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Abstract
Find be marked entitled (the impact of time and space in the crime of self and below) of
an introduction, three chapters and a conclusion.
In the first chapter I talked about the crime and its divisions, and this chapter be one of
the six sections, the first section I spoke about the fact that the impact and the time and place,
where the known impact and the time and place, and in the second part, I knew the offense, types
and divisions, and in the third section I talked about the fact of murder, wisdom and types, in the
fourth section mayors and almost has shown the murder, their sentences in addition to the pillars
of murder, and in the fifth section was talking about the wrong and the punishment is execution.
The second chapter, entitled the impact of time and space on retribution in psychology and
below, you may be of the four sections, the first section discussed the impact of time on
infallibility in terms of the time of the infallibility of the slain and the impact of the statute of
limitations on the extent of retribution, and concluded this section by talking about fighting in
the sacred months, in the second part, I talked about the impact of location on the infallibility of
where the house of war and the establishment of the border in a land invasion, and retribution in
the Grand Mosque in Mecca and civil, in the third section talked about the time of fulfillment of
retribution in the soul of the party to wait and retribution from the carrier, and in the fourth
section talked about retribution meet time without restraint, in terms of the time of judgment as
well as felony on age.
The third chapter was titled The effect of time and space on parental self and below and
be one of the three sections, the first section talked about the impact of time and space on the
necessity of his parents and toughened, where the impact of the location shown on the
obligatory, as well as toughened manslaughter in the sanctuary Ooaharm months or the one
who's womb Muharram as well as civil campus, and in the second part, I spoke about the
performance of parental time in the crime for oneself, various types of murder and added blood
money missing and the house of money and the time of inception, and in the third section was
talking about the effect of time on the performance of the blood money without restraint, where
he dealt with time blood money judgment in households, and the time of appreciation of the
Government of Justice and the time of the performance below a friendly soul and the time of
taking the blood money in a felony hearing or sight and mind, and it was the end of the season,
starting the year a time for affirmative blood money without restraint.
They concluded Find a set of conclusions and recommendations reached by, and
eventually developed indexes to search all kinds as well as to the sources and references.
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الفصل األول
اجلنـــــاية وأقصــــامها
ّفُٔ ض ٘ مباحح:
 املبحح األّل :حقٔق٘ األثس ّالصماٌ ّاملكاٌ.
 املبحح الجاىٕ :حقٔق٘ اجليآ٘ ّأىْاعَا.
 املبحح الجالح :حقٔق٘ الق ل ّحكنُ ّأىْاعُ.
 املبحح السابع :الق ل ال ند ّغبُ ال ند ّعقْب َنا.
 املبحح اخلامظ :الق ل اخلطأ ّعقْب ُ.

املبحث األول
حكيكة األثر والسمان واملكان
ّفُٔ مطلباٌ:
 املطلب األّل :ت سٓف األثس لػ٘ ّاصطالحاً.
 املطلب الجاىٕ :ت سٓف الصماٌ ّاملكاٌ.

ٕ

المطمب األوؿ :تعريؼ األثر لغة واصطالحاً
أولً -األثر لغ ًة:

األثر في المغة لو عدة معاني منيا :تقديـ الشيء ،ذكر الشيء ،رسـ الشيء الباقي ،وبقية الشيء،

والجمع آثار وأثور ،واألثارة :البقية مف الشيء ،والجمع أثارات(ٔ).

ثانياً -األثر اصطالحاً:

َّ
الم َس ّمى بالحكـ عندىـ(ٕ) ،فيقولوف:
َيستخدـ الفقياء لفظ األثر بمعنى ما َيتََرتب عمى الشيء ،وىو ُ
أثر القتؿ ،وأثر الجراحة ،وأثر النجاسة ،وغيرىا مف المصطمحات(ٖ).
ومف ىنا فإف المعنى االصطبلحي لؤلثر ال يخرج عف المعني المغوي ،ولكف المعنى المغوي أوسع.

أولً -تعريؼ الزماف:

المطمب الثاني :تعريؼ الزماف والمكاف

الزماف لغ ًة:

الزماف اسـ لقميؿ الوقت وكثيره ،والزماف يقع عمى جميع الدىر وبعضو ،والجمع أزمف وأزماف وأزمنة(ٗ).

الزماف اصطالحاً:

الفقياء يستعمموف الزماف بمعنى أجؿ الشيء ،ومدتو ،ووقتو ،فيقولوف :زمف الحيض ،وزمف النفاس ،وزمف

النفقة ،وزمف الجنوف واإلغماء ،وزمف الطبلؽ ،وغيرىا مف المصطمحات(٘).

ومف ىنا نبلحظ مف كبلـ الفقياء أنيـ يستعمموف لفظ الزماف كما يستعممونو بالمعنى المغوي.
وعميو فإف المراد بالزماف في البحث ىو :زمف وقوع الحادثة فيما يتعمؽ بالجناية ،وذلؾ مثؿ زمف إقامة

القصاص أو زمف أداء الدية ،وغيرىا.

)ٔ( معجـ مقاييس المغةٔ ،ٖ٘/القاموس المحيط صٖٔٗ ،لساف العربٗ ،٘/التعريفات ص.ٜ
)ٕ( دستور العمماءٔ ،ٖٓ/تدريب الراوئ ،ٕٖٓ/كشاؼ اصطبلحات الفنوف والعموـٔ.ٜٛ/

)ٖ( النير الفائؽٔ ،ٖٔٓ/مناىج التحصيؿٓٔ ،ٕٖٗ/بحر المذىبٔ ،ٕٖٔ/كشاؼ القناع.ٚٓ/ٙ
)ٗ( لساف العربٖٔ ،ٜٜٔ/مقاييس المغةٖ.ٕٕ/
)٘( التعريف ػػات صٗٔٔ ،دس ػػتور العمم ػػاءٕ ،ٔٔٓ/ب ػػدائع الص ػػنائعٖ ،ٔٔٓ/ج ػػامع األمي ػػات صٕٖٖ ،ال ػػذخيرةٕ ،ٖٖٚ/نياي ػػة
المطمبٔ ،ٖٙٙ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٔٓٔ/المغنئ.ٕٕ٘/
ٖ

ثانياً -تعريؼ المكاف:

المكاف لغ ًة:

يطمؽ المكاف في المغة عمى عدة معاني منيا :المو ِ
ضعُ ،بدؿ الشيء ،والحاوي لمشيء كمقعد اإلنساف مف
َْ
(ٔ)
األرض وموضع قيامو واضجاعو وما يعتمد عميو كاألرض لمسرير ،والجمع أمكنة ،وأماكف جمع الجمع .

المكاف اصطالحاً:

المعنى االصطبلحي ال يخرج عف المغوي فالفقياء يطمقوف المكاف عمى موضع الشيء ،مثؿ :مكاف

الصبلة ،مكاف البائع ،ومكاف العقد ،ويستعممونو بمعنى بدؿ الشيء ،مثؿ قوليـ :أعطاه مكاف الحنطة

شعي اًر(ٕ).

وعميو فإف المراد بالمكاف في البحث ىو :مكاف وقوع الحادثة المتعمقة بالجناية ،وذلؾ مثؿ مكاف القتؿ أو

مكاف إقامة القصاص وغيرىا.

)ٔ( القاموس المحيط صٖٕ٘ٔ ،لساف العربٖٔ ،ٗٔٗ/الكميات ص.ٕٛٙ
)ٕ( المبسوطٔ ،ٕٔٓ/النير الفائؽٖ ،ٖ٘ٓ/البياف والتحصيؿٕ ،ٗٛٙ/شرح الزرقػاني عمػى مختصػر خميػؿٕ ،ٗٗٗ/األـٖ،ٚٗ/
المباب في الفقو الشافعي صٕٕٗ ،المغنيٕ ،ٙٗ/الشرح الكبير عمى متف المقنعٔ.٘٘ٛ/
ٗ

املبحث الثاني
حكيكة اجلناية وأنواعها
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:
 املطلب األّل :ت سٓف اجليآ٘ ّاأللفاظ ذات الضل٘.
 املطلب الجاىٕ :أىْاع اجليآ٘.
 املطلب الجالح :اجليآ٘ عل ٙما ٌّ اليفظ ّأقطامَا.

٘

المطمب األوؿ :تعريؼ الجناية واأللفاظ ذات الصمة
وفيو ثبلثة فروع:

الفرع األوؿ :تعريؼ الجناية لغة واصطالحاً:

الجناية لغ ًة:

الجناية في المغة ىي :الذنب والجرـ وما يفعمو اإلنساف مما ُيوجب عميو العقاب أو القصاص في
الدنيا واآلخرة ،وىي اسـ لما يجنيو المرء مف شر اكتسبو ،تسمية لممصدر مف جنى عميو ش اًر ،وىو عاـ إال

أنو خص بما يحرـ مف الفعؿ ،وأصمو مف جني الثمر ،وىو أخذه مف الشجر(ٔ).

الجناية اصطالحاً:

اختمفت عبارات الفقياء في التعريؼ االصطبلحي لمجناية عمى النحو التالي:

(ٕ)
اء كاف في ماؿ أو نفس ،لكف في عرؼ الفقياء يراد بإطبلؽ اسـ
 تعريؼ الحنفية " :اسـ لفعؿ محرـ سو ً
الجناية الفعؿ في النفس واألطراؼ".

 تعريؼ المالكية(ٖ)" :ما يحدثو الرجؿ عمى نفسو أو غيره مما يضر حاالً أو مآالً".
(ٗ)
ّْف".
 تعريؼ الشافعية " :القتؿ والقطع والجرح الذي ال ُي ْزِى ُ
ؽ وال ُي َبي ُ

 تعريؼ الحنابمة(٘)" :كؿ فعؿ عدواف عمى ٍ
نفس أو ماؿ ،لكنيا في العرؼ مخصوصة بما يحصؿ فيو
التعدي عمى األبداف".
بعد النظر في تعريؼ الفقياء لمجناية يبلحظ أف ىناؾ اتجاىيف لتعريؼ الجناية:

التجاه األوؿ :وىو لمحنفية والحنابمة ،حيث حصروا الجناية في التعدي عمى األبداف واألمواؿ.

التجاه الثاني :لممالكية والشافعية ،وقد وسعوا مفيوـ الجناية لتشمؿ أيضاً االعتداء عمى األبداف واألعراض
وغيرىا ،ومف ىنا قاؿ ابف رشد(" :)ٙالجنايات التي ليا حدود مشروعة أربع :جنايات عمى األبداف والنفوس

واألعضاء وىو المسمى قتبلً وجرحاً ،وجنايات عمى الفروج وىو المسمى زناً وسفاحاً ،وجنايات عمى األمواؿ،

وىذه ما كاف منيا مأخوذاً بحرب ُسمي حرابة إذا كاف بغير تأويؿ ،واف كاف بتأويؿ ُسمي بغياً ،واف كاف
مأخوذاً عمى وجو المعافصة منحرز يسمى سرقة ،وما كاف منيا يعمو مرتبة وقوة سمطاف سمي غصباً،
وجنايات عمى األعراض ،وىو المسمى قذفاً".

)ٔ( لساف العربٗٔ ،ٔ٘ٗ/مقاييس المغةٔ.ٕٗٛ/
)ٕ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٚومثمو في تبييف الحقائؽ.ٜٚ/ٙ
)ٖ( مواىب الجميؿ.ٕٚٚ/ٙ

)ٗ( روضة الطالبيف.ٕٕٔ/ٜ
)٘( المغني ،ٕٜ٘/ٛومثمو في كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٓ/
) (ٙبداية المجتيدٗ.ٔٚٚ/

ٙ

وقاؿ عميرة(ٔ)" :الجنايات تطمؽ عمى نحو القذؼ والزنى والسرقة ...أو غير ذلؾ كالسحر وشيادة الزور".
رأي الباحث:

يرى الباحث أف إطبلؽ لفظ الجناية عمى األفعاؿ الواقعة عمى نفس اإلنساف أو أطرافو ىو أولى باالعتبار،

وذلؾ التفاؽ الجميع عمييا؛ وقد نص عميو الحنفية والحنابمة مباشرة ،وألف ىذا ىو المعروؼ في ُعرؼ

الفقياء ،وىذا ما سيسير عميو الباحث إف شاء اهلل تعالى.

الفرع الثاني :األلفاظ ذات الصمة:
ٔ -الجريمة:

الجريمة لغة :التعدي ،الذنب ،والجمع أجراـ وجروـ(ٕ).
(ٖ)

الجريمة اصطالحاً :عرفيا الماوردي

بأنيا" :محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنيا ٍ
بحد أو تعز ٍ
ير".

ويمكف القوؿ إف لفظ الجناية في االصطبلح الفقيي مرادؼ لمفظ الجريمة ،فكؿ جريمة ىي جناية،

سواء عوقب عمييا بالحبس والغرامة أـ بأشد منيما(ٗ).
ٕ -الحد:

الحد لغة :الحاجز بيف شيئيف ،ومنتيى الشيء(٘).

