في المغة بمعنى المعاكنة ،كالظيير العكف(ٕ) ،كمنو قكلو تعالى{ :كَلـ ي َ ِ
َحًدا}(ٖ)،
ظاىُركا َعَمْي ُك ْـ أ َ
َ ْ ُ
الفتَِّني بقكلو" :كالمظاىرة أؼ طمب القكة كالمعاكنة في الديف"(ٗ).
كعرفيا َ
ظيره الى صاحبو ،كاستظير بو ،أؼ
كعرفيا الجكىرؼ بقكلو" :تظاىر القكـ :تدابركا ،كأنو كّلى ُّ
كل كاحد منيـ َ

استعاف بو"(٘)  ،أما ابف فارس فعرفيا بقكلو" :الظاء كالياء كالراء أصل صحيح كاحد يدؿ عمى قكة كبركز ،مف
ذلؾ :ظير الشيء يظير ظيك اًر فيك ظاىر ،إذا انكشف كبرز كىك يجمع البركز كالقكة"(.)ٙ
المظاىرة اصطالحاً:

"تظاىركا بمعنى تجمعكا ليعمنكا رأييـ في أمر ،كمصدره تظاىر ،كاسـ المرة
عرفيا أحمد مختار عمر بقكلو:
َ
تظاىرة ،كبيذا تصح الجممة األكلى ،أما المظاىرة بمعنى إعبلف رأؼ أك إظيار عاطفة في صكرة
منو
ُ
جماعية"(.)ٚ

)ٔ)

تفسير ابف كثيرٗ.ٕٕٔ/

)ٕ)

النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذبٕ.ٖٜٓ/

)ٖ)

سكرة التكبة آية ٗ.

)ٗ)

مجمع بحار األنكارٖ.٘ٓٓ/

)٘)

الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٕ.ٖٕٚ/

))ٙ

مقاييس المغةٖ.ٗٚٔ/

))ٚ

معجـ الصكاب المغكؼٔ.ٜٚٓ/
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كىذا ما يحصل اليكـ ،فترػ الناس يجتمعكف في ميداف ما لمتعبير عف رفضيـ أك تأييدىـ لشيء معيف ،سكاء

مكافق لسياسة الحاكـ أـ ال ،كأنا أعني ىنا المظاىرات التي ُيقتل بيا مسممكف كىل ُيقتص ممف قتل أـ ال.
الفرع الثاني -حكـ المظاىرات:

معمكـ لكل ذؼ بصيرة أف حكاـ المسمميف اليكـ ال يقيمكف الديف في الناس ،كال يحكمكف الشريعة ،كقد قاؿ
ٌ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
َّللا َفأُكَلئ َؾ ُى ُـ اْل َكافُرك َف} .
سبحانو كتعالىَ :
{ك َم ْف َل ْـ َي ْح ُك ْـ ب َما أَْن َز َؿ َّ ُ
قاؿ الجصاص في ىذه اْلية" :قاؿ ابف عباس :ىك في الجاحد لحكـ هللا ،كقيل ىي في الييكد خاصة ،كقاؿ

ابف مسعكد كالحسف كابراىيـ :ىي عامة ،يعني فيمف لـ يحكـ بما أنزؿ هللا كحكـ بغيره ،مخب اًر أنو حكـ هللا
تعالى ،كمف فعل ىذا فقد كفر ،كعف ابف عباس قاؿ :ليس الكفر الذؼ يذىبكف إليو في قكلوَ ( :ك َم ْف َل ْـ َي ْح ُك ْـ
َّللا َفأُكَل ِئؾ ىـ اْل َك ِ
ِ
افُرك َف) كقاؿ ابف جريج عف عطاء :كفر دكف كفر ،كظمـ دكف ظمـ ،كفسق دكف
ب َما أَْن َز َؿ َّ ُ
َ ُُ
فسق"(ٕ).
قمت :كمف ُقتل منيـ مظمكماً ،كىك يدعك إلى إنصافو ،كرفع الظمـ عنو كعف غيره ،كاقامة دينو ،فاعتدت عميو
السمطة كقتمتو ،فيك شييد بإذف هللا.
خمق كثير مف السمف كالخمف ،كنصكصيـ في ذلؾ كثيرة ككاضحة كأكثر مف أف
كقد تكمـ بيذا المعنى ٌ
تحصى ،ككل مف يعكؿ عمى حرمة المظاىرات كالخركج عمى الحكاـ يستند إلييا كيحتج بيا ،مع أف ىذه

النصكص عمييـ كليست ليـ؛ ألف مرتبة كفر دكف كفر ىي لمف حكـ بغير ما أنزؿ في بعض الكقائع
كاألحداث ،مع إقامتو لمديف كيزيد بف معاكية كالحجاج كبعض الظممة الذيف كانكا في الكقائع كاألحداث
ّ ف
نحكا الشريعة؛ بل
اءىـ ،لكف كاف الديف في زمانيـ قائماً ،كالشريعة محكمة ،أما حكاـ اليكـ فقد ّ
يحكمك أىك َ
حاربكىا كتحاكمكا الى قكانيف الغرب الكافر كالشرؽ التائو ،كما سمعت عف أحد مف السمف أك الخمف ممف
يعتد برأيو كيؤخذ بقكلو يقكؿ بأف تنحية الشريعة كمحاربتيا كالحكـ بالقكانيف الكضعية كفر دكف كفر؛ بل ىك
ردة كجب إنكارىا كمجابيتيا ،كاذا خرجت المسيرات ألجل ذلؾ كانت مف باب إنكار المنكر ،كقد قاؿ ِ" :إ َّف

ِ ِ ِ
أ ََّك َؿ ما َد َخ َل َّ
هللا َكَد ْع َما َت ْصَن ُع،
الر ُج ُل َيْمَقى َّ
اف َّ
يل َك َ
الن ْق ُ
كؿَ :يا َى َذاَّ ،ات ِق َ
الر ُج َل َ ،فَيُق ُ
ص َعَمى َبني إ ْسَرائ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا
اه ِم َف اْل َغدَ ،ف َال َي ْمَن ُع ُو َذلِ َؾ أ ْ
َفِإَّن ُو َل َيح ُّل َل َؾ ُ ،ث َّـ َيْمَق ُ
َف َي ُكك َف أَكيَم ُو َك َش ِر َيب ُو َكَقعي َد ُه َفَم َّما َف َعُمكا َذل َؾ َضَر َب ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يل َعَمى لِ َس ِ
يسى ْاب ِف َمْرَي َـ َذلِ َؾ
كب َب ْع ِض ِي ْـ ِبَب ْع ٍ
اؿ " {ُلع َف َّالذ َ
ُقُم َ
اف َد ُاكَد َكع َ
يف َك َفُركا م ْف َبني إ ْسَرائ َ
ضُ ،ث َّـ َق َ
ِبما عصكا كَكاُنكا يع َتدك َف* َكاُنكا َل ي َتَناىك َف عف مْن َك ٍر َفعُمكه َل ِبْئس ما َكاُنكا ي ْفعُمك َف}(ٖ)ُ ،ث َّـ َقاؿَ :ك َّال ك ِ
هللا،
َْ ُ
َ
َ َ
َ ََْ َ
َ
َ ُ َ َ
َ َْ َ ْ ُ
ِ
ؼ ،كَل َتْني َّف َع ِف اْلمْن َك ِر ،كَل َت ْأ ُخ ُذ َّف َعَمى ي ِد َّ
ق أَ ْطًار َكَل َت ْق ُصُرَّن ُو
الظالِـَِ ،كَل َت ْأ ُ
طُرَّن ُو َعَمى اْل َح ِّ
َ
ْمُر َّف ِباْل َم ْعُرك َ َ
َ
ُ
َل َتأ ُ
)ٔ)

سكرة المائدة آيةٗٗ.

)ٕ)

أحكاـ القرآف لمجصاصٗ.ٜٖ/

)ٖ)

سكرة المائدة آية.ٜٚ
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ق َق ْصًار"(ٔ).
َعَمى اْل َح ِّ
كاذا كانت المظاىرات ليذه الغايات النبيمة السامية ،فيي جائزة بأقكاؿ أىل العمـ المعتبريف الخاليف مف

الغرض ،قاؿ الجصاص عف أبي حنيفة حيث يزعـ البعض أنو ال يرػ الخركج عمى أئمة الجكر " :كاف
مذىبو مشيك اًر في قتاؿ الظممة كأئمة الجكر ،كلذلؾ قاؿ األكزاعي :احتممنا أبا حنيفة عمى كل شيء حتى
جاءنا بالسيف يعني قتاؿ الظممة فمـ نحتممو ...كىذا إنما أنكره عميو أغمار أصحاب الحديث الذيف بيـ ُفقد

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتى تغمب الظالمكف عمى أمكر اإلسبلـ"(ٕ).

كطاعة الحاكـ تككف بقدر إقامتو لمديف كتحكيمو لمشرع ،لكف إذا حاد عف الشرع سقطت طاعتو.

تغيير لمشرع ،أك بدع ٌة ،خرج عف حكـ الكالية كسقطت طاعتو،
قاؿ القاضي عياض" :لك ط أر عميو كفر ،أك ٌ
ٍ
عادؿ إف أمكنيـ ذلؾ"(ٖ).
ككجب عمى المسمميف القياـ عميو ،كنصب إما ٍـ

الناس عميو ليحممكه عمى ذلؾ فبل
كبناء عمى ما سبق :تبيف أف اإلماـ طاعتُو منكط ٌة بطاعة هللا ،كاذا خرج ُ
ً
فكثير مف الحكاـ ال يحسبكف حساباً لشعكبيـ ،كلك
حكـ الكسيمة،
مانع شر َّ
ٌ
َ
عي مف ذلؾ ،كمف ىنا تأخذ الغاي ُة َ
مكثكا سنكات بالنصح كاإلرشاد ،إال إذا عممكا بتظاىرىـ كاجتماعيـ عمييـ ،كمعمكـ مدػ فاعمية ىذه
المظاىرات في التغيير كقد قاؿ َ " :م ْف َأرَى ِمْن ُك ْـ ُمْن َكًار َفْمُي َغِّيْرُه ِبَي ِد ِهَ ،فِإ ْف َل ْـ َي ْس َت ِط ْع َف ِبِم َس ِان ِوَ ،فِإ ْف َل ْـ
َض َع ُ ِ
اْليم ِ
اف"(ٗ).
َي ْس َت ِط ْع َف ِبَقْم ِب ِوَ ،كَذلِ َؾ أ ْ
ف ْ َ
كالدفاع عف الديف كالحقكؽ مف أكجب الكاجبات ،كمف مات دكف شيء مف ذلؾ فيك شييد ،كما تكافرت
ِ
ِ
اء َسِّيَئ ٍة َسِّيَئ ٌة ِم ْثُم َيا
{ك َّالذ َ
كتكاترت بذلؾ النصكص كقكلو تعالىَ :
يف ِإ َذا أ َ
َص َاب ُي ُـ اْلَب ْغ ُي ُى ْـ َيْن َتصُرك َف* َك َج َز ُ
ِ
َّللا ِإَّنو َل ي ِح ُّب َّ ِ ِ
يل
يف* َكَل َم ِف اْن َت َصَر َب ْع َد ُ
ظْم ِم ِو َفأُكَل ِئ َؾ َما َعَمْي ِي ْـ ِم ْف َس ِب ٍ
الظالم َ
َصَم َح َفأ ْ
َجُرُه َعَمى َّ ُ ُ
َف َم ْف َع َفا َكأ ْ
ِ
ِ
ض ِب َغي ِر اْلح ِق أُكَل ِئ َؾ َليـ ع َذ ِ
* ِإَّنما َّ ِ
يف َي ْظمِمك َف َّ
يـ}(٘).
يل َعَمى َّالذ َ
اس َكَيْب ُغك َف في ْاألَْر ِ ْ َ ّ
ُْ َ ٌ
الن َ
اب أَل ٌ
السب ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد،
يدَ ،ك َم ْف ُقت َل ُدك َف دينو َف ُي َك َش ِي ٌ
َىِمو َف ُي َك َش ِي ٌ
كقاؿ َ " : م ْف ُقت َل ُدك َف َم ِالو َف ُي َك َش ِي ٌ
يدَ ،ك َم ْف ُقت َل ُدك َف أ ْ
ِ
يد"(.)ٙ
َك َم ْف ُق ِت َل ُدك َف َد ِمو َف ُي َك َش ِي ٌ

)ٔ)

أخرجو االماـ البييقي في السنف الكبرػ كتاب آداب القاضي ،باب ما يستدؿ بو عمى أف القضاء كسائر أعماؿ الكالة مما

يككف أم اًر بمعركؼ ،أك نيياً عف منكر مف فركض الكفاياتٓٔ ،ٜٔ٘/قاؿ عنو األلباني :ضعيف ،ضعيف الجامع الصغير
كزيادتو صٕ.ٕٙ
)ٕ)

أحكاـ القرآف لمجصاصٔ.ٛ٘/

)ٖ)

العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ.ٔٙ/ٛ

)ٗ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب اإليماف ،باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف ،كأف اإليماف يزيد كينقص،

أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجبافٔ.ٜٙ/
)٘)

سكرة الشكرػ آية.ٕٗ ،ٗٔ ،ٖٜ

))ٙ

أخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرػ ،كتاب المحاربة ،باب مف قاتل دكف دينوٖ ،ٗ٘٘/قاؿ عنو األلباني صحيح،

مكسكعة األلباني في العقيدة.ٖٔ/ٜ
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ىذه المظاىرات المشركعة تدخل ضمف ىذا التغيير كهللا تعالى أعمـ؛ لذلؾ يحرـ قتل المسمميف فييا؛ ألف
ِ
دماءىـ معصكم ٌة ،كلـ يرتكبكا ما يكجب ِح َّل دميـ ،كقد قاؿ ِ ُّ ِ :
ام ِة َح ْم َزُة ْب ُف َعْب ِد
َ
"سّيُد الش َي َداء َي ْكَـ اْلقَي َ
َ
(ٔ)
ِ
َّ ِ ِ
َمَرُهَ ،فَقَتَم ُو" .
اـ ِإَلى ِإ َم ٍ
اـ َجائ ٍرَ ،فَن َي ُ
اْل ُمطمبَ ،كَر ُج ٌل َق َ
اه َكأ َ
الجصاص في ذلؾ رداً عمى مف يمنع مثل ىذه الكسائل كيعتبرىا مف الفتنة بقكلو" :كزعمكا مع ذلؾ
كقد تكمـ
ُ
أف السمطاف ال ُينكر عميو الظمـ كالجكر كقتل النفس التي حرـ هللا ،كانما ينكر عمى غير السمطاف بالقكؿ أك

شر عمى األمة مف أعدائيا المخالفيف ليا؛ ألنيـ أقعدكا الناس عف قتاؿ الفئة
باليد بغير سبلح ،فصاركا ّاً
الباغية كعف اإلنكار عمى السمطاف الظمـ كالجكر ،حتى أدػ ذلؾ إلى تغمب الفجار؛ بل المجكس ،كأعداء

اإلسبلـ ،حتى ذىبت الثغكر كشاع الظمـ كخربت الببلد كذىب الديف كالدنيا كظيرت الزندقة كالغمك ،كالذؼ
َّ
ِ
ِ
اإلنكار عمى السمطاف الجائر؛ كهللا
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ك
ترؾ
جمب ذلؾ كمو عمييـ ُ
المستعاف"(ٕ).
ككل ما سبق يككف في التظاىرات التي تنادؼ بالمطالب كالحقكؽ التي جاءت بيا الشريعة ،بشرط أف تخمك

ىذه المظاىرات مف النساء كالمكسيقى كجميع المحرمات ،أما التي تخرج خبلؼ ذلؾ فيي محرمة لذاتيا ،كلما

تنادؼ فيو مف فسق ،كخاصة ما يقكـ بو بعض العممانييف في ىذا الزماف ،الذيف يجب محاربتيـ ال مساندتيـ

اإلصغاء إلييـ.
ك
ُ
الفرع الثالث -األثر المترتب عمى قتل المتظاىريف:

عمى ضكء ما سبق :فإذا كانت المظاىرات مشركع َة المقاصد ،خالي ًة مف المحرمات الشرعية ،كفييا األمر
كبياف الحق كالمطالبة بوُّ ،
كرد الظالـ عف ظممو ،كنصرةُ المظمكميف
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،
ُ

كالمستضعفيف ،فيحرـ قتل المتظاىريف؛ ألنيـ أصحاب مظالـ ليـ الحق في رفعيا عف أنفسيـ ،كقد قاؿ
ِ
يد" (ٖ).
"م ْف ُق ِت َل ُدك َف َم ْظَم َم ِتو َف ُي َك َش ِي ٌ
رسكؿ هللا َ :
نكر
الم َ
أف ُي َع ّرض نفسو لمخطرْ ،
قاؿ الغزالي" :يجكز لممحتسب؛ بل ُي ْستَ َح ّب لو ْ
إف كاف لحسبتو تأثير في رفع ُ
أك في كسر جاه الفاسق أك في تقكية قمكب أىل الديف"(ٗ).
قتل عمد مكجباً لمقصاص؛ ألنيـ معصكمك الدـ كليسكا بغاة(٘).
كقتميـ المتظاىريف إذا كانكا كما سبق ُيعتبر َ
مكرىاً كميدداً بأنو إف لـ ينفذ ذلؾ
كعميو ،فإف الجندؼ ال يصح لو اإلقداـ عمى ىذا الفعل حتى كلك كاف َ

)ٔ)

أخرجو اإلماـ الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب معرفة الصحابة  باب ذكر إسبلـ حمزة بف عبد المطمبٖ ،ٕٔ٘/كقاؿ عنو:

صحيح اإلسناد.
)ٕ) أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٕٓ/
)ٖ)

أخرجو اإلماـ النسائي في كتاب تحريـ الدـ ،باب مف قاتل دكف مظممتو ،ٔٔٚ/ٚقاؿ عنو األلباني :صحيح ،صحيح الجامع

الصغير كزيادتوٕ.ٔٔٓٓ/
)ٗ)

إحياء عمكـ الديفٕ.ٖٜٔ/

)٘) المحمىٔٔ.ٖٖ٘/
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سيفصل مف العمل أك سيقتل؛ ألف نفسو ليست أكلى مف نفس غيره كستأتي مسألتا اإلكراه كاألمر بالقتل كقد
ات األُم ِ ِ
ط ِ
ِ
ِ
يياَ ،س ْف َؾ َّ
الحَارـِ ِب َغْي ِر ِحّمِ ِو"(ٔ).
قاؿ ِ" :إ َّف ِم ْف َكَر َ
الدـِ َ
كرَّ ،التي لَ َم ْخَر َج ل َم ْف أ َْكَق َع َن ْف َس ُو ف َ
ُ
كعمى مف ُكِّمف بقتل المتظاىريف الفرار كالمخالفة؛ ألنو أمر بمعصية هلل  ،كال طاعة لمخمكؽ في معصية
الخالق؛ لقكلو تعالى{ :إف ِ
الذيف َتكّفاىـ الم ِ
ِ
ِ
الئ َك ُة َ ِ ِ
ِ ِ
يف ِفي
ّ
كنتـ َقاُلكْا كّنا ُم ْس َت ْض َعف َ
يـ ْ
ظالمي أَْن ُفسي ْـ َقاُلكْا ف َ
َ َ ُُ َ
(ٕ)
ِ
اسع ٌة َف ُتي ِ ِ
كف أَر ُ ِ ِ
األَْر ِ
اء ْت َم ِص ًيرا} .
ييا أُكَلئ َؾ َمأ َْك ُ
ض َقاُلكْا أََل ْـ َت ْ ْ
اجُركا ف َ
َ
ض هللا َك َ
نـ َك َس َ
اى ْـ َج َي َ
قاتل عمد كمرتكباً لكبيرة ،كيجب إقامة القصاص عميو.
فإذا لـ يفعل ذلؾ ،فإنو مع اإلثـ يعتبر َ
ادلطهة انثاَي :انقتم انزحيى:

ٍ
بصكر كأشكاؿ متعددة ،فالقاتل يختار ما يناسبو ألداء
إف جريمة القتل منذ بدء الخميقة كىي تتكرر ،كلكف

الجريمة ،كتتعدد أيضاً الدكافع المؤدية لمقتل؛ ففي الجاىمية كانكا يقتمكف البنات بدافع الشرؼ كالخكؼ ،كىذا
لعمو يقابل القتل الرحيـ الذؼ تكمـ فيو الفقياء ،كىذا المصطمح ذكره الفيمسكؼ االنجميزؼ ركجيو بيككف الذؼ
يض كييتـ بو كمف ىذه الرعاية أف يسيل مكتو(ٖ).
دعا إلى أف يراعي
الطبيب المر َ
ُ
كيعممكف ىذه الفمسفة بأنو ال يحق ألحد أف يقضي حياتو بيف األمراض كاألدكية.

ككذلؾ في الكقت المعاصر ،فإف المجتمع األكركبي الذؼ ال يؤمف إال بالمادة سف قكانيف كمكاد مف شأنيا
تسييل المكت لممرضى كالميؤكس شفاؤىـ ،ففي عاـٕٕٜٔـ كانت ركسيا أكؿ ٍ
دكلة تصدر قانكناً ال يجرـ

القتل الرحيـ ،كفي عاـ ٖٜٓٔـ تـ إنشاء الجمعية األمريكية لمقتل الرحيـ(ٗ) ،كاإلسبلـ ينظر ليذا المكضكع

ُم ٍة أ َ ِ
َجُم ُي ْـ
{كلِ ُك ِّل أ َّ
اء أ َ
بمنظكر آخر ،فقد خمق هللا  اإلنساف كجعل لو أجبلً مقد اًر ،قاؿ سبحانوَ :
َج ٌل َفإ َذا َج َ
ِ
اع ًة َكَل َي ْس َت ْق ِد ُمك َف}(٘).
َل َي ْس َتأْخُرك َف َس َ
كمكضكع القتل الرحيـ مف المكاضيع الميمة في عصرنا الحالي ،خاصة فيما يتعمق بالجنايات ،حيث إنو مف
أبشع الجرائـ التي عرفيا اإلنساف ،فإف الذؼ قدر األجل لـ ي ِ
عط ألحد
َّ
الحق في إنيائو إال مف أحمت الشريعةُ
ّ
ُ
دمو ،كفي ىذا المكضكع سأركز الحديث عمى العناصر التالية:

أكلً -تعريف القتل الرحيـ:
يعرؼ المعاصركف القتل الرحيـ بتعريفات عدة ،تدكر كميا في معنى كاحد كمف ىذه التعريفات:

طبيِّا بطريقة خالية مف األلـ أك إنياء حياة المريض الذؼ ال أمل
 إنياء حياة المرضى الميؤكس مف شفائيـ ِّفي شفائو أك اإلذف بذلؾ(.)ٙ

)ٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الديات ،باب قكؿ هللا تعالى{ :كمف يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جينـ}.ٕ/ٜ

)ٕ)

سكرة النساء آية.ٜٚ

)ٖ)

القتل بدافع الشفقة صٕٔكما بعدىا.

)ٗ)

بحكث في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف في الطب اإلسبلمي ص.ٜٔٓ

)٘)

سكرة األعراؼ آيةٖٗ.

))ٙ

معجـ المغة العربية المعاصرة ٕ ٖٛٚ/ػ ػ كما بعدىا.
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ممح منو مقدـ لمطبيب المعالج(ٔ).
كقيل ىك :تسييل مكت الشخص الميؤكس مف شفائو ،بناء عمى طمب ٍّ
كلعمو يتضح مف ىذا التعريف أف القتل ىنا كاف بطمب مف المريض ،كالطبيب منف ٌذ ليذا القتل.
كقيل ىك :نكع مف القتل يرتكبو شخص قد يككف طبيباً كقد ال يككف؛ لتخميص مريض ال يرجى شفاؤه ،كلـ

يعد يطيق تحمل األلـ(ٕ).

كالقتل الرحيـ أك قتل الشفقة :ىك أف يعمد الطبيب إلى إنياء حياة المريض الميؤكس مف شفائو؛ كالمصاب
بمرض السرطاف أك نقص المناعة ،إذا زاد األلـ عمى المريض ،كذلؾ رغبة في إنياء عذابو ،إما بإعطائو

اء ينيي حياتو ،أك بنزع جياز ال يعيش بدكنو؛ كأجيزة التنفس كاإلنعاش ،أك بإيقاؼ عبلج ال يعيش
دك ً
بدكنو(ٖ).

إذف ،فالدافع ليذه الجريمة النكراء ىك التخفيف عف المريض كانياء معاناتو ،كمف الذؼ أدرػ الطبيب أف

المكت سينيي األلـ ،كلربما كاف مكتو استعجاالً لعذابو األخركؼ ،كالمرء مأمكر بالصبر عمى الببلء.

ثانياً -حالت القتل الرحيـ:
لمقتل الرحيـ صكرتاف:

اء قاتبلً يمكت منو ،أك يفعل بو ما يقتمو؛ كخنقو كذبحو
أ -قتل بالفعل :كىك أف يعطي
الطبيب المر َ
ُ
يض دك ً
كاعدامو بالرصاص أك بأؼ فعل تزىق بو ركحو(ٗ).

ب -قتل بالترؾ :كأف يمنع عنو الدكاء كاألجيزة التي تساعده في العبلج(٘).
ثالثاً -أسباب القتل الرحيـ:

كلمقتل الرحيـ سكاء مف جية المريض أك الطبيب أسباب منيا:

ٔ -رغبة المريض في الراحة كالتخمص مف آالمو ،كخاصة مع ازدياد األمراض المستعصية ،كقد يككف
الطمب مف المريض صراحة ،بأف يطمب مف الطبيب إنياء حياتو ،أك يككف طمباً ضمنياً ،بأف يمتنع عف

الطعاـ كالشراب كالدكاء.

ٕ -رغبة أكلياء المريض في تخميصو مف اْلالـ ،كذلؾ رحمة بو ،أك ألف مرضو يسبب ليـ أث اًر نفسياً سمبياً.

ٖ -قناعة بعض األطباء كالمؤسسات بالقتل الرحيـ ،كخاصة إذا كانت بعض المشافي تعاني مف نقص
األجيزة ،كىناؾ تبايف في حاالت المرضى ،فقد يككف مريض ميؤكساً مف شفائو يستخدـ الجياز دكف جدكػ،
كآخر يمكف عبلجو ال يكجد جياز لعبلجو ،فيقدمكف الذؼ يمكف شفاؤه عمى الميؤكس مف شفائو.

ٗ -كجكد قكانيف في بعض الدكؿ تجيز القتل الرحيـ كال تعاقب عميو.
)ٔ)

أحكاـ التداكؼ كالحاالت الميؤكس منيا ص.ٙٛ

)ٕ)

دراسات معمقة في الفقو الجنائي اإلسبلمي ص.ٗٗٚ

)ٖ)

فتاكػ كاستشارات اإلسبلـ اليكـٗٔ.ٖٔ٘ /

)ٗ)

التشريع الجنائيٕ ،ٖٙ/الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٕ٘ٙٗ/ٚ

)٘)

التشريع الجنائيٕ.٘ٚ/
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٘ -الجانب االقتصادؼ؛ كقمة كجكد األجيزة ككثرة المرضى المتزاحميف عمييا ،كما سبق بيانو.
رابعاً -حكـ القتل الرحيـ:

إف إنياء حياة المريض أك ما يسمى بالقتل الرحيـ ىك فعل محرـ شرعاً؛ ألنو قتل لمنفس التي حرـ هللا ،كىك
َّللا ِإَّنو َل ييأَس ِمف رك ِح َّ ِ
ِ
ِ
َّللا إَِّل
َسكا م ْف َر ْك ِح َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ
انتحار ،كيأس مف رحمة هللا ،قاؿ سبحانو كتعالىَ { :كَل َتْيأ ُ
اْلَقكـ اْل َك ِ
افُرك َف}(ٔ).
ُْ

يض إلى الطمب مف الطبيب أف ينيي حياتو ىك اليأس مف الشفاء ،كاليأس مف قدر هللا كرحمتو،
كما يدفع المر َ
ط ِم ْف َر ْحم ِة َرّبِ ِو ِإَّل َّ
الض ُّالك َف}(ٕ).
كهللا يقكؿَ { :ك َم ْف َي ْقَن ُ
َ
كىذا الفعل مستكرٌد مف الغرب ،الذؼ ال يعرؼ معنى البر كاإلحساف لكبار السف كالمرضى ،الذؼ ال يؤمف
بالبعث ،فضبلً عف أف يؤمف بالحساب كالصبر ك ، ...لذلؾ فإف هللا يبتمي العبد في ىذه الحياة ليمتحف إيمانو
بربو ،قاؿ سبحانو كتعالىِ َّ :
ِ
كر}(ٖ).
ق اْل َم ْك َت َكاْل َحَيا َة لَيْبُم َكُك ْـ أَُّي ُك ْـ أ ْ
{الذي َخَم َ
َح َس ُف َع َم ًال َك ُى َك اْل َع ِز ُيز اْل َغ ُف ُ
كالعبد إذا بادر بقتل نفسو كازىاؽ ركحو ،فإف هللا يحرـ عميو الجنة ،قاؿ رسكؿ هللا َ " :ك ِ
اف َقْبَم ُك ْـ
يم ْف َك َ
َ
اف ف َ
َخ َذ ِس ِّكيًنا َف َح َّز ِب َيا َي َد ُهَ ،ف َما َرَقأَ َّ
َّللا َت َعاَلىَ :ب َادَرِني َعْب ِدي
َر ُج ٌل ِب ِو ُجْر ٌحَ ،ف َج ِز َعَ ،فأ َ
الد ُـ َح َّتى َم َ
اؿ َّ ُ
اتَ ،ق َ
ِ
ِ ِ
الجَّن َة"(ٗ).
ِبَن ْفسوَ ،حَّرْم ُت َعَمْيو َ
كىك انتحار ،كصاحبو يظل يعذب بيذه الطريقة ،فقد قاؿ َ " :م ْف َتَردَّى ِم ْف َجَب ٍل َفَق َت َل َن ْف َس ُوَ ،ف ُي َك ِفي َن ِار
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اه ِفي َن ِار َج َيَّن َـ
ييا أََبًداَ ،ك َم ْف َت َح َّسى ُس ِّما َفَق َت َل َن ْف َس ُوَ ،ف ُس ُّم ُو في َيده َي َت َح َّس ُ
َج َيَّن َـ َي َتَردَّى فيو َخالًدا ُم َخَّمًدا ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ُت ُو ِفي َي ِد ِه َي َجأُ ِب َيا ِفي َب ْطِن ِو ِفي َن ِار َج َيَّن َـ َخالًِدا
يدةٍَ ،ف َحد َ
ييا أََبًداَ ،ك َم ْف َق َت َل َن ْف َس ُو ِب َحد َ
َخالًدا ُم َخَّمًدا ف َ
ِ
ييا أََبًدا"(٘).
ُم َخَّمًدا ف َ
اؿ
كالمؤمف يعمـ أف مرضو
ٌ
تطيير لو مف الذنكب كالخطايا كرفعة لو في الدرجات ،قاؿ رسكؿ هللا َ " :ما َي َز ُ
نفس ِو ككَل ِد ِه كم ِال ِو ح َّتى يْمَقى هللا تعاَلى كما عَم ِ
البالَء بالمؤ ِم ِف كالم ْؤ ِمَن ِة في ِ
يو َخ ِط َيئ ٌة"(.)ٙ
ََ َ َ َ
َ ََ َ َ
َ ُ
َ ُ ُ
{كَل َت ْقُتُمكا أَْن ُف َس ُك ْـ
كهللا أرحـ بالعبد مف نفسو كمف الطبيب ،كنيانا عف ىذه الجريمة بقكلو سبحانو كتعالىَ :
ِ
َّللا َك َ ِ
ِ
يما}(.)ٚ
إ َّف َّ َ
اف ب ُك ْـ َرح ً
صكر أذكر منيا اْلجياض كمكت الدماغ كاْلذف بالقتل.
كقد ذكركا لمقتل الرحيـ
اً
قاؿ العز بف عبد السبلـ" :إذا تساكت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديـ كالتأخير ،لمتنازع بيف

)ٔ)

سكرة يكسف آية.ٛٚ

)ٕ)

سكرة الحجر آية .٘ٙ

)ٖ)

سكرة الممؾ آيةٕ.

)ٗ)

أخرجو االماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عف بني إسرائيلٗ.ٔٚٓ/

)٘)

أخرجو االماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الطب  ،باب شرب السـ كالدكاء بو كبما يخاؼ منو كالخبيث.ٔٗٓ/ٚ

))ٙ

أخرجو اإلماـ الترمذؼ في السنف ،أبكاب الزىد ،باب ما جاء في الصبر عمى الببلء ،كقاؿ الترمذؼ حسف صحيح ٗ.ٔٛٓ/

))ٚ

سكرة النساء آية.ٕٜ
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المتساكييف ،كلذلؾ أمثمة :أحدىا إذا رأينا صائبلً يصكؿ عمى نفسيف مف المسمميف متساكييف كعجزنا عف دفعو
عنيما فإنا نتخير"(ٔ).

الصكرة األكلى -اْلجياض.

إف مف ص كر القتل الرحيـ ما يعرؼ اليكـ باإلجياض لمجنيف مف أجل إنقاذ حياة أمو ،كقد فرؽ الفقياء بيف
حكـ اإلجياض قبل نفخ الركح ،كبعده ،كتتضح ىذه الصكرة مع تقدـ الطب في عصرنا الحاضر ،كمعرفة
الخطر الذؼ يحصل لؤلـ بسبب بقاء جنينيا ،كقد قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى أربعة فركع:

الفرع األكؿ -تعريف اْلجياض لغ ًة كاصطالحاً:
اْلجياض لغةً:

قاؿ ابف منظكر" :أجيضت الناقة إجياضاً ،كىي مجيض :ألقت كلدىا لغير تماـ ،كالجمع مجاىيض ،كقاؿ
األصمعي في المجيض :إنو يسمى مجيضاً إذا لـ يستبف خمقو ،كىذا أصح مف قكؿ الميث إنو الذؼ تـ خمقو
كنفخ فيو ركحو"(ٕ).

كقاؿ البعمي(ٖ)" :قاؿ أىل المغة :أجيضت الناقة ،ألقت كلدىا قبل تمامو ،ثـ استعمل اإلجياض في غير

الناقة"(ٗ).

اْلجياض اصطالحاً:

كال يختمف استعماؿ الفقياء لكممة اإلجياض عف معناىا المغكؼ.
َؼ أْلَق ْت َجِن ًينا"(٘).
ُج ِي َ
قاؿ الشربيني"َ :أ ْ
ض ْت أ ْ
()ٙ
كعرفو مفتي األزىر ،بأنو" :إنزاؿ الجنيف قبل تماـ نمكه الطبيعي في بطف أمو"
َّ
كقد استخدـ الفقياء كممات مرادفة لئلجياض؛ كاإلمبلص كاإلسقاط كالطرح(.)ٚ

الفرع الثاني -تككف الجنيف في بطف أمو كنفخ الركح فيو:

يمر اإلنساف في تخمقو كتككنو في بطف أمو مرحمة ما قبل الكالدة بأطكار عدة ،قاؿ سبحانو كتعالى مبيناً ىذه
)ٔ)

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـٔ.ٛٛ/

)ٕ)

لساف العرب.ٖٔٔ/ٚ

)ٖ)

بعمبؾ
لغكؼ كلد في
ّ
ىك اإلماـ دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي ،أبك عبد هللا ،شمس الديف :فقيو حنبمي ،محدثّ ،

سنة ٘ٗٙق كنشأ فييا ،كنزؿ بدمشق ،كزار طرابمس كالقدس ،كتكفي بالقاىرة سنة  ٜٚٓىػ ،لو كتب منيا(:المطمع عمى أبكاب
المقنع في فركع الحنابمة كشرح ألفية ابف مالؾ في النحك كالمثمث بمعنى كاحد مف األسماء كاألفعاؿ كالفاخر في شرح الجمل)،
األعبلـ.ٖٕٙ/ٙ
)ٗ)

المطمع عمى ألفاظ المقنع صٗٗٗ.

)٘)

مغني المحتاج٘.ٖٖٙ/

))ٙ

فتاكػ األزىر.ٗ٘ٗ /ٜ

))ٚ

كنز الدقائق صٔ٘ ،ٙالبياف كالتحصيل ،ٚ٘/ٔٙبحر المذىب ،ٜٔٙ/ٛالمغني.ٗٓٗ/ٛ
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{يا أَُّي َيا َّ
اب ُث َّـ ِم ْف ُن ْط َف ٍة ُث َّـ ِم ْف َعَمَق ٍة ُث َّـ ِم ْف
اك ْـ ِم ْف ُتَر ٍ
اس ِإ ْف ُكْن ُت ْـ ِفي َرْي ٍب ِم َف اْلَب ْع ِث َفِإَّنا َخَم ْقَن ُ
األطكارَ :
الن ُ
ِ ِ
َّ
َّ ِ ِ
َج ٍل ُم َس ِّمى ُث َّـ ُن ْخ ِر ُج ُك ْـ ِط ْف ًال ُث َّـ لِ َتْبُم ُغكا
اء ِإَلى أ َ
ُم ْض َغ ٍة ُم َخمَق ٍة َك َغْي ِر ُم َخمَق ٍة لُنَبّي َف َل ُك ْـ َكُنقُّر في ْاألَْر َحاـِ َما َن َش ُ
ِ ِ
ضىِ
ِ
ام َد ًة
أُ
َشَّد ُك ْـ َك ِمْن ُك ْـ َم ْف ُي َت َكَّفى َك ِمْن ُك ْـ َم ْف ُيَرُّد ِإَلى أَْرَذ ِؿ اْل ُع ُم ِر لِ َكْي َال َي ْعَم َـ م ْف َب ْعد عْم ٍـ َشْيًئا َكَتَرى ْاألَْر َ َ
ِ
ِ
يج}(ٔ).
اء ْ
اى َت َّز ْت َكَرَب ْت َكأَْنَب َت ْت م ْف ُك ِّل َز ْك ٍج َب ِي ٍ
َفإ َذا أَْن َزْلَنا َعَمْي َيا اْل َم َ
{كَلَق ْد َخَم ْقَنا ِْ
يف* ُث َّـ َخَم ْقَنا ا ُّلن ْط َف َة
اه ُن ْط َف ًة ِفي َقَر ٍار َم ِك ٍ
اف ِم ْف ُس َال َل ٍة ِم ْف ِط ٍ
اْل ْن َس َ
يف* ُث َّـ َج َعْمَن ُ
كقاؿ سبحانوَ :
َّللا
اما َف َك َس ْكَنا اْل ِع َ
َعَمَق ًة َف َخَم ْقَنا اْل َعَمَق َة ُم ْض َغ ًة َف َخَم ْقَنا اْل ُم ْض َغ َة ِع َ
اه َخْمًقا َ
اـ َل ْح ًما ُث َّـ أَْن َش ْأَن ُ
آخَر َف َتَب َار َؾ َّ ُ
ظَ
ظً
ِِ
يف}(ٕ).
َح َس ُف اْل َخالق َ
أْ
فالطكر األكؿ ىك طكر النطفة األمشاج ،كيمتد ىذا الطكر مف المحظة األكلى لمحمل كحتى اليكـ السادس أك

السابع لمحمل ،كىذا الطكر ال يمكف تحديده مجيرياً كال كيميائياً ،كتسمى ىذه المرحمة بالتمقيح.
كالطكر الثاني ىك طكر العمقة ،كتبدأ ىذه المرحمة مف اليكـ السادس أك السابع حيث ُيِتـ الرحـ استعداده
الستقباؿ النطفة األمشاج كبقائيا فيو ،كيمتد طكر العمقة لمدة أسبكع ،كبنيايتو يككف الجنيف قد بمغ مف

يكما تقر ًيبا.
العمر٘ٔ ً
كالطكر الثالث ىك طكر المضغة ،كيبدأ منذ أكائل األسبكع الثالث إلى نياية األسبكع السادس مف الحمل،
كخبلؿ ىذا الطكر تظير الكتل البدنية؛ فتعطي لمجنيف شكل المحـ الممضكغ ،كىذا ما كصفو القرآف الكريـ
{م ْض َغ ٍة ُم َخَّمَقةٍ}؛ ففييا تظير جميع السمات الجكىرية لجسـ اإلنساني.
بػُ :
كالطكر الرابع طكر تككيف العظاـ كالعضبلت ،ففي ىذه المرحمة تتحكؿ المضغة إلى عظاـ ثـ يكسكا سبحانو
كتعالى العظاـ بالمحـ ،كىكذا تتككف جميع عظاـ اإلنساف.

كالطكر الخامس ىك طكر التسكية ،فبعد تشكل عظـ اإلنساف ككسكتيا بالعضبلت يدخل طكر التسكية ،كتمتد

ىذه المرحمة مف بداية الشير الرابع كحتى الكالدة متميز(ٖ).
كقد قاؿ  في بياف ذلؾِ" :إ َّف أَح َد ُكـ يجمع ِفي ب ْط ِف أ ِ ِ ِ
يف َي ْكماُ ،ث َّـ َي ُكك ُف َعَمَق ًة ِم ْث َل َذلِ َؾُ ،ث َّـ َي ُكك ُف
َ ْ َُُْ
َ
ّ
ُمو أَْرَبع َ ً
ِ
ِ
يدُ ،ث َّـ
َّللا ِإَلْي ِو َمَم ًكا ِبأَْرَب ِع َكمِ َم ٍ
َجُم ُوَ ،ك ِرْزُق ُوَ ،ك َش ِق ّّي أ َْك َس ِع ٌ
اتَ ،فُي ْك َت ُب َع َمُم ُوَ ،كأ َ
ُم ْض َغ ًة م ْث َل َذل َؾُ ،ث َّـ َيْب َع ُث َّ ُ
يْن َف ُخ ِف ِ
َى ِل َّ
ق َعَمْي ِو
كحَ ،فِإ َّف َّ
يو ُّ
الن ِارَ ،ح َّتى َما َي ُكك ُف َبْيَن ُو َكَبْيَن َيا ِإَّل ِذَر ٌ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
الر ُ
اعَ ،فَي ْس ِب ُ
ُ
ِ
ِ
الجَّن ِةَ ،ح َّتى َما َي ُكك ُف َبْيَن ُو َكَبْيَن َيا
الجَّنةََ ،كاِ َّف َّ
الر ُج َل َلَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اب َفَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
َى ِل َ
الجَّنة َفَي ْد ُخ ُل َ
َى ِل َ
الك َت ُ
ِ ِ
الن ِارَ ،فَي ْد ُخ ُل َّ
َى ِل َّ
النار"(ٗ).
ِإَّل ِذَر ٌ
ابَ ،فَي ْع َم ُل ِب َع َم ِل أ ْ
اعَ ،فَي ْس ِب ُ
ق َعَمْيو الك َت ُ
الن ْط َف ِة ِثْن َت ِ
ككذلؾ قكلو ِ " :إ َذا مَّر ِب ُّ
ق َس ْم َع َيا َكَب َصَرَىا
هللا ِإَلْي َيا َمَم ًكاَ ،ف َص َّكَرَىا َك َخَم َ
اف َكأَْرَب ُعك َف َلْيَمةًَ ،ب َع َث ُ
َ
)ٔ)

سكرة الحج آية٘.

)ٕ)

سكرة المؤمنكف آيةٕٔ–ٗٔ.

)ٖ)

التكجيو اإلسبلمي لمنمك اإلنساني عند طبلب التعميـ العالي صٖٓ٘ كما بعدىا ،نمك اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلى مرحمة

المسنيف ص.ٖٙ
)ٗ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب خمق آدـ صمكات هللا عميو كذريتوٗ.ٖٖٔ/
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ِ
ِ
كؿَ :يا
َك ِجْم َد َىا َكَل ْح َم َيا َك ِع َ
اءَ ،كَي ْك ُت ُب اْل َمَم ُؾُ ،ث َّـ َيُق ُ
اؿَ :يا َر ّب أَ َذ َكٌر أ َْـ أُْن َثى؟ َفَي ْقضي َرُّب َؾ َما َش َ
ام َيا ،ثُ َّـ َق َ
ظَ
ِ
ِ
اءَ ،كَي ْك ُت ُب اْل َمَم ُؾ
َر ِّب أ َ
كؿَ :يا َر ّب ِرْزُق ُوَ ،فَي ْقضي َرُّب َؾ َما َش َ
اءَ ،كَي ْك ُت ُب اْل َمَم ُؾُ ،ث َّـ َيُق ُ
كؿ َرُّب َؾ َما َش َ
َجُم ُوَ ،فَيُق ُ
ُث َّـ ي ْخرج اْلمَمؾ ِب َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص"(ٔ).
َ ُُ َ ُ
الصحي َفة في َيدهَ ،ف َال َي ِز ُيد َعَمى َما أُمَر َكَل َيْنُق ُ
فالحديثاف يدالف عمى المراحل التي يمر بيا الجنيف ،كمتى يبدأ نفخ الركح فيو كأنو يتخمق بعد مركر اثنيف
كأربعيف ليمة مف الحمل.

الفرع الثالث -حكـ اْلجياض:
كال بد في ذلؾ مف التفريق اإلجياض قبل نفخ الركح ،أك بعد نفخ الركح؛ ألف الفقياء فرقكا في الحكـ بينيما،
كل حك ٍـ بمفرده ،كما يأتي:
كعميو فبل بد مف تكضيح ُّ

أ -حكـ اْلجياض قبل نفخ الركح:

اختمف الفقياء في ذلؾ عمى عدة أقكاؿ حتى في المذىب الكاحد لذلؾ سأذكر كل مذىب بمفرده:

أكلً -الحنفية(ٕ):
لمحنفية في حكـ اإلجياض قبل نفخ الركح قكالف؛ كاْلتي:

القكؿ األكؿ :اإلجياض قبل نفخ الركح مكركه كال يباح إال لعذر فقط.
قاؿ ابف نجيـ" :لك أرادت اإللقاء قبل مضي زمف ينفخ فيو الركح ىل يباح ليا ذلؾ أـ ال؟ اختمف المشايخ فيو

ككاف الفقيو عمي بف مكسى يقكؿ :إنو يكره فإف الماء بعدما كقع في الرحـ مآلو الحياة فيككف لو حكـ

الحياة"(ٖ).