الحد اصطالحاً :عقوبة مقدرة وجبت حقاً هلل تعالى(.)ٙ

والعبلقة بيف الجناية والحد أف بينيما عمى اإلطبلؽ المجازي عموـ وخصوص مف وجو إذ كؿ حد جناية وليس

كؿ جناية حدا ،وأما عمى اإلطبلؽ األوؿ فبينيما تبايف (.)ٚ

وأيضاً فإف وجو المناسبة بيف الحدود والجنايات وتوابعيا مف القصاص وغيره ظاىر مف حيث اشتماؿ كؿ

منيما عمى المحظور والزاجر عنو(.)ٛ
ٖ -المعصية:

المعصية لغة :خبلؼ الطاعة ،يقاؿ عصى العبد ربو :إذا خالؼ أمره ،وعصى فبلف أميره يعصيو عصيا
وعصيانا ومعصية :إذا لـ يطعو(.)ٜ

المعصية اصطالحاً :المعصية مخالفة أمر اهلل تعالى مع التزاـ المؤاخذة(ٓٔ).
)ٔ( حاشية عميرةٗ.ٜٙ/
)ٕ( لساف العربٕٔ.ٜٔ/

)ٖ( األحكاـ السمطانية لمماوردي صٕٕٖ.
)ٗ( التشريع الجنائي اإلسبلمئ.ٙٚ/
)٘( القاموس المحيط ص.ٕٚٙ
) (ٙممتقى األبحر صٖٖٔ ،التعريفات صٖ.ٛ
) (ٚالموسوعة الفقيية الكويتية.ٖٔٓ/ٔٚ
) (ٛالمباب في شرح الكتابٖ.ٔٛٔ/
) (ٜمختار الصحاح صٕٔٔ.
)ٓٔ( معجـ مقاليد العموـ في الحدود والرسوـ ص٘.ٚ

ٚ

والفرؽ بيف الجريمة والمعصية أف المعصية تكوف باإلعتداء عمى حؽ اهلل تعالى أو عباده أما الجريمة فيي
أخص باإلعتداء عمى حؽ العبد.

الفرع الثالث :عناويف الجناية في كتب الفقياء:
اختمفت العناويف التي يبحث الفقياء تحتيا موضوع أحكاـ الجنايات ،فبعض الفقياء يبحثو تحت

عنواف "كتاب الجنايات" كالحنفية(ٔ) ،وبعض الشافعية(ٕ) ،وبعض الحنابمة(ٖ) ،أو "كتاب الجراح" كبعض

المالكية

(ٗ)

كالمالكية

والشافعية(٘)والحنابمة

()ٚ

()ٙ

الذيف اعتبروا الجراحة ىي السبب الغالب في االعتداء ،أو" بكتاب الدماء"

ناظريف إلى نتيجة الجريمة غالباً ،لكف التبويب بالجنايات أولى لشموليا الجناية بالجرح وغيره

كالقتؿ بمثقؿ كالعصا والحجر ،والقتؿ بالتسبب كالتسميـ والسحر.

)ٔ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٚبدائع الصنائع.ٕٖٖ/ٚ
)ٕ( روضة الطالبيف ،ٕٔٔ/ٜكفاية النبيو٘ٔ.ٖٖٓ/
)ٖ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص٘ٗ ،كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٓ/
)ٗ( المدونةٗ ،٘٘ٛ/الذخيرةٕٔ.ٕٚٔ/

)٘( النجـ الوىاج ،ٖٕ٘/ٛمغني المحتاج٘.ٕٜٓ/
) (ٙمختصر الخرقى صٓٔ ،المغني.ٕٜ٘/ٛ
) (ٚمواىب الجميؿ ،ٕٖٓ/ٙالفواكو الدوانيٕ.ٔٚٛ/

ٛ

المطمب الثاني :أنواع الجناية
وفيو فرعاف:

الفرع األوؿ :أنواع الجناية بحسب العتداء عمى اآلدمي:
الجناية عمى اآلدمي في األصؿ ثبلثة أنواع:

النوع األوؿ :جناية عمى النفس ،وىو القتؿ.

النوع الثاني :جناية عمى ما دوف النفس ،وىو القطع والجرح وازالة المنافع.

النوع الثالث :جناية عمى ما ىو نفس مف وجو دوف وجو ،وىي الجناية عمى الجنيف ،وسميت كذلؾ؛ ألف
الجنيف ُيعد جزءاً مف أمو ،غير مستقؿ عنيا في الواقع ،ومف جية أخرى يعد نفساً مستقمة عف أمو بالنظر
لممستقبؿ(ٔ).

الفرع الثاني :أنواع الجناية عمى النفس بحسب القصد:
(ٕ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف القتؿ قسماف :عمد ،وخطأ ،واختمفوا بعد ذلؾ ىؿ لو أقساـ أخرى أـ ال؟ إلى أربعة

أقواؿ.

القوؿ األوؿ :الجناية عمى النفس خمسة أنواع :عمد ،وشبو عمد ،وخطأ ،وما أجرى مجرى الخطأ ،والقتؿ
(ٖ)

بالتسبب ،وىو قوؿ الحنفية

في المذىب.

القوؿ الثاني :الجناية عمى النفس نوعاف :عمد ،وخطأ ،وىو قوؿ المالكية في المشيور(ٗ).

القوؿ الثالث :الجناية عمى النفس ثبلثة أنواع :عمد ،وشبو عمد ،وخطأ ،وىو قوؿ محمد بف الحسف
(٘)

الشيباني مف الحنفية

وقوؿ لممالكية

()ٙ

()ٚ

وقوؿ الشافعية

والحنابمة(.)ٛ

القوؿ الرابع :الجناية عمى النفس أربعة أنواع :عمد ،وشبو عمد ،وخطأ ،وما أجرى مجرى الخطأ ،وىو قوؿ
عند الحنفية( ،)ٜوبعض الحنابمة(ٓٔ).

)ٔ( بدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚالتشريع الجنائي اإلسبلميٕ ،٘/الموسوعة الفقيية الكويتية.ٙٓ/ٔٙ
)ٕ( البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٕٙ/تبيػيف الحقػائؽ ،ٜٚ/ٙالمدونػة ٗ ،٘٘ٛ/القػوانيف الفقييػة ص ،ٕٕٙمنيػاج الطػالبيف ص،ٕٜٙ
مغني المحتاج٘ ،ٕٔٔ/كشاؼ القناع٘ ،٘ٓ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٕٓ/ٜ
)ٖ( تبييف الحقائؽ ،ٜٚ/ٙالبناية شرح اليدايةٖٔ.ٕٙ/
)ٗ( المدونةٗ ،٘٘ٛ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٙ
)٘( المبسوط ،ٛٚ/ٕٚتبييف الحقائؽ ،ٜٚ/ٙدرر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٛٛ/
) (ٙمناىج التحصيؿٓٔ ،ٔٔٛ/أسيؿ المدارؾٖ.ٕٔٛ/
) (ٚمنياج الطالبيف ص ،ٕٜٙمغني المحتاج٘.ٕٔٔ/
) (ٛالمغني ،ٕٙٓ/ٛكشاؼ القناع٘.٘ٓٗ/
) (ٜبدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚالبناية شرح اليدايةٖٔ.ٖٙ/
)ٓٔ( كشاؼ القناع٘ ،٘ٓ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٕٓ/ٜالمغني.ٕٙٓ/ٛ
ٜ

المطمب الثالث :الجناية عمى ما دوف النفس وأقساميا
وفيو ثبلثة فروع:
الفرع األوؿ :تعريؼ الجناية عمى ما دوف النفس:
اء أكاف بالقطع أـ
الجناية عمى ما دوف النفس ىي :كؿ فعؿ محرـ وقع عمى األطراؼ أو األعضاء سو ً
بالجرح أـ بإزالة المنافع ،مع بقاء النفس عمى قيد الحياة (ٔ).
الفرع الثاني :أقساـ الجناية عمى ما دوف النفس:
اختمؼ الفقياء في تقسيـ الجناية عمى ما دوف النفس ،وسبب اختبلفيـ في ذلؾ ،أف فقياء الحنفية
والمالكية يروف أنو ال يكوف فيما دوف النفس شبو عمد ،فما كاف شبو عمد في النفس فيو عمد فيما دونيا؛
ألف ما دوف النفس ال يقصد إتبلفو بآلة دوف آلة عادة ،فاستوت اآلالت كميا في الداللة عمى القصد ،فيكوف
الفعؿ عمداً محضاً(ٕ) ،ويتصور الشافعية والحنابمة شبو العمد في ما دوف النفس وضربوا لو مثبلً كأف

يضرب شخص رأس آخر بمطمة أو بحجر ال يشج غالباً لصغره فيتورـ الموضع إلى أف يتضح العظـ(ٖ)،

وبناء عميو ،فإف لمفقياء في تقسيـ الجناية عمى ما دوف النفس قوليف:
ً
(٘)
(ٗ)
القوؿ األوؿ :الجناية عمى ما دوف النفس نوعاف :العمد ،والخطأ ،وىو قوؿ الحنفية والمالكية .

()ٙ

القوؿ الثاني :الجناية عمى ما دوف النفس ثبلثة أنواع :العمد ،وشبو العمد ،والخطأ ،وىو قوؿ الشافعية
والحنابمة(.(ٚ
رأي الباحث:

يرى الباحث أف ما ذىب إليو الشافعية والحنابمة مف تقسيـ الجناية عمى ما دوف النفس إلى ثبلثة
أنواع :عمد ،وخطأ ،وشبو عمد ،ىو أولى باالعتبار ،وذلؾ ألف شبو العمد متصور وقد ضربوا لو مثبلً.

)ٔ( الموسوعة الفقيية الكويتيةٕ٘ ،ٖٗٗ/الفقو اإلسبلمي وأدلتو.ٖ٘ٚٚ/ٚ
)ٕ( بدائع الصنائع.ٕٖٖ/ٚ
)ٖ( مغني المحتاج٘.ٕٖ٘/

)ٗ( كنز الدقائؽ صٖٖ ،ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٖ٘/المباب في شرح الكتابٖ.ٔٗٚ/
)٘( المدونةٗ.٘٘ٛ/
) (ٙمغني المحتاج٘.ٕٖ٘/
) (ٚكشاؼ القناع ٘ ،٘ٗٚ/مطالب أولي النيى.ٖٙ/ٙ

ٓٔ

الفرع الثالث :أقساـ الجناية عمى ما دوف النفس بالنظر إلى فعؿ الجاني:
قسـ الفقياء(ٔ) الجناية عمى ما دوف النفس مطمقاً إلى أر ِ
بعة أنواع:

األوؿ :إبانة األطراؼ ،وما يجري مجرى األطراؼ ،مثؿ :قطع اليد ،والرجؿ ،واألصبع ،والظفر ،واألنؼ،
والمساف ،واألجفاف ،وقمع األسناف وكسرىا ،وحمؽ شعر الرأس والمحية والحاجبيف والشارب.

الثاني :إذىاب معاني األطراؼ مع إبقاء أعيانيا ،مثؿ :تفويت السمع ،البصر ،الشـ ،الذوؽ ،الكبلـ،
الجماع ،البطش ،المشي ،واذىاب العقؿ ،ونحوىا مع قياـ المحاؿ الذي تقوـ بيا ىذه المعاني.

الثالث :الشجاج :وىو عند الحنفية(ٕ) ،أحد عشر :أوليا ،الخارصة :وىي التي تخرص الجمد أي تشقو ،وال
يظير منيا الدـ ،الدامعة :وىي التي يظير منيا الدـ وال يسيؿ كالدمع في العيف ،الدامية :وىي التي يسيؿ

منيا الدـ ،الباضعة :وىي التي تبضع المحـ أي تقطعو ،والمتالحمة ويقاؿ ليا البازلة :وىي التي تذىب في
المحـ أكثر مما تذىب الباضعة فيو ،السمحاؽ :وىي التي تقطع المحـ وتظير الجمدة الرقيقة التي بيف المحـ

والعظـ ،وىذه الجمدة تُسمى السمحاؽ ،الموضحة :وىي التي تقطع السمحاؽ ،وتوضح العظـ أي :تظيره،
الياشمة :وىي التي تيشـ العظـ أي تكسره ،المنقمة :وىي التي تنقؿ العظـ بعد الكسر أي تحولو مف موضع
إلى آخر ،اآلمة ويقاؿ ليا المأمومة :وىي التي تصؿ إلى أـ الدماغ ،وىي جمدة تحت العظـ فوؽ الدماغ،
والدامغة :وىي التي تخرؽ تمؾ الجمدة ،وتصؿ إلى الدماغ.
(ٖ)

وعند المالكية

الشجاج عشرة فقط ألنيـ يحذفوف الثانية وىي الدامعة :ويسموف األولى دامية ،والثانية

خارصة ،والثالثة سمحاقًا ،والسادسة ممطاة ،ويحذؼ المالكية الثامنة وىى الياشمة ويروف أنيا تكوف في جراح
البدف ال في الرأس والوجو ،ويتفقوا فيما عدا ذلؾ مع الحنفية.
(ٗ)

أما الشافعية

والحنابمة

(٘)

فالشجاج عندىـ عشرة فقط :فيـ يحذفوف الثانية عند الحنفية وىى الدامعة

ويعترفوف بالعشرة الباقية ،ويسمي الحنابمة الدامية بيذا االسـ أو بالبازلة ،ويسمي الشافعية والحنابمة العاشرة

باآلمة.
بالمأمومة أو َّ

والرابع :الجراح( ،)ٙوىو نوعاف :جائفة وغير جائفة.

والجائفة :ىي التي تصؿ إلى التجويؼ الصدري والبطني ،والمواضع التي تنفذ الجراحة منيا إلى الجوؼ

ىي :الصدر ،والظير ،والبطف ،والجنباف ،وما بيف األنثييف والدبر ،وال تكوف في اليديف والرجميف وال في
الرقبة والحمؽ جائفة؛ ألنو ال يصؿ إلى الجوؼ.
وغير الجائفة :ىي التي ال تصؿ إلى الجوؼ.

)ٔ( بػػدائع الصػػنائع ،ٕٜٙ/ٚتبيػػيف الحقػػائؽ ،ٖٕٔ/ٙالتمقػػيف فػػي الفقػػو المػػالكيٕ ،ٔٛ٘/القػوانيف الفقييػػة ص ،ٕٕٜالتيػػذيب فػػي
فقو اإلماـ الشافعي ،ٜ٘/ٚالبيافٔٔ ،ٖٙٓ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٕٙ/كشاؼ القناع٘.٘ٗٚ/
)ٕ( تحفة الفقياءٖ ،ٔٔٔ/بدائع الصنائع ،ٕٜٙ/ٚتبييف الحقائؽ ،ٖٕٔ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٖٖ/
)ٖ( التمقيف في الفقو المالكيٕ ،ٔٛ٘/بداية المجتيدٗ ،ٕٕٓ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٜ
)ٗ( األـ  ،٘٘/ٙالتيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٜ٘/ٚالبيافٔٔ.ٖٙٓ/
)٘( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٕٙ/عمدة الفقو صٖٖٔ ،كشاؼ القناع ٘ ،٘ٗٚ/مطالب أولي النيى.ٖٙ/ٙ
) (ٙبدائع الصنائع ،ٕٜٙ/ٚمناىج التحصيؿٓٔ ،ٖٔٔ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٔٗ٘/ٚمختصر الخرقى ص.ٕٜٔ
ٔٔ

املبحث الثالث
حكيكة الكتل وحكنه وأنواعه
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:
 املطلب األّل :ت سٓف الق ل.
 املطلب الجاىٕ :حكه الق ل.
 املطلب الجالح :أىْاع الق ل.

ٕٔ

المطمب األوؿ :تعريؼ القتؿ
أولً -القتؿ لغة:
القتؿ في المغة :ىو فعؿ يحصؿ بو زىوؽ الروح ،يدؿ عمى إذالؿ واماتة ،يقاؿ :قتمتو قتبلً :إذا أزىقت
روحو(ٔ).
ثانياً -القتؿ اصطالحاً:

لـ تختمؼ عبارات الفقياء في تعريؼ القتؿ فيي تدور حوؿ معنى و ٍ
احد ،وقد كانت كالتالي:
ً
 تعريؼ الحنفية(ٕ)" :فعؿ مؤثر في إزىاؽ الروح".
 تعريؼ المالكية(ٖ)" :كؿ فعؿ عمد محض مزىقًا لمروح".
 تعريؼ الشافعية(ٗ)" :الفعؿ المفوت لمروح".

 تعريؼ الحنابمة(٘) " :فعؿ ما يكوف سبباً لزىوؽ النفس وىو مفارقة الروح البدف".
نبلحظ مف تعريفات الفقياء لمقتؿ أنيا ال تخرج عف المعنى المغوي.

المطمب الثاني :حكـ القتؿ
وفيو فرعاف:
الفرع األوؿ :حكـ القتؿ كحكـ عاـ:
القتؿ تعتريو األحكاـ التكميفية الخمسة وىي :الواجب والحراـ والمكروه والمندوب والمباح(.)6
فيكوف واجباً كقتؿ المرتد إذا لـ يتب والحربي إذا لـ يسمـ أو يعطي الجزية.
ويكوف حراماً كقتؿ المعصوـ بغير حؽ.
ويكوف مكروىاً كقتؿ الغازي قريبو الكافر إذا لـ يسب اهلل تعالى أو رسولو.
ويكوف مندوباً كقتؿ الغازي قريبو الكافر إذا سب اهلل تعالى أو رسولو.
ويكوف مباحاً كقتؿ اإلماـ األسير إذا استوت الخصاؿ فإنو مخير فيو.
)ٔ( مقاييس المغة٘ ،٘ٙ/التعريفات صٕ.ٔٚ
)ٕ( درر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٛٛ/
)ٖ( عقد الجواىر الثمينةٖ.ٜٔٓٓ/
)ٗ( روضة الطالبيف.ٕٔٓ/ٛ
)٘( كشاؼ القناع٘.٘ٓٗ/
) (ٙاإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاعٕ ،ٜٗ٘/مغني المحتاج ٘ ،ٕٕٔ/نياية المحتاج.ٕٗ٘/ٚ
ٖٔ

الفرع الثاني :حكـ القتؿ بغير حؽ:
القتؿ بغير حؽ حراـ باتفاؽ الفقياء(ٔ) ،وىو مف الكبائر العظاـ ،وقد دلت عمى ذلؾ نصوص الكتاب والسنة
واإلجماع.
أولً -الكتاب:
ٔ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱤ (ٕ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :ذكر المولى تعالى وعيد القاتؿ عمداً ،وعيداً ترجؼ لو القموب وتنصدع لو

األفئدة  ،فمـ يرد في أنواع الكبائر أعظـ مف ىذا الوعيد ،بؿ وال مثمو ،أال وىو اإلخبار بأف جزاءه جينـ ،فيذا

الذنب العظيـ انتيض وحده أف يجازى صاحبو بجينـ ،بما فييا مف العذاب ،وسخط الجبار ،وفوات الفوز
والفبلح ،وىذا العذاب الشديد دليؿ عمى تحريـ القتؿ بغير حؽ(ٖ).

ﲋﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲌ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲗ ﲙ ﲚ ﲛ ﱤ(ٗ).
ﲘ
ﲓﲔﲕﲖ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :ىذا نيي مف اهلل تعالى عف قتؿ النفس بغير حؽ شرعي ،وىذا شامؿ لكؿ
نفس َح َّرَـ المَّوُ قتميا إِال باْل َح ّْ
ؽ كالنفس بالنفس والزاني المحصف والتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة والباغي في
حاؿ بغيو إذا لـ يندفع إال بالقتؿ(٘).
ٖ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱤ(.)ٙ
ﱒ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :بينت اآلية سمة عباد الرحمف أنيـ يتحرجوف مف قتؿ النفس ،وىي مف
الكبائر المنكرات التي تستحؽ أليـ العذاب ،والتخرج مف قتؿ النفس -إال بالحؽ -مفرؽ الطريؽ بيف الحياة
االجتماعية اآلمنة المطمئنة التي تحترـ فييا الحياة اإلنسانية ويقاـ ليا وزف وحياة الغابات والكيوؼ التي ال
يأمف فييا عمى نفسو أحد وال يطمئف إلى عمؿ أو بناء(.)ٚ

)ٔ( المبسػوط ،ٛٗ/ٚتبيػيف الحقػائؽ ،ٜٛ/ٙالػذخيرةٕٔ ،ٕٚٔ/مواىػػب الجميػؿ ،ٕٖٔ/ٙالميػذبٖ ،ٔٚٓ/البيػافٔٔ ،ٕٜ٘/الػػنجـ
الوىاج ،ٖٕٙ/ٛالمغني ،ٕٜ٘/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ. ٕ٘ٔ/
)ٕ( سورة النساء :آيةٖ.ٜ
)ٖ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف صٖ.ٜٔ
)ٗ( سورة اإلسراء :آيةٖٖ .

)٘( تفسير ابف كثير٘ ،ٙٚ/تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ص.ٗ٘ٚ
) (ٙسورة الفرقاف :آية.ٙٛ
) (ٚفي ظبلؿ القرآف٘.ٕٜ٘ٚ/

ٗٔ

ثانياً -السنة:
ِ
ام ِر ٍ
َف لَ إِلَ َو إِال الما ُو
سمٍِـَ ،ي ْ
ش َي ُد أ ْ
ئ ُم ْ
ٔ -عف عبد اهلل بف مسعود  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " : لَ َيح ُّؿ َد ُـ ْ
س ،والثاِّيب ا ِ
ٍ
ِ
ِّيف التا ِ
ؽ ِم َف الد ِ
الم ِ
ار ُؾ
ار ُ
س ِبال ان ْف ِ َ ُ
سو ُؿ الماو ،إِال ِبِإ ْح َدى ثَالَث :ال ان ْف ُ
َوأ َِّني َر ُ
الزانيَ ،و َ
ِ
اع ِة"(ٔ).
ل ْم َج َم َ
س ْبع ا ْلموِبقَ ِ
ٕ -عف أبي ىريرة  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿِ ْ " :
اؿ:
وؿ المَّ ِو َو َما ُى َّف؟ قَ َ
يؿَ :يا َر ُس َ
ات"ِ ،ق َ
اجتَن ُبوا ال ا َ ُ
الرَباَ ،وأَ ْك ُؿ م ِ
الس ْح ُرَ ،وقَ ْت ُؿ ال ان ْف ِ
" ِْ
اؿ ا ْل َي ِت ِيـَ ،وا ْل ُمولِّي
ش َار ُؾ ِبالما ِوَ ،و ِّ
س الاِتي َح ارَـ الما ُو إِال ِبا ْل َحؽَِّ ،وأَ ْك ُؿ ِّ
اإل ْ
َ
اف َال ِت ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ات ا ْل َغ ِ
ْؼ ا ْلم ْحص َن ِ
يوـ ا ِ
ات"(ٕ).
الز ْحؼَ ،وقَذ ُ ُ َ
ُ
َْ َ
ظ ُـ
َع َ
ٖ -عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل "َ :والاِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه ،لَقَ ْت ُؿ ُم ْؤ ِم ٍف أ ْ
ِع ْن َد الما ِو ِم ْف َزَو ِاؿ ُّ
الد ْن َيا"(ٖ).
وجو الدللة مف األحاديث الشريفة السابقة :األحاديث ظاىرة الداللة في تحريـ قتؿ النفس بغير حؽ ،وأف
القتؿ مف أعظـ الكبائر عند اهلل تعالى(ٗ).

ثالثاً -اإلجماع:
أجمع الفقياء(٘) عمى تحريـ القتؿ بغير حؽ ،وأنو مف أعظـ الكبائر عند اهلل تعالى.

المطمب الثالث :أنواع القتؿ

أولً -تعريؼ القتؿ العمد:
اختمؼ الفقياء في تعريؼ القتؿ العمد ،وقد كانت تعريفاتيـ عمى النحو التالي:

 تعريؼ الحنفية(" :)ٙما تعمد ضربو بسبلح أو ما أجري مجرى السبلح كالمحدد مف الخشب وليطة
القصب

()ٚ

والمروة المحددة

()ٛ

والنار".

)ٔ( الحػ ػػديث أخرجػ ػػو اإلمػ ػػاـ البخػ ػػاري فػ ػػي صػ ػػحيحو ،كتػ ػػاب الػ ػػديات ،بػ ػػاب قػ ػػوؿ اهلل تعػ ػػالى :أف الػػػػػنفس بػػػػػالنفس والعػػػػػيف

بػػػالعيف ،٘/ٜ}...وأخرج ػػو اإلم ػػاـ مس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحو ،كت ػػاب القس ػػامة والمح ػػاربيف والقص ػػاص وال ػػديات ،ب ػػاب م ػػا يب ػػاح ب ػػو دـ
المسمـٖ.ٖٕٔٓ/

)ٕ( الحديث أخرجو االماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الحدود ،باب رمي المحصنات ،ٔٚ٘/ٛوأخرجو اإلماـ مسمـ في
صحيحو كتاب اإليماف ،باب بياف الكبائر وأكبرىأ.ٜٕ/

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ النسائي في سننو الكبرى ،كتاب المحاربة ،باب تعظيـ الدـٖ ،ٗٔٙ/وقاؿ األلباني :صحيح،
المصدر نفسو.

)ٗ( تطريز رياض الصالحيف صٗٓ.ٜ

)٘( مجمع األنيرٕ ،ٙٔ٘/المقدمات المميداتٖ ،ٕٖٚ/الحاوي الكبيرٕٔ ،ٙ/البيافٔٔ ،ٕٜٚ/المغني.ٕٜ٘/ٛ
) (ٙتبييف الحقائؽ ،ٜٚ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٓ٘/

) (ٚالميط :قشر القصب والقناة ،وكؿ شيء كانت لو صبلبة ومتانة ،والقطعة منو :ليطة ،وىو القطعة المحددة مف القصب،
النياية في غريب الحديث واألثرٗ ،ٕٛٙ/شمس العموـ ودواء كبلـ العرب مف الكموـ ،ٙٔٙٔ/ٜلساف العرب.ٖٜٚ/ٚ

أبيض رقيؽ وىي كالسكاكيف يذبح بيا ،التعريفات الفقييػة صٕٕٓ ،غريػب الحػديثٕ ،٘ٛ/لسػاف
حجر
ُ
الم ْروة :في الذبائح ٌ
)َ (ٛ
العرب٘ٔ.ٕٚ٘/
٘ٔ

ؽ أو خن ٍ
ؽ أو تغري ٍ
 تعريؼ المالكية(ٔ)" :أف يقصد القاتؿ إلى القتؿ بضرب محدد أو ُمثََّق ٍؿ أو بإح ار ٍ
ؽ أو
غير ذلؾ".
 تعريؼ الشافعية(ٕ) " :قصد الفعؿ والشخص بما يقتؿ غالباً جارٍح أو ُمثََّق ٍؿ".
 تعريؼ الحنابمة(ٖ)" :أف يقتؿ قصداً بما يغمب عمى الظف موتو بو عامبلً بكونو آدمياً معصوماً".
رأي الباحث:

يرى الباحث أف التعريؼ الراجح ىو ما قاؿ بو الشافعية ،لما فيو مف الوجاىة واإليجاز ،حيث اشتمؿ

عمى كؿ عناصر القتؿ العمد مف قصد ومف أداة.