قاؿ ابف كىباف" :إباحة اإلسقاط محمكلة عمى حالة العذر أك أنيا ال تأثـ إثـ القتل"(ٗ).

كقاؿ قاضي خاف" :إذا أسقطت الكلد بالعبلج قالكا إف لـ يستبف شيء مف خمقتو ال تأثـ ،قاؿ  كال أقكؿ بو

فإف المحرـ إذا كسر بيض الصيد يككف ضامناً؛ ألنو أصل الصيد فمما كاف مؤاخذاً بالجزاء ثـ فبل أقل مف أف
يمحقيا إثـ ىنا إذا أسقطت بغير عذر إال إنيا ال تأثـ إثـ القتل"(٘).

القكؿ الثاني :إباحة إسقاط الحمل ،قبل نفخ الركح حتى لك لـ يأذف الزكج بذلؾ.
قاؿ الكماؿ ابف اليماـ" :ىل يباح اإلسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لـ يتخمق شيء منو ثـ في غير مكضع،

قالكا :كال يككف ذلؾ إال بعد مائة كعشريف يكماً ،كىذا يقتضي أنيـ أرادكا بالتخميق نفخ الركح"(.)ٙ
)ٔ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو كتاب القدر ،باب كيفية خمق اْلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو كأجمو كعممو كشقاكتو

كسعادتوٗ.ٕٖٓٚ/
)ٕ)

فتح القديرٖ ،ٗٓٔ/النير الفائقٕ ،ٕٚٙ/حاشية ابف عابديفٖ.ٔٚٙ/

)ٖ)

النير الفائقٕ.ٕٚٙ/

)ٗ)

المرجع السابق.

)٘)

حاشية الشرنببللي عمى درر الحكاـٔ.ٖٔ٘/

))ٙ

فتح القديرٖ.ٗٓٔ/
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كبذلؾ يتضح مذىب الحنفية المتردد بيف الكراىة كاإلباحة كأف نفخ الركح يككف بعد مائة كعشريف يكماً.
ثانياً -مذىب المالكية(ٔ):
يرػ المالكية حرمة إجياض الجنيف قبل نفخ الركح ،كىذا المعتمد في المذىب ،كقيل يكره.

قاؿ الدردير" :كال يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ ،كلك قبل األربعيف يكماً ،كاذا نفخت فيو الركح حرـ

إجماعاً"(ٕ).

كعمق عميو الدسكقي بقكلو" :ىك المعتمد ،كقيل يكره إخراجو قبل األربعيف"(ٖ).

ككل ما ذكره المالكية في كتبيـ يفيد حرمة اإلجياض قبل نفخ الركح ،كليس في كتبيـ قكؿ بإباحة إخراج

الجنيف قبل نفخ الركح فيو ،كيتضح أف نفخ الركح في مذىبيـ بعد أربعيف يكماً.
ثالثاً -مذىب الشافعية(ٗ):
لمشافعية في حكـ اإلجياض قبل نفخ الركح قكالف كاْلتي:

القكؿ األكؿ :تحريـ إسقاط الحمل قبل أف تنفخ فيو الركح ،كىذا ىك المعتمد عند الشافعية.
قاؿ الشربيني" :كليس مف الضركرة الصكـ كلك في رمضاف إذا خشيت منو اإلجياض ،فإذا فعمتو فأجيضت

ضمنتو كما قالو الماكردؼ ،كال ترث منو؛ ألنيا قاتمة"(٘).

كقالكا :ال يشكل عميو الفرؽ بيف العزؿ كاإلجياض قبل التخمق؛ ألف المني حاؿ نزكلو لـ يتييأ لمحياة بكجو،
بخبلفو بعد االستقرار في الرحـ كأخذه في مبادغ التخمق(.)ٙ

القكؿ الثاني :إباحة إسقاط الحمل ،قبل أربعيف يكماً.

قاؿ المحب الطبرؼ" :اختمف أىل العمـ في النطفة قبل تماـ األربعيف عمى قكليف :قيل ال يثبت ليا حكـ
السقط كالكأد ،كقيل ليا حرمة كال يباح إفسادىا كال التسبب في إخراجيا بعد االستقرار في الرحـ ،بخبلؼ

العزؿ فإنو قبل حصكليا فيو"(.)ٚ
رابعاً -مذىب الحنابمة(:)ٛ

لمحنابمة في حكـ اإلجياض قبل نفخ الركح قكالف ،كىما:

)ٔ)

شرح مختصر خميل لمخرشيٖ ،ٕٕ٘/الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٕ ،ٕٙٙ/حاشية الصاكؼ عمى الشرح

الصغيرٕ.ٕٗٓ/
)ٕ)

الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٕ ،ٕٙٙ/منح الجميلٖ.ٖٙٓ/

)ٖ)

حاشية الدسكقيٕ.ٕٙٚ/

)ٗ)

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعٕ ،ٖ٘ٔ/تحفة الحبيبٗ ،ٗٚ/إعانة الطالبيفٖ.ٕٜٛ/

)٘)

مغني المحتاج٘.ٖٜٙ/

))ٙ

نياية المحتاج ،ٖٔٙ/ٚفتكحات الكىابٗ.ٗٗٚ/

))ٚ

نياية المحتاج.ٕٗٗ/ٛ

))ٛ

المغني ،ٗٓٙ/ٛالفركعٔ ،ٖٜٖ/الركض المربع صٗٓ.ٙ
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القكؿ األكؿ :إباحة إسقاط الحمل ،قبل أربعيف يكماً.

قاؿ الحجاكؼ" :كيباح إلقاء النطفة قبل أربعيف يكماً بدكاء مباح"(ٔ).

كقاؿ ابف قدامة" :إف ألقت مضغ ًة ،فشيد ثقات مف القكابل أف فيو صكرة خفية ،ففيو غرة ،كاف شيدت أنو
مبتدأ خمق آدمي لك بقي تصكر ،ففيو كجياف ،أصحيما :ال شيء فيو؛ ألنو لـ يتصكر فمـ يجب فيو كالعمقة،

كألف األصل براءة الذمة ،فبل تشغميا بالشؾ ،كالثاني :فيو غرة؛ ألنو مبتدأ خمق آدمي أشبو ما لك تصكر"(ٕ).
كقد َّ
عمَمكا جكاز إسقاط الحمل ،قبل أربعيف يكماً َّ
بأف الجنيف الذؼ سقط في ىذه المدة ،ال يبعث يكـ القيامة،

يحرـ إسقاطو(ٖ).
كعميو فبل ُ
القكؿ الثاني :تحريـ إسقاط الحمل ،الذؼ لـ تنفخ فيو الركح.

قاؿ ابف قدامة" :إذا شربت الحامل دكاء ،فألقت بو جنيناً ،فعمييا غرة ،ال ترث منيا شيئاً ،كتعتق رقبة ليس في
ىذه الجممة اختبلؼ بيف أىل العمـ نعممو ،إال ما كاف مف قكؿ مف لـ يكجب عتق الرقبة ،عمى ما قدمنا،

كذلؾ ألنيا أسقطت الجنيف بفعميا كجنايتيا ،فمزميا ضمانو بالغرة ،كما لك جنى عميو غيرىا ،كال ترث مف

الغرة شيئا؛ ألف القاتل ال يرث المقتكؿ"(ٗ).

خامساً -مذىب الظاىرية(٘):
يرػ الظاىرية عدـ جكاز إسقاط الحمل مطمقاً ،سكاء قبل نفخ الركح أك بعده لمرض أك لغير مرض.

قاؿ ابف حزـ" :أف مف ضرب حامبلً فأسقطت جنيناً ،فإف كاف قبل األربعة األشير قبل تماميا فبل كفارة في

ذلؾ ،لكف الغرة كاجبة فقط"(.)ٙ

كقاؿ أيضاً في األـ تسقط جنينيا" :إف كاف لـ ينفخ فيو الركح فالغرة عمييا ،كاف كاف قد نفخ فيو الركح :فإف

كانت لـ تعمد قتمو ،فالغرة أيضاً عمى عاقمتيا ،كالكفارة عمييا ،كاف كانت عمدت قتمو فالقكد عمييا ،أك المفاداة

في ماليا"(.)ٚ

الترجيح:

مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء كما ذكركه تبيف لي أف الراجح في اإلجياض قبل نفخ الركح ىك الحرمة
كالمنع ،إال إذا كجدت ضركرة كتعرض حياة األـ لمخطر المحقق ،فيزكؿ ىذا المنع ،إلى الجكاز ،كتقدر ىذه
الضركرة بقدرىا؛ كألنو عند المكازنة بيف حياة األـ كحياة الجنيف ،تُ َّ
قدـ حياة األـ؛ ألنيا أصمو كىك فرعٌ ليا،
)ٔ)

زاد المستقنع ص٘.ٜٔ

)ٕ)

المغني.ٗٓٙ/ٛ

)ٖ)

الفركعٔ.ٖٜٖ/

)ٗ)

المغني.ٗٔٛ/ٛ

)٘)

المحمىٔٔ.ٕٖٙ/

))ٙ

المرجع السابقٔٔ.ٕٖٙ/

))ٚ

المرجع السابقٔٔ.ٕٖٜ/
- 88 -

كالفرع ال يككف سبباً في إنياء األصل كيرجع تقدير ىذا األمر ألىل اإلختصاص مف األطباء(ٔ).
ب -حكـ اْلجياض بعد نفخ الركح:
(ٕ)
َح َد ُك ْـ ُي ْج َم ُع ِفي
اتفق الفقياء عمى حرمة اإلجياض بعد نفخ الركح في الجنيف ،كاستدلكا بقكلو ِ " إ َّف أ َ
ب ْط ِف أ ِ ِ ِ
يف َي ْك ًما.)ٖ("...
ُمو أَْرَبع َ
َ
ّ

كذلؾ ألنو بعد نفخ الركح أصبح إنساناً مستقبلً ،يحرـ التعدؼ عميو؛ ألنو قد اكتمل كتميز عف أمو ،كلكف إذا

كانت ىناؾ ضركرة ِ
تحتّـ اإلجياض ،كأف تعارضت حياة الجنيف مع حياة أمو كقرر ذلؾ أىل االختصاص،

فعندئذ يجكز اإلجياض بعد نفخ الركح ،مراعاة لمضركرة(ٗ).
الفرع الرابع -األثر المترتب عمى اْلجياض:
اتفق الفقياء(٘) ،عمى كجكب الغرة

()ٙ

لمف تسبب في إسقاط الجنيف مف بطف أمو ميتاً ،سكاء كاف ذلؾ بفعل

مف األـ أك مف غيرىا مع اإلثـ؛ ألنو قتل إلنساف محترـ فيو ركح.

فعف أبي ىريرة َ قاؿ" :ا ْق َتَتَم ِت ام أر ََت ِ ِ
ُخَرى ِب َح َج ٍرَ ،فَقَتَم ْت َيا َك َما ِفي َب ْطِن َيا،
اى َما ْاأل ْ
اف م ْف ُى َذْي ٍلَ ،فَرَم ْت ِإ ْح َد ُ
َْ
َ
هللا  أ َّ ِ
هللا َ ،فَق َضى رسكؿ ِ
كؿ ِ
ِِ
اخ َتصمكا ِإَلى َرس ِ
يد ٌةَ ،كَق َضى ِب ِدَي ِة اْل َمْ أر َِة
َف دَي َة َجنين َيا ُغَّرٌة َعْبٌد أ َْك َكلِ َ
ُ
َُ ُ
َف ْ َ ُ
اقَم ِتيا ،ككَّرَثيا كَلدىا كمف معيـَ ،فَقاؿ حمل بف َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ف أَ ْغَرُـ َم ْف َل
كؿ هللاَ ،كْي َ
َ ََُ ُْ
َعَمى َع َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ
الناب َغة اْل ُي َذل ُّيَ :يا َر ُس َ
)ٔ)

كىذا ما ذىب إليو ىيئة كبار العمماء في القرار رقـ ٓٗٔ كسيأتي القرار كامبلً في الممحق.

)ٕ)

تحفة الممكؾ ص ،ٕٖٜالمحيط البرىاني٘ ،ٖٚٗ/الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٕ ،ٕٙٚ/حاشية الصاكؼ عمى الشرح

الصغيرٕ ،ٕٗٓ/مغني المحتاج٘ ،ٖٜٙ/نياية المحتاج ،ٖٔٙ/ٚفتكحات الكىابٗ ،ٗٗٚ/العدة شرح العمدة ص ،٘٘ٚالفركع
ٔ.ٖٜٖ/
)ٖ)

سبق تخريجو ص٘.ٛ

)ٗ)

الفتاكػ اليندية٘ ،ٖ٘٘/مغني المحتاج٘.ٖٜٙ/

)٘)

مختصر القدكرؼ صٓ ،ٜٔكنز الدقائق صٔ٘ ،ٙالدر المختار ص٘ٔ ،ٚالجامع لمسائل المدكنةٕٔ ،ٙٗٛ/التبصرة

لمخمئٕ ،٘ٛ٘٘/التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٔٚٙ/ٛالتيذيب ،ٔٛٓ/ٚالبياف في مذىب اإلماـ
الشافعئٔ ،ٜٗ٘/النجـ الكىاج ،٘ٛٔ/ٛمختصر الخرقي ص ،ٕٔٚاإلرشاد إلى سبيل الرشاد ص٘ ،ٗٙمنتيى
اإلرادات٘.ٚٚ/

))ٙ
َِّ
غرة َما يممؾ الرجل أَؼ أفضمو ،كالغرة مف العبيد
بيا اْل َجِنيف ِىي عبد أك أمة سميا بذلؾ ِألََّن ُي َما َّ
اْل َّ
غرة في المغة :التي يكدػ َ
َ
ىك الذؼ يككف ثمنو نصف عشر الدية غريب الحديث البف قتيبةٔ ،ٕٕٕ/طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية ص،ٔٙٚ

التعريفات لمجرجانئ ،ٔٙٔ/كاصطبلحاً :نصف عشر الدية ،خمس مف اإلبل ،كىك :نصف عشر الدية أؼ خمسة مف االبل
في الجنيف المسمـ الحر ،شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص٘ ،ٖٗٛ/مختصر القدكرؼ صٔ ،ٜٔالكافي في فقو اإلماـ
أحمدٗ.ٜٔ/
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ط ُّلَ ،فَقاؿ رسكؿ ِ
اف اْل ُك َّي ِ
هللا ِ :إَّنما َى َذا ِم ْف ِإ ْخ َك ِ
اف"(ٔ).
اس َت َي َّلَ ،ف ِم ْث ُل َذلِ َؾ ُي َ
َش ِر َب َكَل أ ََك َلَ ،كَل َن َ
طَ
ق َكَل ْ
ََُ ُ
َ
كعف المغيرة بف شعبة ،عف عمر  أََّن ُو استشارىـ في ِإمبلَ ِ
ص(ٕ) المرأة ،فقاؿ المغيرةَ " :ق َضى َّ
الن ِب ُّي 
ْ
ِ (ٖ)
ِباْل ُغَّرِةَ ،عْب ٍد أ َْك أَم ٍة َف َش ِي َد م َح َّمُد ْب ُف م ْسَممةَ :أََّن ُو َش ِي َد َّ
الن ِب َّي َ ق َضى ِبو" .
َ َ
ُ
َ
كفي الحديثيف داللة عمى عدـ جكاز التعدؼ عمى الجنيف أك إسقاطو كعمى إثـ مف يفعل ذلؾ كضمانو.

الصكرة الثانية -مكت الدماغ:

لقد شرع هللا  لعباده شريعة صالحة لكل زماف كمكاف ،لذلؾ فقد استكعبت جميع ما يحتاج إليو البشر،
كيف ال كىي مف عند الحكيـ الخبير.

كعمى ذلؾ فبل تحدث حادثة ،كال تنزؿ نازلة إال كليا حكـ في شرع هللا  ،كا ّف مف النكازؿ النازلة ،كالحكادث
المستجدة ما يسمي بمكت الدماغ ،ففي السابق كاف لممكت أمارات عند الفقياء كغيرىـ ،حتى اكتُشفت عبلمة
مكت الدماغ عمى يد مجمكعة مف األطباء الفرنسييف عاـ ٜٜٔ٘ـ  ،كأُجريت حكليا األبحاث كالدراسات ،كقد

ثار حكليا جدؿ كبير بيف العمماء كمجامع الفقو؛ فالبعض يعتبر أف مكت الدماغ دكف مكت القمب مكتاً
أف إنياء حياة المريض الذؼ ماتت دماغو ُيعد ُجرماً
حقيقياً ،بينما ىناؾ مف يرػ أنو ليس مكتاً حقيقياً ،ك ّ
كجناية يعاقب عمييا(ٗ).

كقد قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى ثبلثة فركع:
الفرع األكؿ -تعريف مكت الدماغ:
كتطرقت فيو إلى أمريف:
أ -المكت لغ ًة كاصطالحاً:
ِ
ؼ الحياة ،كيجمع عمى :أمكات ،كمكتي ،كميتكف(٘).
المكت لغةً :خ َبل ُ
كالمكت اصطالحاً :ىك مفارقة الركح لمبدف( ،)ٙفمتى فارقت الركح بدف اإلنساف ،حصل المكت.
كمكت الدماغ كما عرفو عبد هللا الطريفي بأنو" :تمف دائـ في الدماغ يؤدؼ إلى تكقف دائـ لجميع كظائفو بما

)ٔ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحي حو ،كتاب األيماف ،باب دية الجنيف ،ككجكب الدية في قتل الخطأ ،كشبو العمد عمى عاقمة

الجانيٖ.ٖٜٔٓ/
)ٕ)

إمبلص المرأة :أف تمقي جنينيا ميتاً ،رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ٘.ٔٙ٘/

)ٖ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الديات ،باب جنيف المرأة.ٔٔ/ٜ

)ٗ) أحكاـ الجراحة الطبية صٕٖٗ.
)٘) مقاييس المغة٘ ،ٕٖٛ/أساس الببلغةٕ.ٕٖٕ/
))ٙ

مغني المحتاجٕ ،ٖ/السراج الكىاج صٕٓٔ.
- 91 -

في ذلؾ جذع الدماغ"(ٔ).
ب -أمارات المكت عند الفقياء.
لقد أشار النبي  إلى أما ٍرة ٍ
دالة عمى مفارقة الركح لمبدف ،كىي شخكص البصر؛ فعف أـ سممة  قالت" :
د َخل رسكؿ ِ
ض َت ِب َع ُو اْلَب َصُر"(ٕ).
هللا َ عَمى أَِبي َسَم َم َة َكَق ْد َش َّ
اؿِ :إ َّف ُّ
كح ِإ َذا ُق ِب َ
الر َ
ق َب َصُرُهَ ،فأَ ْغ َم َض ُوُ ،ث َّـ َق َ
َ ََُ ُ
كيذكر الفقياء أمارات أخرػ لممكت مف خبلؿ التجربة فيي ليست يقينية ،كلكنيا مف قبيل األمكر الظاىرة ،لذا
نبيكا مف تحقق المكت.

قاؿ اإلماـ النككؼ " :فإف شؾ بأف ال يككف بو عمة ،كاحتمل أف يككف بو سكتة ،أك ظيرت أمارات فزع ،أك
ُخر إلى اليقيف ،بتغير الرائحة أك غيره"(ٖ).
غيره ،أ ِّ
كقاؿ ابف القيـ" :إذا شؾ ىل مات مكرثو فيحل مالو ،أك لـ يمت ،لـ يحل لو الماؿ حتى يتيقف مكتو"(ٗ).

الشؾ أك غمبة الظف.
لذلؾ ال بد مف تيقف المكت ،كال يكفي
ّ
كقد ذكر الفقياء أمارات لممكت منيا:
امتػػداد جمػػدة الخصػػيتيف ،كافتػراج زنػػدؼ يديػػو ،كاسػػترخاء القػػدميف حتػػى ال ينتصػػباف ،كمػػيبلف األنػػف ،كانفصػػاؿ

الكَّفيف عف الذراعيف ،بركدة البدف ،كتكقف النفس ،كانفراج شفتيو فبل ينطبقاف(٘).
َ
الفرع الثاني -الدماغ كأمارات مكتو عند األطباء:
يتككف الدماغ مف ثبلثة أجزاء رئيسة:

الجزء األكؿ :المخ :ككظيفتو التفكير كاإلحساس كالذاكرة.

الجزء الثاني :المخيخ :كىك المسؤكؿ عف تكازف اإلنساف.

الجزء الثالث :جذع المخ :كىك أىـ ىذه األجزاء؛ ألنو ىك المركز األساسي لمتنفس ،كالتحكـ في القمب
كنبضاتو ،كالتحكـ في الدكرة الدمكية.

كيرػ أكثر األطباء حصكؿ المكت إذا أُصيب جذع المخ؛ ألنو ىك المتحكـ في جياز التنفس كالقمب كالدكرة

الدمكية.

أما إذا أُصيب المخ أك المخيخ ،فبل يحصل المكت ،كلكف يحيا حياة جسدية نباتية ،يتغذػ كيتنفس كقمبو
ينبض؛ ألف كظيفة المخ تتعمق بالذاكرة كاإلحساس كالتفكير ،فإذا أصيب فات عمى اإلنساف التفكير

كاإلحساس كالذاكرة ،كيبقى حياً.
)ٔ) مكت الدماغ ص.ٕٜ
)ٕ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب الجنائز ،باب في إغماض الميت ،كالدعاء لو إذاح ِ
ض َرٕ.ٖٙٗ/
ُ

)ٖ) ركضة الطالبيفٕ.ٜٛ/
)ٗ) بدائع الفكائدٖ.ٜٚٓ/
)٘)

الدر المختار ص ،ٔٔٙشرح مختصر خميل لمخرشيٕ ،ٕٕٔ/األـٔ ،ٖٕٕ/المغنيٕ.ٖٖٚ/
- 90 -

ككذلؾ المخيخ لك مات فإف اإلنساف يفقد تكازف جسمو ،كىذا ال أثر لو في حدكث المكت(ٔ).
كعبلمات مكت جذع المخ عند األطباء ىي:
عدـ الحركة كاإلغماء الكامل ،كالتكقف عف التنفس لمدة ثبلث أك أربع دقائق بعد إبعاد أجيزة اإلنعاش،
كتكقف األفعاؿ المنعكسة عف جذع الدماغ كحركة العينيف مع الضكء الشديد ، .كعدـ كجكد أؼ نشاط

كيربائي في رسـ المخ ،كاإلغماء الكامل(ٕ).
الفرع الثالث -حكـ مف ماتت دماغو؟

لقد اتفق العمماء المعاصركف كاألطباء عمى َّ
أف مف مات دماغو كتكقف قمبو عف النبض ُكّمِياً ،فإنو يحكـ عميو
كيعمـ
بالمكت ككذلؾ اتفقكا عمى حياة مف ط أر عمى دماغو ما يمنعو مف أداء ميمتو ،ككاف العارض معمكماًُ ،
زكالو كلك بعد حيف كال يجكز التعدؼ عميو بشيء(ٖ).

كاختمفكا فيمف مات دماغو كبقي قمبو ينبض ىل يجكز رفع األجيزة عنو عمى قكليف:
القكؿ األكؿ -يجكز رفع األجيزة عنو:
فع جياز اإلنعاش عف المريض الذؼ يعاني
فإذا ماتت دماغ اإلنساف أصبح في مرحمة البلعكدة ،كال ُيعد ر ُ
مف تمف الدماغ مف القتل المحرـ ،إذا ثبت مكت دماغو ثبكتاً قطعياً ،بحكـ األطباء الثقات ،كما قرر ذلؾ

المجمع الفقيي اْلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اْلسالمي ،كالمجمع الفقيي اْلسالمي برابطة العالـ
اْلسالمي كاف كاف القمب كالتنفس ال يزاالف يعمبلف آلياً بفعل األجيزة المركبة ،لكف ال يحكـ بمكتو شرعاً إال

إذا تكقف التنفس كالقمب تكقفاً تاماً بعد رفع ىذه األجيزة(ٗ).
القكؿ الثاني -ل يجكز رفع األجيزة عنو:

ألف مكت الدماغ ليست نياي َة حياة اإلنساف ،كىذا ما ذىب إليو ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية
السعكدية(٘).
الترجيح:

مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء كما سبق تقديمو عف مكت الدماغ تبيف لي رجحاف القكؿ الثاني الذؼ اعتمدتو

ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية مف عدـ اعتبار مكت الدماغ مكتاً حقيقياً؛ ألف المسألة محل
)ٔ)

أجيزة اإلنعاش لمبار صٓٗٗ.

)ٕ) عبلمة المكت بيف الفقياء كاألطباء صٚكما بعدىا.
)ٖ) أحكاـ الجراحة الطبية صٖ٘ٗ ،اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية ص.ٙٙ
)ٗ)

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي عٖ،جٕ ،ٕٖ٘/كقرار المجمع الفقيي اإلسبلمي برابطة العالـ اإلسبلمي الرابع في دكرتو الثانية

كالعشركف بمكة ،كسيأتي نصيما في الممحق.
)٘)

القرار رقـٔ ،ٔٛفئٕ/ذؼ الحجةٔٗٔٚ/ق ،كسيأتي نصو في الممحق.
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َى َل ال ِّذ ْك ِر ِإ ْف ُكْن ُت ْـ َل
اسأَُلكا أ ْ
خبلؼ بيف األطباء كهللا  أمر بسؤاؿ أىل العمـ ،حيث قاؿ سبحانوَ { :ف ْ
َتعَممك َف}(ٔ) ،كأىل الذكر ىنا األطباء المختصكف بيذه المسألة كبياف حالتيا؛ لي ِ
الحكـ
سقط الفقياء عمييا
ُ
ْ ُ
َ
الشرعي ،كاذا كاف أىل االختصاص مختمفيف في ذلؾ ،كمعمكـ أف القتل قصاصاً يسقط بالشبية ،أال يعد

اختبلؼ المختصيف شبية تحرـ ىذا الفعل ،فضبلً عما سبق.

قاؿ الشربيني" :كلك قتل مريضاً في النزع كعيشو عيش مذبكح كجب بقتمو القصاص؛ ألنو قد يعيش ،فإف مكتو

غير محقق ،قاؿ اإلماـ :كلك انتيى المريض إلى سكرات المكت كبدت مخايمو فبل يحكـ لو بالمكت ،كاف كاف

يظف أنو في حالة المقدكد"(ٕ).

ككما ىك معمكـ فإف مف شركط القصاص أف يككف المقتكؿ إنساناً حياً ،كالمريض كذلؾ ،كال قسمة ثالثة

بينيم ا ،كفي ىذا يقكؿ ابف حزـ" :ال يختمف اثناف مف أىل الشريعة كغيرىـ ،في أنو ليس إال حي أك ميت ،كال
سبيل إلى القسـ ،فإذ ىك كذلؾ ،ككنا عمى يقيف مف أف هللا تعالى قد حرـ إعجاؿ مكتو كغمو ،كمنعو النفس:

فبيقيف كضركرة ندرؼ أف قاتمو قاتل نفس ببل شؾ ،فمف قتمو في تمؾ الحاؿ عمداً ،فيك قاتل نفس عمداً ،كمف
قتمو خطأ فيك قاتل خطأ  -كعمى العامد :القكد ،أك الدية ،أك المفاداة ،كعمى المخطئ الكفارة ،كالدية عمى
عاقمتو ،ككذلؾ في أعضائو القكد في العمد"(ٖ).

الصكرة الثالثة -اْلذف بالقتل:

لك أذف شخص ما لغيره بقتمو أك أذف المريض لمطبيب بقتمو قتبلً رحيماً ،فيل يعتبر ذلؾ اإلذف مسقط لمعقكبة
أـ ال ؟
اختمف الفقياء في مسألة اإلذف بالقتل عمى ثبلثة مذاىب:
(ٗ)

أكلً -مذىب الحنفية

(٘)

كاألظير عند الشافعية

كالحنابمة(:)ٙ

يركف سقكط القصاص كالدية عف القاتل الذؼ أذف لو المقتكؿ بقتمو ،كفي الدية عف أبي حنيفة ركايتاف
أصحيما سقكطيا.

قاؿ الحداد" :إذا قاؿ لرجل اقتمني فقتمو عمدا ال قصاص عميو لمشبية ،كأما الدية فركػ الحسف عف أبي حنيفة
أنو ال دية عميو قاؿ في الكرخي كىك الصحيح"(.)ٚ

)ٔ)

سكرة النحل آيةٖٗ.

)ٕ)

مغني المحتاج٘.ٕٕٙ/

)ٖ)

المحمىٔٔ.ٜٔٚ/

)ٗ) شرح مختصر الطحاكؼ لمجصاص ،ٜٗ/ٛعيكف المسائل لمسمرقندؼ ص ،ٕٜٙبدائع الصنائع.ٕٖٙ/ٚ
)٘) التيذيب ،ٚٓ/ٚالعزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٜٙ/مغني المحتاج٘.ٕٜٔ/
) )ٙشرح منتيى اإلراداتٖ ،ٕٖٙ/كشاؼ القناع٘ ،٘ٔٛ/مطالب أكلي النيى ،ٕٖ/ٙمنار السبيلٕ.ٖٜٔ/
) )ٚالجكىرة النيرةٕ.ٖٔٚ/
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ابتداء اقتمني فقتمو فيدر في األظير لئلذف"(ٔ).
كقاؿ الشربيني " :أك قاؿ لو
ً
قاؿ الرحيباني(ٕ)" :مف قاؿ لغيره اقتمني ففعل فيدر"(ٖ).
(ٗ)

ثانياً -ذىب أبك حنيفة في قكؿ

كالمالكية في قكؿ(٘) كالشافعية في قكؿ( )ٙكركاية عند الحنابمة(:)ٚ

إلى سقكط القصاص عف القاتل ،كذلؾ لشبية اإلذف ككجكب الدية.

قاؿ الحصكفي" :لك قاؿ اقتمني فقتمو فبل قصاص كتجب الدية في مالو في الصحيح؛ ألف اإلباحة ال تجرؼ

في النفس كسقط القكد لشبية اإلذف"(.)ٛ

قاؿ عميش" :كلك قاؿ المجني عميو لمجاني :إف قتمتني أبرأتؾ فقتمو فاألظير سقكط القتل كلزكـ الدية في ماؿ

القاتل لشبية العفك"(.)ٜ

قاؿ الجكيني" :قاؿ اقتمني فقتمو ،فبل قصاص عميو كفي كجكب الدية قكالف :أحدىما أنيا تثبت"(ٓٔ).
قاؿ ابف تيمية" :كمف قاؿ لرجل اقتمني ففعل لـ يضمنو بقكد كقيل يضمف دية النفس لمكرثة"(ٔٔ).
(ٕٔ)

ثالثاً -مذىب المالكية

كزفر مف الحنفية(ٖٔ):

كيركف كجكب القصاص عمى القاتل المأذكف لو بالقتل؛ ألف الحق في القصاص ينتقل لمكرثة.

قاؿ الكاساني" :إذا قاؿ الرجل ْلخر اقتمني ،فقتمو عند زفر يجب القصاص"(ٗٔ).
قاؿ الخرشي" :كلك قاؿ إف قتمتني أبرأتؾ ىذا في معنى الغاية لمقكد أؼ أف القصاص ثابت ،كلك قاؿ المقتكؿ
)ٔ) مغني المحتاج٘.ٕٜٔ/
)ٕ)
الرحيباني مكلدا ثـ الدمشقي :فرضي ،كاف مفتي الحنابمة بدمشق .كلد
ىك اإلماـ مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرةّ ،
ّ
في قرية الرحيبة سنةٓٔٔٙق كتفقو كاشتير ككلي فتكػ الحنابمة سنة ٕٕٔٔ ىػ كتكفي بدمشق سنة ٖٕٗٔق كلو مؤلفات ،منيا

(مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى كتحفة العباد فيما في اليكـ كالميمة مف األكراد كتحريرات كفتاكػ ،األعبلـ.ٕٖٗ/ٚ
)ٖ) مطالب أكلي النيى.ٕٖ/ٙ
)ٗ) عيكف المسائل لمسمرقندؼ ص ،ٕٜٙتحفة الفقياءٖ ،ٕٔٓ/لساف الحكاـ ص٘.ٕٛ
)٘) التاج كاإلكميل ،ٕٜٚ/ٛمنح الجميل.ٔٓ/ٜ
) )ٙنياية المطمب ،ٕٜٔ/ٔٙالتيذيب ،ٚٓ/ٚالعزيز شرح الكجيزٓٔ.ٕٜٙ/
) )ٚالمحرر في الفقوٕ ،ٕٔ٘/الفركع ،ٖٙٗ/ٜاإلنصاؼ.ٗ٘٘/ٜ
) )ٛالدر المختار صٖٓ.ٚ
) )ٜمنح الجميل.ٔٓ/ٜ
)ٓٔ) نياية المطمب.ٕٜٔ/ٔٙ
)ٔٔ) المحرر في الفقوٕ.ٕٔ٘/
)ٕٔ) البياف كالتحصيل ،٘ٚ/ٔٙمكاىب الجميل ،ٕٖ٘/ٙشرح مختصر خميل لمخرشي.٘/ٛ
)ٖٔ) عيكف المسائل لمسمرقندؼ ص  ،ٕٜٙالعناية شرح اليداية.ٜٔٔ/ٛ
)ٗٔ) بدائع الصنائع.ٕٖٙ/ٚ
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لمقاتل إف قتمتني أبرأتؾ ففعل فإف القاتل ال يب أر بذلؾ كيقتل بو؛ ألف الحق بعد المكت انتقل لمكارث"(ٔ).
الترجيح:
مف خبلؿ عرض أقكاؿ فقياء المذاىب تبيف لي رجحاف ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة في قكؿ كالمالكية
كالشافعية في قكؿ كركاية عند الحنابمة إلى كجكب الدية عمى القاتل الذؼ أذف لو المقتكؿ بقتمو ،كسقكط

القصاص كذلؾ لشبية اإلذف أما الدية فؤلنو قتل نفس.

)ٔ) شرح مختصر خميل لمخرشي.٘/ٛ
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انفصم انثانث

أحكاو تؼض انصٕر انقذميح ٔاحلذيثح يف انتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش

كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :بعض الصكر المنصكص عمييا عند الفقياء
القدامى في التسبب في الجناية عمى النفس كأحكاميا.
المبحث الثاني :بعض الصكر الحديثة في التسبب في الجناية عمى
النفس كأحكاميا.
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ادلثحث األٔل

تؼض انصٕر ادلُصٕص ػهيٓا ػُذ انفقٓاء انقذايى يف انتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش

كفيو ستة مطالب:

ٔأحكايٓا

المطمب األكؿ :القتل بالتخكيف كاْلرىاب.
المطمب الثاني :األمر بالقتل.
المطمب الثالث :اْلكراه عمى القتل.
المطمب الرابع :القتل بالسحر.
المطمب الخامس :القتل بشيادة الزكر.
المطمب السادس :القتل بالسـ.
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ادلطهة األٔل :انقتم تانتخٕيف ٔاإلرْاب:
(ٔ)

عرفت القتل فيما سبق

أما ِ
اإلرىاب فيك" :اإلزعاج كاإلخافة"(ٕ).

كالقتل بالتخكيف كاإلرىاب ىك :قتل بسبب معنكؼ ال أداة فيو متصمة بالقتل ،كمف َش َير سيفاً في كجو إنساف،
أك دالَّه مف مكاف شاىق ،فمات مف ركعتو ،أك ذىب عقمو ك لك صاح إنساف بصبي أك مجنكف أك معتكه

صيحة شديدة ،كىك عمى سطح أك حائط كنحكىما ،فكقع فمات ،أك ذىب عقمو ،ككذلؾ لك تغفل أحد بالغاً

عاقبلً ،فصاح بو ،فأصابو ذلؾ ،كلك طمب الحاكـ امرأة إلى مجمس القضاء ،فأجيضت جنينيا فزعاً ،أك زاؿ
عقميا ،كلك ألقى عمى إنساف حية ،كلك كانت ميتة ،فمات فزعاً كرعباً(ٖ).

قاؿ الشيخ عبد القادر عكدة" :كمف األمثمة عمى األقكاؿ كاألفعاؿ المعنكية :التيديد ،كاإلفزاع ،كالتركيع؛

كتخكيف الحامل بالضرب أك القتل ،كالصياح عمييا فجأة ،كطمب ذؼ شككة ليا أك لغيرىا ،أك دخكؿ ذؼ

شككة عمييا"(ٗ).

َّ ِ
ِ
اف ُي ْد َخ ُل َعَمْي ِياَ ،فأَْن َكَر َذلِ َؾَ ،فأَْر َس َل ِإَلْي َيا،
امَأَر ٍة ُم َغَّيَب ٍة َك َ
فعف الحسف قاؿ" :أَْر َس َل ُع َمُر ْب ُف اْل َخطاب  إَلى ْ
َّ
َجي ِبي ُعمرَ ،فَقاَل ْت :يا كْيَميا ما َليا ،كلِعمر َقاؿَ :فبْيَنا ِىي ِفي َّ
َف ِقيل َل َيا :أ ِ
الط ِر ِ
ق
يق َف ِز َع ْت َف َضَرَب َيا الطْم ُ
َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ
ََ
َ
َ
اب َّ
َش َار َعَمْي ِو
اح َّ
الن ِب ِّي َ فأ َ
الص ِب ُّي َصْي َح َتْي ِفُ ،ث َّـ َم َ
َف َد َخَم ْت َد ًاراَ ،فأَْلَق ْت َكَل َد َىاَ ،ف َص َ
اس َت َش َار ُع َمُر أ ْ
َص َح َ
اتَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
اؿ:
س َعَمْي َؾ َش ْي ٌءِ ،إَّن َما أَْن َت َك ٍ
َب ْع ُض ُي ْـ ،أ ْ
َف َلْي َ
كؿ؟ َق َ
اؿَ :ك َص َم َت َعم ّّي َفأَ ْقَب َل َعَمْيوَ ،فَقا َؿَ :ما َتُق ُ
اؿ َك ُم َؤّد ٌب َق َ
ِ
َف ِدَي َت ُو َعَمْي َؾ َفِإَّن َؾ
اؾ َفَم ْـ َيْن َص ُحكا َل َؾ ،أََرى أ َّ
َخ َ
ِإ ْف َكاُنكا َقاُلكاِ :بَ ْأرِي ِي ْـ َفَق ْد أ ْ
طأَ َ ْأرُي ُي ْـَ ،كاِ ْف َكاُنكا َقاُلكا :في َى َك َ
ِ
ِ
شَ ،ي ْعِني َي ْأ ُخ ُذ َعْقَم ُو ِم ْف
َف َي ْق ِس َـ َعْقَم ُو َعَمى ُقَرْي ٍ
َمَر َعمِِّيا أ ْ
أَْن َت أَ ْف َز ْع َت َياَ ،كأَْلَق ْت َكَل َد َىا في َسَبب َؾ َق َ
اؿَ :فأ َ
ش ِأل ََّن ُو خطأ"(٘).
ُقَرْي ٍ
كيستفاد مف ىذا األثر في ىذا المقاـ فكائد منيا :فقو اإلماـ عمي  ،كأنو اعتبر مكت الجنيف مف الخكؼ
كالفزع مكجباً لمدية ،كلـ ييدره رغـ أف عمر  لـ يكف قد أثّر مباشرة عمى مكتو ،كمعركؼ الفاركؽ بعدلو،
لكف حتى ال يأتي بعد ذلؾ مف يستمرغ ىذا الفعل بحجة أف الخمفاء أىدركه ،كىذا ما استنبطو الفقياء رحميـ
هللا في استعراضيـ لقضية القتل بالتخكيف كاإلرىاب ،كىا ىي مذاىبيـ في ىذه المسألة:

أكلً -مذىب الحنفية(:)ٙ
)ٔ)عرفتو في المطمب الرابع مف الفصل األكؿ.
)ٕ) تاج العركسٕ.٘ٗٔ/
)ٖ)

الفقو اإلسبلمي كأدلتو.٘ٙ٘ٙ/ٚ

)ٗ)

التشريع الجنائيٕ.ٕٜٖ/

)٘)

أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في المصنف ،كتاب العقكؿ ،باب مف أفزعو السمطاف  ،ٗ٘ٛ/ٜقاؿ األلباني لـ أره ،إركاء الغميل

.ٖٓٔ/ٚ
))ٙ

لساف الحكاـ صٗ ،ٖٜقره عيف األخيار لتكممة رد المحتار.ٕٔٛ/ٚ
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يرػ الحنفية أف القتل بالتخكيف كاإلرىاب ،قتل بالتسبب ،ال ضماف فيو عمى الجاني ،كلكف إذا كاف التخكيف
فجأة ،بأف تغفمو كأرىبو كخكفو فمات ،فإنو يمزـ بالدية؛ ألف الفجأة كالتغفل جعمت الجناية شبو عمد ،كمف
ذلؾ :صبي عمى حائط صاح بو رجل فكقع فمات ،إف صاح بو فقاؿ :ال تقع فكقع ال يضمف ،كلك قاؿ :قع
(ٔ)

فكقع ضمف بو يفتى ،كقيل ال يضمف مطمقاً
فج ّف يضمف.
كخكؼ صبياً ُ
ّ
(ٕ)
ثانياً -مذىب المالكية :

غير صكرتو
كىذا قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسف كزفر ،ك لك ّ

يرػ المالكية أف القتل بالتخكيف كاإلرىاب إف كاف عمى كجو المعب كالتأديب فيك قتل خطأ ،كفيو الدية ،كاف

كاف عمى كجو العداكة ،فعميو القصاص.

قاؿ الدسكقي" :إذا كانت الحية التي رماىا حية ككانت كبيرة شأنيا أنيا تقتل كمات ،فالقكد سكاء مات مف
لدغيا ،أك مف الخكؼ رماىا عمى كجو العداكة ،أك المعب ،كاف كانت صغيرة ليس شأنيا أف تقتل ،أك كانت
ميتة كرماىا عميو فمات مف الخكؼ فإف كاف الرمي عمى كجو المعب ،فالدية ،كاف كاف عمى كجو العداكة،

فالقكد"(ٖ).

كمف أشار إلى رجل بسيف ،كبينيما عداكة كتمادػ باإلشارة إليو ،كىك ييرب منو ،كطمبو حتى مات ،فعميو

القصاص(ٗ).

لكف إف سقط اليارب كمات فإف أكلياءه يستحقكف القصاص بالقسامة؛ ألنو مات خكفاً ،كاف مات بمجرد
اإلشارة فالقتل خطأ يكجب الدية عمى العاقمة ،كلك كاف عمى كجو العداكة(٘).

ثالثاً -مذىب الشافعية(:)ٙ

يفرؽ الشافعية في التخكيف كاإلرىاب إذا كاف لصبي أك لبالغ ،فإف كاف لصبي فإف تعمد ذلؾ فيك شبو عمد،
ّ
كاال فيك خطأ؛ ألف الصبي غالباً ما يككف ضعيفاً ،كالتخكيف يؤثر فيو ،أما إذا كاف لبالغ ففي كجكب الدية

قكالف.

قاؿ الشيرازؼ" :كاف كاف صبي عمى طرؼ سطح فصاح رجل ففزع فكقع مف السطح كمات ضمنو؛ ألف

الصياح سبب لكقكعو ،كاف كاف صياحو عميو فيك عمد خطأ ،كاف لـ يكف صياحو عميو فيك خطأ ،كاف كاف

بالغ عمى طرؼ سطح ،فسمع الصيحة في حاؿ غفمتو ،فخر ميتاً ففيو كجياف :أحدىما :أنو كالصبي؛ ألف

البالغ في حاؿ غفمتو يفزع مف الصيحة ،كما يفزع الصبي كالثاني :ال يضمف؛ ألف معو مف الضبط ما ال يقع
)ٔ)

الدر المختار ص.ٚٓٙ

)ٕ)

حاشية الدسكقيٗ ،ٕٗٗ/منح الجميل.ٕٗ/ٜ

)ٖ)

حاشية الدسكقيٗ.ٕٗٗ/

)ٗ)

منح الجميل.ٕٗ/ٜ

)٘)

النكادر كالزياداتٗٔ ،ٕٛ/عقد الجكاىر الثمينةٖ ،ٜٖٔٓ/التاج كاإلكميل ، ٖٓٙ/ٛشرح مختصر خميل لمخرشي.ٜ/ٛ

))ٙ

األـ ،ٜٗ/ٙالميذبٖ ،ٕٓ٘/كفاية النبيو.ٔ٘/ٔٙ
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بو مع الغفمة"(ٔ).
كاذا أرسل اإلماـ المرأة فالقت جنينيا كجب ضماف دية الجنيف؛ ألثر عمر السابق ،أما لك ماتت األـ فبل
ضماف عند الشافعية؛ ألف الغالب عمى البالغة العاقمة عدـ مكتيا مف ذلؾ.

كلك أحدث الرسكؿ شيئاً مف تمقاء نفسو بدكف إذف السمطاف ،فالضماف عمى عاقمتو ،كليس عمى عاقمة

السمطاف.

رابعاً -مذىب الحنابمة(ٕ):

يرػ الحنابمة أف القتل بالتخكيف كاإلرىاب ،إذا كاف عمداً فحكمو حكـ شبو العمد ،كاال فيك خطأ ،كالصبي
كالبالغ في ذلؾ سكاء ،كأما مسألة إذا أرسل السمطاف في طمب امرأة ففزعت كماتت ،فإنو يضمف اإلماـ لحديث

عمر السابق ،ككذلؾ لك ماتت األـ يضمنيا ،خبلفاً لمشافعية القائميف بضماف الجنيف كعدـ ضماف أمو.

قاؿ الكمكذاني" :إف صاح بصبي أك معتكه كىما عمى سطح فسقطا ،أك اعتقل عاقبلً فصاح بو فسقط ،كذىب
عقمو فعمى عاقمتو الدية في جميع ذلؾ ،كاذا أرسل السمطاف إلى امرأة ليحضرىا فأجيضت جنينيا كماتت،

فعمى عاقمتو الدية"(ٖ).

الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك التفصيل الذؼ ذىب إليو الشافعية في التفريق بيف الصبي كالبالغ ،فإف كاف لصبي

فإف تعمد ذلؾ فيك شبو عمد ،كاال فيك خطأ؛ ألف الصبي غالباً ما يككف ضعيفاً ،كالتخكيف يؤثر فيو ،أما إذا
كاف لبالغ ففي كجكب الدية قكالف ،كذلؾ ألف الصبي أكثر تأث اًر بالتخكيف مف البالغ.
ادلطهة انثاَي :األيز تانقتم:

إف مكضكع األمر بالقتل مف أىـ المكاضيع التي عالجيا الفقو اإلسبلمي ،خاصة في كاقعنا المعاصر ،كال

يخفى عمى أحد ما يحصل اليكـ ،فإف الطغاة يأمركف جنكدىـ بقتل األبرياء ،كلؤلسف قل ما نجد مف المأمكر
تكرعاً ،مما تسبب في إزىاؽ أركاح األبرياء بحجج كاىية؛ لذلؾ سأبيف في ىذه المسألة حكـ كل مف اْلمر

كالمأمكر في الجناية عمى النفس ،كىل يجكز لممأمكر تنفيذ ما أُمر بو ،سكاء لآلمر سمطة عميو أـ ال ،كقد

قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى فرعيف مستعرضاً في ذلؾ أقكاؿ فقياء المذاىب األربعة:
الفرع األكؿ -إذا كاف المأمكر غير مميز ،كالصبي كالمجنكف:
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:

أكلً -مذىب الحنفية(ٗ):
ال قصاص عمى اْلمر عندىـ؛ ألنو متسبب ،كعمى عاقمة الصبي الدية؛ ألنو ىك المباشر لمقتل ،كلعاقمة
)ٔ)

الميذبٖ.ٕٓ٘/

)ٕ)

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٔ٘ ،الشرح الكبير عمى متف المقنع .٘ٓٗ/ٜ

)ٖ) اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٔ٘.
)ٗ)

تبييف الحقائق ،ٜٔ٘/ٙحاشية ابف عابديف.ٙٔٚ/ٙ
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الصبي الرجكع عمى عاقمة اْلمر بالدية؛ ألنو لكاله لما حصل القتل.
حر صبياً ح اًر ،فالدية عمى عاقمة الصبي؛ ألنو المباشر ،ثـ ترجع العاقمة عمى
رجل ّّ
قاؿ الزيمعي" :كلك أمر ٌ
عاقمة الرجل؛ ألنو المسبب إذ لكال أمره لما قتل لضعف فيو ،كال يقاؿ كيف تعقل عاقمة الرجل ما لزـ بسبب

القكؿ فينبغي أف يككف كاإلقرار"(ٔ).

كقاؿ السرخسي" :ككذلؾ فإف المتسبب متعدؼ ،فإنو استعمل الصبي في أمر لحقو فيو تبعةػ فيثبت لعاقمتو

حق الرجكع"(ٕ).

(ٖ)

كالشافعية(ٗ)كالحنابمة(٘):

ثانياً -مذىب المالكية
تسبب في القتل ،كالمأمكر آلة في يده.
يركف أف القصاص عمى اْلمر؛ ألنو متعدؼ بتسببو ،كأمره ىك الذؼ ّ
قاؿ الدميرؼ"َ :كَق ْت ُل أب كمعمـ أَم ار كلداً صغي اًر َفَقتَ َل بحضرتيما ،ككذا إف كانا غائبيف عمى األصح ،كال
قصاص عمى الصبي"(.)ٙ
كعند المالكية عمى عاقمة الصبي نصف الدية؛ ألف عمد الصبي خطأ(.)ٚ

قاؿ ابف الرفعة " :كاف أمر مف ال يميز لصغر ،أك جنكف ،أك عجمة ...فقتمو كجب القكد عمى اْلمر ،كال
شيء عمى المأمكر؛ ألف القاتل ال تمييز لو كال قصد؛ ففعمو كفعل البييمة؛ فيك كاْللة التي يستعمميا اْلمر،
ككالبييمة التي يسمبيا"(.)ٛ

أعجميا ال يعمـ تحريـ القتل بقتمو،
عبدا
كقاؿ ابف قدامة " :أف يأمر مف ال يميز مف المجانيف كالصبياف ،أك ً
ً
فيقتمو ،فعمى اْلمر القصاص ،دكف المأمكر؛ ألف المأمكر صار كاْللة لو ،فأشبو األسد كالحية"(.)ٜ

الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو الجميكر مف القصاص عمى اْلمر إذا كاف المأمكر غير مميز؛ كذلؾ
ألف اْلمر ىك القاتل كالمأمكر في ىذه الحالة ال إرادة لو فيك كاْللة؛ كذلؾ سداً لمذرائع.
مميز عاقالً:
الفرع الثاني  -إذا كاف المأمكر
اً
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى ثبلثة مذاىب:

)ٔ)

تبييف الحقائق.ٜٔ٘/ٙ

)ٕ)

المبسكط لمسرخسي.ٖٔ٘/ٕٚ

)ٖ)

البياف كالتحصيل ،ٖٓٚ/ٔٙالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٕٙ/ٛ

)ٗ)

كفاية النبيوٖ٘ٔٗٚ/ػ ػ ،ٖٗٛالنجـ الكىاج .ٖٕٗ/ٛ

)٘)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٙٓ/

))ٙ

الشامل في فقو اإلماـ مالؾٕ.ٕٛٛ/

) )ٚالبياف كالتحصيل ،ٖٓٚ/ٔٙالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٕٙ/ٛ
))ٛ

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٗٚ/

) )ٜالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٙٓ/
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أكلً -مذىب الحنفية:
عمى عاقمة المأمكر الدية؛ ألنو لـ يعد كاْللة عند اْلمر ،كال ترجع العاقمة عمى اْلمر؛ ألف أمره لـ يصح ،كال
يأتمر ىك أيضاً بأمر مثمو فيضمف الدية؛ ألنو ىك الذؼ باشر الجناية.

قاؿ ابف عابديف " :لك كاف المأمكر ح ار بالغا عاقبل فالدية عمى عاقمتو كال ترجع العاقمة عمى اْلمر ألف أمره

لـ يصح"(ٔ).

ثانياً -مذىب المالكية(ٕ):
قالكا إما أف يككف لآلمر سمطاف عميو أك ال ،فإف كاف لآلمر عميو سمطاف يقتص منيما معاً ،كاف لـ يكف
لآلمر عميو سمطاف يقتص مف المباشر ،كيعزر اْلمر.

حدى
قاؿ القاضي عبد الكىاب" :دليمنا أف عمى المأمكر القكد قكلو َ " :ل يحل دـ امرئ ُم ْسمِ ٍـ ِإل ِبِإ َ
(ٖ)
ألنو قتمو ظمماً ...كدليمنا عمى أف عمى اْلمر القكد ،أنيا مباشرة مع سبب ممجئ ،فكجب أف
َث ٍ
الث "...ك ّ
يتعّمق الحكـ بالسبب"(ٗ).

(٘)

ثالثاً -مذىب الشافعية

كالحنابمة(:)ٙ

قالكا إف لـ يكف سمطاف لآلمر عمى المأمكر ،فيقتص مف المأمكر؛ ألنو مباشر لمقتل كال سمطاف لآلمر عميو
كيعزر اْلمر.

مميز فبل قكد عمى اْلمر؛ ألف المأمكر لو قصد صحيح ،فأشبو ما لك كاف
قاؿ ابف قدامة" :كاف كاف المأمكر ًا
عاقبل"(.)ٚ
رجبل ً
ً

أما إف كاف لآلمر عميو سمطاف كاإلماـ؛ فإف عمـ أنو قتل بغير حق كقتل ،فالقصاص عمى المأمكر ،كاف لـ

يعمـ حالو فالقصاص عمى اْلمر؛ ألنو األصل في اإلماـ أف ال يأمر إال بالحق كالمأمكر مطالب بطاعة
اإلماـ ما لـ يعص ،كنصكصيـ في ذلؾ متضافرة.
منيا ما قالو المطيعي" :كاف أمر اإلماـ بقتل رجل بغير حق ،فإف كاف المأمكر ال يعمـ أف قتمو بغير حق،
كجب ضماف القتل مف الكفارة كالقصاص كالدية عمى اإلماـ؛ ألف المأمكر معذكر في قتمو ،ألف الظاىر أف
االماـ ال يأمر إال بالحق ،كاف كاف يعمـ أنو يقتمو بغير كجب ضماف القتل مف الكفارة كالقصاص أك الدية
)ٔ) حاشية ابف عابديف.ٙٔٚ/ٙ
)ٕ)

البياف كالتحصيل ،ٖٓٚ/ٔٙالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٕٙ/ٛ

)ٖ)

سبق تخريجو ص٘.

)ٗ)

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ٛٔٙ/كما بعدىا ،البياف كالتحصيلٖٓٙ/ٔٙكما بعدىا.

)٘)

كفاية النبيوٖ٘ٔٗٚ/ػ ػ ،ٖٗٛالنجـ الكىاج .ٖٕٗ/ٛ

))ٙ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٙٓ/

))ٚ

المرجع السابق.
- 012 -

ؽ
عمى المأمكر؛ ألنو ال يجكز طاعتو فيما ال يحل ،كالدليل عميو ما ركػ أف النبي  قاؿَ" :ل َ
اع َة لِ َم ْخُمك ٍ
ط َ
ِ (ٔ)
ِ ِ
ِ
طاع ِة َّ ِ
ِ
ِ
َّللا
َمَرُك ْـ م َف اْل َكلة ِب َغْي ِر َ َ
في َم ْعصَية اْل َخال ِق"  ،كقد ركػ الشافعي رحمو هللا أف النبي  قاؿَ " :م ْف أ َ
ِ
كه"(ٕ) ،فصار كما لك قتمو مف غير أمره ،كاف أمره بعض الرعية بالقتل فقتل كجب عمى المأمكر
يع ُ
َف َال ُتط ُ
القكد ،عمى أنو يقتمو بغير حق أك لـ يعمـ؛ ألنو ال تمزمو طاعتو ،فميس الظاىر أنو يأمره بحق فمـ يكف لو
عذر في قتمو ،فكجب عميو القكد"(ٖ).
قاؿ ابف قدامة" :كلك أمر السمطاف رجبلً ،فقتل آخر ،فإف كاف القاتل يعمـ أنو ال يستحق قتمو ،فالقصاص
عميو دكف اْلمر؛ ألنو غير معذكر في فعمو كاف لـ يعمـ ذلؾ ،فالقصاص عمى اْلمر دكف المأمكر؛ ألف
المأمكر معذكر ،لكجكب طاعة اإلماـ فيما ليس بمعصية ،كالظاىر أنو ال يأمر إال بالحق كاف أمره غير
السمطاف مف الرعية بالقتل ،فقتل ،فالقكد عمى المأمكر بكل حاؿ ،عمـ أك لـ يعمـ؛ ألنو ال يمزمو طاعتو،
كليس لو القتل بحاؿ ،بخبلؼ السمطاف" (ٗ).
الترجيح:
كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك ما ذىب إليو الشافعية ك الحنابمة مف القصاص عمى المأمكر إذا لـ يكف لآلمر
عميو سمطاف ،أما إف كاف لآلمر عميو سمطاف كاإلماـ؛ فإف عمـ أنو قتل بغير حق كقتل ،فالقصاص عمى

المأمكر ،كاف لـ يعمـ حالو فالقصاص عمى اْلمر؛ ألنو األصل في اإلماـ أف ال يأمر إال بالحق كالمأمكر
مطالب بطاعة اإلماـ في غير معصية.

ادلطهة انثانث :اإلكزاِ ػهى انقتم:
كفيو أربعة فركع:
الفرع األكؿ -اْلكراه لغ ًة كاصطالحاً:
(٘)

ُعرؼ اإلكراه لغة
عبارة عف حمل إنساف عمى أمر يكرىو ،كقيل عمى أمر ال يريده طبعاً أك شرعاً.
)ٔ)

تعريفات منيا:

أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في المصنف ،كتاب السير ،باب في إماـ السرية يأمرىـ بالمعصية مف قاؿ :ال طاعة

لو ،٘ٗ٘/ٙقاؿ عنو األلباني صحيح ،تحقيق مشكاة المصابيحٕ.ٜٕٔٓ/
)ٕ)

أخرجو اإلماـ البييقي في معرفة السنف كاْلثار ،كتاب الصبلة  ،باب كراىية اإلماـٗ ،ٕٕٗ/قاؿ عنو األلباني حسف ،صحيح

الجامع الصغير كزيادتو بمفع" :مف أمركـ مف الكالة بمعصية فبل تطيعكه"ٕ.ٕٔٓ٘/
)ٖ)

تكممة المطيعي لممجمكع ،ٖٜٔ/ٔٛكفاية النبيو٘ٔ.ٗٙٚ/

)ٗ)

المغني.ٖٙٙ/ٛ

)٘)

العيفٖ ،ٖٚٙ/طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية صٔ ،ٔٙالتعريفات لمجرجاني صٖٖ ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف

كالعمكـٔ.ٕٜٗ/
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طبعا أك شرًعا ،فيقدـ عمى عدـ الرضا ،ليرفع ما ىك أضر،
كقيل ىك اإللزاـ كاإلجبار عمى ما يكره اإلنسافً ،
الكره تكميف ما يكره فعمو ،كقيل :ىما لغتاف في المشقة.
الكره المشقة ك َ
كىك ضد الطكاعية ،ك ُ
كمما سبق تبيف أف اإلكراه ىك :اإلجبار كاإللزاـ كحمل اإلنساف عمى ما ال يريد ،كىك مخالف لمرضا

كالطكاعية.

اْلكراه اصطالحاً:

عرفو الحنفية بقكليـ " :اسـ لفعل يفعمو المرء بغيره ،فينتفي بو رضاه ،أك يفسد بو اختياره مف غير أف تنعدـ بو
األىمية في حق المكره أك يسقط عنو الخطاب"(ٔ).

كعرفو المالكية بأنو" :حمل الغير عمى أف يفعل ما ال يرضاه ،كال يختار مباشرتو لك خمي كنفسو ،فيككف

معدماً لمرضى ال لبلختيار"(ٕ).

كعرفو الشافعي بقكلو" :اإلكراه أف يصير الرجل في يدؼ مف ال يقدر عمى االمتناع منو مف سمطاف أك لص

أك متغمب عمى كاحد مف ىؤالء ،كيككف اْل ُم ْك َرهُ يخاؼ إف امتنع مف قكؿ ما أمر"(ٖ).
الفرع الثاني -أنكاع اْلكراه كشركطو:
كاْلكراه نكعاف(ٗ):

ٔ -تاـ :الممجئ بتمف نفس أك عضك أك ضرب مبرح.

ٕ -ناقص :كىك غير الممجئ ،كىك الذؼ يعدـ الرضا كال يفسد االختيار كتيديد المكره بالحبس مدة مديدة.
كشركطو أربعة(٘):

كسأذكرىا بدكف تفصيل بيف المذاىب:

ِ
المكره عمى إيقاع ما ىدد بو.
ٔ -قدرة

ِ
المكره ما ىدد بو في الحاؿ بغمبة ظنو ليصير ممجأ.
المكره مف إيقاع
ٕ -خكؼ
َ
ٖ -ػككف ما ىدد بو متمفاً نفساً أك عضكاً ،كىك يختمف باختبلؼ األشخاص ،فإف األشراؼ يغمكف بكبلـ
خشف ،كاألراذؿ ربما ال يغمكف إال بالضرب المبرح.

المكره ممتنعاً عما ِ
ٗ -ككف
أكره عميو قبل اإلكراه.
َ
الفرع الثالث -ممف يككف اْلكراه:

قادر عمى تحقيق ما ىدد بو،
ىل يككف اإلكراه مف السمطاف كحده؛ ألنو صاحب المنعة ،أـ لو كلغيره إذا كاف ًا

لمفقياء في ذلؾ مذىباف:
)ٔ)

المبسكط لمسرخسيٕٗ.ٖٛ/

)ٕ)

شرح التمكيح عمى التكضيحٕ.ٖٜٓ/

)ٖ)

األـٖ.ٕٗٓ/

)ٗ) بدائع الصنائع ،ٔٚ٘/ٚالنكادر كالزياداتٓٔ ،ٕٗ٘/األشباه كالنظائر لمسبكيٕ ،ٔٔ/المغني.ٜ٘/ٜ
)٘)

الدر المختار صٔٓ ،ٙمكاىب الجميل مف أدلة خميلٗ ،٘ٗ/نياية المحتاج ،ٗٗٙ/ٙالمغني.ٖٛٗ/ٚ
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(ٔ)

أ -مذىب أبي حنيفة

كبعض الحنابمة(ٕ):

المكره
ال إكراه إال مف السمطاف؛ ألنو ال قدرة كمنعة ألحد كالسمطاف كغيره ال يستطيع تحقيق ما ىدد بو؛ ألف
َ

قد يستغيث بالسمطاف.

(ٖ)

ب -مذىب المالكية

(ٗ)

كالشافعية

كالحنابمة

(٘)

كالصاحبيف(:)ٙ

اإلكراه كما يككف مف السمطاف يككف مف غيره؛ ألف اإلكراه ىك التيديد بإلحاؽ الضرر بالغير ،كىذا يتحقق مف
السمطاف كمف غيره ،إذا كاف قاد اًر عمى تحقيق ما ىدد بو ،كبيذا يككف إكراه غير اإلماـ كإكراه اإلماـ.
الترجيح:
الراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر حيث إف االختبلؼ بيف اإلماـ كالصاحبيف اختبلؼ عصر ،فإف السمطاف
كاف مطاعاً في زمف أبي حنيفة ،كلـ ير لغير السمطاف مف القكة ما يقكػ بو عمى اإلكراه ،فقاؿ :ال يتحقق
اإلكراه إال مف السمطاف ،ثـ في عصرىما قد ظيرت القكة لكل متغمب فقاال :يتحقق اإلكراه مف غير
السمطاف(.)ٚ
الفرع الرابع -األثر المترتب عمى اْلكراه عمى القتل:
اإلكراه عمى القتل المحرـ ال يبيحو؛ بل يأثـ فاعمو ،فإذا أكره شخص غيره عمى القتل فإف الفقياء متفقكف عمى
ِ
ِ
المكره كاْلتي:
لمكره المباشر أـ مف
إثـ ككزر
المكره ،كمختمفكف في القصاص ،ىل يقتص مف ا َ
ٔ -إذا كاف اْلكراه تاماً:

أ -مذىب الحنفية(:)ٛ
ِ
المكره إلى القتل فقتل:
كره يصبر كال ُيقدـ عمى القتل ،كلكف إذا ألجأه
الم َ
األصل أف ُ
ِ
المكره كال قصاص عمى
فعند اْلماـ أبي حنيفة كدمحم بف الحسف كىك قكؿ لمشافعية( )ٜيقتص مف

)ٔ)

المبسكط لمسرخسئٕ.ٜ٘/

)ٕ) المغني.ٖٛٗ/ٚ
)ٖ) عقد الجكاىر الثمينةٖٜٖٔٓ/
)ٗ)

النجـ الكىاج .ٖ٘ٗ/ٛ

)٘)

المغني.ٖٛٗ/ٚ

) )ٙالمبسكط لمسرخسئٕ.ٜ٘/
))ٚ

المرجع السايق.ٜ٘/ٜ

))ٛ

تحفة الفقياءٖ ،ٕٚٗ/بدائع الصنائع.ٜٔٚ/ٚ،ٕٛ٘/ٙ

) )ٜركضة الطالبيف ،ٖٔ٘/ٜكفاية النبيو٘ٔ.ٖٖٗ/
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ِ
ِ
اس ُت ْك ِرُىكا"(ٔ) ،كانما يعزر؛ ألنو كاْللة،
ُم ِتي اْل َخ َ
َّللا َك َض َع َع ْف أ َّ
طأََ ،كالّن ْسَي َ
افَ ،ك َما ْ
َ
المستكره ،لقكلو " :إ َّف َّ َ
كال قصاص عمى اْللة.
ِ
المكره؛ ألف القتل كقع منو مباشرة.
المكره ،كانما الدية عمى
المكره كال
كعند أبي يكسف ال قصاص عمى
َ
َ
ِ
لما ْلـ يجب
المكره ليس بقاتل حقيقة؛ بل ىك مسبب لمقتل ،كانما القاتل ىك
كذلؾ أف
َ
المكره حقيقة ،ثـ ّ
القصاص عميو فؤلف ال يجب عمى المكره أكلى.

لمكره؛ ألنو ىك الذؼ قتل حقيق ًة.
كعند زفر إف القصاص عمى ا َ
المكره حقيقة حساً كمشاىدة ،كانكار المحسكس مكابرة ،فكجب اعتباره منو دكف
كذلؾ أف القتل كجد مف
َ
المكره ،إذ األصل اعتبار الحقيقة ،ال يجكز العدكؿ عنيا إال بدليل(ٕ).
(ٖ)

ب -مذىب المالكية

(ٗ)

كاألظير عند الشافعية

كالمذىب عند الحنابمة(٘):

المكره ىك المباشر الحقيقي لمقتل ،ك ِ
ِ
المكره متسبب في القتل ،كىك
المكره معاً؛ ألف
يقتص مف
َ
المكره ك َ
كالمباشر.

ِ
المكره تسبب
معا؛ ألف الحامل أؼ
المكره ً
يقكؿ الشيخ عبد القادر عكدة" :إف القصاص كاجب عمى المك ِره ،ك َ
ظمما الستبقاء نفسو ،فأشبو ما
غالبا؛ كألف المباشر أؼ
في القتل ً
بمعنى يفضى إليو ً
َ
المكره قتل المجنى عميو ً
إذا اضطر لؤلكل فقتمو ليأكمو ،كالقكؿ بأنو ممجأ غير صحيح؛ ألنو يستطيع أف يمتنع عف القتل كلكنو لـ

إبقاء عمى نفسو"(.)ٙ
يفعل ً
الترجيح:

كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة كدمحم بف الحسف كالشافعي في قكؿ إلى أنو في

ِ
المكره إنما ىك كاْللة ،كال
اإلكراه التاـ يقتص مف
المكره؛ ألنو فعل ما يفضي غالباً إلى القتل فيقتص منو ،ك َ
المكره
قصاص عمى اْللة ،أما قكؿ الجميكر بالقصاص منيما ،فيك محل نظر؛ ألف اإلكراه الممجئ يجعل
َ

ِ
كالمضطر ،ك ِ
المكره.
المكره تسببو في ىذه الحالة أقكػ مف مباشرة
ٕ -إذا كاف اْلكراه ناقصاً:

المكره ،كذلؾ باتفاؽ جميع الفقياء()ٚ؛ ألنو ال معنى لئلكراه في
ناقصا فيجب القصاص عمى
َ
إذا كاف اإلكراه ً

)ٔ)

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المكره كالناسئ ،ٜٙ٘/قاؿ عنو األلباني صحيح ،صحيح

الجامع الصغير كزيادتؤ.ٖٚ٘/
)ٕ)

بدائع الصنائع.ٜٔٚ/ٚ

)ٖ)

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٔٙ/شرح الزرقاني عمى مختصر خميل.ٔ٘/ٛ

)ٗ)

ركضة الطالبيف ،ٖٔ٘/ٜكفاية النبيو٘ٔ.ٖٖٗ/

)٘) المغني ،ٕٙٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٗٓ/ٜ
))ٙ

التشريع الجنائيٕ.ٖٔٔ/

))ٚ

بدائع الصنائع ،ٔٛٓ/ٚشرح الزرقاني عمى مختصر خميل ،ٔ٘/ٛالتيذيب ،ٙٗ/ٚالمغني.ٕٙٚ/ٛ
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ىذه الحالة ،كاإلكراه الناقص قد يفسد الرضا ،كلكنو ال يسمب االختيار ،لذلؾ أشبو المختار ،فكجب عميو
القكد كحده.

قاؿ ابف العربي" :إف القادر الظالـ إذا قاؿ لرجل :إف لـ تفعل كذا كاال قتمتؾ ،أك ضربتؾ ،أك أخذت مالؾ،

أك سجنتؾ ،كلـ يكف لو مف يحميو إال هللا ،فمو أف يقدـ عمى الفعل ،كيسقط عنو اإلثـ في الجممة ،إال في

القتل ،فبل خبلؼ بيف األمة أنو إذا أكره عميو بالقتل أنو ال يحل لو أف يفدؼ نفسو بقتل غيره؛ كيمزمو أف

يصبر عمى الببلء الذؼ ينزؿ بو"(ٔ).
ادلطهة انزاتغ :انقتم تانضحز:

إف جريمة السحر مف أخطر الجرائـ التي عرفتيا البشرية؛ لذلؾ فإف الشريعة تحرميا كتكازييا بالكفر باهلل 

اطيف عَمى مْم ِؾ سَميماف كما َك َفر سَميماف كَل ِك َّف َّ ِ
حيث يقكؿ { :ك َّاتبعكا ما َت ْتُمك َّ ِ
يف َك َفُركا
الشَياط َ
الشَي ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َُ َ
ِ
ُي َعّمِمك َف َّ
الس ْحَر}(ٕ).
الن َ
اس ّ
ُ
{ي َعّمِمك َف
{ك َفُركْا} أؼ
الناس َّ
حر} في محل نصب عمى الحاؿ مف الضمير في َ
الس َ
َ
قاؿ الصابكني" :جممة ُ ُ

{ك َفُركْا} ألف تعميـ السحر كفر في المعنى(ٖ).
كفركا
معمميف الناس السحر ،كقيل :ىك بدؿ مف َ
ّ

كالمراد مف ىذا المكضكع ىك بياف األثر المترتب في الجناية عمى النفس بالسحر؛ لذلؾ كحتى يتضح الحكـ

في ذلؾ جمياً قسمت ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع كاْلتي:
الفرع األكؿ -تعريف السحر لغ ًة كاصطالحاً:
السحر لغةً:
أصل السحر صرؼ الشيء عف حقيقتو إلى غيره فكأف الساحر لما أرػ الباطل في صكرة الحق كخيل الشيء
عمى غير حقيقتو ،قد سحر الشيء عف كجيو أؼ صرفو (ٗ).
كىذه المعاني كميا في إطار كاحد ،كىك الخداع ك التخييل ،كصرؼ الشيء عف حقيقتو إلى غيره.
السحر اصطالحاً:
عرؼ ابف عابديف السحر بقكلو" :ىك عمـ يستفاد منو حصكؿ ممكة نفسانية يقتدر بيا عمى أفعاؿ غريبة
ألسباب خفية"(٘).
كعرفو ابف العربي بقكلو" :السحر كبلـ مؤلف يعظـ بو غير هللا تعالى ،كتنسب إليو فيو المقادير
)ٔ)

أحكاـ القرآف البف العربيٖ.ٔٙٓ/

)ٕ)

سكرة البقرة آيةٕٓٔ.

)ٖ)

ركائع البيافٔ.ٕٚ/

)ٗ)

لساف العربٗ ،ٖٗٛ/المعجـ الكسيطٔ.ٜٗٔ/

)٘)

حاشية ابف عابديفٔ.ٗٗ/
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كالكائنات"(ٔ).
كعرفو ابف قدامة بقكلو " :السحر :كىك عقد كرقى ككبلـ يتكمـ بو ،أك يكتبو ،أك يعمل شيئا في بدف المسحكر
أك قمبو ،أك عقمو ،مف غير مباشرة لو .كلو حقيقة ،فمنو ما يقتل ،كما يمرض ،كيأخذ الرجل عف امرأتو فيمنعو

كطأىا ،كمنو ما يفرؽ بيف المرء كزكجو ،كما يبغض أحدىما إلى اْلخر ،أك يحبب بيف اثنيف"(ٕ).

رأي الباحث:

كىذه التعريفات متقاربة يستفاد منيا أف السحر :أعماؿ كأقكاؿ خاصة مف شأنيا سمب اإلرادة كالخداع ،كتبيف
األثر لمسحر كالذؼ لربما يصل إلى القتل كىذا المراد في ىذا البحث.

الفرع الثاني -حكـ السحر في الشريعة اْلسالمية:

معمكـ أف الشريعة راعت مصالح العباد كجاءت بكل ما ينفعيـ في دنياىـ كأخراىـ؛ كمف ذلؾ تحريـ الشريعة
لمسحر لما فيو مف الضرر كالخداع كالغش كالقتل ،كالنصكص مف القرآف كالسنة في ذلؾ كاضحة منيا:

أ -القرآف:

اطيف عَمى مْم ِؾ سَميماف كما َك َفر سَميماف كَل ِك َّف َّ ِ
ٔ -قكلو تعالى{ :ك َّاتبعكا ما َت ْتُمك َّ ِ
يف َك َفُركا
الشَياط َ
الشَي ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َُ َ
كت كما يعِّمم ِ ِ
ِ
ُي َعِّممك َف َّ
َح ٍد َح َّتى َيُق َكل ِإَّن َما
الس ْحَر َك َما أُْن ِز َؿ َعَمى اْل َمَم َكْي ِف ِبَبا ِب َل َى ُار َ
اف م ْف أ َ
الن َ
اس ّ
كت َك َم ُار َ َ َ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٍد ِإَّل ِبِإ ْذ ِف
َن ْح ُف ف ْتَن ٌة َف َال َت ْك ُفْر َفَي َت َعَّم ُمك َف مْن ُي َما َما ُي َفِّرُقك َف ِبو َبْي َف اْل َمْرِء َك َز ْك ِجو َك َما ُى ْـ ِب َض ِّار َ
يف ِبو م ْف أ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
س َما َشَر ْكا ِب ِو
ضُّرُى ْـ َكَل َيْن َف ُع ُي ْـ َكَلَق ْد َعمِ ُمكا َل َم ِف ْ
َّللا َكَي َت َعَّم ُمك َف َما َي ُ
اش َتَر ُ
اه َما َل ُو في ْاآلخَرِة م ْف َخ َال ٍؽ َكَل ِبْئ َ
أَْن ُف َس ُي ْـ َل ْك َكاُنكا َي ْعَم ُمك َف}(ٖ).
كفر ،كأخبر أف المتعمميف السحر يتعممكف ما يضرىـ ،كال
كجو الدللة :أف هللا  بيف أف تعمـ السحر ٌ
ينفعيـ ،كما كاف تعممو ضر اًر ،ال نفع فيو ،فيك محرـ ،كأف السحرة يبتغكف مف كراء ذلؾ الخراب كالدمار فيـ
يفرقكف بيف المرء كزكجو ،كبيف سبحانو أف مف اشترػ السحر كفعمو ال نصيب لو في اْلخرة.
الس ِ
ٕ -قكلو تعالىِ{ :إَّنما صَنعكا َكيُد س ِ
احُر َحْي ُث أ ََتى}(ٗ).
اح ٍر َكَل ُيْفمِ ُح َّ
َ َ ُ ْ َ
كجو الدللة:

أف هللا نفى الفبلح عف السحرة فيـ ال يظفركف بمطمكب كال يفكزكف بخير كال ينجكف مف مكركه(٘).
َِّ
ط َاياَنا َك َما أَ ْكَرْى َتَنا
آمَّنا ِبَرّبَِنا لَِي ْغ ِفَر َلَنا َخ َ
ٖ -قكلو تعالى حكاي ًة عف سحرة فرعكف حيف تابكا مف السحر{ :إنا َ
ِ ِ ِ
َّللا َخْيٌر َكأَْبَقى}(.)ٙ
َعَمْيو م َف ّ
الس ْح ِر َك َّ ُ
)ٔ)

أحكاـ القرآف البف العربئ.ٗٛ/

)ٕ)

المغني ،ٕٛ/ٜالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٙٗ/

)ٖ)

سكرة البقرة آيةٕٓٔ.

)ٗ)

سكرة طو آية.ٜٙ

)٘) تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآفٕٔ.ٖٕٔ/
))ٙ

سكرة طو آيةٖ.ٚ
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كجو الدللة:
ِ ِ
ِ
الس ْحر} يدؿ عمى أف السحر خطيئة كجرـ عظيـ ،فيحرـ
قكليـ{ :لَِي ْغ ِفَر َلَنا َخ َ
ط َاياَنا َك َما أَ ْكَرْى َتَنا َعَمْيو م َف ّ
فعمو(ٔ).
ب -مف السنة:

اج َتِنُبكا
ٔ -قكلو ْ " :
الن ْف ِ َّ ِ
َّ
َّللا
س التي َحَّرَـ َّ ُ
الم ْؤ ِمَن ِ
ات ال َغ ِ
افالَ ِت"(ٕ).
ُ

ِ ِ
كؿ
َّ
المكبَقاتَ ،قاُلكاَ :يا َر ُس َ
السْب َع ُ
الرَباَ ،كأَ ْكل م ِ
قَ ،كأَ ْك ُل ِّ
اؿ
ِإَّل ِب َ
الح ِّ
ُ َ

الشرؾ ِب َّ ِ
َّ ِ
ِ
الس ْحرَ ،كَق ْت ُل
اؿُ ْ ِّ :
اَّللَ ،ك ّ
َّللا َك َما ُى َّف؟ َق َ
ف ،كَق ْذؼ المحصَن ِ
الزح ِ
الي ِتيـِ ،ك َّ ِ
ات
الت َكّلي َي ْكَـ َّ ْ
َ
َ
َ ُ ُْ َ

كجو الدللة:

عده مف الكبائر المكبقات(ٖ).
أف النبي  قرف السحر بالشرؾ باهلل كما ّ
ِ
يف َلْيَم ًة"(ٗ).
ٕ -قكلو َ " :م ْف أ ََتى َعَّار ًفا َف َسأََل ُو َع ْف َش ْي ٍءَ ،ل ْـ ُت ْقَب ْل َل ُو َص َال ٌة أَْرَبع َ
كجو الدللة:

أف النبي  أخبر أنو مجرد السؤاؿ فقط لمساحر يحبط صبلة أربعيف ليمة فكيف بالمسئكؿ(٘).
كىذا كمو غيض مف فيض مف األدلة الكاردة في تحريـ السحر كاعتباره كبيرة مف الكبائر ،كليس ىذا مقاـ
قدمت بو ليعمـ أف الساحر ارتكب كبيرة كلك لـ يقتل.
االستطراد في ذكرىا ،كلكني
ُ

الفرع الثالث -األثر المترتب عمى القتل بالسحر:
إذا قتل الساحر شخصاً بسحره ىل يقتل بو أـ ال؟

اتفق الفقياء()ٙعمى أف القتل بالسحر مكجب لمقصاص ،كأف الساحر إذا تعمد الَقتل بسحره ُقتل.
قاؿ الجصاص" :لـ يحؾ عف أحد إيجاب قتل الساحر مف طريق الجناية عمى النفكس؛ بل إيجاب قتمو
باعتقاده عمل السحر مف غير اعتبار منيـ لجنايتو عمى غيره ،كقد حكى دمحم بف شجاع عف أبي عمي الرازؼ
قاؿ :سألت أبا يكسف عف قكؿ أبي حنيفة في الساحر "يقتل كال يستتاب" لِـ َلـ يكف ذلؾ بمنزلة المرتد؟ فقاؿ:
الساحر قد جمع مع كفره السعي في األرض بالفساد .كالساعي بالفساد إذا َقتَل ُقتل"(.)ٚ
)ٔ) اليداية الى بمكغ النياية .ٕٗٙٚ/ٚ
)ٕ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الحدكد ،باب رمي المحصنات.ٔٚ٘/ٛ

)ٖ) ركائع البيافٔ.ٖٛ/
)ٗ)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب السبلـ ،باب تحريـ الكيانة كاتياف الكيافٗ.ٔٚ٘ٔ/

)٘) التكضيح لشرح الجامع الصحيحٕ.ٖٖ٘/
))ٙ

أحكاـ القرآف لمجصاصٔٙٔ/كما بعدىا ،اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٗٙ/الكافي في فقو أىل المدينةٕ،ٜٔٓٔ/

األـٔ ،ٕٜٖ/المغني ،ٕٙٙ/ٛمنتيى اإلرادات٘.ٜ/
))ٚأحكاـ القرآف لمجصاصٔٙٔ/كما بعدىا.
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{كَلَق ْد َعمِ ُمكا
ك قاؿ ابف عبد البر" :كيقتل الساحر عند مالؾ إذا باشر السحر كىك الذؼ قاؿ هللا تعالى فيوَ :
اش َتراه ما َل ُو ِفي ِ
ِ
الؽ}(ٔ) إف عمـ أف سحره ذلؾ يقتل"(ٕ).
اآلخَرِة ِم ْف َخ ٍ
َل َمف ْ َ ُ َ
كقاؿ الرافعي" :القتل بالسحر ال يثبت بالبينة؛ ألف الشاىد ال يعمـ قصد الساحر ،كال يشاىد تأثير السحر،
كانما يثبت ذلؾ بإقرار الساحر ،كقد قدمنا أنو إذا قاؿ :قتمتو بسحرؼ ،كسحرؼ يقتل غالباً ،فقد أقر بالقتل

العمد ،كاف قاؿ ناد اًر ،فيك إقرار بشبو العمد ،كاف قاؿ أخطأت مف اسـ غيره إلى اسمو ،فيك إقرار بالخطأ"(ٖ).

قاؿ البيكتي" :أف يقتمو بسحر يقتل غالباً ىك عمد الساحر أشبو ما لك قتمو بمحدد ،كاذا كجب قتمو أؼ الساحر
بالسحر ،كقتل بو كاف قتمو بو حداً قالو ابف البناء ،كصححو في اإلنصاؼ ،كمقتضى ما قدمو المصنف

كغيره في الحدكد أنو يقتل قصاصاً لتقديـ حق اْلدمي"(ٗ).
ادلطهة اخلايش :انقتم تشٓادج انزٔر:

إف مف أىـ مقاصد َّ
كمنع الظمـ بيف الناس؛ لذلؾ نرػ َّ
حرميا
تحقيق العدالة،
الشريعة
أف كل األفعاؿ التي َّ
َ
َ
حرـ هللا سبحانو كتعالى شيادة ُّ
الزكر ،كاعتبرىا مف
الشرع كعاقب عمييا ىي
أعماؿ ُ
ٌ
أم َف المجتمع ،كلذلؾ َ
تفسد ْ
أكبر الكبائر؛ َّ
ألنيا تضيع الحقكؽ كتقمب الحق إلى باطل ،كالقتل بشيادة الزكر يعتبر مف أكبر الجرائـ التي
ُعرفت ،كيف ال؟ كىك يجمع بيف كبيرتيف ىما :شيادة الزكر كالقتل ،كقبل أف أبدأ في بياف األثر المترتب عمى

القتل بشيادة الزكر ،سأقسـ المكضكع إلى ثبلثة فركع:

الفرع األكؿ -تعريف شيادة الزكر لغ ًة كاصطالحاً:
تتككف شيادة الزكر مف كممتيف؛ شيادة كزكر ،فيي مركب إضافي ،كقبل تعريف المضاؼ إليو ،البد مف
تعريف المضاؼ:

الشيادة :ىي إخبار عف ِعياف بمفع الشيادة في مجمس القاضي ٍ
بحق لمغير عمى اْلخر(٘).
كقيل ىي :خبر قطع بما حضر كعايف(.)ٙ
زكر الشيء في نفسو:
زكر فبلف الشيء تزكي اًر ،حتى يقكلكف ّ
كالزكر :ىك الكذب كالميل عف الحق ،كيقاؿ ّ
ىيأه؛ ألنو يعدؿ بو عف طريقة تككف أقرب إلى قبكؿ السامع ،كالزكر :الميل ،يقاؿ أزكر عف كذا ،أؼ ماؿ
عنو(.)ٚ
)ٔ)

سكرة البقرة آيةٕٓٔ.

)ٕ)

الكافي في فقو أىل المدينةٕ.ٜٔٓٔ/

)ٖ)

العزيز شرح الكجيزٔٔ ٘ٙ/كما بعدىا.

)ٗ)

كشاؼ القناع٘.ٜ٘ٓ/

)٘)

التعريفات الفقيية صٕٗٔ.

))ٙ

النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذبٕ.ٖٕٙ/

))ٚ

مقاييس المغةٖ.ٖٙ/
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قاؿ ابف حجر" :قاؿ القرطبي :ىي الشيادة بالكذب ليتكصل بيا إلى الباطل مف إتبلؼ نفس ،أك أخذ ماؿ ،أك
فسادا بعد الشرؾ باهلل"(ٔ).
ًا
تحميل حراـ ،أك تحريـ حبلؿ ،فبل شيء مف الكبائر أعظـ
ضرر منيا ،كال أكثر ً
كبيذا يتضح أف شيادة الزكر ىي :تعمد الكذب كاالفتراء كمخالفة الحقيقة كمجانبة الصكاب.

الفرع الثاني -حكـ شيادة الزكر في اْلسالـ:

لقد حرـ اإلسبلـ شيادة الزكر كغًمع في التحريـ؛ لما ليا مف ضرر كبير عمى الفرد كعمى المجتمع ،كحذر

منيا أشد التحذير.

قاؿ الذىبي" :أف شاىد الزكر قد ارتكب عظائـ منيا :الكذب كاالفتراء ،كىي ظمـ لمذؼ شيد عميو حتى أخذ
بشيادتو مالو كعرضو كركحو ،كظمـ لمذؼ شيد لو بأف ساؽ إليو الماؿ الحراـ فأخذه بشيادتو فكجبت لو النار،

كفيو أباحو لما حرمو هللا تعالى كعصمو مف الماؿ كالدـ كالعرض"(ٕ).

كالنصكص في القرآف كالسنة في تحريـ شيادة الزكر كالكعيد لمف شيد بيا كثيرة منيا:

أ -القرآف:

س ِم َف ْاأل َْكَث ِ
اج َتِنُبكا ِّ
اج َتِنُبكا َق ْك َؿ ُّ
الزكر}(ٖ).
اف َك ْ
ٔ -قكلو تعالىَ { :ف ْ
الر ْج َ
كجو الدللة :أنو  قرف شيادة الزكر بالشراؾ ،كما جاء في الحديث عف أيمف بف خريـ ،أف النبي  قاـ
ِ
اكا ِب َّ ِ
خطيباً فقاؿَ" :يا أَُّي َيا َّ
اج َتِنُبكا ِّ
الز ِ
اس َع َدَل ْت َش َي َاد ُة ُّ
س ِم َف
كر ِإ ْشَر ً
كؿ هللا َ { ف ْ
الر ْج َ
الن ُ
اَّلل ُث َّـ َقَأَر َر ُس ُ
األ َْكَث ِ
الز ِ
اج َتِنُبكا َق ْك َؿ ُّ
كر}"(ٗ).
اف َك ْ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
يف َل َي ْش َيُدك َف ُّ
اما}(٘).
ٕ -قكلو تعالىَ { :ك َّالذ َ
الز َ
كر َكاِ َذا َمُّركا بالم ْغك َمُّركا كَر ً
كجو الدللة:
أؼ ال يحضركف الكذب كالباطل كال يشاىدكنو ،كالزكر :كل باطل زكر كزخرؼ ،كأعظمو الشرؾ كتعظيـ

األنداد(.)ٙ

ب -السنة:

اْل ْشراؾ ِب َّ ِ
ٔ -قكلو " :أَ ْكبر َ ِ
الز ِ
الز ِ
كرَ ،ك َش َي َاد ُة ُّ
الكالَِدْي ِفَ ،ك َش َي َاد ُة ُّ
كر َثالَ ًثا أ َْكَ :ق ْك ُؿ
اَّللَ ،ك ُعُقك ُ
الكَبائ ِرُ َ ِ :
ؽ َ
َُ
()ٚ
الز ِ
ُّ
اؿ ُي َكِّرُرَىا َح َّتى ُقْمَناَ :لْي َت ُو َس َك َت" .
كر " َف َما َز َ
)ٔ)

فتح البارؼٓٔ.ٕٗٔ/

)ٕ)

الكبائر لمذىبي ص.ٜٚ

)ٖ)

سكرة الحج آيةٖٓ.

)ٗ)

أخرجو اإلماـ الترمذؼ في السنف ،أبكاب الشيادات ،باب ما جاء في شيادة الزكرٗ ،ٕٕٔ/قاؿ عنو الترمذؼ غريب.

)٘)

سكرة الفرقاف آية ٕ.ٚ

))ٙ

تفسير القرطبئٖ.ٜٚ/

))ٚ

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ ،باب إثـ مف أشرؾ باهلل ،كعقكبتو في الدنيا

كاْلخرة .ٔٗ/ٜ
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اْل ْشراؾ ِب َّ ِ
ٕ -عف أنس  قاؿ" :سئل النبي  ع ِف َ ِ
الن ْف ِ
الكالِ َدْي ِفَ ،كَق ْت ُل َّ
س،
اَّللَ ،ك ُعُقك ُ
اؿُ َ ِ :
َ
ؽ َ
ُ
الكَبائرَ ،ق َ
الز ِ
َك َش َي َاد ُة ُّ
كر"(ٔ).
كجو الدللة:

يستدؿ مف ىذيف الحديثيف عمى حرمة شيادة الزكر كأنيا مف أكبر الكبائر كأعظـ الذنكب(ٕ).

الفرع الثالث -األثر المترتب عمى القتل بشيادة الزكر:

إ ف شيادة الزكر فييا تعمد الكذب كقمب الباطل إلى حق ،كالحق إلى باطل ،لكف ما الحكـ إذا أدػ ذلؾ لقتل
شخص ،كما لك شيدكا عميو بقتل عمد أك ِب ِرَدة أك بشيء يكجب قتمو فقتل ،ىل يقتص مف شاىد الزكر أـ ال؟
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
(ٖ)

كالمالكية(ٗ):

أكلً -مذىب الحنفية
كقالكا إف القتل بشيادة الزكر ال يكجب القصاص ،بل الدية؛ ألنو قتل بالتسبب ،كال يساكؼ المباشرة ،كلذا

قصر أثره عمى الدية دكف القصاص ،ىذا إذا تبيف لنا كذب الشيكد ،أك رجعكا ىـ عف شيادتيـ بعد
القصاص ،ممف شيدكا عميو زك اًر ،أما إذا رجعكا قبل القصاص كبعد الحكـ فينقض الحكـ كيعزركف.