ثانياً -تعريؼ القتؿ شبو العمد:
لمقتؿ ِ
ٍ
لـ يتفؽ الفقياء في تعر ٍ
موحد ِ
شبو العمد ،وكانت تعريفاتيـ لو عمى النحو التالي:
يؼ

 تعريؼ الحنفية :وقع خبلؼ عند الحنفية في تعريؼ قتؿ شبو العمد إلى قوليف:

القوؿ األوؿ :لإلماـ أبي حنيفة(ٗ) ،حيث قاؿ إف قتؿ شبو العمد" :أف يتعمد الضرب بما ال يقتؿ بو غالباً بما
ليس بسبلح وال ما أجري مجرى السبلح ،أي أف القتؿ بالمثقؿ يعتبر شبو عمد؛ ألنو ال يقتؿ بو غالباً ،ويقصد
بو التأديب".

القوؿ الثاني :لمصاحبيف(٘) ،وشبو العمد عندىـ" :أف يتعمد ضربو بما ال يقتؿ غالباً كالحجر والخشب
الصغيريف ،أو كالعصا الصغيرة".

يظير مما سبؽ أف الحنفية اتفقوا عمى أف الضرب بما ال يغمب فيو اليبلؾ كالعصا والحجر

الصغيريف والسوط ،يعتبر شبو العمد ،واختمفوا في القتؿ بالمثقؿ كالحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوىما،

فيرى اإلماـ أبو حنيفة أنو شبو عمد ،بينما يرى الصاحباف أنو عمد.

 تعريؼ المالكية( :)ٙالمشيور عندىـ أف شبو العمد ىو كالعمد(.)ٚ

 تعريؼ الشافعية(" :)ٛأف يقصد إصابتو بما ال يقتؿ غالباً ،فيموت منو".
 تعريؼ الحنابمة(" :)ٜأف يقصد إصابتو بما ال يقتؿ غالباً فيقتمو".
)ٔ( بداية المجتيدٗ ،ٜٔٚ/القوانيف الفقيية ص. ٕٕٙ
)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٓ/البيافٔٔ ،ٕٜٚ/مغني المحتاج٘.ٕٕٔ/
)ٖ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ.ٖٔٙ/
)ٗ( بدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚتبييف الحقائؽ.ٔٓٓ/ٙ

)٘( تبييف الحقائؽ ،ٔٓٓ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٔٓ/
) (ٙبداية المجتيدٗ،ٜٔٚ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٙ
) (ٚوليـ قوؿ ثاف وىو إثبات شبو العمد ،حيث فرقوا بيف العمد وشبيو فقالوا :إف شبو العمد إذا كاف بعصاً أو وكزة أو لطمة،

فإف كاف أصمو ثائرةً وغضباً ففيو القود ،وأما إف كاف عمى المعب ففيو الدية مغمظة ،وممف قاؿ بيذا القوؿ ابف شياب وربيعة
وأبو الزناد ،النوادر والزياداتٗٔ ،ٕٚ/إرشاد السالؾ صٓٔٔ.
) (ٛالبيافٔٔ.ٖٕٓ/
) (ٜالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ.ٖٔٙ/
ٔٙ

رأي الباحث:

يرى الباحث أف تعريفات الفقياء مف الشافعية والحنابمة تدور حوؿ نفس المعنى ،كما يرى الباحث

أف ما ذىب إليو الصاحباف مف الحنفية وجميور الفقياء مف اعتبار القتؿ بالمثقؿ قتؿ عمد ،ىو الرأي

الصواب ،وذلؾ ألف المثقؿ يتحقؽ بو القتؿ تماماً كالمحدد ،باإلضافة إلى سد باب الذريعة أماـ القتؿ بالمثقؿ
ىروباً مف القصاص فيما لو أخذنا بالرأي الثاني.
ثالثاً -تعريؼ القتؿ الخطأ:

القتؿ الخطأ عند الفقياء

(ٔ)

قسماف:

القسـ األوؿ :خطأ في القصد :وىو أف يرمي شخصاً يظنو صيداً ،فإذا ىو آدمي أو يظنو حربياً فإذا ىو مسمـ.

القسـ الثاني :خطأ في الفعؿ :وىو أف يرمي غرضاً فيصيب آدمياً فيقتمو.
رأي الباحث:

يتضح لمباحث أف الفقياء متفقوف عمى القتؿ الخطأ ،وفي ىذا يقوؿ أبو الحسف بف القطاف" :واتفقوا

إنسانا لـ يقصده بما يمات بمثمو"(ٕ).
شيئا ،فيصيب
أف قتؿ الخطأ أف يريد اإلنساف ً
ً
رابعاً -تعريؼ ما أجري مجرى الخطأ :وىو فقط عند الحنفية(ٖ) وبعض الحنابمة(ٗ) وضربوا لو مثبلً ،وىو :أف
ينقمب النائـ عمى شخص آخر فيقتمو.

(٘)

خامساً -تعريؼ القتؿ بالتسبب :وىو فقط عند الحنفية

وضربوا لو مثبلً ،وىو :كحافر البئر وواضع الحجر

في غير ممكو ،وواضع خشبة عمى قارعة الطريؽ فيقتؿ شخص بسببيا.
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء في بياف أنواع القتؿ يتبيف أف الفقياء اتفقوا عمي نوعيف مف أنواع القتؿ

وىما :القتؿ العمد والقتؿ الخطأ ،واختمفوا في قتؿ شبو العمد فالمالكية في المشيور عندىـ ال يقولوف بو

واعتبروه ضمف القتؿ العمد خبلفاً لباقي الفقياء ،وأما ما أضافو الحنفية وبعض الحنابمة مف نوعي القتؿ،

وىما :ما أجري مجرى الخطأ والقتؿ بالتسبب كنوعيف مستقميف عندىـ ،ىما عند غيرىـ يقع ضمف القتؿ
الخطأ ،وأرى ترجيح قوؿ مف اعتبر القتؿ ثبلثة أنواع وىـ الشافعية والحنابمة ،ألف ما ذىب إليو غير

المالكية مف اعتبار القتؿ شبو العمد أولى باإلعتبار ،وذلؾ لوروده صراحةً في نصوص السنة ،وألف الفقياء
قد ضربوا لو األمثمة الواقعية ،وأما ما أضافو الحنفية وبعض الحنابمة فإنو يندرج تحت القتؿ الخطأ وال داعي
إلفرادىا بشكؿ مستقؿ.

)ٔ( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٖٔ/بداية المجتيدٗ ،ٜٔٚ/القوانيف الفقيية ص ،ٕٕٙالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٓ/البيػافٔٔ،ٕٜٚ/
الشرح الكبير عمى متف المقنع  ،ٖٖٕ/ٜكشاؼ القناع٘.ٖ٘ٔ/

)ٕ( اإلقناع في مسائؿ اإلجماعٕ.ٕٛٓ/

)ٖ( المبسوط ،ٙٛ/ٕٙالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٔٗ/مجمع األنيرٕ.ٙٔٚ/
)ٗ( المغني ،ٖٙ٘/ٙالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٕٓ/ٜاليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٗٔ٘.
)٘( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٔٗ/ممتقى األبحر صٕٖٔ ،الدر المختار.ٖ٘ٓ/ٙ
ٔٚ

املبحث الرابع
الكتل العند وظبه العند وعكوبتهنا
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:
 املطلب األّل :أزكاٌ الق ل ال ند.
 املطلب الجاىٕ :عقْب٘ الق ل ال ند.
 املطلب الجالح :عقْب٘ الق ل غبُ ال ند

ٔٛ

المطمب األوؿ :أركاف القتؿ العمد
جريمة القتؿ العمد في الشريعة ليا ثبلثة أركاف:

أوليا :أف يكوف المجني عميو آدميِّا حيِّا معصوماً.
ثانييا :أف يكوف القتؿ نتيجة لفعؿ الجاني.
ثالثيا :أف يقصد الجاني إحداث الوفاة(ٔ).

الركف األوؿ :أف يكوف المجني عميو آدميًّا حيًّا معصوماً(ٕ).

(ٖ)

ُيشترط في القتؿ العمد الموجب لمقصاص أف يكوف االعتداء فيو عمى إنساف حي معصوـ
يجب القصاص باالعتداء عمى غير اإلنساف كالحيواف ،وال قصاص باالعتداء عمى اإلنساف الميت ،وال
(ٗ)

الدـ ،فبل
(٘)

وال بالمرتد

لعدـ

قصاص أيضاً عمى غير معصوـ الدـ عصمة دائمة ،فبل يقتؿ مسمـ بالكافر الحربي
العصمة ،وال بالحربي المستأمف؛ ألف عصمتو ما ثبتت مطمقة بؿ مؤقتة إلى غاية مقامو في دار اإلسبلـ،
ألف المستأمف مف أىؿ دار الحرب ،وانما دخؿ دار اإلسبلـ ال لقصد اإلقامة بؿ لعارض حاجة يدفعيا ثـ
يعود إلى وطنو األصمي ،فكانت في عصمتو شبية العدـ.

الركف الثاني :أف يكوف القتؿ نتيجة لفعؿ الجاني.

ُيشترط في القتؿ العمد أف يحدث القتؿ نتيجة لفعؿ الجاني ،وأف يكوف مف شأف ىذا الفعؿ إحداث
الموت ،فإف كاف القتؿ نتيجة لفعؿ ال يمكف نسبتو إلى الجاني كالقتؿ بالتسبب عند الحنفية ،أو لـ يكف فعؿ

الجاني ما يحدث الموت فبل يمكف اعتبار الجاني قاتبلً ،وال يشترط أف يكوف الفعؿ مف نوع معيف العتباره
()ٙ
تسميما أو غير ذلؾ(.)ٚ
ذبحا أو حرقًا أو خنقًا أو
جرحا أو ً
قتبلً  ،فيصح أف يكوف ضرًبا أو ً
ً
)ٔ( التشريع الجنائي اإلسبلميٕ.ٕٔ/
)ٕ( بدائع الصػنائع ،ٕٖٙ/ٚتبيػيف الحقػائؽ ،ٕٔٓ/ٙالػذخيرةٕٔ ،ٕٚٚ/التػاج واإلكميػؿ ،ٕٜٔ/ٛروضػة الطػالبيف ،ٔ٘ٓ/ٜمغنػي
المحتاج٘ ،ٕٕٜ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ ،ٖٔٙ/كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٓ/
)ٖ( العصمة في المغة :العصمة في كبلـ العرب :المنع ،وعصػـ اهلل عبػده :أف يعصػمو ممػا يوبقػو وتطمػؽ أيضػاً عمػى اإلمسػاؾ
والمبلزمة والوقاية ،مقاييس المغةٗ ،ٖٖٔ/القاموس المحيط ص ،ٖٔٔٛلساف العربٕٔ.ٖٗٓ/
أما العصمة في االصطبلح فتأخذ أكثر مف معنى ،وىي كما يمي:

ٔ .العصػػمة :ممكػػة نفسػػانية تمنػػع صػػاحبيا مػػف المعاصػػي مػػع الػػتمكف منيػػا ،وتتأ ّكػػد ىػػذه الممكػػة فػػي األنبيػػاء بتتػػابع الػػوحي إلػػييـ

باألوامر والنواىي.

إثما.
ٕ .العصمة المؤثمة :ىي عصمة نفس مف القتؿ حقا هلل تعالى ،وىي التي يجعؿ مف ىتكيا ً

ٖ .العصػػمة المقومػػة :ىػػي التػػي يثبػػت بيػػا اإلنسػػاف قيمػػة بحيػػث مػػف ىتكيػػا فعميػػو القصػػاص أو الديػػة ،وىػػي المتعمقػػة بموضػػوع
بحثنا ،كشاؼ اصطبلحات الفنوف والعموـ ٕ ،ٖٔٔٛ/التعريفات صٓ٘ٔ ،التعريفات الفقيية ص.ٔٗٛ

)ٗ( الحربي :الكافر الذي بيننا وبينو حرب ،وليس بيننا وبينو عيد ،مثؿ الييود الذيف احتموا فمسطيف ،الشرح الممتعٗٔ.ٖٚ/
)٘( المرتد :المسمـ الذي غير دينو ،التشريع الجنائي اإلسبلميٕ.ٔٛ/
) (ٙالقوانيف الفقيية ص ،ٕٕٙالذخيرةٕٔ.ٕٜٚ/
) (ٚالتشريع الجنائي اإلسبلميٕ.ٕ٘/

ٜٔ

الركف الثالث :أف يقصد الجاني إحداث الوفاة:
(ٔ)

اشترط الحنفية

(ٕ)

والحنابمة

والشافعية

(ٖ)

في القتؿ العمد أف يقصد الجاني قتؿ المجني عميو ،فإف

لـ يتوافر ىذا القصد الجنائي ،فبل يعد الفعؿ قتبلً عمداً ،ويعرؼ القصد الجنائي وارادة القتؿ إذا استعمؿ القاتؿ
آلة تقتؿ غالباً ،فيعرؼ حينيا أنو أراد إزىاؽ روح المجني عميو ،ألف القصد الجنائي أمر خفي ال يمكف

االطبلع عميو إال بأمر محسوس يعبر عنو ،وأداة القتؿ تكفي لمتعبير عف قصد الجاني(ٗ) ،وأما المالكية(٘)،

فمـ يشترطوا في القصاص قصد القتؿ ،وانما اكتفوا بوجود العدواف في الجناية ،فيعتبر القاتؿ عمداً إف قصد
الجاني قتؿ المجني عميو ،أو تعمد الفعؿ بقصد العدواف المجرد عف نية القتؿ ،أما إذا كاف الفعؿ عمى وجو
المعب أو التأديب ،أو كاف القتؿ بحؽ أو بعذر ،فإنو ال يوجب القصاص.

المطمب الثاني :عقوبة القتؿ العمد
القتؿ العمد في الشريعة اإلسبلمية لو أكثر مف عقوبة في الدنيا واآلخرة ،ففي اآلخرة يجب عميو اإلثـ
العظيـ والعقوبة األخروية الواردة في قولو تعالى :ﱥﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱤ( ،)ٙوال شؾ أف ىذا عقاب عظيـ
لممعتدي عمى النفس البشرية المؤمنة ،ألنيا بنياف اهلل تعالى في أرضو ،بؿ لـ يرد ىذا العقاب في أي عقوبة
أخرى عمى اإلطبلؽ ،فقد أحاطيا المولى تعالى بكؿ ما يحفظيا ويمنع اإلعتداء عمييا ،أما في الدنيا فإف لو
أكثر مف عقوبة كذلؾ ،منيا ما ىو أصؿ متفؽ عميو ومنيا ما ىو مختمؼ فيو ،ومنيا ما ىو بديؿ ،ومنيا ما
ىو تبعي ،فيي بذلؾ عمى ثبلثة أنواع .
ٔ -العقوبة األصمية :اتفؽ الفقياء

()ٚ

عمى القصاص كعقوبة أصمية لمقتؿ العمد ،واختمفوا في إيجاب الكفارة

كعقوبة أخرى ،فأضافيا الشافعية وحدىـ قياساً عمى عقوبة القتؿ الخطأ التي نص عمييا الكتاب صراحة.
ٕ -العقوبة البدلية :وىي الدية والتعزير.
ٖ -العقوبة التبعية :وىي الحرماف مف الميراث والوصية.

)ٔ( بدائع الصنائع ،ٕٖٖ/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٓٗ/
)ٕ( روضة الطالبيف ،ٕٖٔ/ٜمغني المحتاج٘.ٕٔٔ/
)ٖ( اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ ،ٖٔٙ/كشاؼ القناع٘.٘ٓ٘/
)ٗ( التشريع الجنائي اإلسبلميٕ.ٚٛ/

)٘( بداية المجتيدٗ ،ٔٛٓ/الذخيرةٕٔ.ٕٜٚ/
) (ٙسورة النساء :آيةٖ.ٜ
) (ٚب ػ ػػدائع الص ػ ػػنائع ،ٕٖٗ/ٚال ػ ػػدر المخت ػ ػػار ،ٕٜ٘/ٙالتمق ػ ػػيف ف ػ ػػي الفق ػ ػػو الم ػ ػػالكيٕ ،ٔٛ٘/بداي ػ ػػة المجتي ػ ػػدٗ ،ٔٛٗ/الح ػ ػػاوي
الكبيرٕٔ ،ٖٗ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،٘/ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/عمدة الفقو ص.ٕٔٚ
ٕٓ

أولً -العقوبة األصمية األولى المتفؽ عمييا :القصاص:

(ٔ)

لَ َّما كاف حفظ النفس أحد الضروريات الخمسة

التي جاء الديف اإلسبلمي لحفظيا ،كانت النفس

البشرية عظيمة الشأف عند خالقيا ،لذلؾ أوجب الحفاظ عمييا بكؿ الوسائؿ ،وردع كؿ المعتديف عمييا مف

أجؿ حمايتيا ،وىذا ما تكفمت بو جميع الشرائع ،فقد جعمت جزاء القتؿ العمد مستوجباً القصاص ،حيث إف
فيو أكبر رادع لممعتديف ،وقد سبؽ أف ذكرنا إجماع الفقياء عمى القصاص كعقوبة لمقتؿ العمد ،وذلؾ عند

تحقؽ شروطو.

وىذا اإلجماع قد نقمو ابف قدامة حيث قاؿ" :أجمع العمماء عمى أف القود ال يجب إال بالعمد ،وال نعمـ بينيـ

في وجوبو بالقتؿ العمد إذا اجتمعت شروطو خبلفاً"(ٕ).

وسنتحدث ىنا إف شاء اهلل تعالى عف تعريؼ القصاص وأدلة مشروعيتو وشروطو والحكمة منو.
أ -تعريؼ القصاص لغة واصطالحاً:

القصاص في المغة:

القصاص في المغة لو عدة معاني منيا :تتبع األثر ،كقوليـ :اقتصصت األثر ،إذا تتبعتو ،والمماثمة:

ومف ذلؾ اشتقاؽ القصاص في الجراح ،وذلؾ أنو ُيفعؿ بو مثؿ فعمو باألوؿ ،واإلعالـ :ومنو قص عميو
الخبر أي أعممو ،والحفظ :ومنو تقصص كبلمو :أي حفظو ،والقطع :يقاؿ قص الشعر والصوؼ والظفر
يقصو قصاً أي :قطعو ،والقصاص في الجراح مأخوذ مف ىذا إذا اقتص لو منو بجرحو مثؿ جرحو إياه أو
ِ
وسمي بذلؾ؛ ألنو يقاد القاتؿ ُبرَّمتو إلى أولياء المقتوؿ بحبؿ ويقتؿ(ٖ).
قتمو بو ،والقود :القصاص :القود ُ
القصاص في الصطالح:

ىو" :أف ُيفعؿ بالفاعؿ الجاني مثؿ ما فَ َعؿ"(ٗ).
ب -األلفاظ ذات الصمة:
ٔ -الثأر:

الثأر لغة :الدـ ،أو الطمب بالدـ ،يقاؿ :ثأرت القتيؿ وثأرت بو فأنا ثائر ،أي قتمت قاتمو ،والثأر :الذحؿ ،يقاؿ:
طمب بذحمو ،أي بثأره(٘).

الثأر اصطالحاً:

ىو :قت ُؿ قاتؿ حميمو(.)ٙ
ونبلحظ أف المعنى االصطبلحي ال يخرج عف المعنى المغوي.

)ٔ( الضروريات الخمسة ىي :حفظ الديف ،والنفس ،والنسؿ ،والماؿ ،والعقؿ ،الموافقاتٕ.ٕٓ/
)ٕ( المغني.ٕٙٛ/ٛ

)ٖ( مقاييس المغة٘ ،ٔٔ/القاموس المحيط ص ،ٕٙٚلساف العرب.ٚٗ/ٚ
)ٗ( التعريفات الفقيية صٗ ،ٔٚالتعريفات ص ،ٔٚٙدستور العمماءٖ.٘ٔ/
)٘( مقاييس المغةٔ.ٖٜٚ/
) (ٙالتعريفات الفقيية ص.ٙٙ

ٕٔ

والعالقة بيف الثأر والقصاص :أف القصاص يقتصر فيو عمى الجاني المكافئ فبل يؤخذ غيره بجريرتو ،أما
الثأر فبل يبالي ولي الدـ في االنتقاـ مف الجاني أو سواه(ٔ).
ٕ -الحد:
الحد لغة :الحاجز بيف شيئيف ،ومنتيى الشيء(ٕ).
الحد اصطالحاً :عقوبة مقدرة وجبت حقاً هلل تعالى(ٖ).

والعالقة بيف الحد والقصاص :أف كمييما عقوبة عمى جناية ،إال أف األوؿ وجب حقاً هلل تعالى غالباً ،والثاني
وجب حقاً لممجني عميو أو أوليائو(ٗ).

ٖ -التعزير:

التعزير لغة :ضرب دوف الحد ،أو ىو أشد الضرب ،والتفخيـ ،والتعظيـ(٘).
التعزير اصطالحاً :عقوبة غير مقدرة وجبت حقاً هلل تعالى أو آلدمي ،في معصية ليس فييا حد وال كفارة
غالباً(.)ٙ

والعالقة بيف التعزير والقصاص :إف القصاص مقدر العقوبة بما يساوي الجناية ،والتعزير غير مقدر ،ثـ إف
القصاص حؽ لممجني عميو أو ألوليائو ،أما التعزير فقد يكوف كذلؾ ،وقد يكوف لحؽ اهلل تعالى(.)ٚ

ٗ -العقوبة:
العقوبة لغة :العقاب والمعاقبة أف تُجزي الرجؿ بما فعؿ ،واالسـ العقوبة(.)ٛ

العقوبة اصطالحاً :عرفيا ابف عابديف بأنيا" :جزاء بالضرب أو القطع أو الرجـ أو القتؿ ،وسمي بيا ألنيا
تتمو الذنب ،ومف تعقبو :إذا تبعو"(.)ٜ

والعبلقة بيف العقوبة والقصاص عموـ وخصوص وجيي ،فالقصاص ضرب مف العقوبة (ٓٔ).
ج -أدلة مشروعية القصاص في النفس:
استدؿ الفقياء عمى مشروعية القصاص بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقوؿ:
)ٔ( الموسوعة الفقيية الكويتيةٖٖ.ٕٜ٘/
)ٕ( القاموس المحيط ص.ٕٚٙ

)ٖ( ممتقى األبحر صٖٖٔ ،التعريفات صٖ.ٛ
)ٗ( الموسوعة الفقيية الكويتيةٖٖ.ٕٜ٘/
)٘( القاموس المحيط ص.ٖٜٗ
) (ٙالمبسوط ،ٖٙ/ٜنياية المحتاج ،ٔٛ/ٛكشاؼ القناع.ٕٔٔ/ٙ
) (ٚالموسوعة الفقيية الكويتيةٖٖ.ٕٙٓ/
) (ٛلساف العربٔ.ٜٙٔ/
) (ٜحاشية ابف عابديفٗ.ٖ/
)ٓٔ( الموسوعة الفقيية الكويتيةٖٖ.ٕٙٓ/

ٕٕ

أولً -الكتاب:
ﲀ ﱤ (ٔ).
ﲁ
ٔ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ ظاىر اآلية عمى وجوب القصاص عمى المؤمنيف في جميع القتمى
والقصاص ىو أف يفعؿ بو مثؿ ما فعؿ بو(ٕ).
ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲴ ﲶ ﲷ
ﲭ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲵ
ﲮ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱤ(ٖ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ ظاىر ىذه اآلية عمى إيجاب القصاص في النفس ،وىذه اآلية واف كانت
في شرع مف قبمنا ،فيي أيضاً شرع لنا؛ ألف شرائع مف كاف قبمنا حكميا ثابت إلى أف يرد نسخيا ،وىذا ما لـ
يكف ،ويدؿ عميو أيضاً قولو تعالى :ﱥﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱤ

(ٗ)

فيو

دليؿ عمى ثبوت ىذا الحكـ في وقت نزوؿ ىذه اآلية مف وجييف:
أحدىما :ثبت أنو مما أنزؿ اهلل ولـ يفرؽ بيف شيء مف األزماف ،فيو ثابت في كؿ األزماف إلى أف ُينسخ.

والثاني :معموـ أنيـ استحقوا اسـ الظمـ والفسؽ في وقت نزوؿ اآلية لتركيـ الحكـ بما أنزؿ اهلل تعالى مف ذلؾ
وقت نزوؿ اآلية ،وىذا يقتضي وجوب القصاص في سائر النفوس ما لـ تقـ داللة نسخو أو تخصيصو ،ولـ
يرد ما ينسخ ىذا الحكـ أو يخصصو ،فيستمر ىذا الحكـ في ىذه األمة بما عمـ مف شرع النبي  وأحكامو،

ومضى عميو إجماع الناس(٘).
ثانياً -السنة:

َ َّ ِ
عف أبي ُشريح الكعبي(َّ :)ٙ
يؿ مف ُى َذ ْي ٍؿ وأنا
أف
اع ُة قد قَتَ ْمتُ ْـ ىذا القَ ِت َ
رسوؿ المو  قاؿ " :ثـ أَنتـ يا ُخ َر َ
ِ
والما ِو ع ِ
أخ ُذوا ا ْل َع ْقؿ"(.)ٚ
أح ُّبوا قَتَمُوا واف أحبوا َ
اقمُ ُو فَ َم ْف قَتَ َؿ َب ْع َدهُ قَِتيالً ْ
يرتَ ْي ِف إف َ
َ
فأىمو َب ْي َف خ َ

)ٔ( سورة البقرة :آية.ٔٚٛ
)ٕ( تفسير الطبريٖ ،ٖ٘ٚ/أحكاـ القرآف لمجصاصٔ ،ٔٙٗ/تفسير ابف كثيرٔ.ٖ٘ٚ/
)ٖ( سورة المائدة :آية٘ٗ.
)ٗ( سورة المائدة :آية٘ٗ.

)٘( تفسير ابف عطيةٕ ،ٜٔٚ/أحكاـ القرآف لمجصاصٗ.ٜٗ/
) (ٙأبو شريح الكعبي الخ ازعػي :خويمػد بػف ربيعػة ،أسػمـ قبػؿ فػتح مكػة ،روى عػف رسػوؿ اهلل  أحاديػث ،حمػؿ أحػد ألويػة بنػي
كع ػ ػ ػػب ي ػ ػ ػػوـ الف ػ ػ ػػتح ،م ػ ػ ػػات بالمدين ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػنة ثمػ ػ ػ ػاف وس ػ ػ ػػتيف ،الطبق ػ ػ ػػات الكب ػ ػ ػػرىٗ ،ٕٕٔ/مش ػ ػ ػػاىير عمم ػ ػ ػػاء األمص ػ ػ ػػار ص٘،

االستيعابٗ.ٔٙٛٛ/
) (ٚالحػديث أخرجػو اإلمػاـ البييقػي فػي السػنف الكبػرى ،كتػاب الجػراح ،بػاب الخيػار فػي القصػاص ،ٜٖ/ٛوقػاؿ األلبػاني :حػديث
صحيح ،مشكاة المصابيحٕ.ٕٜٔٓ/

ٖٕ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث فيو دليؿ عمى أف ولي الدـ يخير بيف القتؿ أو الدية ،فمو عفا عف
مخير بيف القصاص والدية فيذا دليؿ عمى مشروعية
القصاص عمى الدية أخذ بيا القاتؿ ،فما داـ أف الولي ّ
القصاص(ٔ).
ثالثاً -اإلجماع:

(ٕ)

أجمع الفقياء

عمى أف القود ال يجب إال بالعمد ،وذلؾ إذا اجتمعت شروطو.