قاؿ الكاساني" :كلك شيدا أنو قتل فبلناً عمداً فقضى القاضي كقتل ،ثـ رجعا فعمييما الدية عندنا ،كلنا أف

نسمـ أف الشيادة كقعت تسبيباً إلى القتل ،لكف كجكب القصاص يتعمق بالقتل مباشرة ال تسبيباً؛ ألف ضماف

العدكاف الكارد عمى حق العبد مقيد بالمثل شرعاً ،كال مماثمة بيف القتل مباشرة كبيف القتل تسبيباً"(٘).
قاؿ الصاكؼ في رجكع الشيكد عف شيادتيـ كبياف كذبيـ" :قاؿ ابف القاسـ إذا رجعا في قصاص يضمناف
الدية كالعقل في القصاص في أمكاليما"(.)ٙ

كبيذا يتضح مذىبيـ في عدـ القصاص مف شيكد الزكر الذيف قتمكا بشيادتيـ كانما يضمنكنيـ الدية ،كىذا

غير مستغرب عند الحنفية ،فيـ يفرقكف بيف التسبب كالمباشرة في القصاص ،كال يقتصكف بالتسبب ،كلكف

المالكية ناد اًر ما يفرقكف بينيما خاصة إذا كانت الجناية عمداً.
ثانياً -مذىب الشافعية( )ٚكالحنابمة( )ٛكأشيب مف المالكية(:)ٜ
)ٔ)

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الشيادات ،باب ما قيل في شيادة الزكرٖ.ٕٔٚ/

)ٕ) رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ ٘ ،ٖٙٛ/فتح البارؼ٘.ٕٖٙ/
)ٖ)

تبييف الحقائقٗ.ٕ٘ٓ/

)ٗ)

حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ.ٕٜ٘/

)٘)

بدائع الصنائع.ٕٛ٘/ٙ

))ٙ

حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ.ٕٜ٘/

) )ٚالعزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٕٜٔ/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖ٘ /النجـ الكىاج.ٖٖٖ /ٛ
))ٛ

اإلرشاد إلى سبيل الرشاد صٔ ،ٗٚاليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص٘ٓ٘.

) )ٜحاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ.ٕٜ٘/
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يركف كجكب القصاص عمى شيكد الزكر إذا تعمدكا الشيادة عمى رجل بما يكجب قتمو؛ كالشيادة عميو بقتل
عمد عدكاف ،أك بردة أك بزنى كىك محصف ،فُقتل بشيادتيما ثـ رجعا كأق ار بتعمد قتمو بتمؾ الشيادة أك تبيف

كذبيما؛ ألف شيادتيما تسببت في القتل ،كاذا آؿ األمر لمدية فإنيا تغّمع بحقيما.

قاؿ الرممي" :كيجب القصاص بالسبب كالمباشرة ،كشيادة الزكر ،فمك شيدا عمى آخر بقصاص أؼ مكجبو

في نفس أك طرؼ أك بردة فُقتل بأمر الحاكـ بشيادتيما ثـ رجعا عنيا ،كقاال تعمدنا الكذب فييا كعممنا أنو
يقتل بيا  ...لزميما القصاص ،فإف عفي عنو فدية مغمظة لتسببيما إلى إىبلكو بما يقتل غالباً"(ٔ).

قاؿ البيكتي" :كاف رجع شيكد قصاص أك شيكد حد بعد الحكـ بشيادتيـ كقبل االستيفاء ،لـ يستكؼ القكد كال
الحد؛ ألف المحككـ بو عقكبة ال سبيل إلى جبرىا ،فإف قالكاػ ػ أؼ الشيكدػ ػ عمدنا عميو بالزكر ليقتل أك يقطع،

فعمييـ القصاص ،كاف قالكا عمدنا الشيادة عميو كلـ نعمـ أنو يقتل بيا ،ككانا ممف يجكز أف يجيل ذلؾ،
كجبت الدية في أمكاليما مغمظة؛ إلقرارىما بأف التمف حصل بسببيما"(ٕ).

كقاؿ أشيب" :يقتص مف الشاىديف في العمد :أؼ ألنيـ تسببكا في قتل نفس ببل شبية ،كىك ظاىر ،كىذا إف

رجعكا بعد االستيفاء في القتل كمثمو الرجـ"(ٖ).

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء تبيف لي أف الراجح ما ذىب إليو الشافعية كأشيب مف المالكية
كالحنابمة ،أف القتل بشيادة الزكر عمداً عدكاناً مكجب لمقصاص؛ كذلؾ ألنو تسبب في إزىاؽ ركح عدكاناً
بغير حق ،كلك لـ يقتص منو لساد الفساد كاتخذت شيادة الزكر ذريعة لمفساد في األرض ،كأذىب لمقصاص؛

ألف شيادة الزكر فعل محرـ في ذاتو ،فضبلً عف أف يككف فيو قتل لنفس معصكمة ،كالقتل بشيادة الزكر فيو
كبيرتاف حذرت الشريعة منيما أيما تحذير ،كىما شيادة الزكر كالقتل ،كمعمكـ أف شاىد الزكر يخطأ في حق

نفسو أيضاً ،فيك ينفع غيره بشيادتو منفعة ظاىرة كيييف نفسو بارتكابو أم اًر محرماً.

ادلطهة انضادس :انقتم تانضى:

السـ ىك" :شيء يضاد القكة الحيكانية"(ٗ).

كقد اختمف الفقياء في جرياف القصاص عمى القاتل بالسـ عمى مذاىب:

أ -مذىب الحنفية(٘):

ال ُيَقاد عند الحنفية ممف كضع السـ لغيره في طعاـ أك شراب أك غيره؛ ألنو قتل بالتسبب ،كال دية عميو؛ بل
يمزمو التكبة كاالستغفار مف ذلؾ ،كيحبسو اإلماـ كيعزره ،كىذا باتفاؽ الحنفية.
)ٔ)

نياية المحتاج.ٕٖ٘/ٚ

)ٕ)

كشاؼ القناع.ٖٗٗ/ٙ

)ٖ)

حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ.ٕٜ٘/

)ٗ)

النجـ الكىاج.ٖٖٗ/ٛ

)٘)

حاشية الشمبي كمعيا تبييف الحقائق ،ٔٓٔ/ٙقره عيف األخيار لتكممة رد المحتار.ٔٓٛ/ٚ
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قاؿ الكاساني" :كلك أطعـ غيره سماً فمات ،فإف كاف تناكؿ بنفسو فبل ضماف عمى الذؼ أطعمو؛ ألنو أكمو
باختياره ،لكنو يعزر ،كيضرب ،كيؤدب؛ ألنو ارتكب جناية ليس ليا حد مقدر"(ٔ).

أما إذا أكرىو عمى تناكلو أك أكجره

(ٕ)

في حمقو ،فيناؾ قكالف:

القكؿ األكؿ :ذىب اإلماـ أبك حنيفة إلى كجكب الدية عمى عاقمتو.

القكؿ الثاني :ذىب الصاحباف إلى أنو قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا كاف ال يتخمص منو في الغالب.
قاؿ السرخسي" :أما إذا كاف سماً ذعافاً ،يعمـ أنو يقتمو ال محالة ،فإنو يجب عميو القصاص عند أبي يكسف
كدمحم"(ٖ).

ب -مذىب المالكية(ٗ):

يرػ المالكية أف القتل بالسـ قتل عمد مكجب لمقصاص ،كمف قتل رجبلً بسقي سـ ُقتل بو ،أما إف لـ يعمـ
ِ
كعمِـ متناكلو أيضاً ،فبل قصاص كال تأديب عمى مقدمو(٘).
مقدـ الطعاـ أف فيو سـ ،أك َعمـ َ

قاؿ الدردير" :كتقديـ مسمكـ لمعصكـ عالماً بأنو مسمكـ ،فتناكلو غير عالـ فمات؛ فالقصاص ،فإف تناكلو
عالماً بسمو فيك القاتل لنفسو :كاف لـ يعمـ المقدـ فيك مف الخطأ"(.)ٙ
ج -مذىب الشافعية(:)ٚ

المكره غير
قتل عمد مكجب لمقصاص ،ىذا اذا كاف
َ
يرػ الشافعية أف الكجكر أك اإلكراه عمى تناكؿ المسمكـ ُ
ضيَّف صبياً أك مجنكناً طعاماً مسمكماً فيو قصاص سكاء
عالـ بأنو سـ ،أما إذا عمـ فبل قصاص ،ككذلؾ إذا َ

قاؿ ليما أك لـ يقل ليما.

أما إذا قدـ الجاني طعاماً مسمكماً إلى شخص َّ
مكمف ،كتناكؿ ىذا المكمف الطعاـ باختياره ،كىك يعمـ فبل
شيء ،كاف كاف ال يعمـ أنو مسمكـ ففيو قكالف(:)ٛ
القكؿ األكؿ :أنو عمد يجب بو القصاص؛ ألنو سبب يفضى إلى القتل غالباً فصار كالقتل بالسبلح(.)ٜ
)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٖ٘/ٚ

)ٕ)

أؼ صبو في حمقو عمى كره ،حاشية ابف عابديف.ٕ٘ٗ/ٙ

)ٖ)

المبسكط لمسرخسي.ٖٔ٘/ٕٙ

)ٗ)

النكادر كالزياداتٗٔ ،ٖٔٙ/التاج كاإلكميل.ٖٓٙ/ٛ

)٘)

شرح الزرقاني عمى مختصر خميل.ٔ٘/ٛ

))ٙ

حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ.ٖٕٗ/

))ٚ

العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖٔٔ/النجـ الكىاج ،ٖٖٗ/ٛأسنى المطالبٗ ،٘/حاشية قميكبي عمى المحمي كمعيا حاشية

عميرةٗ.ٔٓٓ/
))ٛ

ركضة الطالبيف.ٖٔٓ/ٜ

))ٜ

تكممة المطيعي لممجمكع.ٖٛ٘/ٔٛ
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القكؿ الثاني :إنو ال قصاص؛ كألنو تناكؿ السـ باختياره مف غير إلجاء(ٔ).
د -مذىب الحنابمة(ٕ):

يركف أف تقديـ الطعاـ مسمكماً قتل عمد مكجب لمقصاص ،إف خمط الجاني سماً قاتبلً بطعاـ ثـ أطعمو غيره

فأكمو ،ككاف الجاني عالماً بأنو سـ كالمجني عميو يجيل ذلؾ ،كاف عمـ أف فيو سماً فأكمو مختا اًر ،أك خمط

السـ بطعاـ نفسو ،فأخذه إنساف فأكمو بغير إذنو فبل قكد عميو ،كاف قاؿ الجاني :لـ أعمـ بأف السـ قاتل ،ففي
كجكب القصاص عميو قكالف:

القكؿ األكؿ -يجب عميو القكد كىك األصح عندىـ؛ ألف السـ مف جنس ما يقتل غالباً.
القكؿ الثاني -ال قكد عميو؛ ألنو يجكز أف يجيل ككنو قاتبلً.
األدلة:

استدؿ الحنفية القائمكف بعدـ القصاص عمى القاتل بالسـ مف السنة بما يمي:
َف َي ُي ِ
َى ِل َخْيَبَر َس َّم ْت َشا ًة َم ْصمَِّيةً ،ثُ َّـ
حديث الزىرؼ قاؿ :كاف جابر بف عبد هللا  يحدث" :أ َّ
كدَّي ًة ِم ْف أ ْ
ِِ
ِ
الرْى ُ ِ
اؿ َل ُي ُـ َّ
َخ َذ َّ
َى َد ْت َيا ِإَلى َّ
الن ِب ُّي: 
اعَ ،فأ ََك َل ِمْن َيا َكأ ََك َل َّ
الن ِب ِّيَ ،فأ َ
أْ
الن ِب ُّي  ال ّذَر َ
ط م ْف أ ْ
َص َحابو َم َع ُوُ ،ث َّـ َق َ
ارَفعكا أَي ِديكـ ،كأَرسل الَّن ِبي ِ إَلى اْليي ِ ِ
َسم ْم ِت َى ِذ ِه َّ
الشا َة؟ َفَقاَل ْتَ :ن َع ْـَ ،ك َم ْف
ُّ
كدَّية َف َد َع َ
َُ
اىاَ ،فَق َ
ْ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ َ
اؿ َل َيا :أ َ َ
اؿ َّ
فقاَل ْتُ :قْم ُت:
َخَبَرْتِني َى ِذ ِه ِفي َي َد َّي لِم ِّذَر ِ
اؿَ :ف َما َذا أََرْد ِت ِإَلى َذِل َؾ؟ َ
الن ِب ُّي : أ ْ
أْ
اع َفَقاَل ْتَ :ن َع ْـَ ،ق َ
َخَبَر َؾ؟ َفَق َ
ِإ ْف َكاف َن ِبِّيا َلـ ي ُضَّره ،كاِ ْف َلـ ي ُك ْف َن ِبِّيا اس َترحَنا ِمْنوَ ،فع َفا عْنيا رسكؿ هللا  كَلـ يع ِ
ض
اقْب َياَ ،كُت ُكِّف َي َب ْع ُ
ْ َْ
َ
ْ َ
َ ْ َُ
ْ َ ُ َ
ُ َ َ َ َُ ُ
الش ِ
أَصحا ِب ِو َّال ِذيف أ ََكُمكا ِمف َّ ِ
ِِ ِ ِ
َج ِل َّال ِذي أ ََك َل ِم َف َّ
اح َت َج َـ َّ
اةَ ،ح َج َم ُو أَُبك ِىْن ٍد
الن ِب ُّي َ عَمى َكاىمو م ْف أ ْ
الشاةَ ،ك ْ
َ
َ
ْ َ
ِ (ٖ)
اض َة ِباْلَقْر ِف َك َّ
الش ْفَرة" .
َم ْكَلى َبِني َبَي َ
كجو الدللة:

أف بعض أصحاب النبي  مات مف السـ كلـ يقتص النبي  مف المرأة الييكدية(ٗ).
أدلة القائميف بالقصاص عمى القاتل بالسـ:
أكلً -السنة:

َف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
كؿ
كم ٍة َم ْصمَِّي ٍة أ ْ
امَأَر ٌة َي ُيكدَّي ٌة َ ،فأ ََك َل مْن َيا َر ُس ُ
َى َد ْت َيا َل ُو ْ
حديث" :أ َّ َ ُ َ
َّللا َ ي ْكَـ َخْيَبَر أُت َي ب َشا ٍة َم ْس ُم َ
َّللا  ىك ك ِب ْشر بف اْلبر ِاء َفم ِر َضا مر ًضا َش ِديدا عْنيا ُ ،ث َّـ ِإ َّف ب َش ار ُتكِّفي َ ،فَم َّما ُتكِّفي بع َث رسكؿ َّ ِ
َّ ِ
َّللا 
ً َ َ
ََ
ُ َ َ ُ ْ ُ ََ
ُ َ ََ َ ُ ُ
َ
َ ً ُ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َف َذلِ َؾ َل
الس َّـَ ،عَرْف ُت ِإ ْف ُكْن َت َن ِبِّيا أ َّ
اؿَ :كْي َح ِؾ َما َذا أَ ْط َع ْم ِتَنا؟َ ،قاَل ْت :أَ ْط َع ْم ُت َؾ ُّ
إَلى اْلَي ُيكدَّية َفأُت َي ب َيا َ ،فَق َ

)ٔ)

نياية المطمب ،ٙ٘/ٔٙالعزيز شرح الكجيزٓٔ.ٖٔٔ/

)ٕ)

اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص٘ٓ٘ ،الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٜ٘/المغني.ٕٙٙ/ٛ

)ٖ)

أخرجو اإلماـ الدارمي في السنف ،كتاب عبلمات النبكة ،كفضائل سيد األكليف كاْلخريف ،باب ما أكرـ هللا نبيو  مف كبلـ

المكتىٔ ،ٔ٘/قاؿ عنو األلباني صحيح ،مشكاة المصابيحٖ.ٔٙٙٚ/
)ٗ) المبسكط لمسرخسي.ٖٔ٘/ٕٙ
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ِ
ِ
ِ
ِ
يح َّ
َمَر ِب َيا
َحَبْب ُت أ ْ
َمَرُه َ ،كاِ ْف ُكْن َت َغْيَر َذل َؾ َفأ ْ
َف أ ُِر َ
الن َ
َي ُضُّر َؾ َ ،فإ َّف َّ َ
اس مْن َؾ َ ،فأ َ
َّللا َت َعاَلى َسَيْبُم ُغ مْن َؾ أ َ
رسكؿ َّ ِ
َّللا َ ف ُصمَِب ْت"(ٔ).
َُ ُ
كجو الدللة:

أف النبي  أمر بقتل الييكدية التي قتمت الصحابي بالسـ(ٕ).
ثانياً -المعقكؿ.

إف السـ سبب يفضي إلى القتل غالباً ،كيتخذ طريقاً إلى القتل كثيرا ،فأكجب القصاص ،كما لك أكرىو عمى

شربو(ٖ).

المناقشة:

ناقش الجميكر ما ذىب إليو الحنفية مف عدـ القصاص عمى القاتل بالسـ بما يمي:

أف النبي  لـ يقتل الييكدية في بداية األمر؛ ألنو لـ يمت أحد مف فعميا ،كلما مات البشر بف براء أرسل
إلييا رسكؿ هللا  كقتمت بو قصاصاً.
قاؿ ابف القيـ" :إنو  عفا عنيا في حقو ،فمما مات بشر بف البراء ،قتميا بو"(ٗ).
كفيو دليل عمى أف مف قدـ لغيره طعاماً مسمكماً ،يعمـ بو دكف آكمو ،فمات بو ،أقيد منو.
الترجيح:
كالذؼ يبدك لي رجحانو ىك القكؿ بكجكب القصاص عمى التفصيل الذؼ ذىب إليو الشافعية كالحنابمة؛ حتى
ال ييدر دـ معصكـ ،كالنبي  اقتص مف الييكدية لما أثر السـ كقتل البشر بف البراء ،كمعمكـ مف القصة أف
بشر بف البراء لـ يكف يعمـ أف الشاة مسمكمة كأكل منيا ،كالييكدية لعنيا هللا كانت تقصد قتل النبي  ،أما

قكؿ أبي حن يفة رحمو هللا فيك ال يستقيـ مع الكاقع ،كخاصة في زماننا ىذا ،كالسـ يقتل غالباً ،كقد سبق الرد
عمى قصره القصاص عمى القتل بالمحدد ،كهللا تعالى أعمى كأعمـ.

)ٔ)

أخرجو اإلماـ الدارقطني في السنف ،كتاب الحدكد كالديات كغيرهٗ ،ٖٕٔ/كلـ أجد مف حكـ عميو فيما تكفر لدؼ مف مراجع

في التخريج.
)ٕ) كفاية النبيو٘ٔ ،ٖ٘ٚ/النجـ الكىاج.ٖٖ٘/ٛ
)ٖ)

المغني.ٕٙ٘/ٛ

)ٗ)

زاد المعاد في ىدؼ خير العباد٘.٘ٚ/
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ادلثحث انثاَي

تؼض انصٕر احلذيثح يف انتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش ٔأحكايٓا

كفيو مطمباف:
المطمب األ كؿ :ترؾ المنقذ لمغريق كالحريق ،كالمسعف لممريض.
المطمب الثاني :القتل أثناء التدريب

كاْلعداد.
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ادلطهة األٔل :تزك ادلُقذ نهغزيق ٔاحلزيقٔ ،ادلضؼف نهًزيض:
كىذه المسألة مف المسائل الميمة ،خاصة كأنيا تراعي مقصداً عظيماً مف مقاصد الشريعة أال كىك حفع
ِ ِ ِ
النفس كبقاؤىا ،كقد قاؿ ِ :
{م ْف أ ِ ِ
س أ َْك َف َسا ٍد
يل أََّن ُو َم ْف َق َت َل َن ْف ًسا ِب َغْي ِر َن ْف ٍ
ْ
َجل َذل َؾ َك َتْبَنا َعَمى َبني إ ْسَرائ َ
الناس ج ِميعا كَلَق ْد جاء ْتيـ رسُمَنا ِباْلبِيَن ِ
ِ
ِفي ْاألَْر ِ
ض َف َكأََّنما َق َت َل َّ
ات ُث َّـ
َحَي َ
اىا َف َكأََّن َما أ ْ
يعا َك َم ْف أ ْ
َّ
َحَيا َّ َ َ ً َ
اس َجم ً
الن َ
َ َ ُْ ُ ُ
َ
ير ِمْن ُي ْـ َب ْع َد َذلِ َؾ ِفي ْاألَْر ِ
ض َل ُم ْس ِرُفك َف}(ٔ) ،كالقتل كما يككف بالفعل يككف بالترؾ ،ككما أف اإلنساف
ِإ َّف َك ِث ًا
منيي عف القتل بفعمو؛ كأف يضرب غيره أك يحرقو أك يغرقو ،كذلؾ منيي عف القتل بتركو غيره يمكت مع
ٌ
ٌ
قدرتو عمى إنقاذه.
كقد قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى أربعة فركع:

الفرع األكؿ -تعريف القتل بالترؾ:

عرفت القتل فيما سبق(ٕ) ،أما الترؾ فقد عرفو البركتي بقكلو" :التَّرؾ :عدـ فعل المقدكر بقصد أك بغير قصد،

أك مفارقة ما يككف اإلنساف فيو"(ٖ).
كقد عرفو الشيخ عبد القادر عكدة بقكلو" :القتل بالسمب؛ أؼ بغير فعل إيجابي يصدر عف الجاني بحيث
إنسانا كمنعو عف الطعاـ أك
يمتنع الجاني عف عمل معيف ،فيؤدػ امتناعو إلى قتل المجنى عميو ،فمف حبس
ً

عمدا ،إف قصد بالمنع
جكعا أك
ً
بردا ،فيك قاتل ً
عطشا أك ً
الشراب أك الدؼء في الميالي الباردة حتى مات ً

قتمو"(ٗ).

الفرع الثاني -حكـ إنقاذ الغريق الحريق كاسعاؼ المريض:

اتفق الفقياء(٘)عمى أف إنقاذ الغريق كالحريق كاسعاؼ المريض مف أكجب الكاجبات؛ ألف فيو حفاظاً عمى
النفس البشرية ،التي ىي بنياف هللا تعالى.

قاؿ الشككاني" :فمف ترؾ مسمماً يغرؽ كىك يقدر عمى إنقاذه ،كاستمر في صبلتو ،فقد ارتكب أعظـ المنكرات

كترؾ أىـ المعركفات ،فبل ىك عمل باألدلة الكاردة في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كال عمل بما كرد

في حق المسمـ عمى المسمـ ،كأؼ إسبلـ لو أعظـ مف تركو يمكت غرقاً ،كىك بمرأػ منو كمسمع ،كأيف عمل
ىذا المصمي الذؼ آثر االستمرار في صبلتو عمى أخيو الذؼ صار في غمرات المكت ،فالحاصل أف ىذا
المصمي قد ترؾ أعظـ الكاجبات ،كارتكب أعظـ المحظكرات المنكرات ،كاستم ارره في صبلتو منكر عظيـ

)ٔ)

سكرة المائدة آيةٕٖ.

)ٕ)

ص .ٛ

)ٖ)

التعريفات الفقيية ص.٘ٙ

)ٗ)

التشريع الجنائيٕ.٘ٚ/

)٘)

االختيارٔ ،ٛٗ/الدر المختار ص ،ٜٛجامع األميات صٕٓٔ ،الذخيرةٕ ،ٙٔ/أسنى المطالبٔ ،ٕٖٔ/فتكحات

الكىابٕ ،ٚٚ/الفركع ٗ ،ٗٗٛ/منتيى اإلراداتٕ.ٔٙ/
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كقبيح شنيع"(ٔ).

الفرع الثالث -بعض صكر القتل بالترؾ عند الفقياء:
كلقد بحثت كثي اًر في كتب الفقياء فمـ أجد ليـ نصاً صريحاً في ذلؾ ،كانما ذكركا ذلؾ في ثنايا كتبيـ في
أسطر قميمة في مسائل قريبة في الفعل كاألثر مف مسألتنا ،كمف ىذه المسائل عمى سبيل التعداد ال الحصر:

ٔ -مف حبس غيره كمنع عنو الطعاـ كالشراب حتى مات ،ككقد سبق ذكر ىذه المسألة كحكميا بالتفصيل(ٕ).
ٕ -مف منع فضل مائو مساف اًر عالماً بأنو ال يحل لو منعو ،كأنو يمكت إف لـ يسقو ُقتل بو(ٖ).

السرؼ ،كلـ تربطو بعد قطعو متعمدة االمتناع عف ربطو
ٖ -إذا حضر نساء كالدة فقطعت إحداىف الحبل ُّ
فمات الكليد بسبب ذلؾ فيي قاتمة لو ،كمف الممكف اعتبار بقية الحاضرات قاتبلت ،إذا لـ يركف أيضاً ربط

الحبل السرؼ؛ ألف القطع غير ميمؾ في ذاتو ،كانما الميمؾ ترؾ الربط ،كلما كف جميعاً قد تعمدف ترؾ الربط

فاليبلؾ ينسب إلييف جميعاً(ٗ).

ٗ -قاؿ ابف حزـ" :ىكذا القكؿ ،في الجائع ،كالعارؼ ،كال فرؽ ككل ذلؾ عدكاف ،كليس ىذا كمف اتبعو سبع
فم ـ يؤكه حتى أكمو السبع ،ألف السبع ىك القاتل لو ،كلـ يمت في جنايتيـ ،كال مما تكلد مف جنايتيـ ،كلكف لك

ترككه فأخذه السبع كىـ قادركف عمى إنقاذه فيـ قتمة عمد ،إذ لـ يمت مف شيء إال مف فعميـ كىذا كمف

أدخمكه في بيت كمنعكه حتى مات ،كال فرؽ كىذا كمو كجو كاحد"(٘).

الفرع الرابع  -األثر المترتب عمى ترؾ المنقذ لمغريق كالحريق كالمسعف لممريض حتى المكت:

بناء عمى ما سبق ،ما الحكـ لك أف شخصاً رأؼ غيره يغرؽ أك يحترؽ فتركو ،أك أف مسعفاً رأػ مصاباً مشرفاً
ً
عمى المكت فمـ يسعفو ،مع قدرتيـ عمى اإلنقاذ كاإلسعاؼ ،حتى ىمؾ الحريق كالغريق كالمصاب ىل يعد ذلؾ

قتبلً عمداً مكجباً لمقصاص أـ ال؟

اختمف الفقياء في ذلؾ عمى ثالثة مذاىب كاآلتي:
(:)ٙ

أكلً -مذىب الحنفية
ذىب الحنفية إلى أف القتل بالترؾ ال يعتبر قتل عمد مكجب لمقصاص؛ ألف مف شركط القصاص عندىـ

المباشرة لمجناية ،أما الدية فقد اختمفكا في كجكبيا؛ فاإلماـ أبك حنيفة ال يرػ كجكبيا؛ ألنو مات مف الغرؽ أك
الحرؽ كليس مف فعل لمجاني لذلؾ ال يضمف شيئاً؛ أؼ أنو يرػ أف الرابطة السببية بيف تركو كمكتو منعدمة؛
ألف المكت لـ يحصل بسبب تركو ،كانما بسبب الحرؽ أك الغرؽ أك اإلصابة ،أما الصاحباف فالدية كاجبة

)ٔ)

السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار ص.ٔٗٛ

)ٕ) بدائع الصنائع ،ٕٖٗ/ٚحاشية الدسكقيٗ ،ٕٕٗ/النجـ الكىاج  ،ٖٖٔ/ٛالمبدع.ٜٔٙ/ٚ
)ٖ) بدائع الصنائع ،ٔٛٛ/ٙالشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ ،ٕٕٗ/إعانة الطالبيفٕ ،ٕٖٚ/كشاؼ القناعٗ.ٜٔٓ/
)ٗ)

التشريع الجنائئ.ٛٛ/

)٘)

المحمىٔٔ.ٔٛٙ/

))ٙ

مجمع الضمانات ص.ٗ٘ٛ
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عندىـ؛ ألف الجاني تسبب في إىبلؾ المجني عميو بتركو مكتاً ،كعدـ إنقاذه كاسعافو كما لك منعو طعاماً أك

شراباً حتى مات ،كما سبق فإنو يضمف إذ ال بقاء ألحد بغيرىـ.

قاؿ الكاساني" :كلك طيف عمى أحد بيتاً حتى مات جكعاً أك عطشاً ال يضمف شيئاً عند أبي حنيفة ،كعندىما
يضمف الدية"(ٔ).

ثانيا -مذىب المالكية(ٕ):

ذىب المالكية إلى أف القتل بالترؾ؛ كمنع الطعاـ كالشراب ،كمثمو ترؾ إنقاذ الغريق كالحريق كترؾ المسعف
لممصاب ،قتل عمد مكجب لمقصاص ممف تعمد ذلؾ.

قاؿ الدسكقي" :يقتص ممف منع الطعاـ كالشراب ،كلك قصد بذلؾ التعذيب ،كلفع ابف عرفة مف صكر العمد

ما ذكره ابف يكنس عف بعض القركييف أف مف منع فضل مائو مساف اًر عالماً بأنو ال يحل لو منعو ،كأنو يمكت
إف لـ يسقو قتل بو ،كاف لـ َي ِل قتمو بيده ،فظاىره أنو يقتل بو سكاء قصد بمنعو قتمو ،أك تعذيبو"(ٖ).
ثالثاً -مذىب الشافعية(ٗ) كالحنابمة(٘):

ذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف القتل بالترؾ كما سبق قتل عمد مكجب لمقصاص ،إذا سبق بفعل مف
التارؾ ،كمف حبس غيره كمنعو الطعاـ كالشراب كطمبيما ،كعميو يقتص مف التارؾ ،إذا منع غيره مف الصراخ

كاالستغاثة ،أك حاؿ بينو كبيف اإلغاثة مدة يمكت بمثميا غالباً ،كاال فبل قكد كيضمف الدية.

قاؿ الشافعي" :منعو الطعاـ أك الشراب مدة األغمب مف مثميا أنو يقتمو فمات ُقتل بو ،كاف مات في مدة
األغمب أنو يعيش مف مثميا ففييا العقل كال قكد فيو"(.)ٙ
كقاؿ ابف قدامة" :أف يحبسو في مكاف ،كيمنعو الطعاـ كالشراب مدة ال يبقى فييا حتى يمكت ،فعميو القكد؛

ألف ىذا يقتل غالباً ،كىذا يختمف باختبلؼ الناس كالزماف كاألحكاؿ"(.)ٚ
الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ فقياء المذاىب تبيف لي أف الراجح ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة ،أف القتل

بالترؾ إذا ُسبق بفعل مف التارؾ مكجب لمقصاص؛ ألنو في ىذه الحالة يككف أثر لمجاني في القتل ،كبذلؾ
يعد قاتبلً بتركو ،كذلؾ أنفي لمجرائـ كأردع لمجاني كلغيره ،كبيذا تحفع النفكس ،كالفقياء مجمعكف عمى كجكب

{كَت َع َاكُنكا َعَمى اْل ِبِّر َك َّ
الت ْق َكى َكَل
التدخل إلنقاذ النفس؛ بل ىك مف التعاكف عمى البر كالتقكػ كما قاؿ هللا َ :
)ٔ)

بدائع الصنائع.ٕٖٗ/ٚ

)ٕ)

الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

)ٖ)

حاشية الدسكقيٗ.ٕٕٗ/

)ٗ)

كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٖٚ /النجـ الكىاج.ٖٖٔ/ٛ

)٘)

المبدع ،ٜٔٙ /ٚمنتيى اإلرادات٘.ٛ/

))ٙ

األـ.ٚ/ٙ

))ٚ

المغني.ٕٙ٘/ٛ
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َّللا ِإ َّف َّ ِ
يد اْل ِعَق ِ
َت َع َاكُنكا َعَمى ِْ
اْل ْثـِ َكاْل ُع ْد َك ِ
اب}(ٔ).
َّللا َشد ُ
َ
اف َك َّاتُقكا َّ َ
كأما ضمانو لمدية إف لـ يسبق بفعل منو فذلؾ لما ركؼ عف الحسف " :أف رجبلً استسقى عمى باب قكـ،
فأبكا أف يسقكه ،فأدركو العطش فمات ،فضمنيـ عمر الدية"(ٕ).

ادلطهة انثاَي :انقتم أثُاء انتذرية ٔاإلػذاد:

إف الجياد في سبيل هللا مف أعظـ القربات إلى هللا ،كأفضل الطاعات؛ بل ال قياـ ليذا الديف في األرض بدكف

الجياد في سبيل هللا ،كالشيادة في سبيل هللا ىي مف أربح التجارات كأسمى الدرجات.
ظـ درج ًة ِعْند َّ ِ
ِ ِ ِ
قاؿ ِ َّ :
ِ
َّللا ِبأ ِ
َّللا َكأُكَل ِئ َؾ ُى ُـ
َ
اجُركا َك َج َ
َم َكال ِي ْـ َكأَْن ُف ِس ِي ْـ أ ْ
{الذ َ
َع َ ُ َ َ َ
آمُنكا َك َى َ
اىُدكا في َسبيل َّ ْ
يف َ
اْل َف ِائ ُزك َف}(ٖ) .
يل َّ ِ
ِ
ِ
َف َل ُيـ اْل َجَّن َة ُيَق ِاتُمك َف ِفي س ِب ِ
ِ
ِ
َّللا َفَي ْقُتُمك َف
َّللا ْ
اش َتَرى م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
يف أَْن ُف َس ُي ْـ َكأ ْ
كقاؿ " :إ َّف َّ َ
َم َكاَل ُي ْـ بأ َّ ُ
ِ
التكر ِ
آف كمف أَكَفى ِبعي ِد ِه ِمف َّ ِ
ِ
اْل ْن ِج ِ
اة َك ِْ
َّللا َفا ْس َتْب ِشُركا ِبَبْي ِع ُك ُـ َّال ِذي
َ
َْ
يل َكاْلُقْر ِ َ َ ْ ْ
َكُي ْقَتُمك َف َك ْعًدا َعَمْيو َحِّقا في َّ ْ َ
ِ
ِِ ِ
يـ"(ٗ).
َب َاي ْع ُت ْـ بو َكَذل َؾ ُى َك اْل َف ْكُز اْل َعظ ُ
الص َال ُة ،كِذركُة سَن ِ
س األ َْم ِر ِ
ام ِو اْل ِج َي ُاد"(٘).
كد ُه َّ
اْل ْس َال ُـَ ،ك َع ُم ُ
كالجياد ذركة سناـ اإلسبلـ كما قاؿ ْ َ" :أر ُ
َ َْ َ
كعف أبي سعيد الخدرؼ  ،أف رسكؿ هللا  قاؿ" :يا أَبا س ِعيدٍ ،مف ر ِضي ِب ِ
اهلل َرِّباَ ،ك ِب ِْ
اْل ْس َالـِ ِديًنا،
َ َ َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخَرى
اؿَ :كأ ْ
كؿ هللاَ ،ف َف َع َلُ ،ث َّـ َق َ
اؿ :أَع ْد َىا َعَم َّي َيا َر ُس َ
َكب ُم َح َّم ٍد َنبِّياَ ،ك َجَب ْت َل ُو اْل َجَّنةَُ ،ف َعج َب َل َيا أَُبك َسعيدٍَ ،فَق َ
َّ ِ
ِ
السم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َك ْاألَْر ِ
ِ
كؿ
اؿَ :ك َما ى َي َيا َر ُس َ
ضَ ،ق َ
ُيْرَف ُع ب َيا اْل َعْبُد م َائ َة َدَر َج ٍة في اْل َجنةَ ،ما َبْي َف ُك ّل َدَر َج َتْيف َك َما َبْي َف َّ َ
يل ِ
ِ
هللا ،اْل ِج َي ُاد ِفي س ِب ِ
هللا؟ َقاؿ :اْل ِج َي ُاد ِفي س ِب ِ
يل"(.)ٙ
َ
َ
َ
النقص كالقصكر كيقع فيو الخطأ ،الذؼ قد ينجـ عنو قتل
الجيادؼ كسائر األعماؿ البشرية يعتريو
العمل
ُّ
ُ
ك ُ
لبعض المجاىديف ،أك غيرىـ ،كىذا الخطأ إما أف يككف مف المجاىد نفسو ،أكمف غيره مف المسمميف ،كقد
يككف الخطأُ في الفعل أك في الَقصد:
ِ
فمف الخطأ في الفعل :إطبلؽ الرصاص بدكف قصد أثناء تجييز السبلح أك صيانتو ،كاصابتُو أحد المجاىديف
أك غيرىـ ،كانفجار األلغاـ بالخطأ أك انحراؼ الصكاريخ كسقكطيا عمى المسمميف.
أف َّ
صاص أك الصكاريخ أك القذائف ،ثـ
صا ِمف األعداء،
ك ِمف الخطأ في الَقصدْ :
فيرمي عميو ّ
الر َ
يظف شخ ً
َ

)ٔ)

سكرة المائدة آيةٕ.

)ٕ)

أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرػٓٔ ،ٙ/كتاب جماع أبكاب ما ال يحل أكمو كما يجكز لممضطر مف الميتة كغير

ذلؾ ،باب صاحب الماؿ ال يمنع المضطر فضبلً ،إف كاف عنده ،كلـ أجد مف حكـ عميو فيما تكفر لدؼ مف مراجع في
التخريج.
)ٖ)

سكرة التكبة آية ٕٓ.

)ٗ)

سكرة التكبة آيةٔٔٔ.

)٘)

أخرجو اإلماـ الترمذؼ في السنفٗ ،ٖٓٛ/كتاب أبكاب اإليماف ،باب ما جاء في ترؾ الصبلة ،كقاؿ عنو :حسف صحيح.

))ٙ

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب اإلمارة ،باب بياف ما أعده هللا تعالى لممجاىد في الجنة مف الدرجاتٖ.ٔ٘ٓٔ/
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َّف ّأنو مف المجاىديف ،ككذا تصكيب السبلح لمعدك كاصابة المسمميف بو.
يتبي َ
البر" :كل ما كقع مف فاعمو مف غير قصد ،كال إرادة فيك خطأ ،ككجكه الخطأ كثيرة جداً؛
قاؿ ابف عبد َ

كثير ألـ ،أك كالرجل يرمي غرضاً فيصيب إنساناً أك يرمي
كالدفعة الخفيفة كالمصارعة كالضرب الذؼ ال يؤلـ َ
المشركيف بمنجنيق كغيره فيصيب مسمماً"(ٔ).
كقد سبق بياف ما يترتب عمى القتل الخطأ مف أحكاـ ،كقد قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى فرعيف:

الفرع األكؿ -أف يتـ قتل المجاىد بفعل نفسو:
اتفق الفقياء عمى أف المجاىد إذا ُقِتل بفعل نفسو خطأً فإف ىذا يعتبر مف القتل الخطأ؛ لعدـ كجكد القصد
العمدؼ في ذلؾ الفعل(ٕ).

كيترتب عمى ككف القتل خطأ في ىذه الحالة أمراف:

أكليما -الدية:

كقد اختمف الفقياء في كجكب الدية عمى مف قتل نفسو إلى قكليف:
(ٖ)

القكؿ األكؿ :ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية

(ٗ)

كالمالكية

(٘)

كالشافعية

()ٙ

كقكؿ عند الحنابمة

إلى أف مف

قتل نفسو خطأ ،فيك ىدر كال دية لو.

القكؿ الثاني :ذىب الحنابمة

()ٚ

في قكؿ ليـ إلى أف الدية في قتل الرجل نفسو خطأ ترجع عمى عاقمتو لكرثتو.

األدلة:

استدؿ جميكر الفقياء القائمكف بأنو ل دية عمى قاتل نفسو خطأ بما يمي:

ٔ -حديث عامر بف األككع  لما بارز مرحباً يكـ خيبر فرجع سيفو عمى نفسو فمات ،فإذا نفر مف
اؿ َذلِ َؾَ ،ب ْل
أصحاب النبي  ،يقكلكف :بطل عمل عامر ،قتل نفسو ،فبمغ ذلؾ النبي  فقاؿَ " :ك َذ َب َم ْف َق َ
َجُرُه َمَّرَتْي ِف"(. )ٛ
َل ُو أ ْ
كجو الدللة:

قاؿ ابف قدامة" :كلـ يبمغنا أف النبي  قضى فيو بدية كال غيرىا ،كلك كجبت لبينو النبي ؛ كألنو جنى عمى
نفسو ،فمـ يضمنو غيره ،كالعمد ،كألف كجكب الدية عمى العاقمة إنما كاف مكاساة لمجاني ،كتخفيفاً عنو ،كليس
)ٔ)

الكافي في فقو أىل المدينةٕ.ٔٔٓٙ/

)ٕ)

حاشية ابف عابديف ،ٖ٘ٓ/ٙعيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب ص  ،ٗٗٛالحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٖ٘ٚ/المغني.ٖٛٚ/ٛ

)ٖ)

بدائع الصنائع.ٕٕٛ/ٚ

)ٗ) االستذكار.ٕٔٛ/ٛ
)٘) الميذبٖ.ٕٖٛ/
) )ٙالمسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ ،ٕٜٛ/منار السبيلٕ.ٖٖٛ/
) )ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖٜ/المنح الشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمدٕ.ٕٚٓ/
))ٛ

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب الجياد كالسير ،باب غزكة ذؼ قرد كغيرىاٖ.ٔٗٗٓ/
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عمى الجاني ىاىنا شيء يحتاج إلى اإلعانة كالمكاساة فيو ،فبل كجو إليجابو ،كلـ يبمغ عف النبي  أنو قضى
فيو بدية كال غيرىا ،كلك أنيا كجبت لبيف ذلؾ النبي .)ٔ( 

شركا ،فعاد السيف ع ِ
ميو فقتمو ،فامتنعكا مف الص ِ
الة عميو،
أباه َضرب ُم ِ ً
ُ َ
ٕ -حديث عكؼ بف مالؾ " :أف ُ
ّ
كقالكا :قد أبطل جياده مع النبي  ،فبمغ ذلؾ النبي  ،فقاؿ" :مات َشييدا ،مات م ِ
جاىًدا"(ٕ).
ً
َ
َ ُ
ّ
ّ
(ٖ)
كجو الدللة :إف ىذا القتل خطأ ،كمع ذلؾ فالنبي  لـ يكجب فيو دية .
قاؿ الماكردؼ" :فدؿ الظاىر عمى أف ىذا جميع حكمو ،كلك كجبت الدية ألبانيا ،ألنو ال يؤخر بياف األحكاـ
عف أكقاتيا ،كألف جناية العمد أغمع مف جناية الخطأ ،فمما أىدر عمده كاف خطأه أىدر ،كألنو يكاسى بدية

الخطأ تخفيفاً عنو ،كىك ال يمزمو بقتل نفسو ما تتحممو العاقمة تخفيفاً عنو ،فصار ىد اًر كجرػ مجرػ
استيبلكو ماؿ نفسو ال يرجع ببدلو عمى غيره ،فأما قضاء عمر فيك قكؿ كاحد مف الصحابة ،كالقياس

بخبلفو ،فكاف أكلى منو"(ٗ).

استدؿ بعض الحنابمة القائمكف بأف دية قاتل نفسو خطأ تعكد عمى عاقمتو لكرثتو بالسنة كالمعقكؿ:

أكلً -السنة:
ار كَكاف ر ِ
اف رجل يسك ُ ِ
اكًبا
ؽ ح َم ًا َ َ َ
حديث عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده عبد هللا بف عمرك ،قاؿَ " :ك َ َ ُ ٌ َ ُ
ِ
ِ
َىاَ ،فرِف َع َذلِ َؾ ِإَلى ُعمر ْب ِف اْل َخ َّ
ط ِ
اب،
َعَمْي ِوَ ،ف َضَرَب ُو ِب َع ًصا َم َع ُو َف َ
ََ
َص َاب ْت َعْيَن ُوَ ،ف َفَقأ َ ُ
ط َار ْت مْن َيا َشظَّيةٌَ ،فأ َ
َفَقاؿِ :ىي يٌد ِم ْف أَي ِدي اْلمسمِ ِميفَ ،لـ ي ِصبيا اع ِت َداء عَمى أَحدٍَ ،فجعل ِدي َة عيِن ِو عَمى ع ِ
اقَم ِت ِو"(٘)(.)ٙ
َ َ َ َ َْ َ َ
َ
ُْ َ ْ ُ َْ ْ ٌ َ
ْ
َ َ َ
كجو الدللة:

إف عمر قضي بالدية عمى عاقمة الجاني ،مع أف الجناية كقعت مف الجاني نفسو(.)ٚ
ثانياً -المعقكؿ:

إف ىذه الجناية خطأ فكانت ديتو عمى عاقمتو كما لك قتل غيره خطأ(.)ٛ

المناقشة:
)ٔ)

المغني.ٖٛٚ/ٛ

)ٕ)

أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في المصنف ،كتاب العقكؿ ،باب الرجل يصيب نفسو ،ٕٗٔ/ٜكلـ أجد مف حكـ عميو فيما تكفر

لدؼ مف مراجع في التخريج.
)ٖ) عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب ص.ٗٗٛ
)ٗ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٖ٘ٛ/

)٘)

أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في المصنف  ،كتاب الديات ،باب الرجل يصيب نفسو بالجرح٘ ،ٖٗٓ/قاؿ عنو عبد العزيز

الطريفي ضعيف ،التحجيل في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاْلثار في إركاء الغميل ص.ٜٗٙ
))ٙ

الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٜٗٙ/ٜ

))ٚ

المغني.ٖٛٚ/ٛ

))ٛ

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖٜ/المنح الشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمدٕ.ٕٚٓ/
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ٔ -ناقش أصحاب القكؿ األكؿ القائمكف بأنو ال دية لقاتل نفسو خطأ أدل َة أصحاب القكؿ الثاني القائميف
بالدية لقاتل نفسو خطأ بما يمي:
األثر المركؼ عف عمر  ضعيف ،ال يستدؿ بو ،كحتى لك سممنا بو فيك قكؿ كاحد مف الصحابة كىك
بخبلؼ القياس(ٔ).

ٕ -ناقش أصحاب القكؿ الثاني القائمكف بالدية لقاتل نفسو خطأ أدلة أصحاب القكؿ األكؿ القائميف بأف قاتل
نفسو خطأ ىدر بما يمي:

قاؿ الزركشي" :ىذه كاقعة عيف ،فيجكز أف يككف الحكـ كاف مقر اًر معركفاً عندىـ ،ثـ غايتو أنو لـ ينقل إلينا
ذلؾ ،كعدـ النقل ال يدؿ عمى العدـ"(ٕ).

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ المذاىب كأدلتيـ كمناقشتيا تبيف لي رجحاف قكؿ الجميكر القائميف بأف قاتل
نفسو خطأ ال دية لو؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كسبلمتيا مف الردكد ،كألنو ال معنى منيا كىك صاحب الجناية ،كلربما

كاف مف يدفع الدية كرثتو فتككف منيـ كالييـ ،كلكف ال أرػ حرجاً في أف تدفع الجية المشرفة عمى التدريب

جزءاً مف الماؿ ألىل المقتكؿ إلزاماً ليعيشكا منيا مف يعكؿ كتطييباً لنفكسيـ.
ثانييما -الكفارة:
لك أف شخصاً قتل نفسو خطأ ىل عميو كفارة أـ ال؟
اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
(ٖ)

(ٗ)

كالمالكية

(٘)

أكلً -مذىب الحنفية
يركف أف قاتل نفسو خطأ ال كفارة عميو.
()ٚ

كالشافعية في قكؿ

كبعض الحنابمة(:)ٙ

كالحنابمة(:)ٛ

ثانياً -مذىب الشافعية
كيذىبكف إلى أف قاتل نفسو خطأ تجب الكفارة في تركتو.

األدلة:

استدؿ الحنفية كالمالكية كبعض الشافعية كبعض الحنابمة إلى أف قاتل نفسو خطأ ال كفارة عميو بالسنة
)ٔ)

الحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٖ٘ٛ/الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٜٗٙ/ٜ

)ٕ)

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٕٓٚ/ٙ

)ٖ) المبسكط لمسرخسي.ٖٔٔ/ٕٙ
)ٗ) التاج كاإلكميل.ٖ٘ٔ/ٛ
)٘) النجـ الكىاج.٘٘ٔ/ٛ
) )ٙالمغني.٘ٔ٘/ٛ
) )ٚالكسيط في المذىب ،ٖٖٙ/ٙ،العزيز شرح الكجيزٓٔ.ٗٗ٘/
) )ٛالمغني ،٘ٔ٘/ٛالفركعٓٔ.ٔٗ/
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كالمعقكؿ:

أكلً -السنة:
حديث عامر بف األككع  حينما قتل نفسو بسيفو خطأ(ٔ).
كجو الدللة:

أف النبي  لـ يأمر بكفارة مف تركتو(ٕ).
ثانياً -المعقكؿ:

إذا حصل القتل بطل الخطاب فكما تسقط ديتو عف عاقمتو لكرثتو كذلؾ تسقط الكفارة(ٖ).

كاستدؿ الشافعية كالحنابمة لقكليـ بأف قاتل نفسو خطأ عميو كفارة بالقرآف:
طأً َفتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كِدي ٌة مسَّمم ٌة ِإَلى أ ِ
ِ
اف ِم ْف
ْ
َىمِو ِإَّل أ ْ
َف َي َّصَّد ُقكا َفِإ ْف َك َ
قكلو تعالىَ :
َ َ َُ َ
{ك َم ْف َق َت َل ُم ْؤمًنا َخ َ َ ْ ُ َ َ ُ
َقكـ عد ٍك َل ُكـ كىك م ْؤ ِمف َف َتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كاِف َكاف ِمف َقكـ بيَن ُكـ كبيَنيـ ِمي َثا ِ
َىمِ ِو
ؽ َفدَي ٌة ُم َسَّم َم ٌة ِإَلى أ ْ
ٌ
َ ْ َ ْ ْ ٍ َْ ْ َ َْ ُ ْ
ْ ٍ َ ُ ّ ْ َ َُ ُ ٌ ْ ُ َ َ ُ
(ٗ)
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا كَكاف َّ ِ
ِ
ِ
يما} .
اـ َش ْيَرْي ِف ُم َت َتاب َعْي ِف َت ْكَب ًة م َف َّ َ َ ُ
َكَت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤمَن ٍة َف َم ْف َل ْـ َيج ْد َفصَي ُ
يما َحك ً
َّللا َعم ً
كجو الدللة:

(٘)

أف اْلية عامة في كل ميت يقتل خطأ ،سكاء بفعل نفسو ،أـ بفعل غيره

الكفارة عمى قاتمو ،كما لك قتمو غيره؛ ألنيا حق هلل(.)ٙ

كألنو آدمي مقتكؿ خطأ فكجبت

المناقشة:

ناقش أصحاب القكؿ األكؿ القائمكف بعدـ الكفارة عمى قاتل نفسو خطأ أدل َة أصحاب القكؿ الثاني القائميف بأف
قاتل نفسو خطأ عميو كفارة بما يمي:
طأً َفتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كِدي ٌة مسَّمم ٌة ِإَلى أ ِ
ِ
ْ
اف ِم ْف َق ْكـٍ
َىمِو ِإَّل أ ْ
َف َي َّصَّد ُقكا َفِإ ْف َك َ
ٔ -قكلوَ :
َ َ َُ َ
{ك َم ْف َق َت َل ُم ْؤمًنا َخ َ َ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
عُد ٍك َل ُكـ كىك م ْؤ ِم ٌف َف َتح ِرير رَقب ٍة م ْؤ ِمَن ٍة كاِ ْف َك ِ
َىمِ ِو
اؽ َفدَي ٌة ُم َسَّم َم ٌة ِإَلى أ ْ
َ
اف م ْف َق ْك ٍـ َبْيَن ُك ْـ َكَبْيَن ُي ْـ مي َث ٌ
َ
ْ ُ َ َ ُ
َ ّ ْ َ َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا كَكاف َّ ِ
ِ
ِ
يما}(.)ٚ
اـ َش ْيَرْي ِف ُم َت َتاب َعْي ِف َت ْكَب ًة م َف َّ َ َ ُ
َكَت ْح ِر ُير َرَقَب ٍة ُم ْؤمَن ٍة َف َم ْف َل ْـ َيج ْد َفصَي ُ
يما َحك ً
َّللا َعم ً
ليس المراد منو مف قتل نفسو ،كانما مف قتل غيره ،كال تجتمع الدية مع الكفارة ،إال فيما إذا كاف المقتكؿ غير

نفسو(.)ٛ
)ٔ)

سبق تخريجو صٕٕٔ.

)ٕ)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖٜ/المغني.ٖٛٚ/ٛ

)ٖ)

شرح مختصر خميل لمخرشي.ٜٗ/ٛ

)ٗ)

سكرة النساء آيةٕ.ٜ

)٘)

الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،٘ٔ/النجـ الكىاج.ٜ٘ٗ/ٛ

))ٙ

العزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٖ٘ٙ/المغني.٘ٔ٘/ٛ

))ٚ

سكرة النساء آيةٕ.ٜ

))ٛ

الشرح الممتعٗٔ.ٔٛٚ/
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ٕ -قاؿ الشيخ عميش" :في اْلية السابقة ،مخرج قاتل نفسو المتناع تصكر ىذا الجزء مف الكفارة فيو ،كاذا
بطل الجزء بطل الكل"(ٔ).

الترجيح :مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ المذاىب كأدلتيـ كمناقشتيا تبيف لي رجحاف قكؿ الحنفية كالمالكية
كالشا فعية في قكؿ كبعض الحنابمة ،القائميف بأف قاتل نفسو خطأ ال كفارة عميو؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ كحديث
عامر بف األككع لـ يحكـ النبي  بكفارة عميو ،كلك كانت كاجبة لبينيا .

الفرع الثاني -أف يتـ قتل المجاىد خطأ بفعل غيره سكاء مف المجاىديف أك مف غيرىـ:

كأف يككف المجاىد في التدريب كيصاب أثناء التدريب برصاصة مف غيره خطأ ،أك يخطأ بو المجاىدكف

يظنكه مف العدك فيقتمكه ،أك يفجر شيئاً فيمكت منو ،فيذا كمو يندرج تحت باب القتل الخطأ ،كذلؾ لعدـ كجكد

قصد القتل كتعمده.

كيترتب عمى ىذا القتل الدية كالكفارة كسائر القتل الخطأ كقد سبق بيانيما في القتل الخطأ(ٕ).

)ٔ)

منح الجميل.ٔ٘ٗ/ٜ

)ٕ) سبق ذكره في الفصل التمييدؼ في القتل الخطأ.
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انفصم انزاتغ
االشرتاك اجلُائئ ،أثز ادلثاشزج ٔانتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش ٔضًاٌ كم يًُٓا

كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :الشتراؾ في الجناية عمى النفس مباشرة أك تسبب ًا.
المبحث الثاني :أثر المباشرة كالتسبب في الجناية عمى النفس
كضماف كل منيما.
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ادلثحث األٔل

االشرتاك يف اجلُايح ػهى انُفش يثاشزج أٔ تضثثا

كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :مفيكـ الشتراؾ الجنائي.
المطمب الثاني :صكر الشتراؾ في الجناية عمى النفس كحكميا.
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ادلطهة األٔل :يفٕٓو االشرتاك اجلُائي:
الشتراؾ لغ ًة:

االشتراؾ في المغة بمعنى المخالطة بيف الشريكيف ،كاشتركنا بمعنى تشاركنا(ٔ) ،كاشتركا في الشيء صا ار
(ٖ)
(ٕ)
َش ِرْك ُو ِفي
{كأ ْ
شريكيف فيو  ،كشركو في األمر إذا دخل معو فيو كأشركو معو فيو ؛ كمنو قكلو تعالىَ :
أَمرِي}(ٗ)؛ أؼ :اجعمو شريكي فيو(٘) ،ككذلؾ قكلو " :اْلمسمِمك َف ُشرَكاء ِفي َث َال ٍثِ :في اْلم ِ
اءَ ،كاْل َك َل،
َ ُ
ْ
َ
ُْ ُ
()ٙ
َك َّ
الن ِار" .
الشتراؾ اصطالحاً:

كقد بحثت في كتب الفقياء القدامى فمـ أجد تعريفاً متكامبلً لبلشتراؾ الجنائي ،كانما ذكركا صك اًر لو.

كقد عرفو عبد القادر عكدة بقكلو" :أف يتعدد الجناة في الجريمة فيساىـ كل منيـ في تنفيذىا ،أك يتعاكف مع

غيره عمى تنفيذىا ،كصكر المساىمة كالتعاكف ال تخرج ميما اختمفت عف حالة مف أربع :فالجاني قد يساىـ
في تنفيذ الركف المادؼ لمجريمة مع غيره ،كقد يتفق مع غيره عمى ىذا التنفيذ ،كقد يحرضو عميو ،كقد يعينو

عمى ارتكاب الجريمة بشتى الكسائل دكف أف يشترؾ معو في التنفيذ ،ككل كاحد مف ىؤالء يعتبر مشتركاً في

الجريمة ،سكاء اشترؾ مادياً في تنفيذ الركف المادؼ لمجريمة أك لـ يشترؾ مادياً في تنفيذه"(.)ٚ

كقاؿ أيضاً" :كاالشتراؾ سكاء كاف مباش اًر أك غير مباشر لو شرطاف عاماف يجب تكفرىما العتبار االشتراؾ

جريمة ،كىذاف الشرطاف ىما:

أكلً :أف يتعدد الجناة ،فإذا لـ يتعددكا فميس ىناؾ اشتراؾ مباشر ،كال غير مباشر.
ثانياً :أف ُينسب إلى الجناة فعل محرـ معاقب عميو ،فإذا لـ يكف الفعل المنسكب إلييـ معاقباً عميو فميس
ىناؾ جريمة كبالتالي ال اشتراؾ(.)ٛ

ادلطهة انثاَي :صٕر االشرتاك يف اجلُايح ػهى انُفش ٔحكًٓا:

كفيو ثالثة فركع:

الفرع األكؿ -القتل بالتمالؤ:
)ٔ)

لساف العربٓٔ.ٗٗٛ/

)ٕ)

شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ.ٖٗٗٛ/ٙ

)ٖ)

لساف العربٓٔ.ٗ٘ٓ/

)ٗ)

سكرة طو آيةٕٖ.

)٘)

لساف العربٓٔ.ٗ٘ٓ/

))ٙ

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الرىكف ،باب المسممكف شركاء في ثبلثٖ ،ٕ٘ٛ/قاؿ عنو األلباني صحيح،

مشكاة المصابيحٕ.ٜٓٗ/
))ٚ

التشريع الجنائئ.ٖ٘ٚ/

) )ٛالمرجع السابقٔ.ٖٜ٘/
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التمالؤ ىك :التعاكف كالمساعدة كاالجتماع(ٔ).

قاؿ قاسـ السرقسطي(ٕ)" :يقاؿ :ماألت الرجل عمى األمر ،كقد تمالؤكا عميو ،إذا اجتمعكا ،كىك مأخكذ مف

المؤل ،كالمؤل :الجماعة(ٖ).

كال يخرج المعنى االصطبلحي عف المعنى المغكؼ(ٗ).
كالتمالؤ مف صكر االشتراؾ في الجريمة ،حيث يتفق الجناة مسبقاً عمى القتل ،كاف اختمفت أدكارىـ كضرباتيـ،

كقد ذكر الفقياء القتل بالتمالؤ في مسألة قتل الجماعة بالكاحد ،لذلؾ قسمت الحديث في ىذا المكضكع إلى

عنصريف:

العنصر األكؿ -حكـ قتل الجماعة بالكاحد:
لك أف جماعة تمالؤكا عمى قتل كاحد كقتمكه ،ىل يعتبر ذلؾ مكجباً لمقصاص عمييـ جميعاً أـ ال؟
(٘)

اتفق جميكر فقياء المذاىب األربعة

عمى قتل الجماعة بالكاحد إذا كاف فعل كل كاحد منيـ صالحاً لمقتل

بو إذا انفرد كنصكصيـ في ذلؾ كاضحة منيا:
قاؿ الكاساني" :لك قتل جماعة كاحداً يقتمكف بو قصاصاً ،كاف لـ يكف بيف الكاحد كالعشرة مماثمة لكجكد
المماثمة في الفعل ،كالفائت بو زج اًر ،كجب اًر عمى ما نذكره إف شاء هللا تعالى كأحق ما يجعل فيو القصاص إذا
قتل الجماعة الكاحد؛ ألف القتل ال يكجد عادة إال عمى سبيل التعاكف كاالجتماع ،فمك لـ يجعل فيو القصاص
النسد باب القصاص؛ إذ كل مف راـ قتل غيره استعاف بغير يضمو إلى نفسو ليبطل القصاص عف نفسو
كفيو تفكيت ما شرع لو القصاص ،كىك الحياة ،ىذا إذا كاف القتل عمى االجتماع"(.)ٙ
كقاؿ الدردير" :قتل الجماعة بكاحد أنو إذا اجتمعت المباشرة ،كالسبب ،فالقصاص عمييما معاً ،ال يختص
)ٔ) غريب الحديث إلبراىيـ الحربئ ،ٖٖٛ/الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٔ ،ٖٚ/معجـ ديكاف األدبٗ.ٕٗ٘/
)ٕ)
السرقسطي ،كلد سنة ٕ٘٘ق ،رحل مع أبيو مف سرقسطة إلى مصر كمكة ،كاعتنى بجمع
قاسـ بف ثابت أبك دمحم العكفي ّ
سماه الدالئل ،كمات قبل إكمالو،
الحديث كالمغة ىك كأبكه ،فأدخبل إلى األندلس عمماً كثي اًر ،كألف قاسـ في شرح الحديث كتاباً ّ

فأكممو أبكه ثابت بعده ،ككاف مع ذلؾ كرعاً ناسكاً ،كأريد عمى القضاء بسرقسطة ،فأبى ذلؾ ،فأراد أبكه إكراىو عميو ،فسألو أف

يتركو ينظر في أمره ثبلثاً ،كيستخير هللا تعالى ،فمات في ىذه الثبلثة األياـ ،تكّفي سنةٕٖٓ بسرقسطة ،نفح الطيب مف غصف
األندلس الرطيبٕٜٗ/ػ ػٓ٘ ،األعبلـ٘.ٔٚٗ/
)ٖ) الدالئل في غريب الحديثٕٖٙ٘/كما بعدىا.
)ٗ) المكسكعة الفقيية الككيتيةٗٔ.ٕٔٔ/
)٘)

االختيار٘،ٕٜ/البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٕٔٙ/اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٔ٘/إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ

ص ،ٜٔٓالحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٕٛ/الميذبٖ ،ٖٔٚ/المغني ،ٕٜٛ/ٛشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي،ٚٙ/ٙ
اإلنصاؼ.ٗٗٛ/ٜ
) )ٙبدائع الصنائع.ٕٖٛ/ٚ
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بكاحد منيما دفعاً لتكىـ اختصاصو بالمباشر ،أك بالمتسبب"(ٔ).

فمما اجتمعكا عمى قتمو متمالئيف كحصمت النتيجة كىي القتل ،فبل داعي لمتفرقة في القصاص بيف المباشر

كالمتسبب؛ ألف فعميـ مجتمعيف أدػ إلى قتمو.

كقاؿ الشيرازؼ" :كتُقتل الجماعة بالكاحد إذا اشترككا في قتمو ،كىك أف يجني كل كاحد منيـ جناية لك انفرد بيا
كمات ،أضيف القتل إليو ،ككجب القصاص عميو"(ٕ).
كقاؿ الحجاكؼ" :كتُقتل الجماعة بالكاحد ،إذا كاف فعل كل كاحد منيـ صالحاً لمقتل بو ،كاال فبل ما لـ يتكاطأ
عمى ذلؾ"(ٖ).

األدلة:

استدؿ جميكر الفقياء بالقرآف كالسنة كاْلجماع كالقياس كالمعقكؿ:

أ -القرآف:

اص َحَيا ٌة َيا أُكلِي األَ ْلَب ِ
{كَل ُك ْـ ِفي اْل ِق َص ِ
اب َل َعَّم ُك ْـ َت َّتُقك َف}(ٗ).
قكلو تعالىَ :
كجو الدللة:

إف هللا  أكجب القصاص الستبقاء الحياة؛ ألنو متى عمـ اإلنساف أنو إذا قتل غيره ُقتل بو لـ يقدـ عمى
القتل ،كلك قمنا بعدـ قتل الجماعة بالكاحد لكاف االشتراؾ يسقط القصاص ،فيسقط المعنى المراد ،كىك حفع

األنفس(٘).

ِ
َّ ِ
{كل َت ْقُتُمكا َّ
طاًنا َفال
كما َفَق ْد َج َعْمَنا لِ َكلِّيِ ِو ُسْم َ
َّللا ِإل ِباْل َح ِّ
الن ْف َ
كقكلو تعالىَ :
س التي َحَّرَـ َّ ُ
ق َك َم ْف ُقت َل َم ْظُم ً
ِ
كرا}(.)ٙ
ُي ْس ِر ْؼ في اْلَق ْت ِل ِإَّن ُو َك َ
اف َمْن ُص ً

كجو الدللة:

إف هللا  أعطي الكلي السمطاف في القصاص ،كلـ يفرؽ بيف أف يقتمو كاحد ،أك جماعة(.)ٚ

ب -السنة:

ِ
ِ
يل َف ُي َك ِب َخْي ِر َّ
كدى َكاِ َّما ُيَق ُاد"(.)ٛ
الن َ
ظَرْي ِفِ :إ َّما ُي َ
ٔ -قكلو َ " م ْف ُقت َل َل ُو َقت ٌ
كجو الدللة:
)ٔ) الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ.ٕٗٙ/
)ٕ) الميذبٖ.ٖٔٚ/
)ٖ) اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبلٗ.ٜٔٙ/
)ٗ)

سكرة البقرة آية.ٜٔٚ

)٘) بداية المجتيدٗ ،ٕٔٛ/البياف في مذىب اإلماـ الشافعئٔ ،ٖٕٚ/المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕ٘٘/
))ٙ

سكرة اإلسراء آيةٖٖ.

))ٚ

كفاية النبيو٘ٔ.ٖٙٙ/

))ٛ

سبق تخريجو صٖٗ.
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خير النبي  كلي المقتكؿ بيف القصاص كبيف الدية ،كىذا الحديث عاـ في قتل الفرد لفرد أك قتل الجماعة

لفرد(ٔ).

ِ
َّللا ع ِ
ٕ -كقكلو ُ " :ث َّـ أَْن ُتـ يا ُخ َزاعةَُ ،ق ْد َقَتْم ُتـ ى َذا اْلَق ِت ِ
يال
اقُم ُوَ ،ف َم ْف َق َت َل َب ْع َد ُه َق ِت ً
ْ َ
يل م ْف ُى َذْي ٍلَ ،كأََنا َك َّ َ
َ
ْ َ
َ
(ٕ)
ِ
َخ ُذكا اْل َع ْق َل" .
َحُّبكا أ َ
َفأ ْ
َحُّبكا َقَتُمكاَ ،كاِ ْف أ َ
َىُم ُو َبْي َف خَيَرَتْي ِفِ :إ ْف أ َ
كجو الدللة:

ِ
يل ِم ْف ُى َذْي ٍل" ثـ
إف ىذا الحديث كارد في قتل الجماعة لكاحد لقكلو ُ " ث َّـ أَْن ُت ْـ َيا ُخ َز َ
اعةَُ ،ق ْد َقَتْم ُت ْـ َى َذا اْلَقت َ
َىُم ُو َبْي َف ِخَيَرَتْي ِف:
قاؿَ " :ف َم ْف َق َت َل َب ْع َد ُه َق ِت ً
يال" ،كمف ينطمق عمى الجماعة كانطبلقو عمى الكاحد ،ثـ قاؿَ " :فأ ْ
َخ ُذكا اْل َع ْق َل" فدؿ عمى قتل الجماعة بالكاحد؛ ألف الحكـ إذا كرد عمى سبب ،لـ
َحُّبكا أ َ
َحُّبكا َقَتُمكاَ ،كاِ ْف أ َ
ِإ ْف أ َ
يجز أف يككف السبب خارجاً مف ذلؾ الحكـ(ٖ).
كقكلو " فمف" تستغرؽ الجماعة كالكاحد(ٗ).
ج -اْلجماع:
إجماع الصحابة  عمى قتل الجماعة بالكاحد إذا تمالؤكا عميو كال أدؿ عميو مف أثر عمر  السابق كقكؿ

ابف عباس " :إ َذا َق َتل جماع ٌة ك ِ
احًدا ُق ِتُمكا ِب ِوَ ،كَل ْك َكاُنكا ِم َائ ًة"(٘) ،كلـ ينكر عمييـ أحد؛ فكاف إجماعاً(.)ٙ
َ ََ َ َ
د -القياس:

يقاس قتل الجماعة بالكاحد عمى حد السرقة كالقذؼ ،فكما أنو إذا سرؽ جماعة شخص فإنيـ يقطعكف بو كاذا
قذفكه فإنيـ يحدكف بو كلك كانكا مائة فكذلؾ القتل يقتمكف بو كلك كانكا مائة(.)ٚ
ق -المعقكؿ:
إف القكد مكضكع لمزجر كالردع فمزـ في الجماعة كمزكمو في الكاحد كألنو لك سقط باالشتراؾ ،ألدػ ذلؾ
التسارع لمقتل بو ،فيؤدؼ ذلؾ إلى إسقاط حكمة الردع كالزج؛ كألف كل كاحد مف الجماعة ينطمق اسـ القتل
عميو فكجب أف يجرؼ عميو حكمو كالكاحد ،كألف ما كجب في قتل الكاحد لـ يسقط في قتل الجماعة كالدية(.)ٛ
)ٔ) اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ.ٛٔ٘/
)ٕ) أخرجو اإلماـ الشافعي في مسنده ،كتاب جراح العمد صٕٓٓ ،قاؿ عنو األلباني صحيح ،مشكاة المصابيحٕ.ٕٜٔٓ/
)ٖ) الحاكؼ الكبيرٕٔ.ٕٛ/
)ٗ) البياف في مذىب اإلماـ الشافعئٔ.ٖٕٛ/
)٘)

لـ أجده مف ذكره فيما تكفر لدؼ مف كتب الحديث كاْلثار.

) )ٙاإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٔ٘/كفاية النبيو٘ٔ ،ٖٙٚ/المغني.ٕٜٓ/ٛ
) )ٚاإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼٕ ،ٛٔ٘/الحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٕٜ/العزيز شرح الكجيزٓٔ.ٔٚٙ/
) )ٛالحاكؼ الكبيرٕٔ ،ٕٜ/المغني.ٕٜٓ /ٛ
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قاؿ أبك يعمى الفراء(ٔ)" :لك كانت الشركة تسقط القصاص بطل حفع الدـ بالقصاص؛ ألف أحداً ال شاء أف
يقتل غيره إال كشارؾ غيره في قتمو فبل يجب القصاص ،فإذا أفضى إلى ىذا سقط في نفسو"(ٕ).

العنصر الثاني -ضماف الشركاء المتمالئيف عمى القتل:

مما سبق تبيف حكـ قتل الجماعة بالكاحد عند الفقياء ،كفي ىذا العنصر أبحث مسؤكلية كل شريؾ متماليء
كضمانو في الجناية باتفاؽ سابق لتحقيق النتيجة اإلجرامية.
كقع الخبلؼ بيف الفقياء في ضماف الشركاء مع اتفاقيـ عمى قتل الجماعة بالكاحد ىك اختبلؼ الفعل الجنائي
مف المشتركيف ،فمثبلً قد يككف أحدىـ متسبباً كاْلخر مباش اًر ،كالفقياء مختمفكف في ذلؾ عمى مذىبيف:
أكلً -مذىب الحنفية(ٖ):
إذا تماأل عدد عمى قتل شخص ما فإنيـ يقتمكف بو ،إذا كانكا جميعاً مباشريف لمجناية.
قاؿ السرخسي" :كاف اجتمع رىط عمى قتل رجل بالسبلح فعمييـ فيو القصاص ،بمغنا عف عمر  أنو قضى
بذلؾ ،كىك استحساف"(ٗ).
أما المتسبب فبل شيء عميو؛ ألنو لـ يباشر القتل.
قاؿ الطكرؼ" :كمف أمسؾ رجبل حتى جاء آخر كقتمو عمدا أك خطأ فبل شيء عمى الممسؾ عندنا كعمى
القاتل القصاص في العمد كالدية في الخطأ"(٘).
ثانياً -مذىب المالكية( )ٙكالشافعية( )ٚكالحنابمة(: )ٛ
كيقتل عندىـ جميع الشركاء المتمالئيف عمى القتل ،كالمباشر كالمتسبب في ذلؾ سكاء؛ ألف الجامع بينيـ ىك
االتفاؽ المسبق عمى القتل.
)ٔ)

الفَّراء ،أبك يعمى ،عالـ عصره في األصكؿ كالفركع كأنكاع الفنكف ،مف أىل بغداد،
ىك دمحم بف الحسيف بف دمحم بف خمف ابف َ

كلد سنة ٖٓٛق  ،ارتفعت مكانتو عندا لقادر كالقائـ العباسييف ،لو تصانيف كثيرة ،منيا(:اإليماف ،كاإلحكاـ السمطانية ،كأحكاـ
القرآف ،كعيكف المسائل ،كأربع مقدمات في أصكؿ الديانات )...كغير ذلؾ ،ككاف شيخ الحنابمة في عصرة كتكفي سنة ٗ٘ٛق،
األعبلـ.ٜٜ/ٙ
)ٕ) المسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕ٘٘/
)ٖ)

درر الحكاـٕ.ٜٗ/

)ٗ) المبسكط لمسرخسي.ٕٔٙ/ٕٙ
)٘) تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق.ٖٜٖ/ٛ
))ٙ

الشامل في فقو اإلماـ مالؾٕ.ٕٛٛ/

))ٚ

العزيز شرح الكجيزٓٔ.ٔٚٙ/

))ٛ

شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٚٙ/ٙ
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قاؿ العبلّمة خميل(ٔ)" :لك اشترؾ المباشركف كالمسببكف ُقتمكا جميعاً ،كما لك اشترؾ جماعة في قتل رجل،

بعضيـ بالمباشرة ،كبعضيـ بالتسبب ،كقد يقاؿ بترجيح المباشر ،كقد قاؿ بذلؾ بعض شيكخنا في اإلكراه،

لكف اتفاؽ المذىب عمى أف الجماعة الحاضريف المتمالئيف عمى قتل كاحد منيـ؛ أنيـ يقتمكف مف تكلى ضربو
كمف لـ يتكلو"(ٕ).

كقاؿ الييتمي" :كلك ضربكه بسياط فقتمكه ،كضرب كل كاحد غير قاتل لك انفرد ،ففي القصاص عمييـ أكجو

أصحيا :يجب إف تكاطئكا أؼ تكافقكا عمى ضربو ،ككاف ضرب كل منيـ لو دخل في الزىكؽ ،كانما لـ يشترط
ذلؾ في الجراحات كالضربات الميمؾ كل منيا لك انفرد؛ ألنيا قاتمة في نفسيا كيقصد بيا اإلىبلؾ مطمقاً،

كالضرب الخفيف ال يظير فيو قصد اإلىبلؾ إال بالمكاالة مف كاحد ،كالتكاطؤ مف جمع"(ٖ).

قاؿ ابف قدامة" :كال يعتبر في كجكب القصاص عمى المشتركيف التساكؼ في سببو ،فمك جرحو رجل جرحاً

اء
كاْلخر مائة ،أك جرحو أحدىما مكضحة كاْلخر آمة ،أك أحدىما جائفة كاْلخر غير جائفة ،فمات ،كانا سك ً
في القصاص كالدية؛ ألف اعتبار التساكؼ يفضي إلى سقكط القصاص عف المشتركيف ،إذ ال يكاد جرحاف
يتساكياف مف كل كجو"(ٗ).

الترجيح:

مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة تبيف لي رجحاف قكؿ الجميكر القائميف بكجكب القصاص

عمى الشركاء المتمالئيف ،بغض النظر عف ككف بعضيـ مباش اًر أك متسبباً ،كذلؾ لمقصد الجنائي الذؼ تكافر
عند جميعيـ ،كقد يككف فعل المتسبب المتمالئ في الجناية َّ
أشد خط اًر مف المباشر ،لذلؾ كجب إقامة

القصاص عمييـ جميعاً.

الفرع الثاني-القتل بالتكافق:

التكافق لغةً :االتفاؽ كالتظاىر ،ككافقتو أؼ صادفتو ،كالتَّكافق ك ِ
االتّفاؽ :تطابق أفكار أك رغبات أك عكاطف
أك ميكؿ(٘).
التكافق اصطالحاً:

أف يجتمع عدة جناة عمى قتل شخص دكف أف يككف بينيـ اتفاؽ سابق عمى قتمو.

)ٔ) ىك خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندؼ :فقيو مالكي ،مف أىل مصر ،كاف يمبس زّؼ الجند .تعمـ في القاىرة،
ككلي اإلفتاء عمى مذىب مالؾ ،لو المختصر في الفقو ،يعرؼ بمختصر خميل ،كقد شرحو كثيركف ،كالتكضيح شرح بو مختصر
ابف الحاجب ،كالمناسؾ كمخدرات الفيكـ في ما يتعمق بالتراجـ كالعمكـ مناقب المنكفي ،تكفي رحمو هللا سنةٚٚٙق،
األعبلـٕ.ٖٔ٘/
)ٕ) التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب.ٙٔ/ٛ
)ٖ) تحفة المحتاج .ٗٔٓ/ٛ
)ٗ) المغني .ٕٜٓ/ٛ
)٘) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،0567/4معجـ المغة العربية المعاصرة ٖ.ٕٗٚٗ/
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كقد عرفو الشيخ عميش بقكلو" :قصد كل كاحد قتمو بانفراده بدكف اتفاؽ مع غيره عميو"(ٔ).

صكرتو:

كأُناس أرادكا أف ييجمكا عمى شخص لقتمو كأخذ مالو ،دكف أف يطمع أحدىـ عمى اْلخر ،كلـ يعمـ أحدىـ

باْلخر ،لكف َّ
قدر هللا تعالى أف يأتكا جميعاً ليبلً ،ككل شخص رمى ىذا الرجل ،فأحدىـ أصابو في بطنو،
كاْلخر في صدره ،كاْلخر في ظيره ،فمات الرجل فينا يقتمكف جميعاً؛ ألف فعل كل كاحد منيـ يصمح لمقكد

لك انفرد ،كلك جرحو أربعة بدكف اتفاؽ كخامس لكزه ،فينا يقتل األربعة ،كالخامس الذؼ لكزه ال ُيقتل؛ ألف
فعمو ال يصمح لمقتل لك انفرد(ٕ).

حكـ القتل بالتكافق:

اتفق جميكر الفقياء عمى قتل الجماعة المتكافقيف عمى القتل ،كذلؾ إذا كاف فعل كل كاحد منيـ صالحاً لمقتل

بو لك انفرد عف غيره.

قاؿ الحصكفي" :كيقتل جمع بمفرد إف جرح كل كاحد جرحا ميمكاً ألف زىكؽ الركح يتحقق بالمشاركة"(ٖ).
كقاؿ الدردير" :كيقتل الجمع غير الممالئيف بكاحد إذا ضربكه عمداً عدكاناً كمات مكانو ،أك رفع مغمك اًر
كاستمر حتى مات"(ٗ).

ك قاؿ الرممي" :كلك ضربكه بسياط فقتمكه كضرب كل كاحد غير قاتل لك انفرد ففي القصاص عمييـ أكجو:
أصحيا يجب إف تكاطئكا أؼ تكافقكا عمى ضربو ككاف ضرب كل منيـ لو دخل في الزىكؽ"(٘).

كقاؿ البيكتي" :كيقتل العدد أؼ ما فكؽ الكاحد بكاحد قتمكه ،إف صمح فعل كل منيـ لمقتل بو ،بأف كاف فعل
كل منيـ لك انفرد لكجب بو القصاص"(.)ٙ

كمف خبلؿ عرض أقكاؿ فقياء المذاىب يتبيف اتفاقيـ عمى قتل الجماعة المتكافقيف عمى قتل الفرد ،كذلؾ إذا

كاف فعل كل كاحد منيـ صالحاً لمقتل لك انفرد.
الفرع الثالث -القتل بالتعاقب:

التعاقب لغ ًة( :)ٚىك الكركد مرة بعد مرة؛ كأف يعمل أحد شيء ثـ يأتي غيره ليكمل ،كيقاؿ لميل كالنيار
متعاقباف؛ ألنو يخمف كل منيما اْلخر ،كىك بمعنى التداكؿ ،كسمي تعاقباً؛ ألف الشيء يعقب اْلخر.

)ٔ) منح الجميل.ٖ٘/ٜ
)ٕ) الشرح الممتعٗٔ.ٕ٘ /
)ٖ) الدر المختار ص٘ٓ.ٚ
)ٗ) الشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ.ٕٗ٘/
)٘) نياية المحتاج.ٕٚٚ/ٚ
) )ٙدقائق أكلي النيىٖ.ٕٙٓ/
))ٚ

المحكـ كالمحيط األعظـٔ ،ٕٗٓ/شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،ٗٙٛٙ/ٚلساف العربٔ ،ٙٔٙ/الرامكز عمى

الصحاح ص.ٖٚ
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ثانياً -التعاقب اصطالحاً:

ىك أف يرتكب شخص فعل الجريمة ،يتبعو شخص آخر بفعل جريمة أخرػ ،فعل كل كاحد منيـ عمى انفراد،

دكف أف يككف بيف ارتكاب الجناة لمجريمة تكافق أك تمالؤ مسبق إلحداث ركف الجريمة المادؼ(ٔ).
فالقتل بالتعاقب يعتبر الطريق الثالثة مف طرؽ االشتراؾ الجنائي ،حيث ال يككف بيف الجناة اتفاؽ مسبق كما
في التمالؤ ،ككذلؾ ال يككف اتحاد لمزمف بينيـ كما في التكافق؛ بل يككف كل جاني منفرداً عف اْلخر تماماً،
كما لك شق أحدىـ بطنو كبعد انتيائو تماماً جاء آخر فحز رقبتو ،أك قطع أحدىـ كفو ،ثـ جاء آخر فقطع يده
مف المرفق حتى مات ،كيتضح حكـ القتل بالتعاقب مف خبلؿ المسائل الثبلث اْلتية:
المسألة األكلى :ما الحكـ ل ك أخرج الجاني المجني عميو مف حكـ األحياء كأف أخرج أمعائو كحشكتو كقطعيا
ثـ جاء آخر فحز رقبتو؟
(ٕ)

اتفق الفقياء

عمى أف القاتل ىك الجاني األكؿ؛ ألنو لـ تبق مع جنايتو حياة ،كالجاني الثاني يعزر

كما لك جنى عمى ميت.
قاؿ الطكرؼ" :فإف كاف الشق بحاؿ ال يتكىـ معو كجكد الحياة ،كلـ يبق معو إال اضطراب المكت ،فالقاتل ىك
الذؼ شق البطف فيقتص في العمد ،كتجب الدية في الخطأ"(ٖ).

كقاؿ المكاؽ" :لك أنفذ األكؿ المقاتل ثـ أجيز عميو آخر ،فالقصاص عمى األكؿ خاصة"(ٗ).
كقاؿ الدميرؼ" :إف مف صار إلى حالة المحتضر ببل جناية لك حز إنساف رقبتو ..لزمو القصاص ،كلك انتيى
إلى تمؾ الحالة بجناية ..ال قصاص عمى حازه"(٘).

كقاؿ الخرقي" :كلك شق بطنو فأخرج حشكتو فقطعيا فأبانيا ،منو ثـ ضرب عنقو آخر ،فالقاتل ىك األكؿ"(.)ٙ

المسألة الثانية :لك أخرج الجاني أحشاء المجني عميو كأمعاءه مف غير إبانة ،بحيث يبقى مع اإلخراج حياة
ثـ يأتي آخر كيحز رقبتو؟

اتفق الفقياء()ٚعمى أف القاتل ىك الثاني الحاز؛ كذلؾ ألنو ىك الذؼ أذىب نفس
)ٔ)

التمالؤ كأثره في ارتكاب جريمة القتل ص.ٕٕٙ

)ٕ) الدر المختار صٕٓ ،ٚالتكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٙٛ/ٛكفاية النبيو٘ٔ ،ٖٚٔ/المغني.ٖٓٓ/ٛ
)ٖ)

تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق.ٖٖٙ/ٛ

)ٗ) التاج كاإلكميل.ٖٔٓ/ٛ
)٘) النجـ الكىاج.ٖٜٚ/ٛ
))ٙ

مختصر الخرقي صٕٗٔ.

))ٚ

المبسكط لمسرخسي ،ٔٚٓ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٕٖٛ/ٚالدر المختار صٕٓ ،ٚعقد الجكاىر الثمينةٖ ،ٜٔٓٗ/التكضيح في

شرح مختصر ابف الحاجب ،ٙٛ/ٛاألـ ،ٚٗ/ٙالعزيز شرح الكجيزٓٔ ،ٔ٘ٗ/العدة شرح العمدة صٕٗ٘ ،المحرر في الفقو
ٕ.ٕٖٔ/
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المقتكؿ ،كحتى لك كانت الجناية األكلى تسرؼ فيك بفعمو قطع السراية ،كالجاني األكؿ ينظر في جنايتو إف
كانت مما يكجب قصاص ،كإزالة العضك فيقتص منو ،كاال فعميو أرش الجناية.

المسألة الثالثة :لك قطع رجل يد آخر مف الكف ثـ جاء آخر فقطعيا مف المرفق ،فمات المجني عميو ،ىل
يقتص مف األكؿ أـ مف الثاني؟

اختمف الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:

أ -مذىب الحنفية(ٔ):

القصاص يثبت عندىـ عمى الجاني الثاني؛ ألنو قطع سرياف جناية األكؿ ،كبقطعو مات المجني عميو.
(ٕ)

ب -مذىب المالكية

(ٖ)

كالشافعية

كالحنابمة(ٗ):

فرقكا بيف الجناية إذا كانت قبل البرء أـ بعد البرء مف الجناية األكلى فقالكا:

إذا لـ يب أر الجرح األكؿ مف القطع كجنى عميو الجاني الثاني ،فيما قاتبلف كيقتص منيما جميعاً ،كاف عفي

عنيما إلى الدية فتجب الدية عمييما.

ك إذا برء الجرح الذؼ أحدثو الجاني األكؿ ثـ قطعو الجاني الثاني فمات ،فالقصاص عمى الثاني ،كيقتص مف
الثاني بقطع يده ،أك يعفك عنو إلى الدية.

الترجيح:

مف خبلؿ ما ذكرت مف أقكاؿ الفقياء تبيف لي رجحاف ما ذىب إليو الجميكر مف التفرقة بيف الجناية الثانية
إذا كانت قبل البرء أك بعده؛ كذلؾ الختبلؼ األثر المترتب عمى كل جناية ،فقبل البرء احتماؿ السراية المؤدية

لممكت قكؼ ،لذلؾ يعتبراف مسئكليف ،أما بعد البرء تككف الجناية األكلى محدكدة ،كمعمكـ الكاجب فييا،
كالجناية الثانية مستقمة ،كالثاني ىك المسئكؿ ،كذلؾ خبلفاً الحنفية الذيف يساككف بينيما في الحالتيف.

)ٔ)

بدائع الصنائع ،ٖٓٗ/ٚتكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق .ٖ٘ٙ/ٛ

)ٕ)

عيكف المسائل لمقاضي عبد الكىاب صٕٖٗ.

)ٖ) األـ  ،ٕ٘/ٙالتنبيو صٕ٘ٔ
)ٗ)

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبلٗ ،ٔٚٓ/كشاؼ القناع٘ ،٘ٔٙ/مطالب أكلي النيى.ٜٔ/ٙ
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ادلثحث انثاَي

أثز ادلثاشزج ٔانتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش ٔضًاٌ كم يًُٓا

كفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعريف األثر لغة كاصطالح ًا.
المطمب الثاني :تعريف العقكبة كفمسفتيا في الشريعة اْلسالمية.
المطمب الثالث :حالت الضماف في المباشرة كالتسبب في الجناية
عمى النفس.
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ادلطهة األٔل :األثز نغح ٔاصطالحا:
األثر لغة(ٔ):
لؤلثر في المغة عدة ٍ
السابقكف ،كيأتي بمعنى سبب أك نتيجة
معاف منيا :بقية ما ترػ مف كل شيء ،كما خّمفو َّ

"تُكّفي مف أَثَر الجرح الذؼ أُصيب بو" ،كتسمى ضربة السيف أث اًر ،كاألثر االستقفاء كاإلتباع.
األثر اصطالحاً:

المناكؼ األثر بقكلو" :حصكؿ ما يدؿ عمى كجكد الشيء كالنتيجة ،كأثرت الحديث نقمتو"(ٕ).
عرؼ ُ
فاألثر ما يترتب عمى الفعل؛ كالقتل العمد مثبلً ،فإف األثر المترتب عميو ىك القصاص إذا تكفرت شركطو،

كالسرقة األثر المترتب عمييا قطع اليد إذا استكفت شركطيا ،ككذلؾ سائر األعماؿ التي يككف لمفعل أثر في

القصار حبسيا ألجل األجر"(ٖ).
كالصّباغ ك ّ
النتيجة ،فمثبلً يقكؿ الفقياء " :كمف كاف لعممو أثر في العيف ّ
ألنو بعممو أثر فييا فنقميا مف الصكرة الخاـ إلى مادة معينة ،فترتب عمى عممو نتيجة ،كفي باب الجنايات
المراد باألثر ما يترتب عمى الجناية مف العقكبة.

قاؿ الشيخ عبد القادر عكدة " :يختمف حكـ الشركع في القتل تبعاً ألثر الشركع ،فإف كاف الشركع قد أحدث

أث اًر يقتص منو فالعقكبة القصاص ،كاف أحدث أث اًر ال يقتص منو ،أك أث اًر يمتنع فيو القصاص ،فالعقكبة الدية

أك األ َْرش"(ٗ).

ادلطهة انثاَي :تؼزيف انؼقٕتح ٔفهضفتٓا يف انشزيؼح اإلصالييح:

كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ -تعريف العقكبة لغة كاصطالحاً:
العقكبة لغة(٘):

ِ
العقكبة لغ ًة مف ِ
ِ
العقاب كالمعاقبة :أَف تجزؼ
العقكبةَ ،كُيَقاؿ أعقبتو ِب َم ْعنى
الرجل ب َما فعل ُسكءاًَ ،كاال ْسـ ُ
َ
فبلف مف فعمو ندماً.
عاقبتوَ ،كُيَقاؿ
استعقب ٌ
َ
كالعقكبة ىي العذاب؛ ألنؾ تعذب مف تعاقبو ،كسميت عقكبة ألنيا تككف آخ اًر كثاني الذنب ،كيقاؿ :احذر

عقب هللا كعقبو كعقابو :أؼ عقكبتو.
)ٔ)

العيف ،ٕٖٙ/ٛالصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٕ ،٘ٚ٘/مقاييس المغةٔ ،٘ٗ/مجمع بحار األنكارٔ ،ٖٔٓ/معجـ المغة

العربية المعاصرة.
)ٕ)

التكقيف عمى ميمات التعاريف ص.ٖٛ

)ٖ)

الدر المختار صٔ.٘ٚ

)ٗ)

التشريع الجنائئ.ٕٗٙ/

)٘)

تيذيب المغةٔ ،ٖٔٛ/الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةٔ ،ٔٚٛ/مقاييس المغةٗ ،ٚٛ/المخصصٗ ،ٖ٘/المحكـ كالمحيط

األعظـٔ.ٕٖٗ/
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{كاِ ْف
كعاقبو بذنبو معاقبة كعقاباً :أخذه بو ،كاالسـ العقكبة ،كالعقب كالمعاقب ،المدرؾ بالثأر ،كفي التنزيلَ :
عا َقب ُتـ َفع ِ
يف}(ٔ).
اقُبكا ِب ِم ْث ِل َما ُعكِقْب ُت ْـ ِب ِو َكَل ِئ ْف َصَبْرُت ْـ َل ُي َك َخْيٌر لِ َّ
مصا ِب ِر َ
َ ْ ْ َ
كمما سبق مف تعريف أىل المغة لمعقكبة تبيف أنيا يقاع العذاب عمى المذنب ،كما كسميت العقكبة بذلؾ ألنيا
تعقب الذنب كتتبعو.

العقكبة اصطالحاً:

لقد ذكر الفقياء تعر ٍ
يفات لمعقكبة منيا:
عرفيا ابف عابديف بقكلو" :عقكبة :أؼ جزاء بالضرب أك القطع أك الرجـ أك القتل ،سمي بيا؛ ألنيا تتمك

الذنب ،مف تعقبو :إذا تبعو"(ٕ).

كعرفيا الماكردؼ بأنيا" :زكاجر كضعيا هللا تعالى لمردع عف ارتكاب ما حظر ،كترؾ ما أمر بو"(ٖ).