رابعاً -المعقوؿ:

إف القصاص عند تحقؽ شروطو واجب مف أجؿ حماية النفس البشرية مف االعتداء عمييا ،وأيضاً لرفع الفساد
والعدواف في األرض(ٖ).

د  -الحكمة مف مشروعية القصاص:
ٔ -تحقيؽ العدالة وذلؾ بأف يعاقب المعتدي المتعمد عمى النفس البشرية بمثؿ فعمو.
ٕ -ردع الجاني ومنعو مف ارتكاب الجريمة ،خوفاً مف القصاص الذي ينتظره.

ٖ -شفاء غيظ المجني عميو ،وأىمو ،حتى ال يأخذ ثأره بيده فتعـ الفوضى وينعدـ االستقرار في المجتمع.
ٗ -القصاص فيو حياة المجتمع ،حيث يسعد بحياة عالية سامية ىادئة إذ يجتث األشرار ،وليذا

ﭧﭐﭨﭐﱥﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱤ

(ٗ)

وذكر اهلل تعالى أف إحياء

النفس المقتولة بالقصاص إحياء لمجماعة كميا ،فيكؼ القاتؿ عف القتؿ فيحيي نفسو وغيره(٘).
ىػ -أدلة وجوب القصاص فيما دوف النفس:
استدؿ الفقياء عمى وجوب القصاص فيما دوف النفس بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقوؿ:
أولً -الكتاب:
ﲆ ﱤ(.)ٙ
ﲇ
ٔ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أوجب اهلل تعالى بيذه اآلية استيفاء المثؿ( ،)ٚوىذا يكوف باالعتداء عمى
النفس أو ما دونيا ،فتكوف المماثمة بأف ُيفعؿ بالجاني مثؿ ما فَعؿ ولو كانت الجناية فيما دوف النفس.
)ٔ( مرقاة المفاتيح.ٕٕٙٗ/ٙ
)ٕ( ب ػ ػػدائع الص ػ ػػنائع ،ٕٖٗ/ٚال ػ ػػدر المخت ػ ػػار ،ٕٜ٘/ٙالتمق ػ ػػيف ف ػ ػػي الفق ػ ػػو الم ػ ػػالكيٕ ،ٔٛ٘/بداي ػ ػػة المجتي ػ ػػدٗ ،ٔٛٗ/الح ػ ػػاوي
الكبيرٕٔ ،ٖٗ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،٘/ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕ٘ٔ/المغني.ٕٙٛ/ٛ
)ٖ( تكممة البحر الرائؽ.ٖٕٚ/ٛ
)ٗ( سورة البقرة :آية.ٜٔٚ
)٘( العقوبة :صٖٓٓ.
) (ٙسورة البقرة :آيةٗ.ٜٔ
) (ٚأحكاـ القرآف لمجصاصٔ ،ٜٔ٘/تفسير ابف كثير.ٜٔٗ/ٚ

ٕٗ

ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱤ(ٔ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمةّ :بينت اآلية فرض القصاص عمى بني إسرائيؿ ،في النفس والعيف واألنؼ
واألذف والجروح ،وىذه اآلية خبر عف شرع مف قبمنا وىي تمزمنا؛ ألنو ال ناسخ ليا فتكوف شرعاً لنا(ٕ) ،وتد ّؿ

عمى جرياف القصاص في سائر الجراحات التي يمكف استيفاء المثؿ فييا(ٖ).

ثانياً -السنة:
(٘)
ّْع(ٗ) َوِىي ْاب َنةُ َّ
عف أ ََنس أ َّ
الع ْف َو ،فَأ ََب ْوا ،فَأَتَُوا
َف ُّ
شَ ،و َ
ت ثَنِيَّةَ َج ِارَي ٍة ،فَ َ
ض ِر َك َس َر ْ
طمَُبوا األ َْر َ
الن ْ
طمَُبوا َ
الرَبي َ
َ
َِّ
الربّْي ِع يا رس َ َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ص ِ
الح ّْ
اؿ أ ََن ُس ْب ُف َّ
ؽ،
اص ،فَقَ َ
الن ْ
وؿ المو ،الَ َوالذي َب َعثَ َؾ بِ َ
ض ِر :أَتُ ْك َس ُر ثَنَّيةُ ُّ َ َ َ ُ
َم َرُى ْـ بِالق َ
النب َّي  ،فَأ َ
القصاص"َ ،فر ِ
اؿ" :يا أََنس ِكتَاب الما ِو ِ
ِ
اؿ َّ
النبِ ُّي " :إِ اف ِم ْف ِع َب ِاد الما ِو
ض َي القَ ْوُـ َو َعفَ ْوا ،فَقَ َ
ُ
َ ُ
الَ تُ ْك َس ُر ثَنيَّتُيَا ،فَقَ َ َ ُ
َ
ْس َـ َعمَى الما ِو َأل ََب ارهُ"(.)ٙ
َم ْف لَ ْو أَق َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث فيو دليؿ عمى وجوب االقتصاص في السف( ،)ٚويقاس عميو باقي
األعضاء فيما دوف النفس في وجوب القصاص فييا عند تحقؽ الشروط.

ثالثاً -اإلجماع:
أجمع الفقياء( )ٛعمى إيجاب القصاص فيما دوف النفس.

رابعاً -المعقوؿ:
ألف ما دوف النفس ،كالنفس في الحاجة إلى الحفظ ،فكاف ،كالنفس في القصاص(.)ٜ

و -شرائط وجوب القصاص:
)ٔ( سورة المائدة :آية٘ٗ.

)ٕ( نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ ص.ٕٙٚ

)ٖ( تفسير آيات األحكاـ لمسايس صٕ ،ٖٛأحكاـ القرآف لمجصاصٕ.٘٘ٓ/
الرَب ِّي َع :ىي الربيع بنت النضر بف حراـ ،أنصارية مف بنػي عػدي بػف النجػار ،تزوجيػا سػراقة بػف الحػارث فولػدت لػو حارثػة،
)ٗ( ُّ
شيد بد اًر وقتؿ يومئذ شييداً ،االستيعاب في معرفة األصحابٗ ،ٖٔٛٛ/أسد الغابة ،ٜٔٓ/ٚالطبقات الكبرىٖ.ٖٔٔ/ٛ ،ٖٛٚ/
ػفؿ ،والواحػدة َّ
ثنيػة ،لسػاف العػرب ٗٔ ،ٕٖٔ/التعريفػات الفقييػة
)٘( الثنايا :أربع أسناف ،مقػدـ الفػـ ثنتػاف مػف فػوؽ وثنتػاف مػف أس َ
ص.ٙٙ

) (ٙالحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري فػػي صػػحيحو ،كتػػاب الصػػمح ،بػػاب الصػػمح فػػي الديػػةٖ ،ٔٛٙ/وأخرجػػو اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي
صحيحو ،كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص والديات ،باب إثبات القصاص في األسناف ،وما في معناىاٖ.ٖٕٔٓ/
) (ٚسبؿ السبلـٕ ،ٖٜٗ/نيؿ األوطار.ٖٔ/ٚ
) (ٛاالختيار٘ ،ٖٓ/البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٜٔٓ/تكممػة البحػر ال ارئػؽ ،ٖٗ٘/ٛالمعونػة عمػى مػذىب عػالـ المدينػة ص،ٖٔٔٙ

منػ ػػاىج التحص ػ ػػيؿٓٔ ،ٖٔٔ/أس ػ ػػيؿ المػ ػػدارؾٖ ،ٕٔٓ/المي ػ ػػذبٖ ،ٜٔٚ/بح ػ ػػر الم ػ ػػذىبٕٔ ،ٖٔ٘/التي ػ ػػذيب ف ػ ػػي فق ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ
الشػافعي ،ٜ٘/ٚكفايػػة النبيػو٘ٔ ،ٖٛٔ/الكػػافي فػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػدٖ ،ٕٙٔ/الشػػرح الكبيػر عمػػى مػتف المقنػػع ،ٕٗٚ/ٜالممخػػص
الفقييٕ.ٗٛٓ/
) (ٜالميذبٖ ،ٜٔٚ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٙٔ/

ٕ٘

أولً -شروط وجوب القصاص في النفس:
ىناؾ عدة شروط لتحقيؽ القصاص في النفس بعضيا يرجع إلى القاتؿ ،وبعضيا يرجع إلى المقتوؿ ،وبعضيا
يرجع إلى نفس القتؿ ،وبعضيا يرجع إلى ولي القتيؿ.

ٔ -شروط القاتؿ(ٔ):

أ -أف يكوف القاتؿ عاقبلً ،بالغاً ،فإف كاف مجنوناً أو صبياً فبل يجب عميو القصاص؛ ألف القصاص عقوبة،
وىما ليسا مف أىؿ العقوبة؛ ألنيا ال تجب إال بالجناية ،وفعميما ال يوصؼ بالجناية.

ب -أف يكوف متعمداً في القتؿ قاصداً إياه ،فإف كاف مخطئاً ،أو فيو شبو العمد فبل قصاص عميو لقولو:
" َو َم ْف قَتَ َؿ َع ْمداً فيو قَ َوٌد"(ٕ) ،أي أف القتؿ العمد يوجب القود ،فقد شرط العمد لوجوب القود ،وألف
القصاص عقوبة متناىية فيستدعي جناية متناىية ،والجناية ال تتناىى إال بالعمد.
ٕ -شروط المقتوؿ(ٖ):

أ -أف ال يكوف المقتوؿ جزء القاتؿ ،فمو قتؿ األب ولده ال قصاص عميو ،وكذلؾ الجد أب األب أو أب

ويقتؿ الولد بالوالد
األـ واف عبل ،وكذا األـ إذا قتمت ولدىا أو أـ األـ أو أـ األب إذا قتمت ولد ولدىاُ ،
لعمومات القصاص ،وعند المالكية ال يقاد األب باالبف إال أف يضجعو فيذبحو ،فأما إف حذفو بسيؼ

أو عصا فَقتمو لـ ُيقتؿ ،وكذلؾ الجد عندىـ مع حفيده.
ب -أف يكوف معصوـ الدـ مطمقاً ،فبل ُيقتؿ مسمـ ،وال ذمي بالكافر الحربي ،وال بالمرتد لعدـ العصمة؛ ألف
القصاص إنما شرع حفظاً لمدماء المعصومة وزج اًر عف إتبلؼ البنية المطموب بقاؤىا وذلؾ معدوـ في
غير المعصوـ ،فبل يجب قصاص وال دية وال كفارة بقتؿ الحربي؛ ألنو مباح الدـ عمى اإلطبلؽ ،وال

مرتد قبؿ توبة ،ألنو مباح الدـ أشبو الحربي.

ت -أف يكوف المقتوؿ مكافئاً لمقاتؿ في اإلسبلـ والحرية ،فبل يقتؿ قصاصاً مسمـ بكافر ،وال حر بعبد ،ولـ
يقؿ الحنفية بيذا الشرط ،خبلفاً لباقي الفقياء.
(ٗ)

وأضاؼ الحنفية

دوف غيرىـ مف الفقياء شروطاً أخرى لمقتؿ وىي:

الم ْستَ ْك َره عمى القتؿ ،وىذا عند الحنفية ما عدا زفر.
ٔ -أف يكوف القاتؿ مختا اًر ،فبل قصاص عمى ُ
ٕ -أف يكوف القتؿ مباشرة فإف كاف تسبباً ال يجب القصاص؛ ألف القتؿ تسبباً ال يساوي القتؿ مباشرة،
والجزاء قتؿ بطريؽ المباشرة ،فبل قصاص عمى مف حفر بئ اًر عمى قارعة الطريؽ فوقع فييا إنساف ومات.

)ٔ( بدائع الصنائع ،ٕٖٗ/ٚبداية المجتيدٗ ،ٔٚٛ/الذخيرةٕٔ ،ٕٖٚ/روضة الطالبيف ،ٕٖٔ/ٜاإلقناع في فقو اإلماـ أحمػد بػف
حنبؿ ٗ ،ٖٔٚ/العدة شرح العمدة صٖٓ٘ ،القوانيف الفقيية ص ،ٕٕٙكشاؼ القناع٘.ٕ٘ٓ/
)ٕ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ النسػػائي فػػي سػػننو ،كتػػاب القسػػامة ،بػػاب مػػف قتػػؿ بحجػػر أو سػػوط  ،ٗٓ/ٛوقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث
صحيح ،المصدر نفسو.

)ٖ( بدائع الصنائع ،ٕٖ٘/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٔ٘/البناية شػرح اليدايػةٖٔ ،ٚٛ/الكػافي فػي فقػو أىػؿ المدينػةٕ،ٜٔٓ٘/
بدايػػة المجتيػػدٗ ،ٔٚٛ/الشػػرح الكبيػػر لمػػدرديرٗ ،ٕٖٛ/روضػػة الطػػالبيف ،ٔٗٛ/ٜالعػػدة شػػرح العمػػدة صٖٓ٘ ،اإلقنػػاع فػػي فقػػو
اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ ،ٖٔٚ/كشاؼ القناع٘.ٕ٘ٔ/
)ٗ( بدائع الصنائع.ٕٖ٘/ٚ

ٕٙ

ولي القتيؿ معموماً ،فإف كاف مجيوالً ال يجب القصاص؛ ألف وجوب القصاص وجوب
ٖ -أف يكوف ّ
لبلستيفاء ،واالستيفاء مف المجيوؿ متعذر فتعذر اإليجاب لو.
ثانياً -شروط وجوب القصاص فيما دوف النفس:
(ٔ)

اشترط الفقياء

شروط خاصة إليجاب القصاص فيما دوف النفس باإلضافة لمشروط العامة في إيجاب

القصاص في النفس ،والشروط الخاصة ىي:
ٔ -إمكاف الستيفاء بال حيؼ :وذلؾ بأف يكوف القطع مف مفصؿ ،ففي األصبع مف مفصؿ األنممة ،وفي
الكؼ مف مفصؿ الرسغ ،وفي الذراع مف مفصؿ المرفؽ ،وفي العضد مف مفصؿ الكتؼ ،أو لو َح ّّد
ينتيي إليو واف لـ يكف مفصؿ كمارف األنؼ وىو ما الف منو؛ ألف األنؼ لو قصبة مف عظاـ ،يمييا

المارف ،وىو جامع لثبلثة أشياء :لممنخريف ولمحاجز بينيما ،فمو أف أحداً قطع شخصاً مف الحد الميف
اقتص منو ،ألنو يمكف االستيفاء ببل حيؼ.

ٕ -المماثمة في السـ والموضع :وذلؾ بأف تكوف يداً بيد ،ىذا االسـ ،والموضع يميف بيميف مثبلً وكذلؾ
خنصر بخنصر ،وأنممة وسطى بأنممة وسطى ،فبل تؤخذ يميف بيسار ،وال يسار بيميف ،وال خنصر
ببنصر ،وال أصمي بزائد ،وال يؤخذ عكسو؛ ألف الموضع مختمؼ.
ٖ -التماثؿ في الصحة والكماؿ :فبل تؤخذ صحيحة بشبلء ،واليؤخذ الكامؿ بالناقص كيد أو رجؿ كاممة
بأخرى ناقصة األصابع ،لكف عند اإلماـ مالؾ

(ٕ)

إذا كانت يد الجاني ناقصة بأصبع قطعت وال شيئ

لممجني عميو سوى ذلؾ ،واف كانت ناقصة أكثر مف إصبع ،فقاؿ مالؾ وابف القاسـ" :المجني عميو
تاما أو يقتص".
بالخيار في أف يأخذ العقؿ ً
ز -مدى لزوـ القصاص:

ذكرنا اتفاؽ الفقياء(ٖ)عمى أف العقوبة األصمية لمقتؿ العمد ىي القصاص ،ولكف اختمفوا(ٗ)ىؿ

االنتقاؿ مف القصاص إلى العفو عمى أخذ الدية ىو حؽ واجب لولي الدـ دوف أف يكوف في ذلؾ خيار
لممقتص منو ،أـ ال تثبت الدية إال بتراضي الطرفيف :الولي والقاتؿ ،وقد كاف لمفقياء في ذلؾ قوالف:
(٘)

القوؿ األوؿ :إف ولي الدـ ليس لو العفو إلى الدية إال برضى الجاني ،وىو قوؿ الحنفية

والمالكية(.)ٙ

)ٔ( بدائع الصنائع ،ٕٜٚ/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٖٖ/الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ ،ٔٔٓٗ/عقد الجواىر
الثمينةٖ ،ٖٔٔٓ/روضة الطالبيف ،ٔٛٔ/ٜالنجـ الوىاج ،ٖٕٛ/ٛالمغني ،ٖٕٓ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٙٔ/
)ٕ( عقد الجواىر الثمينةٖ.ٖٔٔٓ/
)ٖ( راجع صٕٓ.

)ٗ( العنايػػة شػػرح اليدايػػة ،ٖٓ/ٙالػػدر المختػػار ٕٜ٘/ٙبدايػػة المجتيػػدٗ ،ٔٛٗ/الفواكػػو الػػدوانيٕ ،ٜٔٚ/الحػػاوي الكبيػػرٕٔ،ٜ٘/
مغني المحتاج٘ ،ٕٛٛ/المغني ،ٖٙٔ/ٛكشاؼ القناع٘.ٖ٘ٗ/
)٘( االختيار٘ ،ٕٖ/تبييف الحقائؽ ،ٜٛ/ٙالعناية شرح اليداية ،ٖٓ/ٙالبحر الرائؽ٘.ٕٔٔ/
) (ٙبداية المجتيدٗ ،ٔٛٗ/شرح مختصر خميؿ لمخرشي ،ٕٚ/ٛالفواكو الدوانيٕ ،ٜٔٚ/الشرح الكبير لمدرديرٗ.ٕٖٜ/
ٕٚ

القوؿ الثاني :إف ولي الدـ بالخيار إف شاء اقتص واف شاء أخذ الدية ،ولو بدوف رضى الجاني ،وىو قوؿ
الشافعية

األدلة:

(ٔ)

والحنابمة(ٕ).

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بأف ولي الدـ ليس لو العفو إلى الدية إال برضى الجاني بالكتاب

والسنة والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱤ (ٖ).

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :ىذه اآلية نص في أنو ال يجب في النفس غير النفس(ٗ).

ثانياً -السنة:
ٔ -عف أ ََنس ،أ َّ
الع ْف َو ،فَأ ََب ْوا ،فَأَتَُوا
َف ُّ
ض ِر َك َس َر ْ
ت ثَنَِّيةَ َج ِارَي ٍة ،فَطَمَُبوا األ َْر َ
ّْع َوِى َي ْاب َنةُ النَّ ْ
شَ ،وطَمَُبوا َ
الرَبي َ
ِ
َّ ِ
ص ِ
اؿ أ ََن ُس ْب ُف َّ
ؾ
الرَبي ِ
ض ِر :أَتُ ْك َس ُر ثَنَِّيةُ ُّ
وؿ المَّ ِو ،الَ َوالَِّذي َب َعثَ َ
ّْع َيا َر ُس َ
اص ،فَقَ َ
الن ْ
َم َرُى ْـ بِالق َ
النب َّي  ،فَأ َ
القصاص" ،فَر ِ
اؿ" :يا أََنس ِكتَاب الما ِو ِ
ِ
الح ّْ
اؿ َّ
النبِ ُّي " :إِ اف
ض َي القَ ْوُـ َو َعفَ ْوا ،فَقَ َ
ُ
بِ َ
َ ُ
ؽ ،الَ تُ ْك َس ُر ثَنيَّتُيَا ،فَقَ َ َ ُ
َ
ِ ِ ِ ِ
ْس َـ َعمَى الما ِو َأل ََب ارهُ"(٘).
م ْف ع َباد الماو َم ْف لَ ْو أَق َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث يدؿ بدليؿ الخطاب( )ٙأف ولي الدـ ليس لو إال القصاص(.)ٚ
المقتوؿ"(.)ٛ
ٕ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل َ :
"الع َمد قَ َود إل أف َيعفُو ولي َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث يقتضي بمنطوقو أف جنس العمد موجب لمقود ال الماؿ ومف جعمو

موجباً لمماؿ فقد زاد عميو ،وىو ال يجوز(.)ٜ
ثالثاً -المعقوؿ(ٓٔ):

ؽ ُم َك َّرماً
ألف الماؿ ال يصمح موجباً لمنفس لعدـ المماثمة بينو وبيف اآلدمي صورة ومعنى ،إذ اآلدمي ُخمِ َ
ليتحمؿ التكاليؼ ،والماؿ خمؽ إلقامة مصالحو فبل يصمح قائماً مقامو ،والقصاص يصمح لمتماثؿ صورة؛ ألنو
قتؿ بقتؿ وكذا معنى؛ ألف المقصود بالقتؿ االنتقاـ؛ وليذا سمي قصاصاً وبو تحصؿ المنفعة لكونو زاج اًر.

)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٜ٘/مغني المحتاج٘.ٕٛٛ/
)ٕ( المغني ،ٖٙٔ/ٛكشاؼ القناع٘.ٖ٘ٗ/
)ٖ( سورة المائدة :آية٘ٗ.
)ٗ( تبييف الحقائؽ.ٜٛ/ٙ
)٘( الحديث سبؽ تخريجو صٕٗ.
) (ٙدليؿ الخطاب :أف يكوف المسكوت عنو مخالفاً لممنطوؽ في الحكـ ،غاية السوؿ إلى عمـ األصوؿ صٕٓٔ.
) (ٚبداية المجتيدٗ.ٔٛٗ/

) (ٛالحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ الػػدارقطني فػػي سػػننو ،كتػػاب الحػػدود والػػديات وغي ػره ٗ ،ٕٛ/وقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث صػػحيح ،سمسػػمة
األحاديث الصحيحةٗ.ٙٗٓ/
) (ٜتبييف الحقائؽ.ٜٛ/ٙ
)ٓٔ( المرجع السابؽ.

ٕٛ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف ولي الدـ بالخيار إف شاء اقتص واف شاء أخذ الدية ،ولو بدوف

رضي الجاني بالكتاب والسنة والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﲓﱤ (ٔ).
ﲔ
ٔ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أف اهلل تعالى أوجب االتباع بمجرد العفو ،ولو أوجب القصاص عيناً لـ تجب
الدية عند العفو المطمؽ ،فيخير الولي بينيما ولو لـ يرض الجاني ،فمف عفا لو عف القصاص فميتبع الولي

الدية بمعروؼ ،ويؤدييا القاتؿ بإحساف فجعؿ لمولي اإلتباع ،وعمى القاتؿ األداء فمما تفرد القاتؿ باألداء وجب

أف ينفرد الولي باإلتباع وال يقؼ عمى المراضاة(ٕ).

ﱫ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱤ (ٖ).
ﱬ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱩ ﱪ
ض عمى الجاني فداء نفسو بماؿ فواجب عميو أف يفدييا ،وأف
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أنو إذا ُع ِر َ
يرضى بالدية بدالً عف القصاص عند طمب ولي الدـ ذلؾ؛ ألنو إذا رفضيا ،فقد يجبر ولي الدـ لمعود إلى

خيار القصاص منو ،فيكوف الجاني بذلؾ قد قتؿ نفسو برفضو الدية(ٗ).

ثانياً -السنة:

اد"(٘).
ودى َوِا اما ُيقَ ُ
"م ْف قُِت َؿ لَ ُو قَ ِتي ٌؿ فَ ُي َو ِب َخ ْي ِر ال انظَ َرْي ِف إِ اما ُي َ
ٔ -عف أبي ىريرة  :أف النبي  قاؿَ :
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف ىذا الحديث فيو حكـ القتؿ العمد ،الذي يوجب القصاص بيف
المتكافئيف ،وىو نص في أف ولي الدـ لو الخيار بيف القصاص ،والدية ،والعفو(.)ٙ
َ
)
ٚ
(
تؿ أو َخ ْب ِؿ  ،فإ ّن ُو يختار إحدى ٍ
النبي  قاؿ" :مف أُصيب ِبقَ ٍ
ثالث :إ اما أف
اعي ،أف
َّ
الخز ّْ
ٕ -عف أبي ُش َريح ُ
ُ
يقتص ،واما أف يعفو ،وا اما أف يأ ُخ َذ الدي َة ،فإف أراد الرابعة( )ٛفخذوا عمى ي َد ِ
يو ،ومف اعتدى َب ْع َد ذلِ َؾ
ا
َ
َ
فمو عذاب أليـ"(.)ٜ
)ٔ( سورة البقرة :آية.ٔٚٛ
)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٜ٘/كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٗ/
)ٖ( سورة النساء :آية.ٕٜ

)ٗ( بداية المجتيدٗ.ٔٛٗ/
)٘( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الديات ،باب مف قتؿ لو قتيؿ فيو بخير النظريف ،٘/ٜواإلماـ مسمـ في
صحيحو ،كتاب الحج ،باب تحريـ مكة وصيدىا وخبلىا وشجرىا ولقطتيا ،إال لمنشد عمى الدواـٕ.ٜٛٛ/

) (ٙاإلفياـ في شرح عمدة األحكاـ صٖ.ٙٛ

فساد األعضاء ،وىنا تكوف الجراح ،نخب األفكار٘ٔ.ٕٕ/
)ُ (ٚ
) (ٛأي :إف أراد زيادة عمى القصاص أو الدية ،ذخيرة العقبى.ٖٖٔ/ٖٙ

األماـ يأمر بالعفو في ِ
ِ
الدـ ،٘ٗٚ/ٙوقاؿ األلباني :ضعيؼ،
باب
) (ٜالحديث أخرجو اإلماـ أبي داود في سننو ،كتاب الدياتُ ،
ُ
إرواء الغميؿ.ٕٚٛ/ٚ
ٕٜ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :يدؿ ظاىر الحديث عمى أف القصاص والدية واجباف عمى التخيير(ٔ).

ثالثاً -المعقوؿ(ٕ):

ٔ -إف القود قد يسقط بعفو الولي إذا كاف واحداً ،وبعفو أحدىـ إذا كانوا جماعة ،ثـ ثبت أف سقوطو بعفو
أحدىـ موجب لمدية بغير مراضاة فكذلؾ يكوف وجوبيا بعفو جميعيـ.

ٕ -ألف استحقاؽ القود ال يمنع مف اختيار الدية كما لو قطع كفا كاممة األصابع ،وفي كفو أربعة أصابع كاف
المجني عميو بالخيار بيف القصاص والدية.