كذكر عبد القادر عكدة تعريفاً ليا بأنيا" :الجزاء المقرر لمصمحة الجماعة عمى عصياف أمر الشارع"(ٗ).

كىذه التعريفات متقاربة في المعنى ،كاف تباينت في العبارات ،كلعل أشمميا ىك تعريف الماكردؼ؛ ألنو يشمل
العقاب الذؼ شرع في مقابل فعل المحظكرات كترؾ الكاجبات ،فالعقكبة في الحقيقة زكاجر كضعيا هللا تعالى

لمردع عف ارتكاب ما حظر ،كترؾ ما أمر.

الفرع الثاني -النظرة الشرعية لمعقكبة كاألدلة عمى مشركعيتيا:
لقد خمق هللا سبحانو كتعالى اإلنساف في ىذه البسيطة ،كشرع لو مف التشريعات ما فيو مصمحة لو في الدنيا
كاْلخرةَ ،كفق منيج قكيـ ال يأتيو الباطل مف بيف يديو كال مف خمفو؛ ليحيا كما أراد هللا  ،فشرع لو في
جانب العبادات ما ييذب نفسو كيسمك بركحو؛ ليرتقي عند هللا  ،ككذلؾ في جانب المعامبلت أباح لو البيع
كالشراء لحاجتو لما عند غيره ،كحرـ عميو كل ضار؛ كالربا كالسرقة كغيرىا ،كفي جانب العقكبات فإنو 
رحيـ بعباده عميـ بما يصمح أحكاليـ كيقيـ أمكرىـ ،كمف كماؿ رحمتو أف جعل ليـ مف العقكبات ما يناسب

حجـ الجريمة؛ لتككف العقكبة بذلؾ جابرة لذنب المعتدؼ ،رادعة لو كلغيره عف معاكدة الذنب.

كتشريع العقكبات فيو مصمحة عامة لممجتمع ،اذ تككف كفيمة بتحقيق األمف كانتشار الفضيمة ،كمصمحة
خاصة لؤلفراد؛ ألنيا تطيرىـ كجميع البشر ال يختمفكف في ضركرة كجكدىا ،فنجد العقكبات في كل الممل؛

ألف في تشريعيا جمباً لممنافع ،كدفعاً لممضار.

فمفاسد القتل عدكاناً ال يمكف حدىا ،كال حصر نتائجيا ،مف إزىاؽ ركح؛ بل قد تتمكىا أركاح ،كضياع عكائل،
كىدـ لؤلمف كاالستقرار.

كفي ىذا يقكؿ الشيخ عبد القادر عكدة في بياف المقصكد مف العقكبات" :كالمقصكد مف فرض عقكبة عمى
)ٔ)

سكرة النحل آية.ٕٔٙ

)ٕ)

حاشية ابف عابديفٗ.ٖ/

)ٖ)

األحكاـ السمطانية لمماكردؼ صٕٖ٘.

)ٗ)

التشريع الجنائئ.ٜٙٓ/
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عصياف أمر الشارع ىك إصبلح حاؿ البشر ،كحمايتيـ مف المفاسد ،كاستنقاذىـ مف الجيالة ،كارشادىـ مف

الضبللة ،ككفيـ عف المعاصي ،كبعثيـ عمى الطاعة ،كلـ يرسل هللا رسكلو لمناس ليسيطر عمييـ أك ليككف
ِ (ٔ)
{ك َما أَْن َت
عمييـ جبا اًر ،كانما أرسمو رحمة لمعالميف ،كذلؾ قكلو تعالىَ{ :ل ْس َت َعَمْي ِي ْـ ِب ُم َصْيط ٍر}  ،كقكلوَ :
ِ (ٕ)
ِ ِ
َعَمْي ِي ْـ ِب َجَّب ٍار َف َذ ِّكْر ِباْلُقْر ِ
يف}(ٖ) ،فاهلل أنزؿ
{ك َما أَْر َسْمَن َ
آف َم ْف َي َخ ُ
اؾ ِإَّل َر ْح َم ًة لْم َعاَلم َ
اؼ َك ِعيد}  ،كقكلوَ :
شريعتو لمناس كبعث رسكلو فييـ لتعميـ الناس كارشادىـ ،كقد فرض العقاب عمى مخالفة أمره لحمل الناس

عمى ما يكرىكف ما داـ أنو يحقق مصالحيـ ،كلصرفيـ عما يشتيكف ما داـ أنو يؤدؼ إلى فسادىـ ،فالعقاب
مقرر إلصبلح األفراد كلحماية الجماعة كصيانة نظاميا ،كهللا الذؼ شرع لنا ىذه األحكاـ كأمرنا بيا ال تضره

ٍ
عاص كلك عصاه أىل األرض جميعاً ،كال تنفعو طاعة مطيع كلك أطاعو أىل األرض جميعاً"(ٗ).
معصية

كمعمكـ أف ىناؾ نفكساً شريرة تميل لمظمـ كالعدكاف ،كلك لـ تشرع العقكبات الزاجرة عف التعدؼ لتج أر أكلئؾ
عمى القتل كاإلجراـ ،كالشريعة كضعت العبلج الناجح عمى قدر الداء النازؿ ،كذلؾ لمحفاظ عمى حياة الفرد

كالمجتمع ،ككجكد الجريمة مف غير عقكبة أمر فيو مفسدة عظيمة ،كالشريعة اإلسبلمية جاءت بأحسف

المبادغ كالعقكبات التي تحقق األمف لئلنساف كمنيا :أف العقكبة رحمة لمجاني كاصبلح لممجتمع الذؼ يحيا
فيو ،كحماية لمكرامة اإلنسانية ،كقطع لدابر الجريمة ،كعدـ إشاعة الفاحشة ،كمنع لؤلخذ بالثأر الذؼ ىك مف

عادات الجاىمية ،كفيو منع النتشار الجريمة.

كمف خبلؿ النظر في الشريعة يتبيف لكل عاقل أف اإلسبلـ ما حرـ شيئاً إال لضرر فيو ،كما أمر بشيء إال
ككاف فيو عظيـ النفع ،سكاء عممنا ذلؾ أك لـ نعمـ ،كالشارع الحكيـ عندما شرع العقكبات قصد الخير المطمق

لممكمفيف؛ ألنو جعل ليـ ضركريات ال تستقيـ الحياة بدكف المحافظة عمييا ،كالجريمة إنما ىي اعتداء عمى
ىذه الضركريات ،كمع أف العقكبة في ظاىرىا العذاب بمف نزلت عميو ،إال أنيا رحمة بالناس أجمعيف ،فيي

رحمة بالمجتمع مف أف يتعرض لمفساد كاالضطراب كرحمة بالجناة كالمفسديف فيي تردعيـ كتجبر ذنكبيـ فعف
سَ ،فَقاؿُ :تبايِعكِني عَمى أَف َل ُت ْش ِرُككا ِب ِ
كؿ ِ
عبادة بف الصامت ،قاؿُ " :كَّنا م َع َرس ِ
اهلل َشْيًئا،
هللا ِ في َم ْجمِ ٍ
ْ
َ
َ َ ُ
َ ُ
ِ
الن ْف َّ ِ
ِ
اب
قَ ،ف َم ْف َكَفى مْن ُك ْـ َفأ ْ
هللا ِإَّل ِباْل َح ِّ
َكَل َت ْزُنكاَ ،كَل َت ْس ِرُقكاَ ،كَل َت ْقُتُمكا َّ َ
َص َ
َجُرُه َعَمى هللاَ ،ك َم ْف أ َ
س التي َحَّرَـ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
ِ ِ
ِ
اء
َص َ
َشْيًئا م ْف َذل َؾ َف ُعكِق َب بو َف ُي َك َكف َارٌة َل ُوَ ،ك َم ْف أ َ
هللا َعَمْيوَ ،فأَ ْمُرُه إَلى هللا ،إ ْف َش َ
اب َشْيًئا م ْف َذل َؾ َف َس َتَرُه ُ
اء َع َّذَب ُو"(٘).
َع َفا َعْن ُوَ ،كِا ْف َش َ
األدلة :عمى العقكبات مف القرآف كالسنة:

أكلً -القرآف:
)ٔ)

سكرة الغاشية آيةٕٕ.

)ٕ)

سكرة ؽ آية٘ٗ.

)ٖ)

سكرة األنبياء آية.ٔٓٚ

)ٗ)

التشريع الجنائئ.ٜٙٓ/

)٘)

أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب الحدكد ،باب الحدكد كفارات ألىمياٖ.ٖٖٖٔ /
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اص َحَيا ٌة َيا أُكلِي ْاألَ ْلَب ِ
{كَل ُك ْـ ِفي اْل ِق َص ِ
اب َل َعَّم ُك ْـ َت َّتُقك َف}(ٔ).
ٔ -قكلو تعالىَ :
كجو الدللة:
ىذه اْلية نص في عقكبة القصاص الذؼ فيو حياة لمناس ،كقد فسرىا

{كلكـ ِفي اْلقصاص
ابف عباس بقكلوَ " :
ضا
لكي تتقكا قتل َب ْع ُ
َت َّتُقك َف} َ
ضكـ َب ْع ً

{يا أكلي ْاألَ ْلَباب} َذكؼ اْل ُعُقكؿ مف َّ
الناس {َل َعَّم ُك ْـ
َحَياة} َبَقاء كعبرة َ
مخافة اْلقصاص"(ٕ).
طعكا أَي ِدييما ج َزاء ِبما َكسبا َن َك ًال ِمف َّ ِ
ِ
يـ}(ٖ).
ؽ َك َّ
{ك َّ
الس ِار ُ
َ
الس ِارَق ُة َفا ْق َ ُ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ
ٕ -قكلو تعالىَ :
َّللا َع ِز ٌيز َحك ٌ
َّللا َك َّ ُ
كجو الدللة:

دلت ىذ اْلية في عقكبة السرقة؛ ألنيا اعتداء عمى ماؿ الغير بدكف حق ،كفسرىا أبك المظفر السمعاني
ِ
يـ} كمعناه :مقتدر عمى
بقكلو" :النكاؿ :كل عقكبة تمنع اإلنساف عف فعل ما عكقب عميو َ
َّللا َع ِز ٌيز َحك ٌ
{ك َّ ُ
معاقبة الخمقِ ،
يـ} فيما أكجب مف العقكبة"(ٗ).
َ
{حك ٌ
ٖ -قكلو تعالىِ{ :إَّنما ج َز ِ
َّللا َكَر ُسكَل ُو َكَي ْس َع ْك َف ِفي ْاألَْر ِ
َف ُيَقَّتُمكا أ َْك ُي َصَّمُبكا أ َْك
ض َف َس ًادا أ ْ
اء َّالذ َ
يف ُي َح ِارُبك َف َّ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ُتَق َّ
ؼ أ َْك ُيْن َف ْكا ِم َف ْاألَْر ِ
ض َذلِ َؾ َل ُي ْـ ِخ ْزٌي ِفي ُّ
اب
ط َع أَْي ِدي ِي ْـ َكأَْر ُجُم ُي ْـ ِم ْف ِخ َال ٍ
الدْنَيا َكَل ُي ْـ في ْاآلخَرِة َع َذ ٌ
ِ
يـ}(٘).
َعظ ٌ
كجو الدللة:
أف ىذه اْلية في عقكبة قاطع الطريق الذؼ يفسد أمف المجتمع ،لذلؾ نرػ شدة العقكبة لتناسب حجـ الجريمة،
كما قاؿ بعض السمف" :لكل رتبة مف الحرابة رتبة مف العقاب ،فمف أخاؼ الطرؽ فقط فعقكبتو النفي ،كمف
أخذ الماؿ كلـ يقتل فعقكبتو القطع مف خبلؼ ،كمف قتل دكف أخذ ماؿ فعقكبتو القتل ،كمف جمع الكل ُقتل
كصمب"(.)ٙ
ُ

ثانيا -السنة:
ً

جاءت كثير مف األحاديث النبكية في مشركعية العقكبات ،كفي التحذير مف كالجرائـ كالمعاصي منيا:

ط ُع َيُد ُه"(.)ٚ
الحْب َل َف ُت ْق َ
البْي َض َة َف ُت ْق َ
َّللا َّ
ط ُع َيُد ُهَ ،كَي ْس ِر ُ
ؽَ ،ي ْس ِر ُ
الس ِار َ
ؽ َ
ؽ َ
ٔ -قكلو َ" :ل َع َف َّ ُ
)ٔ) سكرة البقرة آية.ٜٔٚ
)ٕ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس صٕ٘.

)ٖ)

سكرة المائدة آية.ٖٛ

)ٗ)

تفسير السمعانيٕ.ٖٙ/

)٘)

سكرة المائدة آيةٖٖ.

))ٙ

المحرر الكجيزٕ.ٔٛٗ/

))ٚ

أخرجو اإلماـ البخارؼ في صحيحو ،كتاب الحدكد ،باب قكلو تعالى{ :كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما} كفي كـ

يقطع.ٔٙٔ/ٛ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َف َيس ِقَي ُو ِم ْف ِطيَن ِة اْل َخَب ِ
اؿ"
اـِ ،إ َّف َعَمى هللا َ ع ْيًدا ل َم ْف َي ْشَر ُب اْل ُم ْسكَر أ ْ ْ
ٕ -قكلو ُ " :ك ُّل ُم ْسك ٍر َحَر ٌ
ِ
ِ
ِ
َى ِل َّ
َى ِل َّ
الن ِار"(ٔ).
الن ِار أ َْك ُع َص َارُة أ ْ
ؽأْ
اؿَ :عَر ُ
كؿ هللاَ ،ك َما طيَن ُة اْل َخَباؿ؟ َق َ
َقاُلكاَ :يا َر ُس َ
ِ
عباس  ،قاؿَ " :قاؿ رسكؿ َّ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ٖ-عف ِ
اؿَ :ك َما َبَم َغ َؾ َعِّني؟
ابف
َح ّّ
َّللا  ل َماع ِز ْب ِف َمال ٍؾ :أ َ
ق َما َبَم َغني َعْن َؾ؟ َق َ
ََُ ُ
ِ ِ
ِ
َمَر ِب ِو َفُرِج َـ"(.)2
اؿَ :ن َع ْـَ ،ف َش ِي َد أَْرَب َع َش َي َاد ٍ
اؿَ :بَم َغني َعْن َؾ أََّن َؾ َكَق ْع َت َعَمى َج ِارَية َبني ُف َال ٍف؟ َق َ
َق َ
اتَ ،فأ َ
كجو الدللة مف ىذه األحاديث:
يستدؿ مف ىذه األحاديث عمى مشركعية العقكبة ،ففي الحديث األكؿ عقكبة السارؽ ،كفي الحديث الثاني
عقكبة شارب الخمر ،كفي الحديث الثالث فينا بيف  عقكبة الزاني المحصف أال كىي الرجـ ،كىكذا نجد أف

السنة رتبت عقكبات عمى الجرائـ كالجنايات كبينتيا ،خاصة الحدكد ،مما يؤكد مشركعي َة العقكبات في السنة
النبكية الشريفة ،كىذا ال يتعارض مع سماحة الشريعة كيسرىا(ٖ).
كمف ىذه األدلة كغيرىا يتبيف لنا أف الشارع الحكيـ جعل العقكبة رادعاً كزاج اًر عف اقتراؼ الجرائـ ،ككمما

كانت الجريمة أشد زادت العقكبة ،كىذا مف تماـ عدلو سبحانو كتعالى.
كىذا ما يميز التشريع الجنائي اإلسبلمي عمى غيره مف التشريعات الكضعية في شتى مجاالتو كمختمف
أحكامو ،فأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ثابتة ،كصالحة لمتطبيق في كل األحكاؿ ،دكف تبديل أك تعديل عمييا؛
تكفل هللا بحفظيا قاؿ تعالىِ{ :إَّنا َنحف َن َّزْلَنا ال ِّذ ْكر كاَِّنا َلو َلح ِ
ألنيا خاتـ الشرائع كأكمميا ،كقد َّ
ظك َف}(ٗ).
اف ُ
ُْ
ُ َ
َ َ
ادلطهة انثانث :حاالخ انضًاٌ يف ادلثاشزج ٔانتضثة يف اجلُايح ػهى انُفش:
كفيو أربعة فركع:
الفرع األكؿ -تعريف الضماف لغة كاصطالحاً.

الضماف لغ ًة(٘):

ُيطمق الضماف في المغة عمى معاف عدة؛ منيا:
الكفالة ،كمنو الضميف ،فيك الجاعل الشيء في ضمانو ،كالتضمف :أف يحكؼ
الشيء .يقاؿ :تضمف
الشيء
َ
ُ
الخف الرجل كيأتي بمعنى الذمة كالغرـ.
كالضماف بمعنى الغرـ ىك األقرب لممعنى المراد في ىذا البحث ،فإف ضماف كل مف المباشر كالمتسبب أؼ

)ٔ) أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب األشربة  ،باب بياف أف كل مسكر خمر كأف كل خمر حراـٖ.ٔ٘ٛٚ/
)ٕ)

شعيب
أخرجو اإلماـ أبك داكد في السنف ،كتاب الحدكد  ،باب رجـ ماعز بف مالؾ ،ٗٚٙ/ٙقاؿ عنو محققا الكتاب َ

األرنؤكط  -مح َّمد ِ
كامل قره بممي ،إسناده حسف.
َ

)ٖ) مرقاة المفاتيح ،ٕٖٗٔ/ٙكشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ.ٕٜ٘/ٙ
)ٗ)

سكرة الحجر آية.ٜ

)٘)

جميرة المغةٕ ،ٜٔٔ/الفائق في غريب الحديثٕ ،ٔٙ/حمية الفقياء صٖٗٔ ،المصباح المنيرٕ ،ٗ٘ٔ/التعريفات الفقيية

صٕ.ٔٛ
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ما يغرمو بسبب جنايتو.
الضماف اصطالحاً:
جاء تعريفو في المجمة" :إعطاء مثل الشيء إف كاف مف المثميات(ٔ) ،كقيمتو إف كاف مف القيميات"(ٕ).
كعرفو ابف قدامة بقكلو" :الضماف :ضـ ذمة الضامف إلى ذمة المضمكف عنو في التزاـ الحق"(ٖ).

كمف يتأمل ىذيف التعريفيف يجدىما متقاربيف في العبارة كالمعنى ،كىما بمعنى التعكيض ،كما يأتي بدؿ ما
َخ َذ ْت َح َّتى ُت َؤِّدَي ُو"(ٗ) ،كما ييمنا في بحثنا ىذا الضماف بالجناية عمى النفس
أتمف؛ لقكلو َ " :عَمى اْلَي ِد َما أ َ
سكاء مباشرة أك تسبباً ،كالضماف ىنا يككف إما بالقصاص أك الدية عند سقكط القصاص ،عمى حسب
نكع الجناية كماىيتيا ،فالجناية مكجبة لمضماف عمى الجاني.

قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي" :كأساس المسؤكلية المدنية في الشريعة اإلسبلمية عف اليبلؾ الكمي أك الجزئي

ىك نظرية تحمل التَِّبعة ،أؼ أف كل شخص يتحمل مسؤكلية الضرر الذؼ يحدثو بفعمو مباشرة أك تسبباً،
فأساس المسؤكلية ىك الضرر ،كليس عنصر الخطأ"(٘).

الفرع الثاني -ضماف المباشر كحده.

المباشر كما سبق ىك مف يؤثر في التمف كيحصمو بدكف كاسطة ،لذلؾ فيك ضامف كاف لـ يتعمد

()ٙ

أك

يتعدػ(.)ٚ
شيئا لغيره إتبلًفا بفعمو ىك مباشرة فإنو ضامف ،كلك لـ يتعمد.
كىذا ىك األصل ،فاإلنساف إذا أتمف ً
يقكؿ الشيخ الزرقا" :المباشر لمفعل ...ضامف لما تمف بفعمو إذا كاف متعدياً فيو ،كيكفي لككنو متعدياً أف
يتصل فعمو في غير ممكو بما ال مسكغ لو فيو ،سكاء كاف نفس الفعل سائغاً ...أك غير سائغ ،كما لك أراد
ضرب معصكـ فأصاب آخر نظيره ،كأمثاؿ ذلؾ كثيرة ،فيضمف حينئذ "كاف لـ يتعمد "اإلتبلؼ ،ألف الخطأ
يرفع عنو إثـ مباشرة اإلتبلؼ ،كال يرفع عنو ضماف المتمف بعد أف كاف متعدياً ،كألف المباشرة عمة صالحة
كسبب مستقل لئلتبلؼ ،فبل يصمح عدـ التعمد أف يككف عذ اًر مسقطاً لمحكـ ،كىك الضماف عف المباشر
)ٔ)

المثمي :ما يكجد منو في السكؽ بدكف تفاكت يعتد بو ،التعريفات الفقيية صٗ.ٜٔ

)ٕ)

مجمة األحكاـ العدلية صٓ ،ٛمادة رقـ  .ٗٔٙالقيمي :ما ال يكجد لو مثل في السكؽ ،أك يكجد لكف مع التفاكت المعتد بو

في القيمة ،التعريفات الفقيية ص.ٜٔٚ
)ٖ)

المغنيٗ.ٖٜٜ/

)ٗ)

أخرجو اإلماـ ابف ماجو في السنف ،كتاب الصدقات  ،باب العاريةٕ ، ٕٛٓ/قاؿ عنو األلباني ضعيف ،ضعيف الجامع

الصغير كزيادتو ص.٘ٗٚ
)٘) الفقو اإلسبلمي كأدلتوٗ.ٖٔٚٙ/
))ٙ

مجمة األحكاـ العدلية ص ،ٕٚمادة رقـٕٜكنصيا":المباشر ضامف كاف لـ يتعمد".

) )ٚمجمع الضمانات ص٘.ٔٙ
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المتعدؼ"(ٔ).
متعديا،
فإذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤكلية عمى المباشر دكف المتسببِ ،إالَّ إذا كاف المتسبب
ً
ٍ
متعد(ٕ) ،كعميو الضماف إذا كاف تأثير المباشرة منفرداً أقكػ في الجناية؛ كمف حفر حفرة أك بئ اًر
كالمباشر غير ّ
المردؼ؛ ألنو المباشر كالمتسبب
في الطريق العاـ دكف إذف السمطات ،كجاء آخر كأردػ غيره في البئر ضمف ُ
لك انفرد تسببو ال يؤدؼ لمقتل ،ككذلؾ الممسؾ شخص لغيره ليقتمو كما سبق ،ككذلؾ لك رمى سيماً إلى ىدؼ

في ممكو فأصاب إنساناً ضمف(ٖ).

كمؤدػ ذلؾ أف المباشر في الجناية يضمف نتيجة فعمو ،حتى لك لـ يثبت صدكر أؼ تعد أك تعمد منو،

كالمتسبب ال ُيسأؿ إال في حالة ثبكت تعمده أك تعديو.
كاإلتبلؼ ال يشترط فيو القصد حتى يضمف المتمِف؛ بل يضمف عمى كل حاؿ؛ لذلؾ يضمف الصغير في

شيئا.
مالو ،كالمجنكف في مالو إذا أتمف ً

الفرع الثالث -ضماف المتسبب كحده.

األصل في الشريعة اإلسبلمية أف المباشر كالمتسبب كبلىما مسئكؿ جنائياً عف فعمو ،كالمتسبب كما سبق ال
يحصل التمف مباشرة ،كانما بكاسطة ،لذلؾ ال يمزـ تساكؼ المتسبب كالمباشر في العقكبة إال إذا تغمب السبب
عمى المباشرة ،كلـ تكف المباشرة عدكاناً ،كفي ىذه الحالة تككف المسئكلية عمى المتسبب دكف المباشر ،كقتل
المحككـ عميو باإلعداـ بناء عمى شيادة الزكر ،فتنفيذ الحكـ بمعرفة الجبلد ىك المباشرة كشيادة الزكر ىي

السبب ،كلما كاف فعل الجبلد ال يعتبر عدكاناً كاف صاحب السبب أؼ شاىد الزكر ىك القاتل ،كىكذا كمما
تغمب السبب عمى المباشرة انتفت مسئكلية المباشر ،ككقعت المسئكلية عمى عاتق صاحب السبب(ٗ).

قاؿ السرخسي" :فيقاـ السبب القكؼ مقاـ المباشرة...إال أف المتسبب إذا قصد شخصاً بعينو يككف عامداً،
فيمزمو القكد ،كاذا لـ يقصد بتسببو شخصاً بعينو ،فيك بمنزلة المخطئ ،فتمزمو الدية"(٘).
كقاؿ الكاساني" :التسبيب قد يمحق بالقتل إذا كاف المسبب متعدياً في التسبيب"(.)ٙ

كقاؿ ابف قدامة" :كيجب الضماف بالسبب ،كما يجب بالمباشرة ،فإذا حفر بئ اًر في طريق لغير مصمحة

ماء ،أك كضع فيو
المسمميف ،أك في ممؾ غيره بغير إذنو ،أك كضع في ذلؾ حج اًر أك حديدة ،أك صب فيو ً
قشر بطيخ أك نحكه ،كىمؾ فيو إنساف أك دابة ،ضمنو؛ ألنو تمف بعدكانو فضمنو ،كما لك جنى عميو"(.)ٚ
)ٔ)

شرح القكاعد الفقيية صٖ٘ٗ.

)ٕ)

تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ.ٕٔ٘/ٙ

)ٖ)

مجمع الضمانات ص٘.ٔٙ

)ٗ) التشريع الجنائئ.ٗ٘ٙ/
)٘) المبسكط لمسرخسيٕٗ.ٖٚ/
) )ٙبدائع الصنائع.ٕٚٗ/ٚ
) )ٚالمغني.ٕٖٗ/ٛ
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كالمراد بضماف المتسبب كحده أف يتحمل النتيجة اإلجرامية دكف المباشر كيككف ذلؾ النتفاء إثر المباشر
كضعفو كقكة أثر المتسبب.

أمثمة ذكرىا الفقياء عمى تضميف المتسبب كحده:

ٔ -لك ألقى حية أك عقرباً في الطريق فمدغت إنساناً فضمانو عمى الممقي؛ ألنو متعد في اإللقاء إال إذا
عدلت عف ذلؾ المكضع إلى مكضع آخر(ٔ).

ٕ -رجل حفر بئ اًر في طريق المسمميف فكقع فييا أحد ،أك رش طريق المسمميف فزلق أحد فمات ،أك أشرع
جناحاً أك ميزاباً فعطب بيما إنساف أك كضع حج اًر أك خشباً في طريق المسمميف فكقع عميو أسناف فيمؾ
كنحكه ،فبل كفارة فييا عمى المتسبب كالدية عمى العاقمة(ٕ).

ٖ -ككذلؾ رجل أمر صبياً أف يقتل رجبلً فقتمو فضمنت عاقمة الصبي الدية رجعت بيا عمى عاقمة اْلمر؛
ألف اْلمر م تسبب متعد ،فإنو استعمل الصبي في أمر لحقو فيو تبعة ،فيثبت لعاقمتو حق الرجكع بما أدكا
عمى اْلمر ،غير أنو إف كاف اْلمر يثبت األمر بالبينة فرجكعيـ عمى عاقمة اْلمر؛ ألف التسبب في الجناية

ال يككف فكؽ المباشرة(ٖ).

ٗ -الشيكد إف رجعكا بعد الرجـ يضمنكف الدية ألنيـ تسببكا إلى قتمو ،كالمتسبب تجب عميو الدية كحافر
البئر(ٗ).

٘ -إذا مات إنساف بسقكط ردـ أك ميزاب أك متاع بيت فديتو عمى عاقمة مف أخرجو إلى الطريق؛ ألنو
متسبب ليبلكو متعد في إحداث ما يتضرر بو المارة بإشغاؿ ىكاء الطريق بو ،أك بإحداث ما يحكؿ بينيـ
كبيف الطريق(٘).
 -ٙكلك حمل حمبلً في الطريق فكقع عمى شيء فأتمفو ضمف؛ ألنو أثر فعمو أصمو مف كضع في طريق ال
يممكو شيئاً فتمف بو شيء ضمف(.)ٙ
شركط ضماف المتسبب:
ٔ -التعدؼ :أؼ أف يفعل المتسبب فعبلً يككف متعدياً فيو؛ كحافر البئر في الطريق العاـ بدكف أذف السمطاف،
كلك أحرؽ شخص أعشاباً جافة في أرضو فسرت النار إلى شيء ألحد ما فأحرقتو فبل ضماف عميو ،إال إذا
كاف متعدياً بأف كاف إحراؽ األعشاب في يكـ شديد الريح.
)ٔ) بدائع الصنائع.ٕٖٚ/ٚ
)ٕ) النتف في الفتاكػ لمسغدؼٕ.ٜٙٚ/
)ٖ) المبسكط لمسرخسي.ٜ٘/ٕٕ،ٖٔ٘/ٕٚ
)ٗ) االختيارٗ.ٛٔ/
)٘) تبيف الحقائق.ٖٔٗ/ٙ
) )ٙمجمع الضمانات ص.ٜٔٗ
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ٕ -التعمد :كىك أف يصدر الفعل عف قصد كارادة.

ٖ -أف يؤدؼ السبب إلى النتيجة قطعاً ،دكف تدخل سبب آخر بحسب العادة(.)0
الفرع الرابع -تضميف المباشر كالمتسبب معاً:

كمعنى ذلؾ أف يتساكػ المباشر مع المتسبب في الضماف ،كذلؾ نتيجة األثر المترتب عمى جنايتيما.

قاؿ ابف رجب" :إذا استند إتبلؼ أمكاؿ اْلدمييف كنفكسيـ إلى مباشرة كسبب ،تعمق الضماف بالمباشرة دكف
السبب ،إال إذا كانت المباشرة مبنية عمى السبب كناشئة عنو ،سكاء كانت ممجئة ،ثـ إف كانت المباشرة

كالحالة ىذه ال عدكاف فييا بالكمية استقل السبب كحده بالضماف ،كاف كاف فييا عدكاف شاركت السبب في

الضماف"(ٕ).

كالسبب إذا كاف لو تأثير في انفراده عف المباشرة فيشترؾ المتسبب مع المباشر في الضماف(ٖ).

كالمباشر مقدـ عمى المتسبب إذا ضعف السبب كأما إذا قكؼ السبب فإف الضماف عمييما معاً(ٗ).

أمثمة عمى تضميف المباشر كالمتسبب معاً:

ٔ -مف حفر بئ اًر لشخص معيف ثـ جاء غيره فألقاه فيو.

ٕ -الشيكد إذا شيدكا عمى إنساف بما يكجب القتل إما قصاصاً أك بالردة أك بالزنا ،كىك محصف ،فحكـ
القاضي بشيادتيـ ،كقتل بمكجبيا ،ثـ رجعكا ،كقالكا :تعمدنا ،كعممنا أنو يقتل بشيادتنا ،لزميـ القصاص.

كره بالضماف؛ ألف اإلكراه تسبب إلى اإلتبلؼ.
الم َ
ٖ -كاذا أتمف ماؿ الغير َ
مكرىاً ،كاف لممالؾ مطالبة ُ
ٗ -مف أكره رجبلً عمى قتل رجل ظمماً ُقتل المباشر ،إذ ال خبلؼ أف اإلكراه ال يبيح لو قتل مسمـ ظمماً،
ِ
المكره أيضاً؛ ألف القاتل كآلة.
كيقتل
ُ
٘ -كل شيء ضمنو الراكب ضمنو السائق كالقائد؛ ألنيما مسبباف بمباشرتيما.

 -ٙلك تجاذب رجبلف فقطع إنساف الحبل بينيما فكقع كل منيما عمى القفا فمات فديتيما عمى عاقمة القاطع؛
لتسببو بالقطع.

 -ٚلك نخس الدابة رجل فكطئت إنساناً ،فالضماف عمييما إف كطئت في فكر النخس؛ ألف المكت حصل
بثقل الراكب كفعل الناخس فيككف مضافاً إلييما(٘).
)ٔ)

أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽٕ ،ٕٚ/ٗ-ٕٓٛ/القكاعد البف رجب صٕٗٓ ،مجمة األحكاـ العدلية ص ،ٜٔٚمادة رقـ

ٕٗ ،ٜدرر الحكاـٔ ،ٜٗ/الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٖٖٗٛ/ٙ
)ٕ) القكاعد البف رجب صٗ.ٕٛ
)ٖ) تبييف الحقائق ،ٔ٘ٓ/ٙالدر المختار صٕٓ.ٚ
)ٗ) شرح مختصر خميل لمخرشي.ٔٗٓ/ٙ
)٘)

البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٕٜ٘/تكممة البحر الرائق لمطكرؼ كمعو البحر الرائق  ،ٕٗٔ/ٛالدر المختار صٕٓ ،ٚالتاج

كاإلكميل ،ٖٓٚ/ٛالشرح الكبير مع حاشية الدسكقيٗ ،ٕٗٙ/حاشية الصاكؼ عمى الشرح الصغيرٗ ،ٖٗ٘/العزيز شرح
الكجيزٓٔ ،ٕٜٔ/كفاية النبيو ،ٖٚ/ٔٙالمسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييفٕ.ٕ٘ٛ/
- 047 -

الخاتمة
الحمد هلل رب العالميف ،حمد الشاكريف ،العارفيف ،الحمد هلل حتى يرضى ،كالحمد هللا بعد الرضى ،كالصبلة
كالسبلـ عمى خير األناـ ،أما بعد:

فقد أكرمني هللا  ،كتفضل عمي أف درست جزءاً مف الفقو اإلسبلمي ،كانني أحمد هللا عز كجل الذؼ أعانني
عمى إتماـ ىذه الرسالة ،كالتي أرجك هللا العمي العظيـ أف تككف في خدمة اإلسبلـ كالمسمميف.
كبعد دراستي ليذا المكضكع فإنني أكرد في ختامو أىـ النتائج كالتكصيات:

النتائج:

أكلً -إف قتل النفس بغير حق مف أعظـ الكبائر.
ثانيا -قد يتخذ القاتل كسائل كحيبلً ليفمت مف العقاب؛ لذلؾ يجب عمى الفقيو اإللماـ بأحكاؿ الجناية حتى
ً
يستطيع إسقاط الحكـ عمى الكاقعة.

ثالثاً -المباشر ىك مف حصل الجناية بفعمو كبدكف كاسطة لذلؾ يضمف كاف لـ يتعد أك يتعمد.
رابعاً -المتسبب ال تحصل الجناية بفعمو كانما بكاسطة؛ لذلؾ ال يضمف إال إذا تعدػ.

خامساً -القصاص يجرؼ عمى المباشر كالمتسبب إذا تعمد كل منيما القتل.

كل حسب
سادس ًا -االشتراؾ الجنائي ال يرفع المسئكلية الجناية بل يجب مسائمة جميع المشتركيف في الجناية ٌ
دكره ؛ لئبل يتخذ ذلؾ ذريعة لئلفبلت مف العقاب.
سابعاً -القتل بالمثقل الكبير قتل عمد ألنو يقتل غالباً.

ثامناً -مف قتل غيره بالنار يقتل بيا ألنو ال مثمة في ذلؾ.

تاسعاً -غرز اإلبرة في مقتل قتل عمد ألف غرزىا في مقتل دليل عمى قصد القتل.

عاش ًار -يجب القصاص في القسامة إذا عيف الجاني حفظاً لمدماء.

الحادي عشر -عمى مف كمف بقتل المتظاىريف الفرار كالمخالفة ألنيا معصية هلل.

التكصيات:

أكلً -أكصي نفسي كطبلب العمـ الشرعي بدراسة الفقو اإلسبلمي ،فيك الصمة بيف ماضي األمة كحاضرىا،
كتقديمو لمناس بشكل ميسر ليسيل عمى الجميع االستفادة.

ثانياً -أكصي العمماء كطمبة العمـ بعمل ندكات ألىل الحل كالعقد كتعميميـ األحكاـ الشرعية في الجنايات
ككيفية القضاء فييا.

ثالثاً -أكصي مف بيده القرار الرجكع لمشريعة في التحكيـ  ،كخاص ًة في مسائل الدماء.
ىذا كأسأؿ هللا العمي العظيـ القبكؿ كالتكفيق كالسداد ،كصل الميـ كسمـ عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو
كمف كاالىـ ،كالحمد هلل رب العالميف.
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املصادر واملراجع

فيرس المصادر والمراجع(ٔ).
أولا -القرآن الكريم.
ثانيا -تفسير القرآن وعمومو.
ـ

اسـ الكتاب

ٔ

أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصاص الحنفي ،المحقق :دمحم صادؽ القمحاكي ،الناشر:

ٕ

أحكاـ القرآف ،القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المالكي ،راجع أصكلو كخرج أحاديثو َّ
كعمق

ٖ

تفسير القرآف العظيـ ،أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصري ،المحقق :دمحم حسيف شمس

ٗ

تفسير القرآف ،أبك المظفر ،منصكر بف دمحم بف عبد الجبار السمعاني ،المحقق :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ

٘

تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف ،دمحم األميف بف عبد هللا األرمي ،إشراؼ كمراجعة:

ٙ

تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ،ينسب :لعبد هللا بف عباس ،جمعو :أبك طاىر دمحم بف يعقكب

ٚ

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،أبك عبد هللا دمحم بف أحمد القرطبي ،تحقيق :أحمد البردكني

ٛ

ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ ،دمحم عمي الصابكني ،الناشر :مكتبة الغزالي ،دمشق ،مؤسسة مناىل

ٜ

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف

دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،تاريخ الطبع ٔٗٓ٘ :ىػ.

عميو :دمحم عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :الثالثة ٕٖٓٓ،ـ.

الديف ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٜٔٗٔىػ.

بف عباس بف غنيـ ،الناشر :دار الكطف ،الرياض ،السعكدية ،الطبعة :األكلىٜٜٔٚ،ـ.

الدكتكر ىاشـ دمحم عمي بف حسيف ميدي ،الناشر :دار طكؽ النجاة ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٔ،ـ
الفيركزآبادى ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،بدكف طبعة.

كابراىيـ أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية ،القاىرة ،الطبعة :الثانيةٜٔٙٗ،ـ.

العرفاف ،بيركت ،الطبعة ،الثالثة ٜٔٛٓ ،ـ.

عطية األندلسي المحاربي ،المحقق :عبد السالـ عبد الشافي دمحم ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت

الطبعة :األكلىٕٕٗٔ ىػ.
ٓٔ

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمل مف فنكف عمكمو ،أبك دمحم مكي
بف أبي طالب َح ّمكش بف دمحم القرطبي المالكي ،المحقق :مجمكعة رسائل جامعية بكمية الدراسات العميا
كالبحث العممي ،جامعة الشارقة ،بإشراؼ أ .د :الشاىد البكشيخي ،الناشر :مجمكعة بحكث الكتاب
كالسنة ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٛـ.

)ٔ)

رتبت المراجع حسب الحركؼ اليجاء.
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ثالث ا -الحديث الشريف وعمومو:
ٔٔ

إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل ،دمحم ناصر الديف األلباني ،إشراؼ :زىير الشاكيش،
الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة :الثانية ٜ٘ٔٛـ ،مع إضافة كتاب  :التكميل لما فات
تخريجو مف إركاء الغميل صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ  ،كذلؾ في مكاضعو المالئمة مف ىامش

الكتاب  ،ككذا إضافة بعض االستدراكات الميمة كتخريجات ألحاديث لـ يعثر عمييا الشيخ كال صاحب
التكميل.
ٕٔ

االستذكار ،أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر القرطبي ،تحقيق :سالـ دمحم عطا ،دمحم عمي
معكض ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٕٓٓٓـ.

ٖٔ

اإلفصاح عف معاني الصحاح ،يحيى بف ( ُى َب ْي َرة بف) دمحم بف ىبيرة الذىمي الشيباني ،المحقق :فؤاد عبد
ّ
المنعـ أحمد ،الناشر :دار الكطف ،سنة النشرٔٗٔٚ :ىػ.

ٗٔ

طريفي
التحجيل في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميل ،عبد العزيز بف مرزكؽ ال ّ

٘ٔ

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو ،كشاذه مف محفكظو ،دمحم بف حباف

الناشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة :األكلىٕٔٓٓ ـ.

ابف أحمد بف حباف ،أبك حاتـ ،الدارمي ،ترتيب :عمي بف بمباف بف عبد هللا ،كالتعميقات الحساف :دمحم
ناصر الديف األلباني ،الناشر :دار باكزير لمنشر كالتكزيع ،جدة ،الطبعة :األكلىٖٕٓٓ ـ.

ٔٙ

التكضيح لشرح الجامع الصحيح ،ابف الممقف عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ،المحقق :دار الفالح
لمبحث العممي كتحقيق التراث ،الناشر :دار النكادر ،دمشق ،الطبعة األكلى  ٕٓٓٛـ.

ٔٚ

التيسير بشرح الجامع الصغير ،دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف
الحدادي ثـ المناكي ،الناشر :مكتبة اإلماـ الشافعي – الرياض ،الطبعة :الثالثةٜٔٛٛـ.

ٔٛ

الدراية في تخريج أحاديث اليداية ،أحمد بف عمي بف دمحم بف حجر العسقالني ،المحقق  :السيد عبد هللا
ىاشـ اليماني المدني ،الناشر  :دار المعرفة ،بيركت.

ٜٔ

رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ ،عمر بف عمي بف سالـ بف صدقة المخمي ،تحقيق كدراسة :نكر
الديف طالب ،الناشر :دار النكادر ،سكريا ،الطبعة :األكلىٕٓٔٓ ـ.

ٕٓ

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،دمحم ناصر الديف األلباني ،الناشر :مكتبة
المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة :األكلىٜٜٔ٘ ، ،ـ إلىٕٕٓٓ ـ.

ٕٔ

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة ،دمحم ناصر الديف األلباني ،دار النشر:
دار المعارؼ ،الرياض ،الطبعة :األكلىٕ ٜٜٔـ.

ٕٕ

سنف ابف ماجو ،ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار

ٖٕ

إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البابي الحمبي.
الس ِجستاني المحقق :شعيب األرنؤكط ،مح َّمد ِ
ِ
كامل قره
َ
َ
سنف أبي داكد ،أبك داكد سميماف بف األشعث ّ ْ
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بممي ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األكلىٕٜٓٓـ.
ٕٗ

سنف الترمذي ،دمحم بف عيسى بف َس ْكرة الترمذي ،أبك عيسى ،المحقق :بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت ،سنة النشر ٜٜٔٛ :ـ.

ٕ٘

سنف الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني ،حققو كضبط نصو كعمق عميو :شعيب
االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيف حرز هللا ،أحمد برىكـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت

 ،الطبعة :األكلىٕٗٓٓ ـ.
ٕٙ

السنف الصغرى ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ،تحقيق :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتب

ٕٚ

السنف الصغير لمبييقي ،أحمد بف الحسيف عمي أبك بكر البييقي ،المحقق :عبد المعطي أميف قمعجي،

ٕٛ

السنف الكبرى ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف أبك بكر البييقي ،المحقق :دمحم عبد القادر عطا ،الناشر:

ٕٜ

شرح سنف النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ،دمحم بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي
الكَّل ِكي ،الناشر :دار المعراج الدكلية لمنشر كدار آؿ بركـ لمنشر كالتكزيع [،الطبعة :األكلىٜٜٔٙـ
َ
إلىٖٕٓٓ ـ.

ٖٓ

شرح صحيح البخارى البف بطاؿ ،أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ ،تحقيق :أبك تميـ ياسر بف

ٖٔ

عي ،عبد الكريـ بف دمحم بف عبد الكريـ ،أبك القاسـ الرافعي القزكيني ،المحقق :أبك بكر
مسند الشاف ِ
شرح ْ
ّ
اإلسالمية إدارة الشؤكف ِ
محمد بكر زىراف ،الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف ِ
اإلسالمية ،قطر،
كائل
َّ

ٕٖ

شرح معاني اآلثار ،أبك جعفر أحمد بف دمحم المصري المعركؼ بالطحاكي ،حققو كقدـ لو :دمحم زىري

المطبكعات اإلسالمية – حمب ،الطبعة :الثانيةٜٔٛٙـ.

دار النشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ػ باكستاف ،الطبعة :األكلىٜٜٔٛـ.
دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :الثالثةٖٕٓٓ ـ.

إبراىيـ ،دار النشر :مكتبة الرشد  ،الرياض ،الطبعة :الثانيةٖٕٓٓـ.

الطبعة :األكلى ٕٓٓٚ،ـ.

النجار ،دمحم سيد جاد الحق ،راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسف عبد الرحمف المرعشمي ،الناشر:
عالـ الكتب ،الطبعةٜٜٔٗ:ـ.

ٖٖ

صحيح البخاري ،دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخاري الجعفي ،المحقق :دمحم زىير بف ناصر الناصر،

الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األكلى،
ٕٕٗٔىػ.

ٖٗ

صحيح الجامع الصغير كزياداتو ،أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلباني ،الناشر :المكتب اإلسالمي،

ٖ٘

صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري ،المحقق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر:

بدكف طبعة.

دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

- 041 -

ٖٙ

ضعيف الجامع الصغير كزيادتو ،أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ،

األشقكدري األلباني ،أشرؼ عمى طبعو :زىير الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،الطبعة :المجددة
كالمزيدة كالمنقحة.

ٖٚ

ضعيف سنف الترمذي ،دمحم ناصر الديف األلباني ،أشرؼ عمى طباعتو كالتعميق عميو :زىير الشاكيش

بتكميف :مف مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،تكزيع :المكتب االسالمي ،بيركت ،الطبعة:

األكلىٔ ٜٜٔـ.
ٖٛ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العيني ،الناشر :دار

ٖٜ

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي ،الناشر :دار المعرفة،

إحياء التراث العربي ،بيركت ،بدكف طبعة.

بيركتٖٜٔٚ ،ق ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى

طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العالمة :عبد العزيز بف عبد هللا بف باز.
ٓٗ

كشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ ،دمحم بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي ،اعتنى بو تحقيقا كضبطا

كتخريجا :نكر الديف طالب ،الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،الككيت ،دار النكادر ،سكريا،

الطبعة :األكلى ٕٓٓٚـ.
ٔٗ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،عمي بف دمحم اليركي القاري الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة:
األكلىٕٕٓٓ،ـ.

ٕٗ

المستدرؾ عمى الصحيحيف ،أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا النيسابكري ،تحقيق :مصطفى عبد القادر

ٖٗ

المسند ،دمحم بف إدريس الشافعي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت  ،صححت ىذه النسخة :عمى

ٗٗ

مسند اإلماـ أحمد بف حنبل ،أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني ،المحقق :شعيب األرنؤكط ،

عطا ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٓٔـ.

النسخة المطبكعة في مطبعة بكالؽ األميرية كالنسخة المطبكعة في بالد اليند ،عاـ النشرٔٗٓٓ :ىػ.

عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

األكلىٕٔٓٓ ـ.
٘ٗ

مسند الدارمي المعركؼ بسنف الدارمي ،أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف الدارمي ،المحقق :نبيل ىاشـ
الغمري ،الناشر :دار البشائر بيركت ،الطبعة :األكلىٖٕٔٓـ.

ٗٙ

مشكاة المصابيح ،دمحم بف عبد هللا الخطيب العمري ،أبك عبد هللا  ،التبريزي ،المحقق :دمحم ناصر الديف
األلباني ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة الثالثة ٜٔٛ٘ ،ـ.

ٗٚ

المصنف ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني ،المحقق :حبيب الرحمف األعظمي ،الناشر:
المجمس العممي ،اليند ،الطبعة :الثانيةٖٔٗٓ،ق.

ٗٛ

المصنف في األحاديث كاآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ ،المحقق :كماؿ
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يكسف الحكت ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األكلىٜٔٗٓ ،ق.

ٜٗ

المعجـ األكسط ،سميماف بف أحمد المخمي الطبراني ،المحقق :طارؽ بف عكض هللا بف دمحم  ،عبد
المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،الناشر :دار الحرميف ،القاىرة.

ٓ٘

معرفة السنف كاآلثار ،أحمد بف الحسيف بف عمي  ،أبك بكر البييقي ،المحقق :عبد المعطي أميف قمعجي،
الناشركف :جامعة الدراسات اإلسالمية كراتشي ،باكستاف ،دار قتيبة دمشق ،بيركت ،دار الكعي حمب،

دمشق ،دار الكفاء المنصكرة ،القاىرة ،الطبعة :األكلىٜٜٔٔـ.
ٔ٘

ص َن َع ُو :شادي بف دمحم بف سالـ آؿ نعماف،
مكسكعة األلباني ،أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف األلبانيَ ،
الناشر :مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيق التراث كالترجمة ،صنعاء ،اليمف ،الطبعة:

ٕ٘

مكطأ اإلماـ مالؾ ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ،صححو كرقمو كخرج أحاديثو

ٖ٘

نيل األكطار شرح منتقى األخبار ،دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني ،تحقيق :عصاـ الديف

األكلىٕٓٔٓ ـ.

كعمق عميو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيركتٜٔٛ٘ ،ـ.

الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة :األكلىٖٜٜٔـ.

رابعا -الفقو:
الفقو الحنفي:
ٗ٘

االختيار لتعميل المختار ،عبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي ،عمييا تعميقات :الشيخ محمكد

٘٘

األصل المعركؼ بالمبسكط ،أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني ،المحقق :أبك الكفا األفغاني

٘ٙ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي ،الناشر:

٘ٚ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري ،كفي آخره:

أبك دقيقة ،الناشر :مطبعة الحمبي ،القاىرة ،كصكرتيا دار الكتب العممية ،بيركت ،تاريخ النشر ٜٖٔٚـ.
الناشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمية ،كراتشي.
دار الكتب العممية ،الطبعة :الثانيةٜٔٛٙـ.

تكممة البحر الرائق لدمحم بف حسيف بف عمي الطكري الحنفي القادري كبالحاشية :منحة الخالق البف
عابديف ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية ،بدكف تاريخ.

٘ٛ

البناية شرح اليداية ،أبك دمحم محمكد بف أحمد الحنفي بدر الديف العينى ،الناشر :دار الكتب العممية،

ٜ٘

تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق كحاشية ِ
الشْمِب ِي ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف الزيمعي
ّ ّ
الشْمِب ُّي ،الناشر :المطبعة الكبرى األميرية ،بكالؽ ،القاىرة ،الطبعة:
الحنفي ،الحاشية :أحمد بف دمحم ِّ
األكلىٖٖٔٔىػ.

بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٓ ـ.
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ٓٙ

تحفة الفقياء ،دمحم بف أحمد  ،أبك بكر عالء الديف السمرقندي ،الناشر :دار الكتب العممية ،لبناف،

ٔٙ

تحفة الممكؾ في فقو مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف ،دمحم بف أبي بكر ابف عبد القادر الحنفي الرازي،

ٕٙ

الجامع الصغير كشرحو النافع الكبير لمف يطالع الجامع الصغير ،مؤلف الجامع الصغير :أبك عبد هللا

الطبعة :الثانيةٗ ٜٜٔـ.

المحقق :د .عبد هللا نذير أحمد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،بيركت الطبعة :األكلىٔٗٔٚ ،ق.

دمحم بف الحسف الشيباني ،مؤلف النافع الكبير :دمحم عبد الحي بف دمحم عبد الحميـ األنصاري المكنكي

اليندي ،أبك الحسنات ،الناشر :عالـ الكتب ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٔٗٓٙ ،ىػ.
ٖٙ

الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكري ،أبك بكر بف عمي بف دمحم الحدادي الحنفي ،الناشر :المطبعة

ٗٙ

ِ
صني المعركؼ بعالء الديف
الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار ،دمحم بف عمي بف دمحم الح ْ
الحصكفي الحنفي ،المحقق :عبد المنعـ خميل إبراىيـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة:

الخيرية ،الطبعة :األكلىٕٕٖٔىػ.

األكلىٕٕٓٓـ.
٘ٙ

درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير بمال خسرك الناشر :دار إحياء الكتب

ٙٙ

رد المحتار عمى الدر المختار ،دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي ،الناشر :دار

العربية ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

الفكر ،بيركت ،الطبعة :الثانيةٕٜٜٔـ.
ٙٚ

شرح الشفا ،عمي بف سمطاف دمحم ،أبك الحسف نكر الديف المال اليركي القاري ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٔ ،ىػ.

ٙٛ

شرح مختصر الطحاكي ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصاص الحنفي ،المحقق :د .عصمت هللا
عنايت هللا دمحم ،أ .د .سائد بكداش ،د دمحم عبيد هللا خاف ،د زينب دمحم حسف فالتة ،أعد الكتاب لمطباعة

كراجعو كصححو أ .د .سائد بكداش ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،كدار السراج ،الطبعة :األكلى،
ٕٓٔٓ ـ.

ٜٙ

العناية شرح اليداية ،دمحم بف دمحم بف محمكد البابرتي ،الناشر :دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
ِ
ِ
الديف
عيكف اْلمسائل ،أبك الميث نصر بف دمحم بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندي ،تحقيق :د .صالح ّ
الناىي ،الناشر :مطبعة أسعد ،عاـ النشرٖٔٛٙ :ىػ.

ٔٚ

الفتاكى اليندية ،لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثانية ٖٔٔٓ ،ىػ.

ٓٚ

ٕٚ
ٖٚ

فتح القدير ،كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ ،الناشر :دار الفكر ،بدكف
طبعة كبدكف تاريخ.

قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار ،المؤلف :دمحم أميف بف عمر
بف عبد العزيز عابديف  ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت  ،بدكف طبعة.
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ٗٚ

كنز الدقائق ،أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافع الديف النسفي ،المحقق :أ .د .سائد بكداش

٘ٚ

المباب في شرح الكتاب ،عبد الغني بف طالب الغنيمي الحنفي ،حققو كفصمو كضبطو ،كعمق حكاشيو:

ٚٙ

المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ،دمحم عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصاري ،المحقق :د.

ٚٚ

الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،دار السراج ،الطبعة :األكلىٕٓٔٔ،ـ.
دمحم محيي الديف عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العممية ،بيركت.

دمحم فضل عبد العزيز المراد ،الناشر :دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشق ،بيركت ،الطبعة :الثانيةٜٜٗٔـ.
الش ْح َنة الثقفي
لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،أحمد بف دمحم بف دمحم ،أبك الكليد ،لساف الديف ابف ِّ
الحمبي ،الناشر :البابي الحمبي – القاىرة ،الطبعة :الثانيةٜٖٔٚ،ـ.

ٚٛ

المبسكط ،دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي ،الناشر :دار المعرفة – بيركت ،الطبعة:

ٜٚ

متف بداية المبتدي في فقو اإلماـ أبي حنيفة ،عمي بف أبي بكر المرغيناني ،الناشر :مكتبة كمطبعة دمحم

ٓٛ

مجمة األحكاـ العدلية ،لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخالفة العثمانية ،المحقق :نجيب
ِ
تجارت كتب ،آراـ باغ ،كراتشي.
ىكاكيني ،الناشر :نكر دمحم ،كارخانو

ٔٛ

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،عبد الرحمف بف دمحم بف سميماف المدعك بشيخي زاده ،الناشر :دار

ٕٛ

مجمع الضمانات ،أبك دمحم غانـ بف دمحم البغدادي الحنفي ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،بدكف طبعة

ٖٛ

مختصر القدكري في الفقو الحنفي ،أحمد بف دمحم بف أحمد أبك الحسيف القدكري المحقق :كامل دمحم دمحم

بدكف طبعة ،تاريخ النشرٖٜٜٔـ.

عمي صبح ،القاىرة.

إحياء التراث العربي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
كبدكف تاريخ.

عكيضة ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٜٜٔٚـ.
ٗٛ

الحَمبي الحنفي ،المحقق :خرح آياتو كأحاديثو خميل عمراف
ممتقى األبحر ،إبراىيـ بف دمحم بف إبراىيـ َ
المنصكر ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٔٛـ.

٘ٛ

الس ْغدي ،المحقق :المحامي الدكتكر صالح
النتف في الفتاكى ،أبك الحسف عمي بف الحسيف بف دمحم ُّ
الديف الناىي ،الناشر :دار الفرقاف ،مؤسسة الرسالة ،األردف ،بيركت ،الطبعة :الثانيةٜٗٔٛـ.

ٛٙ

اليداية في شرح بداية المبتدي ،عمي بف أبي بكر المرغيناني ،المحقق :طالؿ يكسف ،الناشر :دار احياء
التراث العربي ،بيركت ،بدكف طبعة.

ثانيا -الفقو المالكي:
ٛٚ

إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ ،عبد الرحمف بف دمحم بف عسكر البغدادي،المالكي،

كبيامشو :تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده،

مصر ،الطبعة :الثالثة.
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ٛٛ

أسيل المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ ،أبك بكر بف حسف بف عبد هللا الكشناكي،

ٜٛ

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخالؼ ،القاضي أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادي المالكي،

ٜٓ

بداية المجتيد كنياية المقتصد ،أبك الكليد دمحم بف أحمد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد ،الناشر :دار

ٜٔ

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكي عمى الشرح الصغير ،أبك العباس أحمد بف دمحم

ٕٜ

البياف كالتحصيل كالشرح كالتكجيو كالتعميل لمسائل المستخرجة ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي،

ٖٜ

التاج كاإلكميل لمختصر خميل ،دمحم بف يكسف العبدري المكاؽ المالكي ،الناشر :دار الكتب العممية،

ٜٗ

التبصرة ،عمي بف دمحم الربعي المعركؼ بالمخمي ،دراسة كتحقيق :الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب،

ٜ٘
ٜٙ

الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :الثانية.

المحقق :الحبيب بف طاىر ،الناشر :دار ابف حزـ ،الطبعة :األكلىٜٜٜٔـ.
الحديث ،القاىرة ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرٕٗٓٓ ـ.

الخمكتي ،الشيير بالصاكي المالكي ،الناشر :دار المعارؼ ،الطبعة :بدكف طبعة كتاريخ.

حققو :د دمحم حجي كآخركف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة :الثانية ٜٔٛٛـ.

الطبعة :األكلىٜٜٗٔـ.

الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األكلىٕٔٔٓ ـ.
الج َّالب المالكي ،المحقق :سيد كسركي
التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس ،عبيد هللا بف الحسيف ابف َ
حسف ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٚـ.
التمقيف في الفقو المالكي ،عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي ،المحقق :دمحم بك خبزة
الحسني التطكاني ،الناشر :دار الكتب العممية،الطبعة :األكلىٕٗٓٓـ.

ٜٚ

التنبييات المستنبطة عمى الكتب المدكنة كالمختمطة ،عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي

السبتي ،تحقيق :الدكتكر دمحم الكثيق ،الدكتكر عبد النعيـ حميتي ،الناشر :دار ابف حزـ ،بيركت ،الطبعة:
األكلىٕٔٔٓ ـ.

ٜٛ

التكضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب ،خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندي

المالكي المصري ،المحقق :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،الناشر :مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة
التراث ،الطبعة :األكلىٕٓٓٛـ.

ٜٜ

الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،صالح بف عبد السميع اآلبي األزىري ،الناشر :المكتبة
الثقافية – بيركت ،بدكف طبعة.

ٓٓٔ جامع األميات ،عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ،ابف الحاجب المالكي ،المحقق :أبك عبد الرحمف
األخضر ،الناشر :اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانيةٕٓٓٓـ.

ٔٓٔ الجامع لمسائل المدكنة ،أبك بكر دمحم بف عبد هللا بف يكنس التميمي الصقمي ،المحقق :مجمكعة باحثيف
في رسائل دكتكراه ،الناشر :معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أـ القرى سمسمة
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الرسائل الجامعية المكصى بطبعيا ،تكزيع :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :األكلىٖٕٔٓ
ـ.

ٕٓٔ حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي ،الناشر :دار الفكر،
الطبعة :بدكف طبعة كتاريخ.

ٖٓٔ حاشية العدكي عمى شرح كفاية الطالب الرباني ،عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدي العدكي ،المحقق:
يكسف الشيخ دمحم البقاعي ،الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرٜٜٗٔـ.

ٗٓٔ الشامل في فقو اإلماـ مالؾ ،بيراـ بف عبد هللا ،أبك البقاء ،السمميالمالكي ،ضبطو كصححو :أحمد بف
عبد الكريـ نجيب ،الناشر :مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،الطبعة :األكلىٕٓٓٛـ.

٘ٓٔ شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني ،قاسـ بف عيسى بف ناجي التنكخي

القيركاني ،أعتنى بو :أحمد فريد المزيدي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة:
األكلى ٕٓٓٚـ.

 ٔٓٙالذخيرة ،أبك العباس أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة :األكلىٗ ٜٜٔـ.

 ٔٓٚالرسالة ،أبك دمحم عبد هللا بف أبي زيد عبد الرحمف النفزي ،القيركاني ،المالكي ،الناشر :دار الفكر ،بدكف
طبعة.

 ٔٓٛشرح ُّ
الزرقاني عمى مختصر خميمكمعو :الفتح الرباني فيما ذىل عنو الزرقاني ،عبد الباقي بف يكسف بف
أحمد الزرقاني المصري ،ضبطو كصححو كخرج آياتو :عبد السالـ دمحم أميف ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٕٕٓٓ ـ.

 ٜٔٓشرح زركؽ عمى متف الرسالة البف أبي زيد القيركاني ،أحمد بف أحمد بف دمحم البرنسي ،المعركؼ بػ
زركؽ ،أعتنى بو :أحمد فريد المزيدي ،الناشر :دار الكتب العممية ،لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٙـ.

ٓٔٔ شرح مختصر خميل لمخرشي ،دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي أبك عبد هللا ،الناشر :دار الفكر لمطباعة
بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة كتاريخ.

ٔٔٔ عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ،عبد هللا بف نجـ بف شاس المالكي ،دراسة كتحقيق :أ .د.
حميد بف دمحم لحمر ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة :األكلىٖٕٓٓ ـ.

ٕٔٔ عيكف المسائل ،أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي ،دراسة كتحقيق :عمي
محمد إبراىيـ بكركيبة ،الناشر :دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٕٜٓٓـ.
َّ

ٖٔٔ الكافي في فقو أىل المدينة ،أبك عمر يكسف بف عبد هللا عبد البر القرطبي ،المحقق :دمحم دمحم أحيد كلد
ماديؾ المكريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،الطبعة :الثانيةٜٓٔٛـ.

ٗٔٔ المدكنة ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة:
األكلىٜٜٗٔـ.
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٘ٔٔ المقدمات المميدات ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي ،تحقيق :الدكتكر دمحم حجي ،الناشر :دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٜٔٛٛـ.

 ٔٔٙمناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل في شرح المدكنة ،كحل مشكالتيا ،أبك الحسف عمي بف سعيد

مياطي ،أحمد بف عمي ،الناشر :دار ابف حزـ ،الطبعة ٕٓٓٚـ.
الرجراجي ،اعتنى بو :أبك الفضل ّ
الد َ
ّ
 ٔٔٚمنح الجميل شرح مختصر خميل ،دمحم بف أحمد بف دمحم عميش ،أبك عبد هللا المالكي ،الناشر :دار الفكر،
بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشرٜٜٔٛـ.

 ٔٔٛمكاىب الجميل في شرح مختصر خميل ،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف ،المعركؼ بالحطاب
المالكي ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثةٕٜٜٔـ.

 ٜٔٔمكاىب الجميل مف أدلة خميل ،أحمد بف أحمد الجنكي الشنقيطي ،دار إحياء التراث ،بدكف طبعة.
الزيادات عمى ما في المد َّكنة مف غيرىا مف األ ِ
النكادر ك ِّ
ٕٓٔ َّ
ُميات ،أبك دمحم عبد هللا بف أبي زيد عبد الرحمف
َ
َ
النفزي ،القيركاني ،المالكي ،تحقيق ،مجمكعة مف العمماء ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت،
الطبعة :األكلىٜٜٜٔ،ـ.

ثالثا -الفقو الشافعي:
ٕٔٔ أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،زكريا بف دمحم بف زكريا األنصاري ،أبك يحيى ،الناشر :دار
الكتاب اإلسالمي ،بدكف كتاريخ ،كمعو حاشية الرممي الكبير.

ٕٕٔ إعانة الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف ،أبك بكر عثماف بف دمحم شطا الدمياطي الشافعي ،الناشر :دار
الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع ،الطبعة :األكلى ٜٜٔٚـ.

ٖٕٔ األحكاـ السمطانية ،أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب ،الشيير بالماكردي ،الناشر :دار الحديث،
القاىرة ،بدكف طبعة.

ٕٗٔ األشباه كالنظائر ،عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى
ٜٜٔٔـ.

ٕ٘ٔ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،شمس الديف ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،المحقق:
مكتب البحكث كالدراسات ،دار الفكر ،الناشر :دار الفكر ،بيركت.

 ٕٔٙاألـ ،دمحم بف إدريس الشافعي ،الناشر :دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،سنة النشرٜٜٔٓ:ـ.
 ٕٔٚبحر المذىب في فركع المذىب الشافعي الركياني ،أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل الركياني،
المحقق :طارؽ فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٕٜٓٓ ،ـ.

 ٕٔٛالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني الشافعي ،المحقق:
قاسـ دمحم النكري ،الناشر :دار المنياج – جدة ،الطبعة :األكلىٕٓٓٓ ـ.

الب َج ْي َرِمي
 ٕٜٔتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ،حاشية البجيرمي عمى الخطيب ،سميماف بف دمحم بف عمر ُ
ّ
المصري الشافعي ،الناشر :دار الفكر ،بدكف طبعة ،تاريخ النشرٜٜ٘ٔـ.
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ٖٓٔ تحفة المحتاج في شرح المنياج ،أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي ،الناشر :المكتبة التجارية
الكبرى بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم ،بدكف طبعة ،عاـ النشرٖٜٔٛـ ،بأعمى الصفحة حاشية اإلماـ

أحمد بف قاسـ العبادي.

ٖٔٔ التذكرة في الفقو الشافعي البف الممقف ،عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ،تحقيق :دمحم حسف دمحم حسف
إسماعيل ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٙـ.

ٕٖٔ التنبيو في الفقو الشافعي ،أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازي ،الناشر :عالـ الكتب ،بدكف
طبعة.

ٖٖٔ التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكي الشافعي ،المحقق:
عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي دمحم معكض ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٜٜٔٚ،ـ.

ٖٗٔ جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ،دمحم بف أحمد بف عمي بف عبد الخالق ،المنياجي
األسيكطي الشافعي ،حققيا كخرج أحاديثيا :مسعد عبد الحميد دمحم السعدني ،الناشر :دار الكتب العممية
بيركت ،الطبعة :األكلى ٜٜٔٙـ.
ٖ٘ٔ حاشيتا قميكبي كعميرة ،أحمد سالمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ،الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة:
بدكف طبعةٜٜ٘ٔـ.

 ٖٔٙالحاكي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني ،أبك الحسف عمي بف دمحم
الماكردي ،المحقق :الشيخ عمي دمحم معكض ،الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الناشر :دار الكتب

العممية ،بيركت  ،الطبعة :األكلىٜٜٜٔـ.

 ٖٔٚركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككي ،تحقيق :زىير الشاكيش ،الناشر:
المكتب اإلسالمي ،بيركت ،دمشق،عماف ،الطبعة :الثالثةٜٜٔٔـ.

 ٖٔٛالعزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ،عبد الكريـ بف دمحم بف عبد الكريـ ،أبك القاسـ الرافعي،
المحقق :عمي دمحم عكض ،عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعةٜٜٔٚ
ـ.

 ٖٜٔالغرر البيية في شرح البيجة الكردية ،زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصاري ،أبك يحيى ،الناشر:
المطبعة الميمنية ،الطبعة :بدكف طبعة كتاريخ.

ٓٗٔ فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف ،ىك شرح لممؤلف عمى كتابو ىك المسمى قرة العيف بميمات
الديف ،أحمد بف عبد العزيز المميباري ،الناشر :دار بف حزـ ،الطبعة :األكلى.

ٔٗٔ فتح الكىاب بشرح منيج الطالب ىك شرح لممؤلف عمى كتابو ىك منيج الطالب الذي اختصره المؤلف
مف منياج الطالبيف لمنككي ،زكريا بف دمحم بف أحمد األنصاري ،أبك يحيى ،الناشر :دار الفكر لمطباعة
كالنشر ،الطبعةٜٜٗٔـ.
ٕٗٔ فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمل ،المؤلف :سميماف بف عمر بف
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منصكر العجيمي األزىري ،المعركؼ بالجمل ،الناشر :دار الفكر ،بدكف طبعة كتاريخ.
ِ
البغا ،عمي
ٖٗٔ الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ،الدكتكر ُمصطفى الخ ْف ،الدكتكر ُمصطفى ُ
الش ْربجي ،الناشر :دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشق ،الطبعة :الرابعةٕ ٜٜٔـ.
ّ
ٗٗٔ كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار ،أبك بكر بف دمحم الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي،
المحقق :عمي عبد الحميد بمطجي كدمحم كىبي سميماف ،الناشر :دار الخير ،دمشق ،الطبعة :األكلى،
ٗ.ٜٜٔ

٘ٗٔ كفاية النبيو في شرح التنبيو ،أحمد بف دمحم بف عمي األنصاري ،أبك العباس،المعركؼ بابف الرفعة،
المحقق :مجدي دمحم سركر باسمكـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٕٜٓٓ ،ـ.

 ٔٗٙالمباب في الفقو الشافعي ،أحمد بف دمحم بف أحمد بف القاسـ الضبي الشافعي ،المحقق :عبد الكريـ بف
ّ
صنيتاف العمري ،الناشر :دار البخارى ،المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلىٔٗٔٙىػ.
 ٔٗٚالمجمكع شرح الميذب ،مع تكممة السبكي كالمطيعي ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككي،
الناشر :دار الفكر.

 ٔٗٛمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الناشر :دار
الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٜٜٗٔـ.
 ٜٔٗمنياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو ،أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككي ،المحقق :عكض قاسـ أحمد
عكض ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :األكلىٕ٘ٓٓـ.
ٓ٘ٔ الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازي ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بدكف طبعة.

ٔ٘ٔ النجـ الكىاج في شرح المنياج ،دمحم بف مكسى بف عيسى بف عمي َّ
الد ِميري أبك البقاء الشافعي ،الناشر:
دار المنياج ،جدة ،المحقق :لجنة عممية ،الطبعة :األكلىٕٗٓٓـ.
ٕ٘ٔ نياية الزيف في إرشاد المبتدئيف ،دمحم بف عمر نككي الجاكي ،الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة:
األكلى.
ٖ٘ٔ نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة الرممي الناشر :دار الفكر ،بيركت،
الطبعةٜٗٔٛـ ،كمعو حاشية الشبراممسي كحاشية المغربي الرشيدي.
ٗ٘ٔ نياية المطمب في دراية المذىب ،عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف بف دمحم الجكيني ،الممقب بإماـ
الديب ،الناشر :دار المنياج ،الطبعة:
الحرميف ،حققو كصنع فيارسو :أ .د عبد العظيـ محمكد ّ
األكلىٕٓٓٚـ.
٘٘ٔ الكسيط في المذىب ،أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي ،المحقق :أحمد محمكد إبراىيـ  ،دمحم دمحم تامر،
الناشر :دار السالـ ،القاىرة ،الطبعة :األكلىٔٗٔٚ ،ـ.

رابع ا -الفقو الحنبمي:
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 ٔ٘ٙاإلرشاد إلى سبيل الرشاد ،دمحم بف أحمد بف أبي مكسى ،أبك عمي البغدادي ،المحقق :د .عبد هللا بف عبد
المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة.

 ٔ٘ٚاإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكي
المقدسي ،أبك النجا ،المحقق :عبد المطيف دمحم مكسى السبكي ،الناشر :دار المعرفة بيركت.

 ٔ٘ٛاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكي ،الناشر:
دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :الثانية.

 ٜٔ٘حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدي،
الطبعة :األكلى ٖٜٔٚىػ.

ٓ ٔٙدقائق أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات ،منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي
الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة :األكلىٖٜٜٔـ.

ٔ ٔٙالركض المربع شرح زاد المستقنع ،منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي الحنبمي ،كمعو :حاشية الشيخ
العثيميف كتعميقات الشيخ السعدي ،خرج أحاديثو :عبد القدكس دمحم نذير

الناشر :دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة.

ٕ ٔٙشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ،شمس الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي المصري ،الناشر :دار
العبيكاف ،الطبعة :األكلىٖ ٜٜٔـ.

ٖ ٔٙالشرح الكبير عمى متف المقنع ،عبد الرحمف بف دمحم بف أحمد بف قدامة المقدسي الحنبمي ،أبك الفرج،
الناشر :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،أشرؼ عمى طباعتو :دمحم رشيد رضا صاحب المنار.

ٗ ٔٙالشرح الممتع عمى زاد المستقنع ،دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف ،دار النشر :دار ابف الجكزي ،الطبعة:
األكلى ٕٔٗٛىػ.

٘ ٔٙالعدة شرح العمدة ،عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد المقدسي ،الناشر :دار الحديث ،القاىرة،
الطبعة ٕٖٓٓ:ـ.

 ٔٙٙعمدة الفقو ،أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ،الشيير بابف قدامة
المقدسي ،المحقق :أحمد دمحم عزكز ،الناشر :المكتبة العصرية ،الطبعةٕٗٓٓـ.

 ٔٙٚالكافي في فقو اإلماـ أحمد ،أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي  ،الشيير
بابف قدامة المقدسي ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٗ ٜٜٔـ.

 ٔٙٛكتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعالء الديف عمي بف سميماف المرداكي ،دمحم بف مفمح ،أبك عبد هللا،

شمس الديف المقدسي ،المحقق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األكلىٖٕٓٓـ،تصحيح الفركع لممرداكي.

 ٜٔٙكشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بدكف
طبعة.
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ٓ ٔٚكشف المخدرات كالرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات ،عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد البعمي
الخمكتي الحنبمي ،المحقق :قابمو بأصمو دمحم بف ناصر العجمي ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،بيركت،

الطبعة :األكلىٕٕٓٓـ.

ٔ ٔٚالمبدع في شرح المقنع ،إبراىيـ بف دمحم ابف مفمح ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة:
األكلى ٜٜٔٚـ.

ٕ ٔٚمتف الخرقي عمى مذىب ابي عبد هللا أحمد بف حنبل الشيباني ،أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد هللا
الخرقي ،الناشر :دار الصحابة لمتراث ،الطبعةٖٜٜٔـ.

ٖ ٔٚالمحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل ،عبد السالـ بف عبد هللا بف الخضر بف دمحم ،ابف
تيمية الحراني ،أبك البركات ،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة :الطبعة الثانيةٜٗٔٛـ.

ٗ ٔٚالمسائل الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف ،القاضي أبك يعمى ،دمحم بف الحسيف بف دمحم بف خمف
المعركؼ بػ ابف الفراء ،المحقق :د .عبد الكريـ بف دمحم الالحـ ،الناشر :مكتبة المعارؼ ،الرياض،
الطبعة :األكلىٜ٘ٔٛـ.
٘ ٔٚمسائل اإلماـ أحمد بف حنبل كاسحاؽ بف راىكيو ،إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ،أبك يعقكب المركزي،
المعركؼ بالككسج ،الناشر :عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،الطبعة:
األكلىٕٕٓٓـ.

ِ
الس ِج ْستاني ،تحقيق :أبك
 ٔٚٙمسائل اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني ،أبك داكد سميماف بف األشعث ّ
معاذ طارؽ بف عكض هللا بف دمحم ،الناشر :مكتبة ابف تيمية ،مصر ،الطبعةٜٜٜٔـ.
 ٔٚٚمطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ،مصطفى بف سعد الرحيبانى ،الناشر :المكتب اإلسالمي،
الطبعة :الثانيةٜٜٗٔـ.

 ٔٚٛالمغني ،أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي  ،الشيير بابف قدامة المقدسي،
الناشر :مكتبة القاىرة ،تاريخ النشرٜٔٙٛـ.

 ٜٔٚالممخص الفقيي ،صالح بف فكزاف بف عبد هللا الفكزاف ،الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األكلى،
ٖٕٗٔىػ.

ٓ ٔٛمنار السبيل في شرح الدليل ،ابف ضكياف ،إبراىيـ بف دمحم بف سالـ ،المحقق :زىير الشاكيش ،الناشر:
المكتب اإلسالمي ،الطبعة :السابعةٜٜٔٛـ.

ٔ ٔٛمنتيى اإلرادات ،تقي الديف دمحم بف أحمد الفتكحي الحنبمي الشيير بابف النجار ،المحقق :عبد هللا بف عبد
المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلىٜٜٜٔـ.

ٕ ٔٛالمنح الشافيات بشرح مفردات اإلماـ أحمد ،منصكر بف يكنس إدريس البيكتي ،المحقق :أ .د .عبد هللا
المطَمق ،الناشر :دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع ،السعكدية ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٙـ.
بف دمحم ُ
ٖ ٔٛنيل المآرب بشرح دليل الطالب ،عبد القادر بف عمر التغمبي َّ
الش ْي َباني ،المحقق :الدكتكر دمحم ُسميماف عبد
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هللا األشقر ،الناشر :مكتبة الفالح ،الككيت ،الطبعةٖٜٔٛـ.
ٗ ٔٛاليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني ،محفكظ بف أحمد بف الحسف،
أبك الخطاب الكمكذاني ،المحقق :عبد المطيف ىميـ ،ماىر ياسيف الفحل ،الناشر :مؤسسة غراس لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة :األكلىٕٗٓٓ ـ.

الفقو العام والمراجع العامة:
٘ ٔٛأجيزة اإلنعاش ،دمحم عمى البار ،ضمف أبحاث مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،العدد الثاني جٕ صٓٗٗ،
المكقع الرسمي لمجمع الفقو اإلسالمي.

 ٔٛٙأحكاـ التداكي كالحاالت الميئكس منيا ،دمحم عمي البار ،طبعة دار المنارة ،جدة ،الطبعة األكلىٜٜ٘ٔـ.
 ٔٛٚأحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا ،دمحم دمحم المختار الشنقيطي ،مكتبة الصحابة ،الطبعة
الثانيةٜٜٔٗ ،ـ.

 ٔٛٛإحياء عمكـ الديف ،أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي ،الناشر :دار المعرفة ،بيركت ،بدكف طبعة.
 ٜٔٛأصكؿ الفقو ،دمحم بف مفمح بف دمحم بف مفرج ،أبك عبد هللا ،شمس الديف المقدسي الحنبمي ،حققو كعمق
الس َد َحاف ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الطبعة :األكلى ٜٜٜٔـ.
عميو كقدـ لو :الدكتكر فيد بف دمحم َّ
ٓ ٜٔإعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية،
تحقيق :دمحم عبد السالـ إبراىيـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٔٔـ.
ٔ ٜٔاألشباه كالنظائر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة:
األكلىٜٜٓٔـ.

ٕ ٜٔاإلعالـ بفكائد عمدة األحكاـ ،ابف الممقف عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري ،المحقق :عبد العزيز
بف أحمد بف دمحم المشيقح ،الناشر :دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،السعكدية ،الطبعة :األكلى ٜٜٔٚـ.

ٖ ٜٔاإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية ،كليد بف راشد السعيداف ،كقد أخذت الكتاب مف مكقع
 /http://www.saaid.netبدكف طبعة أك دار نشر.

ٗ ٜٔالبداية كالنياية ،أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير الدمشقي ،المحقق :عمي شيري ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي ،الطبعة :األكلى ٜٔٛٛـ.

٘ ٜٔبحكث في الشريعة اإلسالمية كالقانكف في الطب اإلسالمي ،دمحم عبد الجكاد دمحم ،طبعة منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية.

 ٜٔٙالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي ،عبد القادر عكدة ،الناشر :دار الكاتب العربي،
بيركت.

 ٜٔٚالتمالؤ كأثره في ارتكاب جريمة القتل دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية كالقانكف ،محمكد دمحم عبد
العزيز الزيني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،طبعة عاـ ٕٗٓٓ ـ.

 ٜٔٛالتكجيو اإلسالمي لمنمك اإلنساني عند طالب التعميـ العالي ،عبد الرحمف بف عبد هللا الزيد ،الجامعة
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االسالمية بالمدينة المنكرة ،الطبعة :السنة السابعة كالعشركف ،العددافٖٓٔ – ٗٓٔٔٗٔٚ/ٔٗٔٙ ،ق.
 ٜٜٔتكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ ،أبك عبد الرحمف عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ التميمي ،الناشر :مكتَبة
ِ
الخام َسةٖٕٓٓ ـ.
المكرمة ،الطبعة:
مكة
األسديّ ،
ّ
ٕٓٓ دراسات معمقة في الفقو الجنائي اإلسالمي ،عبد الكىاب حكمد ،المطبعة الجديدة ،دمشق ،الطبعة الثانية
ٔٗٓٚق.
ٕٔٓ درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندي ،تعريب :فيمي الحسيني ،الناشر:
دار الجيل ،الطبعة :األكلىٜٜٔٔـ.
ٕٕٓ زاد المعاد في ىدي خير العباد ،دمحم بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت
مكتبة المنار اإلسالمية ،الككيت ،الطبعة :السابعة كالعشركفٜٜٗٔـ.

ٖٕٓ السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار ،دمحم بف عمي بف دمحم الشككاني ،الناشر :دار ابف حزـ،
الطبعة :الطبعة األكلى.
ٕٗٓ شرح التمكيح عمى التكضيح ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني ،الناشر :مكتبة صبيح بمصر،
الطبعة :بدكف طبعة كتاريخ ،التَّك ِ
ضيح ِفي ححل غكامض التنقيح لممحبكبي.
ْ
ٕ٘ٓ شرح القكاعد الفقيية ،أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا ،صححو كعمق عميو :مصطفى أحمد الزرقا ،الناشر:
دار القمـ ،دمشق ،الطبعة :الثانيةٜٜٔٛـ.

 ٕٓٙعالمة المكت بيف الفقياء كاألطباء كىل يعتبر مكت الدماغ مكجبا لمحكـ بمكت صاحبو أك ال؟ ،إعداد
الباحث أحمد عبد الكىاب سالـ دمحم ،بحث مكجكد عمى االنترنت بدكف طبعة اك دار نشر.

 ٕٓٚفتاكى األزىر ،كالفتكى المذكرة لممفتي عطية صقر ،مايك  ٜٜٔٚمكقع ك ازرة األكقاؼ المصرية.
 ٕٓٛفتاكى كاستشارات اإلسالـ اليكـ (ٗٔ )ٖٔ٘ /مكقع اإلسالـ اليكـ .http://www.islamtoday.net
 ٕٜٓالفتاكى الكبرى البف تيمية ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف تيمية الحراني
 ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٜٔٛٚـ.

ٕٓٔ الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف
المالكي الشيير بالقرافي ،بأعمى الصفحة :كتاب الفركؽ ،لمقرافي ،كمعو إدرار الشركؽ عمى أنكار الفركؽ
كىك حاشية الشيخ قاسـ بف عبد هللا المعركؼ بابف الشاط لتصحيح بعض األحكاـ كتنقيح بعض

المسائل ،كتيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية ،لمشيخ دمحم بف عمي بف حسيف مفتى
المالكية بمكة المكرمة ،كفييا اختصر الفركؽ كلخصو كىذبو ككضح بعض معانيو ،الناشر :عالـ الكتب،

الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ،

ٕٔٔ الفقو اإلسالمي كأدلتو ،أ .د .ك ْى َبة بف مصطفى ُّ
الرابعة
الز َحْيمِي ،الناشر :دار الفكر ،دمشق ،الطبعةَّ :
َ
ّ
ِ
َّ
َّ
بالنسبة لما سبقيا.
المنقحة
المعدلة ّ
ٕٕٔ القتل بدافع الشفقة ،ىدى حامد قشقكؽ ،طبعة دار النيضة ،القاىرة ،الطبعة الثانيةٜٜٔٙـ.
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ٖٕٔ قرار المجمع الفقيي اإلسالمي لرابطة العالـ االسالمي في دكرتو العاشرة المنعقدة في مكة في الفترة ما
بيف ٕٗػ ػ ٕٛصفر لعاـ ٔٗٓٛق ،المكقع الرسمي لمجمع الفقيي اإلسالمي لرابطة العالـ االسالمي.

ٕٗٔ القرار رقـٔ ،ٔٛالصادر عف ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية فئٕ/ذي
الحجةٔٗٔٚ/ق ،كالقرارٓٗٔالصادر فيٕٓٔٗٓٚ/ٙ/ق ،المكقع الرسمي لييئة كبار العمماء في المممكة
العربية السعكدية.

ٕ٘ٔ القكاعد ،عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بدكف طبعة.
 ٕٔٙقكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ الدمشقي ،الممقب
بسمطاف العمماء ،راجعو كعمق عميو :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :مكتبة الكميات األزىرية ،القاىرة،

(كصكرتيا دكر عدة مثل :دار الكتب العممية ،بيركت ،كدار أـ القرى ،القاىرة) ،طبعة :جديدة مضبكطة
منقحة ٜٜٔٔ،ـ.
 ٕٔٚالقكانيف الفقيية ،أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزي الكمبي الغرناطي ،المكتبة
الشاممة نسخت المكتب التعاكني لمدعكة بالركضة.
 ٕٔٛالكبائر ،أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي ،الناشر :دار الندكة الجديدة ،بيركت.
 ٕٜٔالمحمى باآلثار ،أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي الظاىري ،الناشر :دار الفكر،
بيركت ،الطبعة :بدكف كتاريخ.

ٕٕٓ مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،العدد الثالث ،المكقع الرسمي لممجمة.
ٕٕٔ مكت الدماغ ،عبد هللا الطريفي ،الطبعة األكلى  ،بدكف دار نشر.

ٕٕٕ مكت الدماغ ،دمحم عل البار ،مجمة الفقو اإلسالمي ،العدد الثالث ،المكقع الرسمي لمجمة مجمع الفقو
االسالمي.

ٖٕٕ المكسكعة الفقيية الككيتية ،صادر عف :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ،الككيت ،الطبعة :مف
ٗٓٗٔق إلى  ٕٔٗٚىػ ،الطبعة الثانية ،دارالسالسل ،الككيت ،مطابع دار الصفكة ،مصر ،طبع الك ازرة.

ٕٕٗ نمك اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلى مرحمة المسنيف ،آماؿ صادؽ ،فؤاد أبك حطب ،الناشر :مكتبة
األنجمك المصرية ،الطبعة :الرابعة.

خامس ا -التوحيد:
ٕٕ٘ إيثار الحق عمى الخمق في رد الخالفات إلى المذىب الحق مف أصكؿ التكحيد ،ابف الكزير ،دمحم بف
إبراىيـ القاسمي ،أبك عبد هللا  ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :الثانيةٜٔٛٚـ.
 ٕٕٙالعكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ ،ابف الكزير ،دمحم بف إبراىيـ بف عمي القاسمي ،أبك عبد
هللا ،حققو كضبط نصو ،كخرج أحاديثو ،كعّمق عميو :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الطبعة :الثالثة ٜٜٔٗ،ـ.

سادس ا -المغة العربية ومعاجم الفقو:
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ٕٕٚ

البارع في المغة ،أبك عمي القالي ،إسماعيل بف القاسـ ،المحقق :ىشاـ الطعاف ،الناشر :مكتبة النيضة

ٕٕٛ

الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممّقب
محمد بف
تاج العركس مف جكاىر القامكس،
محمد بف عبد ّ
ّ
ّ
بمرتضىَّ ،
الزبيدي ،المحقق :مجمكعة مف المحققيف ،الناشر :دار اليداية.

ٕٕٜ

تحفة األريب بما في القرآف مف الغريب ،أبك حياف دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف أثير

ٖٕٓ

التعريفات ،عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني ،المحقق :ضبطو كصححو جماعة مف

ٖٕٔ

التعريفات الفقيية ،دمحم عميـ اإلحساف المجددي البركتي ،الناشر :دار الكتب العممية ،إعادة صف

ٕٖٕ
ٖٖٕ

بغداد ،دار الحضارة العربية بيركت ،الطبعة :األكلىٜ٘ٔٚـ.

الديف األندلسي ،المحقق :سمير المجذكب ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،الطبعة :األكلىٖٜٔٛـ.
العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت ،الطبعة :األكلىٖٜٔٛـ.

لمطبعة القديمة في باكستافٜٔٛٙـ ،الطبعة :األكلىٖٕٓٓـ.
التمخيص في معرفة أسماء األشياء ،الحسف بف عبد هللا العسكري ،عني بتَ ِ
ِ
حقيقو :الدكتكر عزة حسف،
الناشر :دار طالس لمدراسات كالترجمة كالنشر ،دمشق ،الطبعة :الثانيةٜٜٔٙ ،ـ.
تيذيب المغة ،دمحم بف أحمد بف األزىري اليركي ،أبك منصكر ،الناشر :دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،الطبعة :األكلىٕٓٓٔ ،ـ.

ٖٕٗ

التكقيف عمى ميمات التعاريف ،زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف

ٖٕ٘

جميرة المغة ،أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد األزدي ،المحقق :رمزي منير بعمبكي ،الناشر :دار العمـ

العابديف المناكي القاىري ،الناشر :عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة :األكلىٜٜٓٔـ.
لممالييف ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٔٛٚـ.

ٕٖٙ

حمية الفقياء ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازي ،أبك الحسيف ،المحقق :د .عبد هللا بف عبد
المحسف التركي ،الناشر :الشركة المتحدة لمتكزيع ،بيركت ،الطبعة :األكلىٖٓٗٔـ.

ٕٖٚ

دستكر العمماء جامع العمكـ في اصطالحات الفنكف ،القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكري
عرب عباراتو الفارسية :حسف ىاني فحص ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة:

األكلىٕٓٓٓـ.
ٕٖٛ

الدالئل في غريب الحديث ،قاسـ بف ثابت بف حزـ العكفي السرقسطي ،أبك دمحم ،تحقيق :د .دمحم بف

ٕٖٜ

الرامكز عمى الصحاح ،السيد دمحم بف السيد حسف ،المحقق :د دمحم عمي عبد الكريـ الرديني ،الناشر:

ٕٓٗ

الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي ،دمحم بف أحمد بف األزىري اليركي ،أبك منصكر ،المحقق :مسعد

ٕٔٗ

شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ ،نشكاف بف سعيد الحميرى اليمني ،المحقق :د حسيف بف

عبد هللا القناص ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الرياض ،الطبعة :األكلىٕٔٓٓ ـ.

دار أسامة – دمشق ،الطبعة :الثانيةٜٔٛٙ ،ـ.

عبدالحميد السعدني ،الناشر :دار الطالئع ،بدكف طبعة.
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عبد هللا العمري ،مطير بف عمي اإلرياني ،د يكسف دمحم عبد هللا ،الناشر :دار الفكر المعاصر ،بيركت

 ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األكلى ٜٜٜٔـ.
ٕٕٗ

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد

ٖٕٗ

طمبة الطمبة ،عمر بف دمحم بف أحمد بف إسماعيل ،أبك حفص ،نجـ الديف النسفي ،الناشر :المطبعة

ٕٗٗ

العيف ،أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدي البصري ،المحقق :د ميدي

ٕ٘ٗ

غريب الحديث ،إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ،المحقق :د .سميماف إبراىيـ دمحم العايد ،الناشر:

ٕٗٙ

غريب الحديث ،أبك ُعبيد القاسـ بف سالّـ بف عبد هللا اليركي البغدادي ،المحقق :د .دمحم عبد المعيد
خاف ،الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ،الدكف ،الطبعة :األكلىٜٗٔٙـ.

ٕٗٚ

غريب الحديث ،أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكري ،المحقق :د .عبد هللا الجبكري ،الناشر:

الغفكر عطار ،الناشر :دار العمـ لممالييف ،بيركت ،الطبعة :الرابعةٜٔٛٚـ.
العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد ،تاريخ النشرٖٔٔٔ :ىػ.

المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،الناشر :دار كمكتبة اليالؿ.
جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة :األكلىٔٗٓ٘ ،ق.

مطبعة العاني ،بغداد ،الطبعة :األكلىٖٜٔٚ ،ق.
ٕٗٛ

الفائق في غريب الحديث كاألثر ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشري جار هللا ،المحقق:

ٕٜٗ

القامكس المحيط ،مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادى ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في

عمي دمحم البجاكي  ،دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،الناشر :دار المعرفة ،لبناف ،الطبعة :الثانية.

قسكسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :دمحم نعيـ العر ُ
بيركت ،لبناف ،الطبعة :الثامنةٕ٘ٓٓ ـ.
ٕٓ٘

لساف العرب ،دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصاري الركيفعى اإلفريقى

ٕٔ٘

مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيل كلطائف األخبار ،جماؿ الديف ،دمحم طاىر بف عمي الصديقي
الفتَِّني الكجراتي ،الناشر :مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،الطبعة :الثالثةٜٔٙٚـ.
اليندي َ

الناشر :دار صادر ،بيركت ،الطبعة :الثالثةٗٔٗٔ ىػ.

ٕٕ٘

مجمل المغة البف فارس ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازي ،أبك الحسيف ،دراسة كتحقيق:

ٖٕ٘

المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي ،المحقق :عبد الحميد

ٕٗ٘

المخصص ،أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي ،المحقق :خميل إبراىـ جفاؿ ،الناشر :دار

ٕ٘٘

معجـ الصكاب المغكي دليل المثقف العربي ،الدكتكر أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل ،الناشر:

زىير عبد المحسف سمطاف ،دار النشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة الثانيةٜٔٛٙـ.
ىنداكي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :األكلىٕٓٓٓ ـ.

إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٔٙـ.
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عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٛـ.
ٕ٘ٙ

المعجـ الكسيط ،المؤلف :مجمع المغة العربية بالقاىرة،إبراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر
،دمحم النجار ،الناشر :دار الدعكة.

ٕ٘ٚ

ط ِّرِز ّى ،الناشر :دار الكتاب
الم َ
المغرب في ترتيب المعرب ،ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ُ
العربي ،بدكف طبعة كتاريخ.

ٕ٘ٛ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكي ،أبك العباس،
الناشر :المكتبة العممية ،بيركت.

ٕٜ٘

المطمع عمى ألفاظ المقنع ،دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي ،المحقق :محمكد األرناؤكط كياسيف
محمكد الخطيب ،الناشر :مكتبة السكادي لمتكزيع ،الطبعة األكلىٖٕٓٓـ.

ٕٓٙ

معجـ المغة العربية المعاصرة ،د أحمد مختار عبد الحميد عمر ،بمساعدة فريق عمل ،الناشر :عالـ
الكتب ،الطبعة :األكلى ٕٓٓٛـ.

ٕٔٙ

معجـ ديكاف األدب ،أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي ،تحقيق :دكتكر أحمد مختار
عمر ،مراجعة :دكتكر إبراىيـ أنيس ،طبعة :مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر ،القاىرة،

عاـ النشرٖٕٓٓـ.
ٕٕٙ

معجـ لغة الفقياء ،دمحم ركاس قمعجي ،حامد صادؽ قنيبي ،الناشر :دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة :الثانية ٜٔٛٛـ.

ٖٕٙ

معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازي ،أبك الحسيف ،المحقق :عبد السالـ دمحم

ٕٗٙ

مفاتيح العمكـ ،دمحم بف أحمد بف يكسف ،أبك عبد هللا ،الكاتب البمخي الخكارزمي ،المحقق :إبراىيـ

ىاركف ،الناشر :دار الفكر ،عاـ النشرٜٜٔٚـ.

األبياري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،الطبعة :الثانية.

ٕ٘ٙ

محمد صابر
مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ ،دمحم بف عمي ابف القاضي دمحم حامد بف ّ
الفاركقي الحنفي التيانكي ،تقديـ كاشراؼ كمراجعة :د .رفيق العجـ ،تحقيق :د .عمي دحركج ،الناشر:

ٕٙٙ

الينائي األزدي ،أبك الحسف الممقب بػكراع النمل،
المنتخب مف غريب كالـ العرب ،عمي بف الحسف ُ
المحقق :د دمحم بف أحمد العمري ،الناشر :جامعة أـ القرى ،معيد البحكث العممية كاحياء التراث

مكتبة لبناف ،بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٔٙـ.

اإلسالمي ،الطبعة :األكلىٜٜٔٛـ.
ٕٙٚ

ٕٙٛ

النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب ،دمحم بف أحمد  ،أبك عبد هللا ،المعركؼ ببطاؿ ،دراسة
كتحقيق كتعميق :د .مصطفى عبد الحفيع َسالِـ ،الناشر :المكتبة التجارية ،مكة المكرمة ،عاـ النشر:
 ٜٔٛٛـٜٜٔٔ،ـ.

النياية في غريب الحديث كاألثر ،مجد الديف المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم الجزري ابف األثير،
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تحقيق :طاىر أحمد الزاكى ،محمكد دمحم الطناحي ،الناشر :المكتبة العممية،بيركتٜٜٔٚ،ـ.
ٕٜٙ

اليداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابف عرفة الكافية(شرح حدكد ابف عرفة)،دمحم بف قاسـ
األنصاري ،أبك عبد هللا ،الرصاع التكنسي المالكي ،الناشر :المكتبة العممية ،الطبعة :األكلى،
ٖٓ٘ٔىػ.

سادسا -كتب التراجم:
ٓ ٕٚاألعالـ ،خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي ،الناشر :دار العمـ لممالييف
الطبعة :الخامسة عشرٕٕٓٓـ.

ٔ ٕٚسير أعالـ النبالء ،شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي ،المحقق
مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة،
٘ ٜٔٛـ.
ٕ ٕٚنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ،شياب الديف أحمد بف
دمحم المقري التممساني ،المحقق :إحساف عباس ،الناشر :دار صادر ،بيركت.
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امللحقات
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ممحق(ٔ)
قرار مجمع الفقو اإلسالمي (منظمة المؤتمر اإلسالمي)حكؿ مكت الدماغ.
السبت ٖ ربيع الثاني ٖٖٗٔق المكافق ٕ٘ فبراير ٕٕٔٓـ.
إف مجمس مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في دكرة مؤتمره الثالث بعماف عاصمة المممكة األردنية الياشمية مف
 ٖٔ-ٛصفر ٔٗٓٚىػ  ٔٙ – ٔٔ/تشريف األكؿ (أكتكبر ) ٜٔٛٙـ .
بعد تداكلو في سائر النكاحي التي أثيرت حكؿ مكضكع أجيزة اإلنعاش كاستماعو إلى شرح مستفيض مف
األطباء المختصيف،
قرر ما يمي :
يعتبر شرعا أف الشخص قد مات كتترتب جميع األحكاـ المقررة شرعا لمكفاة عند ذلؾ إذا تبينت فيو إحدى
العالمتيف التاليتيف :
 إذا تكقف قمبو كتنفسو تكقفا تاما كحكـ األطباء بأف ىذا التكقف ال رجعة فيو . إذا تعطمت جميع كظائف دماغو تعطال نيائيا ،كحكـ األطباء االختصاصيكف الخبراء بأف ىذا التعطل الرجعة فيو ،كأخذ دماغو في التحمل .
كفي ىذه الحالة يسكغ رفع أجيزة اإلنعاش المركبة عمى الشخص كاف كاف بعض األعضاء ،كالقمب مثال ،ال
يزاؿ يعمل آليا بفعل األجيزة المركبة .
كهللا أعمـ.
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ممحق(ٕ)
قرار المجمع الفقيي اإلسالمي برابطة العالـ اإلسالمي حكؿ مكت الدماغ
القرار الرابع :بشأف مكضكع حكـ إيقاؼ العالج عف المريض الميؤكس مف برئو.
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل كحده ،كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده ،نبينا دمحم ،كعمى آلو كصحبو ،أما بعد:
فإف المجمع الفقيي اإلسالمي برابطة العالـ اإلسالمي في دكرتو الثانية كالعشػريف المنعقدة بمػكة المكرمة ،في
المػدة مف ٕٔ ٕٗ-رجب ٖٔٗٙىػ التي يكافقيا ٖٓٔٔ-مايك ٕ٘ٔٓـ نظر في مكضكع ( :حكـ إيقاؼ
العالج عف المريض الميؤكس مف برئو) ؛ كالمريض الذي يعاني مف سرطاف متقدـ كمنتشػر أك أي حالة
يقرر األطباء أنو ال يكجد أي أمل في شفائيا.
كبعد أف استمع أعضاء المجمع إلى األبحاث المقدمة في المكضكع  ،كمناقشتيـ ليا  ،كاستحضار ما يمي:
ٔ -المحافظة عمى حياة اإلنساف فريض ٌة شرعية ،كىي مف أعظـ كميَّات الشػريعة كمقاصدىا.
أمر مشركعٌ.
ٕ -أف األخذ باألسباب كالتداكي بالعالج المباح ٌ

ٖ -أف أكثر األمراض التي يظف أك يجزـ بأنيا ميؤكس مف شفائيا أصبحت اآلف في نظر األطباء مقدك ار
عمى عالجيا كمتمكنا منيا  ،كبعض ىذه العالجات صارت أشبو بالقطعي مع تقدـ الطب؛ لذا ينبغي لمطبيب
كأىل المريض كمف حكلو أف يدخمكا عميو األمل كعدـ اليأس .
قرر المجمع ما يمي :
أكال :يؤكد المجمس عمى قرار المجمع الفقيي في دكرتو العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في  ٕٛصفر ٔٗٓٛىػ
ٕٔ أكتكبر ٜٔٛٚـ كمضمكنو جكاز رفع أجيزة اإلنعاش إذا ثبت مكت الدماغ ثبكتا قطعيا.
ثانيا :إذا ظف الطبيب المختص أف الدكاء ينفع المريض كال يضره أك أف نفعو أكثر مف ضرره ،فإنو يجب
مكاصمة عالجو ،كلك كاف تأثير العالج مؤقتا؛ ألف هللا سبحانو قد ينفعو بالعالج نفعا مستم ار خالؼ ما يتكقعو
األطباء.
ثالثا :ال يجكز إيقاؼ العالج عف المريض إال إذا قرر ثالثة مف األطباء المختصيف الثقات أف العالج ُيمحق
األذى بالمريض كال تأثير لو في تحسف حالتو أك بقاء حياتو ،مع أىمية االستمرار في رعاية المريض المتمثمة

في تغذيتو كازالة اآلالـ أك تخفيفيا قدر اإلمكاف .
رابعا :تعجيل كفاة المريض بفعل تنتيي بو حياتو  ،كىك ما يسمى بالقتل الرحيـ؛ محرـ شرعا بأي صكرة كاف
سكاء أكاف بطمب مف المريض أـ قرابتو .
كصل الميـ عمى نبينا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ.
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ممحق (ٖ)
قرار ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية حكؿ مكت الدماغ.
القرار رقـ (ٔ )ٔٛفي ٕٔٔٗٔٚ/ٗ/ىػ.
الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى عبد هللا كرسكلو نبينا دمحم كعمى آلو كصحبو كبعد :فإف مجمس ىيئة
كبار العمماء في دكرتو الخامسة كاألربعيف المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء مف الثالث مف شير ربيع اآلخر
حتى ٕٔ منو عاـ ٔٗٔٚىػ .بحث حكـ التبرع باألعضاء لصالح المرضى المحتاجيف ليا خصكصا مف
األشخاص المتكفيف دماغيا بناء عمى ما كرد إليو مف سمك أمير منطقة الرياض األمير سمماف بف عبد العزيز
الرئيس الفخري لممركز السعكدي لزراعة األعضاء بكتابة رقـ ( )ٔٔ/ٕٙٚكتاريخ ٘ٔٔٗٔٙ/ٙ/ىػ المتضمف
التقرير المعد حكؿ أىمية التبرع باألعضاء كزراعتيا كخاصة عند المتكفيف دماغيا.
كقد اطمع المجمس أثناء البحث عل ق ارره رقـ (ٕ )ٙفي حكـ نقل القرنية مف إنساف إلى آخر كالى ق ارره رقـ
( )ٜٜفي حكـ نقل عضك أك جزئو مف إنساف إلي آخر كما اطمع عمى الق اررات الصادرة مف المجمع الفقيي
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة كالمجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي بمكة المكرمة بشأف نقل
األعضاء كزراعتيا.
كبعد المناقشة كتداكؿ الرأي في المكضكع قرر المجمس أنو ال يجكز شرعا الحكـ بمكت اإلنساف
المكت الذي تترتب عميو أحكامو الشرعية بمجرد تقرير األطباء أنو مات دماغيا حتى يعمـ أنو مات مكتا ال
شبية فيو تتكقف معو حركة القمب كالنفس مع ظيكر األمارات األخرى الدالة عمى مكتو يقينا ألف األصل
حياتو فال يعدؿ عنو إال بيقيف  ..كباهلل التكفيق
كصمى هللا عمي نبينا دمحم كآلو كصحبو
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ممحق(ٗ)
قرار ىيئة كبار العمماء رقـ ٓٗٔ كتاريخ ٕٓٔٗٓٚ/ٙ/ق بشأف اإلجياض
الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عل نبينا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ كبعد :
فإف مجمس ىيئة كبار العمماء يقرر ما يمي :

ٔ -ال يجكز إسقاط الحمل في مختمف مراحمو إال لمبرر شرعي كفي حدكد ضيقة جداَ .

ٕ -إذا كاف الحمل في الطكر األكؿ كفي مدة األربعيف ككاف في إسقاطو مصمحة شرعية أك دفع ضرر
متكقع جاز إسقاطو  ،أما إسقاطو في ىذه المدة خشية المشقة في تربية األكالد أك خكفا مف العجز عف
تكاليف معيشتيـ كتعميميـ أك مف أجل مستقبميـ أك اكتفاء بما لدى الزكجيف مف األكالد فغير جائز .

ٖ-ال يجكز إسقاط الحمل إذا كاف عمقة أك مضغة حتى تقرر لجنة طبية مكثكقة أف استم ارره خطر عمى
سالمة أمو بأف يخشى عمييا اليالؾ مف استم ارره جاز إسقاطو بعد استنفاذ كافة الكسائل لتالفي تمؾ
األخطار.

ٗ -بعد الطكر الثالث كبعد إكماؿ أربعة أشير لمحمل ال يحل إسقاطو حتى يقرر جمع مف األطباء

المتخصصيف المكثكقيف أف بقاء الجنيف في بطف أمو يسبب مكتيا كذلؾ بعد استنفاذ كافة الكسائل إلنقاذ
حياتو كانما رخص اإلقداـ عمى إسقاطو بيذه الشركط دفعا ألعظـ الضرريف كجمبا لعظمى المصمحتيف .
كيكصي المجمس بتقكى هللا كالتثبت في ىذا األمر .

كهللا المكفق كصمى هللا عمى نبينا دمحم كآلو كصحبو كسمـ ؛؛؛ ىيئة كبار العمماء .
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الفهارس العامة
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فيرس اآليات القرآنية(ٔ).
م

رقم اآلية

اآلية

الصفحة

سورة البقرة

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

َفاد ْأ ِ
ييا
َّارُت ْم ف َ
َ
و َّاتبعوا ما َت ْتُمو َّ ِ
ِ
ان
ين َعَمى ُمْمك ُسَمْي َم َ
الشَياط ُ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
اص ِفي اْلَق ْتَمى
َيا أَُّي َيا َّالذ َ
آمُنوا ُكت َب َعَمْي ُك ُم اْلق َص ُ
ين َ
اص َحَياة َيا أُولِي ْاْلَ ْلَب ِ
َوَل ُك ْم ِفي اْل ِق َص ِ
اب َل َعَّم ُك ْم َت َّتُقو َن

ٕٚ

ٕٖ

ٕٓٔ

ٔٔٓ ،ٔٓٛ ،ٔٓٚ

ٔٚٛ

ٕٕٔٗ ،

ٜٔٚ

ٖٔ،ٖٔٔ ،ٗٔ ،

ِتْمك حدود َّ ِ
وىا
َ ُُ ُ
ّللا َف َل َت ْع َتُد َ

ٕٕٜ

سورة آل عمران
ِإ َّن َّال ِذين ي ْش َترو َن ِبعي ِد َّ ِ
يل
ّللا َوأَْي َم ِان ِي ْم َث َمانا َقِم ا
َْ
َ َ ُ
ِ
ق ُتَق ِات ِو
ّللا َح َّ
َيا أَُّي َيا َّالذ َ
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
ين َ

سورة النساء
الناس َّاتُقوا رَّب ُكم َّال ِذي َخَمَق ُكم ِم ْن َن ْفس و ِ
اح َدة
َ
َيا أَُّي َيا َّ ُ
ْ
َ ْ
ِ
ّللا َك َ ِ
ِ
يما
َوَل َت ْقُتُموا أَْن ُف َس ُك ْم إ َّن َّ َ
ان ب ُك ْم َرح ا
ِ
ّللا َوُقوُلوا َق ْولا َس ِديدا
َيا أَُّي َيا َّالذ َ
آمُنوا َّاتُقوا َّ َ
ين َ
طأا
َن َي ْق ُت َل ُم ْؤ ِمانا ِإَّل َخ َ
ان لِ ُم ْؤ ِمن أ ْ
َو َما َك َ
ومن ي ْق ُتل مؤمنا ِ
اؤه َّ
جين ُم خالدا فييا
متعمدا فجز ُ
َ ْ
ّ
إن ِ
الذين َتوّفاىم الم ِ
ظالِ ِمي
لئ َك ُة َ
ّ
َ َ ُُ َ

ٕٗٔ
ٖٖ

ٚٚ

٘ٙ

ٕٓٔ

ح

ٔ

ح

ٕٜ

ٖٛ

ٓٚ

ح

ٕٜ

ٕٗٔٔ٘ ،ٕٔ ،

ٖٜ

ٗ

ٜٚ

ٔٛ

سورة المائدة

ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
)ٔ)

الت ْق َوى
َوَت َع َاوُنوا َعَمى اْل ِبِّر َو َّ
ق
َوا ْت ُل َعَمْي ِي ْم َنَبأَ ْابَن ْي َ
آد َم ِباْل َح ِّ
ِم ْن أ ِ ِ
ِ ِ
ائيل
ْ
َجل َذل َك َك َتْبَنا َعَمى َبني إ ْسر َ
ِإَّنما ج َز ِ
ّللا َوَر ُسوَل ُو
اء َّالذ َ
ين ُي َح ِارُبو َن َّ َ
َ َ ُ
ِ
اء ِب َما
الس ِارَق ُة َفا ْق َ
ق َو َّ
َو َّ
الس ِار ُ
ط ُعوا أَْيدَي ُي َما َج َز ا
ّللا َفأُوَل ِئك ىم اْل َك ِ
ِ
افُرو َن
َو َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما أَْن َز َل َّ ُ
َ ُُ
ِ
الن ْف ِ
س ِب َّ
َن َّ
س َواْل َعْي َن ِباْل َعْي ِن
ييا أ َّ
َك َتْبَنا َعَمْي ِي ْم ف َ
الن ْف َ
أَ َفح ْكم اْلج ِ
اىمَِّي ِة َيْب ُغو َن
ُ َ َ

ترتيب اآليات حسب ترتيب سكر القرآف.
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ٕ

ٕٔٔ

ٕٚ

خٙ ،

ٕٖ

ٔٔٛ ،ٙ

ٖٖ

ٕٗٔ

ٖٛ

ٕٗٔ

ٗٗ

ٚٛ

٘ٗ

ٖٔ

ٓ٘

ٙٛ

ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يل
ٕٕ ُلع َن َّالذ َ
ين َك َفُروا م ْن َبني إ ْسَرائ َ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ

ٜٚ

سورة اْلعراف
ُمة أَجل َفِإ َذا جاء أَجُميم َل يس َتأ ِ
ْخُرو َن
َولِ ُك ِّل أ َّ َ
َ َ َ ُْ َ ْ
سورة التوبة
ِ
وى ْم
ين َحْي ُث َو َج ْد ُت ُم ُ
َفا ْقُتُموا اْل ُم ْش ِرك َ
ِ
اىُدوا ِفي س ِب ِ
يل َّ ِ ِ
َم َوالِ ِي ْم
اجُروا َو َج َ
َّالذ َ
آمُنوا َو َى َ
َ
ّللا بأ ْ
ين َ
وَلم ي َ ِ
َحادا
ظاىُروا َعَمْي ُك ْم أ َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َم َواَل ُي ْم
ّللا ْ
اش َتَرى م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين أَْن ُف َس ُي ْم َوأ ْ
إ َّن َّ َ

ِ ِ
ِ ٕٛإ َّن َّ
ق َشْيائا
الظ َّن َل ُي ْغني م َن اْل َح ِّ
 ٕٜوَل َتيأَسوا ِمن رو ِح َّ ِ
ّللا
ْ َْ
َ ْ ُ
السِّيَئ َة
ٖٓ َوَي ْدَرُءو َن ِباْل َح َسَن ِة َّ
ٖٔ َواِ ْذ َتأ ََّذ َن َرُّب ُك ْم َل ِئ ْن َش َكْرُت ْم َْل َِز َيدَّن ُك ْم

ٚٛ

ٖٗ

ٔٛ

٘

ٗٚ

ٕٓ

ٕٔٔ

ٗ

ٚٚ

ٔٔٔ

ٕٔٔ

سورة يونس

ٖٙ

ٙٛ

سورة يوسف
ٛٚ

ٖٛ

سورة الرعد
ٕٕ

ٕٖ

سورة إبراىيم
ٚ

ت

سورة الحجر

ٕٖ ِإَّنا َنحن َن َّزْلَنا ال ِّذ ْكر واَِّنا َلو َلح ِ
ظو َن
اف ُ
ُْ
ُ َ
َ َ
الض ُّالو َن
ط ِم ْن َر ْحم ِة َرّبِ ِو ِإَّل َّ
ٖٖ َو َم ْن َي ْقَن ُ
َ

ٜ

ٖٗٔ

٘ٙ

ٖٛ

سورة النحل

َى َل ال ِّذ ْك ِر ِإ ْن ُكْن ُت ْم َل َت ْعَممو َن
اسأَُلوا أ ْ
ٖٗ َف ْ
ُ
ٖ٘ واِ ْن عا َقب ُتم َفع ِ
اقُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعوِقْب ُت ْم ِبو
َ َ ْ ْ َ

ٖٗ

ٖٜ

ٕٔٙ

ٓٗٔ

سورة اإلسراء

ِ
طاانا
وما َفَق ْد َج َعْمَنا لِ َولِّيِ ِو ُسْم َ
َ ٖٙو َم ْن ُقت َل َم ْظُم ا
س َل َك ِب ِو ِعْمم
َ ٖٚوَل َت ْق ُ
ف َما َلْي َ

ٖٖ

ٕٖٗٔٔ ،

ٖٙ

ٙٛ

سورة طو

ِ
َمرِي
َ ٖٛوأ ْ
َش ِرْك ُو في أ ْ
الس ِ
ِ ٖٜإَّنما صَنعوا َكيُد س ِ
احُر َحْي ُث أ ََتى
احر َوَل ُيْفمِ ُح َّ
َ َ ُ ْ َ
َِّ
ط َاياَنا
آمَّنا ِبَرِّبَنا ِلَي ْغ ِفَر َلَنا َخ َ
ٓٗ إنا َ
اْلنبياء
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ٕٖ

ٕٜٔ

ٜٙ

ٔٓٛ

ٖٚ

ٔٓٛ

ِ ِ
ين
ٔٗ َو َما أَْر َسْمَن َ
اك ِإَّل َر ْح َم اة لْم َعاَلم َ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ
ٓ٘

سورة الحج
َيا أَُّي َيا َّ
اس ِإ ْن ُكْن ُت ْم ِفي َرْيب ِم َن اْلَب ْع ِث
الن ُ
السم ِ
ِ
ِ
اء
َفْمَي ْمُد ْد ب َسَبب إَلى َّ َ
س ِم َن ْاْل َْوَث ِ
اج َتِنُبوا ِّ
اج َتِنُبوا َق ْو َل ُّ
الزور
ان َو ْ
َف ْ
الر ْج َ
سورة المؤمنون
َوَلَق ْد َخَم ْقَنا ِْ
ان ِم ْن ُس َل َلة ِم ْن ِطين
اإل ْن َس َ
َفأََّنى ُت ْس َحُرو َن

سورة الفرقان
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين َل َي ْش َيُدو َن ُّ
اما
َو َّالذ َ
الز َ
ور َواِ َذا َمُّروا بالم ْغو َمُّروا كَر ا
سكرة الشعراء
ِ
الذ ْكر ِ
ين
ان م َن اْل َعاَلم َ
أ ََتأ ُْتو َن ُّ َ َ
سورة غافر
السماو ِ
ات
اب َّ َ َ
َسَب َ
أْ
سورة الشورى
ِ
َص َاب ُي ُم اْلَب ْغي ُى ْم َيْن َت ِصُرو َن
َو َّالذ َ
ين ِإ َذا أ َ
ُ
سورة الزخرف

ق َو ُى ْم َي ْعَممو َن
ٔ٘ ِإَّل َم ْن َش ِي َد ِباْل َح ِّ
ُ
ٕ٘ َو َما أَْن َت َعَمْي ِي ْم ِب َجَّبار
ٖ٘
ٗ٘
٘٘
٘ٙ

ٔٓٚ

ٔٗٔ

٘

٘ٛ

٘ٔ

ٕٜ

ٖٓ

ٔٔٔ

ٕٔٔٗ-

٘ٛ

ٜٛ
ٕٚ

ٔٔٔ

٘ٔٙ

ٙٛ

ٖٚ

ٕٛ

ٖٜ
ٛٙ

ٜٚ
ٙٛ

سورة ق
٘ٗ

ٔٗٔ

سورة الممك

ِ
ِ
َح َس ُن َع َم ال
ق اْل َم ْو َت َواْل َحَيا َة لَيْبُم َوُك ْم أَُّي ُك ْم أ ْ
َّالذي َخَم َ
سورة عبس
ُق ِت َل ِْ
ان َما أَ ْك َفَرُه
اإل ْن َس ُ
سورة البروج
يز اْلح ِم ِ
وما َنَقموا ِمْنيم ِإَّل أَن ي ْؤ ِمُنوا ِب َّ ِ
يد
اّلل اْل َع ِز ِ َ
ْ ُ
ُْ
ََ ُ
سورة الغاشية
َل ْس َت َعَمْي ِي ْم ِب ُم َصْي ِطر
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ٕ

ٖٛ

ٔٚ

ٛ

ٛ

ٚ

ٕٕ

ٔٗٔ

فيرس اْلحاديث واآلثار(ٔ).
قمت بكتابة أكؿ نص الحديث ،سكاء كاف قائمو النبي ،أك الصحابي ،أك التابعي.
الرقم
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ
.ٜ
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ
.ٔٛ
.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.

طرف الحديث

م ْن لَ َي ْش ُكُر َّ
ّللا
الن َ
اس لَ َي ْش ُكُر َّ َ
َ
أيت رجلا قتل رجلا متعمدا
َّ
أن رجلا أتاه فقال :أر َ
ل يحل دم امرئ مسممَ ،ي ْش َيُد أ ْ ِ َِّ
ّللا
َن لَ إَل َو إل َّ ُ
ُ

ليس من نفس تقتل ظمما ،إل كان عمى ابن آدم اْلول كفل منيا
ِ
بالدماء
الناس
بين
أول ما ُي َ
قضى َ
ُ
ُ

ِ
فاغتَب َ
للا منو َصْرفا ول عدلا
َم ْن َق َت َل مؤمناَ ،
ط بقتمو ،لم َيقبل ُ
لن يزال المؤمن في فسحة من دينو ما لم ُي ِص ْب دم ا حرام ا
ِ
ِ
َم َواَل ُك ْمَ ،ك ُحْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْم َى َذاِ ،في َبَم ِد ُك ْم َى َذا
اء ُك ْم َوأ ْ
ّللا َحَّرَم َعَمْي ُك ْم د َم َ
أَلَ إ َّن َّ َ
ان ِبسي َفي ِيما َف َ ِ
ول ِفي َّ
التَقى الم ْسمِم ِ
النار
ِإ َذا َ
الم ْق ُت ُ
القات ُل َو َ
َْ ْ َ
ُ َ
السي ِ
ف
َل َق َوَد ِإَّل ِب َّ ْ
َن َي ْع ُف َو َولِ ُّي اْلم ْق ُت ِ
ول
اْل َع ْمُد َق َود ِإَّل أ ْ
َ
س لَِق ِاتل ِم َيراث
َلْي َ
س لَِق ِاتل َو ِصَّية
َلْي َ
َق ِتيل اْل َخ َِ ِ ِ
ِ ِ
الس ْو ِط َواْل َع َصاِ ،م َائة ِم ْن ِْ
اإل ِب ِل
يل َّ
طأ شْبو اْل َع ْمدَ ،قت ُ
ُ
ِ
ع ْقل ِشبو اْلعم ِد م َغَّمظ ِم ْثل َق ْت ِل اْلعم ِد وَل ي ْق َتل ص ِ
احُب ُو
َْ َ ُ ُ َ
ُ
َ ُ ْ َْ ُ
ِِ
الحُد َ ِ
ط ْع ُت ْم
اس َت َ
الم ْسمم َ
ْادَرُءوا ُ
ين َما ْ
ود َعن ُ
س ِم َائ اة ِم َن ِْ
الن ْف ِ
ِإ َّن ِفي َّ
اإل ِب ِل
َف ِ
ضِني َما َقَب َض َيا
اط َم ُة ُم ْض َغة ِمِّنيَ ،ي ْق ِب ُ
الشبي ِ
ات
ْادَرُءوا اْل ُحُد َ
ود ِب ُّ ُ َ
ِ ِ
اض ُك ْمَ ،وأَْب َش َارُك ْمَ ،عَمْي ُك ْم َحَرام
َعَر َ
َم َواَل ُك ْمَ ،وأ ْ
اء ُك ْمَ ،وأ ْ
إ َّن د َم َ
ط ْع ُت ْم
اس َت َ
ْادَرُءوا اْل ُحُد َ
ود َما ْ
الشبي ِ
الشبي ِ
ِ
ات أَح ُّب ِإَلي ِم ْن أ ْ ِ
ات
ُع ِّ
ط َل اْل ُحُد َ
َّ
َ
َلئ ْن أ َ
يم َيا ِب ُّ ُ َ
ود ِب ُّ ُ َ
َن أُق َ
اش َتَب َو َعَمْي َك اْل َحدَُّ ،ف ْادَ ْأر ُه
ِإ َذا ْ
ِ
طأ أَْرش
طأَ ،ولِ ُك ِّل َخ َ
يد ِة َخ َ
ُك ُّل َش ْيء ِس َوى اْل َحد َ

)ٔ)تـ ترتيب األحاديث كاآلثار حسب كركدىا في البحث.
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الصفحة
ت
٘
ٕ٘ٔٓ،ٖٔ،
ٙ
ٙ
ٙ
ٚ
ٚ
ٚ
ٕٓٔ٘،
ٖٔ
ٔٙ
ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٖٔ ،ٔٛ
ٕٔ
ٕٜ
ٕٖٖٖ ،
ٖٖ
ٖٗ
ٖٗ
ٖٗ
ٕٗٗٗ ،

ٕ٘.
.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
ٖٗ.
ٖ٘.
.ٖٙ
.ٖٚ
.ٖٛ
.ٖٜ
ٓٗ.
ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
ٗٗ.
٘ٗ.
.ٗٙ
.ٗٚ
.ٗٛ
.ٜٗ
ٓ٘.
ٔ٘.
ٕ٘.
ٖ٘.
ٗ٘.

َخَر َج ْت َج ِارَية َعَمْي َيا أ َْو َضاح ِباْل َم ِديَن ِة
م ْن ُق ِت َل َل ُو َق ِتيل َف ُي َو ِب َخْي ِر َّ
ودى َواِ َّما ُيَق ُاد
الن َ
ظَرْي ِنِ :إ َّما ُي َ
َ
بع َثَنا رسول َّ ِ ِ
وىما ِب َّ
النار
الِ :إ ْن َو َج ْد ُت ْم ُفلَ انا َوُفلَ انا َفأ ْ
ّللا  في َب ْعث َفَق َ
ََ َ ُ ُ
َح ِرُق ُ َ
ِ
َق ِد َم َعَمى َّ
الم ِديَن َة
َسَم ُمواَ ،ف ْ
الن ِب ِّي َ ن َفر م ْن ُع ْكلَ ،فأ ْ
اج َت َو ْوا َ
ِ
ِ
ِ
َحَرَق ُي ْم
أُت َي َعم ّّيِ ،ب َزَناد َقة َفأ ْ
اه
اهَ ،و َم ْن َغَّر َ
َم ْن َحَّر َ
ق َغَّرْقَن ُ
ق َحَّرْقَن ُ
ِإ َّن أ ََّول َقسامة َكاَن ْت ِفي الج ِ
اىمَِّي ِةَ ،ل ِفيَنا بِني َى ِ
اشم
َ
َ
َ َ َ
اىمَِّيةِ
ِ
للا  أَ َقَّر اْلَقسام َة عَمى ما َكاَن ْت عَميو ِفي اْلج ِ
َن رسول ِ
َ
َْ
أ َّ َ ُ َ
َ َ َ َ
ق َق َضى ِبيا رسول َّ ِ
ّللا 
ام ِة؟ َفَقاُلواَ :ح ّّ
َما َتُقوُلو َن ِفي َى ِذ ِه َ
َ َُ ُ
الق َس َ
طَمق عبد َّ ِ
ّللا ْب ُن س ْيلَ ،وم َحِّيص ُة ْب ُن م ْس ُع ِ
ود ْب ِن َزْيدِ ،إَلى َخْيَبَر
اْن َ َ َ ْ ُ
ُ َ
َ
َ
َِّ ِ
ِ
ام ِة
اْلَبِّيَن ُة َعَمى َم ِن َّاد َعى َ ،واْلَيم ُ
ين َعَمى َم ْن أَْن َكَر إل في اْلَق َس َ
ِ
طى َّ
َم َواَل ُي ْم
َل ْو ُي ْع َ
اس ِب َد ْع َو ُ
الن ُ
اء ِر َجال َوأ ْ
اى ْمَ ،لَّد َعى َناس د َم َ
ِ
ِ
ام ِة َعَمى اْل ُمَّد َعى َعَمْي ِي ْم
أ َّ
َن َر ُس َ
ول للا َ ق َضى باْلَق َس َ
أ ََت ْحمِ ُفو َن وَتس َت ِحُّقو َن َدم ص ِ
اح ِب ُك ْم
َ ْ
َ َ
اْلَقسام ُة ُت ِ
ط َّ
الد َم
وج ُب اْل َع ْق َلَ ،ول ُت ِشي ُ
َ َ
ِ
ِ
الدَيةََ ،وَل ُيَق ُاد ِب َيا
ام ُة َي ْس َتحُّقو َن ِب َيا ّ
اْلَق َس َ
ِ
ام ِة َر ُج ال ِم ْن َبِني َن ْص ِر ْب ِن َمالِك
َق َت َل باْلَق َس َ
َسأََلِني ُعمُر ْب ُن َعْب ِد اْل َع ِز ِ ِ
َخَبْرُت ُو
ام ِة َفأ ْ
يز َعن اْلَق َس َ
َ
ِ ِ ِ
ِإ َّن أ ََّو َل ما َد َخ َل َّ
يل
الن ْق ُ
ص َعَمى َبني إ ْسَرائ َ
َ
َم ْن َأرَى ِمْن ُك ْم ُمْن َكاار َفْمُي َغِّيْرُه ِبَي ِد ِهَ ،فِإ ْن َل ْم َي ْس َت ِط ْع َف ِبمِ َس ِان ِو
َم ْن ُق ِت َل ُدو َن َمالِ ِو َف ُي َو َش ِييد
الشي َد ِاء ي ْوم اْل ِقيام ِة َحم َزُة ْب ُن َعْب ِد اْلم َّ
ِ
طمِ ِب
َسّيُد ُّ َ َ َ َ َ ْ
ُ
َم ْن ُق ِت َل ُدو َن َم ْظَم َم ِت ِو َف ُي َو َش ِييد
ات اْلُم ِ ِ
ط ِ
ِ
ِ
يياَ ،س ْف َك َّ
الدمِ
ِإ َّن ِم ْن َوَر َ
ورَّ ،التي لَ َم ْخَر َج ل َم ْن أ َْوَق َع َن ْف َس ُو ف َ
ُ
َك ِ
َخ َذ ِس ِّكيانا َف َح َّز ِب َيا َي َد ُه
ان َقْبَم ُك ْم َر ُجل ِب ِو ُجْرحَ ،ف َج ِز َعَ ،فأ َ
يم ْن َك َ
َ
ان ف َ
من تردَّى ِمن جبل َفَقتل َن ْفسوَ ،فيو ِفي َن ِار جيَّنم يتردَّى ِفيوِ
ْ ََ
َ َ َ َ ََ
َ َ َ ُ َُ
َ ْ ََ
ِ ِ
ِ
ِِ
ووَل ِد ِه َو َمالِ ِو
ال َ
الم ْؤ ِمَنة في نفسو َ
َما َي َز ُ
بالمؤمن َو ُ
البلَ ُء ُ
ِإ َّن أَح َد ُكم يجمع ِفي ب ْط ِن أ ِ ِ ِ
ين َي ْو اما
ُمو أَْرَبع َ
َ ْ َُُْ
َ
ّ
الن ْط َف ِة ِثْن َت ِ
ِإ َذا مَّر ِب ُّ
للا ِإَلْي َيا َمَم اكاَ ،ف َص َّوَرَىا
ان َوأَْرَب ُعو َن َلْيَمةاَ ،ب َع َث ُ
َ
ِ
ِ
امَأر ََت ِ
ُخَرى ِب َح َجرَ ،فَقَتَم ْت َيا
اى َما ْاْل ْ
ان م ْن ُى َذْيلَ ،فَرَم ْت ِإ ْح َد ُ
ا ْق َتَتَمت ْ
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ٖٗ
ٖٖٗٔٔ ،
ٜ٘ٗٗ ،ٗٚ ،
ٗٛ ،ٗٙ
ٗٛ
ٕٓ٘٘ ،
ٕٙ
ٕٙ
ٖٙ
ٖٙٚ ،ٙ
ٜٗٙ ،ٙٛ ،ٙٚ ،ٙ
٘ٙ
ٙٙ
ٚٗ ،ٜٙ ،ٙٛ
ٗٚ
ٗٚ
ٗٚ
٘ٚ
ٚٛ
ٜٚ
ٜٚ
ٓٛ
ٓٛ
ٔٛ
ٖٛ
ٖٛ
ٖٛ
ٜ٘ٛ ،ٛ
٘ٛ
ٜٛ

٘٘.
.٘ٙ
.٘ٚ
.٘ٛ
.ٜ٘
ٓ.ٙ
ٔ.ٙ
ٕ.ٙ
ٖ.ٙ
ٗ.ٙ
٘.ٙ
.ٙٙ
.ٙٚ
.ٙٛ
.ٜٙ
ٓ.ٚ
ٔ.ٚ
ٕ.ٚ
ٖ.ٚ
ٗ.ٚ
٘.ٚ
.ٚٙ
.ٚٚ
.ٚٛ
.ٜٚ
ٓ.ٛ

ِ ِ
َّ ِ
َمة
َق َضى النب ُّي  باْل ُغَّرةَ ،عْبد أ َْو أ َ
د َخل رسول ِ
ق َب َصُرُه
للا َ عَمى أَِبي َسَم َم َة َوَق ْد َش َّ
َ ََُ ُ
َّ ِ ِ
امَأرَة ُم َغَّيَبة
أَْر َس َل ُع َمُر ْب ُن اْل َخطاب إَلى ْ
اع َة لِ َم ْخُموق ِفي َم ْع ِصَي ِة اْل َخالِ ِق
َل َ
ط َ
ِ
ِ
طاع ِة َّ ِ
ِ
وه
َمَرُك ْم م َن اْل َولة ِب َغْي ِر َ َ
يع ُ
ّللا َف َل ُتط ُ
َم ْن أ َ
ِ
ِ
ان
ُم ِتي اْل َخ َ
ّللا َو َض َع َع ْن أ َّ
طأََ ،والّن ْسَي َ
إ َّن َّ َ
اتَ ،قاُلوا :يا رسول َّ ِ
السبع المو ِبَق ِ
ِ
ّللا
ْ
َ َُ َ
اج َتنُبوا َّ ْ َ ُ

ِ
ين َلْيَم اة
َم ْن أ ََتى َعَّار افا َف َسأََل ُو َع ْن َش ْيءَ ،ل ْم ُت ْقَب ْل َل ُو َص َلة أَْرَبع َ
اكا ِب َّ ِ
َيا أَُّي َيا َّ
الز ِ
اس َع َدَل ْت َش َي َاد ُة ُّ
اّلل
ور ِإ ْشَر ا
الن ُ
اإل ْشراك ِب َّ ِ
أَ ْكبر َ ِ
الز ِ
الو ِال َدْي ِنَ ،و َش َي َاد ُة ُّ
ور
اّللَ ،و ُعُقو ُ
الكَبائ ِرُ َ ِ :
ق َ
َُ
اّللِ
ِ
الِ :
اك ِب َّ
ُسئل النبي َ ع ِن َ
اإل ْشَر ُ
الكَبائرَ ،ق َ
َن َي ُي ِ
َى ِل َخْيَبَر َس َّم ْت َشا اة َم ْصمَِّي اة
أ َّ
ودَّي اة ِم ْن أ ْ
َن رسول َّ ِ
ِ ِ
ومة
أ َّ َ ُ َ
ّللا َ ي ْوَم َخْيَبَر أُت َي ب َشاة َم ْس ُم َ
س اْل َْم ِر ِ
الص َل ُة
ود ُه َّ
اإل ْس َل ُمَ ،و َع ُم ُ
َ ْأر ُ
يا أَبا س ِعيد ،من ر ِضي ِب ِ
الل َرِّباَ ،و ِب ِْ
اإل ْس َلمِ ِدياناَ ،و ِب ُم َح َّمد َن ِبِّيا
َ َ َ
َْ َ َ
َك َذب م ْن َق ِ
َجُرُه َمَّرَتْين
ال َذل َكَ ،ب ْل َل ُو أ ْ
َ
َ َ
شركا ،فعاد السيف ع ِ
ميو فقتمو
أباه َضرب ُم ِ ا
ُ َ
أن ُ
ار وَكان ر ِ
ان رجل يسو ُ ِ
اكابا َعَمْي ِوَ ،ف َضَرَب ُو ِب َع اصا َم َع ُو
ق ح َم اا َ َ َ
َك َ َ ُ َ ُ
اْلمسمِمو َن ُشرَكاء ِفي َث َلثِ :في اْلم ِ
اءَ ،واْل َك َ ِ
َلَ ،و َّ
الن ِار
َ ُ
َ
ُْ ُ
ِ
يل ِم ْن ُى َذْيل
ُث َّم أَْن ُت ْم َيا ُخ َز َ
اعةَُ ،ق ْد َقَتْم ُت ْم َى َذا اْلَقت َ
إ َذا َق َتل جماعة و ِ
احادا ُق ِتُموا ِب ِوَ ،وَل ْو َكاُنوا ِم َائ اة
َ ََ َ َ
للا ِ في مجمِسَ ،فَقالُ :تبايِعوِني عَمى أَن َل ُت ْش ِرُكوا ِب ِ
ول ِ
ُكَّنا م َع َرس ِ
الل
ْ
َْ
َ
َ َ ُ
َ ُ
ط ُع َيُد ُه
الحْب َل َف ُت ْق َ
البْي َض َة َف ُت ْق َ
ّللا َّ
ط ُع َيُد ُهَ ،وَي ْس ِر ُ
قَ ،ي ْس ِر ُ
الس ِار َ
ق َ
ق َ
َل َع َن َّ ُ
ِ
َن َي ْس ِقَي ُو
ُك ُّل ُم ْس ِكر َحَرامِ ،إ َّن َعَمى للا َ ع ْيادا لِ َم ْن َي ْشَر ُب اْل ُم ْس ِكَر أ ْ
َقال رسول َّ ِ ِ ِ
ِ
ق َما َبَم َغِني َعْن َك
َح ّّ
ّللا  ل َماع ِز ْب ِن َمالك :أ َ
ََُ ُ
ِ
َعَمى اْلَي ِد َما أ َ
َخ َذ ْت َح َّتى ُت َؤّدَيوُ
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ٜٓ
ٜٔ
ٜٛ
ٖٓٔ
ٖٓٔ
ٔٓٙ
ٜٔٓ
ٜٔٓ
ٔٔٔ
ٔٔٔ
ٕٔٔ
٘ٔٔ
٘ٔٔ
ٕٔٔ
ٕٔٔ
ٕٕٔ
ٖٕٔ
ٖٕٔ
ٕٜٔ
ٕٖٔ
ٕٖٔ
ٔٗٔ
ٕٗٔ
ٖٗٔ
ٖٗٔ
ٗٗٔ

فيرس اْلعلم(ٔ).
الرقم
ٔ.
ٕ.
ٖ.

السم

رقم الصفحة

ط ِّرِز ّى.
الم َ
أبك الفتح ناصر بف عبد السيد بف عمي ُ
أبك بكرة الثقفي الطائفي نفيع بف الحارث.

ٚ

مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكي المقدسي.

ٔٔ

ٖ

أبك بكر بف عمي بف دمحم الحداد َّ
الزبيدي.

ٔٚ

٘.

عمار بف معاكية بف أسمـ البجمي الدىني.

ٗٚ

.ٙ

دمحم بف أحمد بف عمي بف عبد الخالق ،شمس الديف السيكطي.

٘ٙ

.ٚ

دمحم بف أحمد بف أبي مكسى الياشمي.

ٕٚ

.ٛ

دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي.

ٗٛ

.ٜ

مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي

ٜٗ

ٓٔ.

السرقسطي.
قاسـ بف ثابت أبك دمحم العكفي ّ

ٖٓٔ

ٕٔ.

خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندي.

ٗ.

ٔٔ.

)ٔ)

الف َّراء.
أبك يعمى دمحم بف الحسيف بف دمحم بف خمف ابف َ

رتبت التراجـ حسب كركدىـ في البحث.
- 012 -

ٖٖٔ
ٖٗٔ