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف القوؿ الثاني القائؿ بأف ولي الدـ مخير بيف

القصاص والدية ولو بدوف رضا الجاني ىو القوؿ الراجح ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة أدلة أصحاب القوؿ الثاني ،ألف ما استدلوا بو مف الحديث الشريؼ نص في الخيار لولي الدـ.
ٕ -الجمع بيف الحديثيف الذي استدؿ بيما ّّ
كؿ مف الفريقيف أولى مف ترجيح أحدىما عمى اآلخر.
ٖ -الدية قد تكوف أنفع لولي الدـ مف القصاص ،وترؾ قَبوليا بيد الجاني قد يفوت ىذه المنفعة.
ٗ -األخذ برأي مخالفييـ يكثر مف حاالت القصاص ،وىذا ينافى مقصد اإلسبلـ بحفظ النفوس.

س -بعض حالت القتؿ:

أولً -قتؿ الجماعة بالواحد:

اختمؼ الفقياء في قتؿ الجماعة بالواحد عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :إف الجماعة تقتؿ بالواحد سواء كثرت الجماعة أـ قمت ،وىو قوؿ الحنفية
(٘)

والشافعية

(ٖ)

والمذىب عند الحنابمة(.)ٙ

والمالكية

القوؿ الثاني :إف الجماعة ال تقتؿ بالواحد ،وىو رواية لمحنابمة(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بجواز قتؿ الجماعة بالواحد بالكتاب والسنة واألثر والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱤ(. )ٛ
)ٔ( نيؿ األوطار.ٕٔ/ٚ
)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٜٙ/
)ٖ( بدائع الصنائع ،ٕٖٜ/ٚاالختيار لتعميؿ المختار٘ ،ٕٜ/لساف الحكاـ صٓ ،ٖٜالبناية شرح اليدايةٖٔ.ٕٔٗ/
)ٗ( بداية المجتيدٗ ،ٕٔٛ/التوضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ،ٕٛ/ٛالتاج واإلكميؿ.ٖٓٙ/ٛ
)٘( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٚ/نياية المطمب ،ٖٖ/ٔٙبحر المذىبٕٔ.ٕ٘/

) (ٙالمسائؿ الفقييةٕ ،ٕ٘٘/شرح الزركشي ،ٚٙ/ٙالمبدع ،ٕٕٓ/ٚالممخص الفقييٕ.ٗٛ٘/
) (ٚالمسائؿ الفقييةٕ ،ٕ٘٘/شرح الزركشي ،ٚٙ/ٙالمبدع.ٕٕٓ/ٚ
) (ٛسورة البقرة :اآلية.ٜٔٚ

ٖٓ

( ٗ)

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف سبب الحياة يتمثؿ في أنو إذا عمـ القاتؿ بوجوب القصاص عميو إذا قتؿ
كؼ عف القتؿ ،فتكوف بذلؾ حياة القاتؿ والمقتوؿ ،فمو لـ تقتص مف الجماعة بالواحد ،لَ َما كاف في القصاص
(ٔ)
ى َّـ بالقتؿ شارؾ غيره فسقط القصاص عنيما وصار رافعاً لحكـ النص .
حياة ،ولكاف القاتؿ إذا َ
ثانياً -السنة:

يؿ ِم ْف ُى َذ ْي ٍؿ ،وأََنا والما ِو ع ِ
اقمُ ُو،
اع ُة ،قَ ْد قَتَ ْمتُ ْـ َى َذا ا ْلقَ ِت َ
َ
عف أبي شريح  ،أف النبي  قاؿ" :ثُ اـ أَ ْنتُ ْـ َيا ُخ َز َ
َ َ
(ٕ)
ِ
َخ ُذوا ا ْل َع ْق َؿ .
َح ُّبوا أ َ
َم ْف قَتَ َؿ َب ْع َدهُ قَِتيال ،فَأ ْ
َح ُّبوا قَتَمُواَ ،وِا ْف أ َ
يرتَْي ِف ،إِ ْف أ َ
َىمُ ُو َب ْي َف خ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إنو وارد في قتؿ الجماعة لواحد ألنو قاؿ" :ثـ أنتـ يا خزاعة قد قتمتـ ىذا

القتيؿ مف ىذيؿ" وىذا المفظ موجو لمجماعة ،ثـ قاؿ" :فأىمو بيف خيرتيف إف أحبوا قتموا ،واف أحبوا أخذوا
العقؿ ،فدؿ عمى قتؿ الجماعة بالواحد ،ألف الحكـ إذا ورد عمى سبب ،لـ يجز أف يكوف السبب خارجاً مف

ذلؾ الحكـ(ٖ).

ثالثاً -األثر:
ِ
َع ْف َس ِع ِيد ْب ِف اْلم َسي ِ
اءَ ،وأ َّ
ّْب ،أ َّ
َى ُؿ
اؿ" :لَ ْو تَ َم َ
َف ُع َم َر قَتَ َؿ بِ ِو َس ْب َعةَ َنفَ ٍرَ ،وقَ َ
األَ َعمَ ْي ِو أ ْ
ص ْن َع َ
َف إِ ْن َس ًانا قُت َؿ بِ َ
ُ
(ٗ)
ِ ِ
يعا" .
اء لَقَتَْمتُيُ ْـ بِو َجم ً
ص ْن َع َ
َ
وجو الدللة مف األثر :يدؿ ظاىره عمى أف الجماعة تقتؿ بالواحد ولو لـ يباشر القتؿ كؿ واحد(٘).

رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -إف كؿ واحد مف الجماعة ينطمؽ اسـ القتؿ عميو ،فوجب أف يجري عميو حكمو كالواحد
ٕ -إف ما وجب في قتؿ الواحد لـ يسقط في قتؿ الجماعة كالدية

()ٙ

.

()ٚ

.
()ٛ

ٖ -إف فيو سداً لمذريعة ،وحسماً لممادة ،وتحقيقاً لحكمة الردع والزجر التي فييا حياتنا
()ٜ

ٗ -ألنيا عقوبة تجب لمواحد عمى الواحد ،فوجبت عمى الجماعة كحد القذؼ

.

.
(ٓٔ)

٘ -ألف القتؿ بطريؽ التغالب غالب ،والقصاص مزجرة لمسفياء فيجب تحقيقاً لحكمة اإلحياء

.

)ٔ( بحر المذىبٕٔ.ٕٙ/
)ٕ( الحديث سبؽ تخريجو صٖٕ.
)ٖ( بحر

المذىبٕٔ.ٕٙ/

)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ الدار قطني في سننو ،كتاب الحدود والدياتٗ ،ٕٜٚ/وقاؿ األلباني :صحيح ،إرواءالغميؿ.ٕٜ٘/ٚ
)٘( سبؿ السبلـٕ.ٖٖ٘/
) (ٙبحر المذىبٕٔ.ٕٚ/
) (ٚالمرجع السابؽ.

) (ٛشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٚٙ/ٙ
) (ٜالمبدع في شرح المقنع.ٕٕٓ/ٚ
)ٓٔ( البناية شرح اليدايةٖٔ.ٕٔ٘/
ٖٔ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بعد جواز قتؿ الجماعة بالواحد بالكتاب والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:
ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱤ

(ٔ)

.

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ ظاىر اآلية عمى أنو ال يوجد أكثر مف نفس واحدة بنفس واحدة ،وألف
كؿ واحد مف الجماعة مكافئ لممقتوؿ ،فبل يؤخذ أبداؿ بمبدؿ واحد كما ال تؤخذ ديات بمقتوؿ واحد

(ٕ)

.

ثانياً-المعقوؿ:
-1

ألنيا نفس خرجت عف فعؿ مشترؾ فوجب أف ال يجب بيا القود كما لو اشتركوا في قتمو عامد
ومخطىء

-2

(ٖ)

.

ألف التفاوت في األوصاؼ يمنع بدليؿ أف الحر ال يؤخذ بالعبد ،فالتفاوت في العدد أولى

(ٗ)

.

رأي الباحث :
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بالقصاص مف
الجماعة إذا قتموا الواحد ،وذلؾ لؤلسباب التالية:
ٔ -قوة األدلة التي استندوا إلييا ووجاىتيا ،فقد استدلوا بعموـ ظواىر النصوص التي توجب القصاص
دوف تفرقة بيف الجماعة أو الواحد.
ٕ -األخذ بالرأي الثاني يعني فتح باب الفساد لقتؿ األنفس.
ٖ -سد باب الذريعة أماـ اإلشتراؾ في القتؿ ىروباً مف القصاص.

ثانياً -قتؿ المسمـ بالذمي:

اختمؼ الفقياء في قتؿ المسمـ بالذمي عمى قوليف:
القوؿ األوؿ :إف المسمـ ُيقتؿ بالذمي ،وىو قوؿ الحنفية(٘).
القوؿ الثاني :إف المسمـ ال ُيقتؿ بالذمي ،وىو قوؿ المالكية( )ٙوالشافعية( )ٚوالحنابمة(.)ٛ
)ٔ( سورة المائدة :آيةٗ٘ :
)ٕ( المبدع في شرح المقنع.ٕٕٓ/ٚ
)ٖ( المسائؿ الفقييةٕ.ٕ٘ٙ/
)ٗ( المبدع.ٕٕٓ/ٚ
)٘( بدائع الصنائع .ٕٖٚ/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٔٚ/تكممة البحر الرائؽ.ٖٖٚ/ٛ
) (ٙمناىج التحصيؿٓٔ ،ٜٔٙ/الذخيرةٕٔ ،ٖٕٓ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٚ
) (ٚالحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٔ/بحر المذىبٕٔ ،ٔٓ/التيذيب.٘/ٚ
) (ٛالمغني ،ٕٖٚ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٙٓ/ٜحاشية الروض المربع.ٜٔٓ/ٚ
ٕٖ

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بالقصاص مف المسمـ إذا قتؿ الذمي بالكتاب والسنة والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﲀ ﱤ (ٔ).
ﲁ
ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ ظاىر اآلية عمى فرض القصاص مف غير فصؿ بيف قتيؿ وقتيؿ،

ونفس ونفس ،فمف ادعى التخصيص والتقييد فعميو الدليؿ(ٕ).

ثانياً -السنة النبوية:
ِ
َف رس َ ِ
اؿ" :أََنا أَ ْك َرُـ َم ْف َوفَى ِب ِذ ام ِت ِو"(ٖ).
اىٍدَ ،وقَ َ
وؿ المَّو  قَتَ َؿ ُم ْسم ًما بِ ُم َع َ
َع ِف ْاب ِف ُع َم َر ،أ َّ َ ُ
وجو الدللة مف الحديث :الحديث واضح الداللة عمى جواز قتؿ المسمـ بالذمي ،وذلؾ بفعؿ النبي.)ٗ(
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -ألف تحقيؽ معنى الحياة في قتؿ المسمـ بالذمي أبمغ منو في قتؿ المسمـ بالمسمـ؛ ألف العداوة الدينية
تحممو عمى القتؿ خصوصاً عند الغضب ،ويجب عميو قتمو لغرمائو فكانت الحاجة إلى الزاجر أَ َم ّس فكاف
في شرع القصاص فيو في تحقيؽ معنى الحياة أبمغ(٘).

ٕ -ألف القصاص يعتمد عمى العصمة وقد ُوجدت نظ اًر إلى الدار والى التكميؼ
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

()ٙ

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بمنع اقامة القصاص مف المسمـ إذا قتؿ الذمي بالكتاب والسنة
والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:
ﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱤ
ﱳ
ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

()ٚ

.

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف نفي التساوي بيف المسمـ والكافر يمنع مف تساوي نفوسيما ،وتكافؤ

دمائيا(.)ٛ

)ٔ( البقرةٔٚٛ :
)ٕ( بدائع

الصنائع.ٕٖٚ/ٚ

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ الدارقطني في سننو ،كتاب الحدود والديات وغيرةٗ ،ٔ٘ٙ/وقاؿ الدارقطني :ابف البيمماني ضعيؼ ال
تقوـ بو حجة إذا وصؿ الحديث فكيؼ بما يرسمو ،المصدر نفسو.
)ٗ( العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٔٚ/
)٘( بدائع

الصنائع.ٕٖٚ/ٚ

) (ٙتكممة البحر الرائؽ.ٖٖٚ/ٛ
) (ٚسورة الحشر :آيةٕٓ.
) (ٛبحر المذىبٕٔ.ٔٔ/
ٖٖ

ثانياً -السنة:
اؿ رسو ُؿ المَّ ِو َ " : ل ي ْقتَ ُؿ مسمِـ ِب َك ِ
عف عم ِرو ْب ِف ُشع ْي ٍب(ٔ) ،عف أَبِ ِ
اف ٍر"(ٕ).
يوَ ،ع ْف َج ّْد ِه قَ َ
َْ
ُ
اؿ :قَ َ َ ُ
َ
َْ
ٌُْ
(ٖ)
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إنو نص في منع قتؿ المسمـ بالكافر .
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -ألف القصاص مبني عمى تكافؤ الدماء وتساوييا في الحرمة ،وال شؾ أف دـ الكافر غير مكافئ لدـ
أصبل(ٗ).
المسمـ ً

ٕ -ألنو ال خبلؼ أنو ال يقتؿ بالمستأمف وىو في التحريـ مثؿ المعاىد(٘).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث ترجيح ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني القائموف بعدـ قتؿ

المسمـ بالذمي ،وذلؾ لؤلسباب التالية:

ٔ -قوة أدلتيـ ،حيث استدلوا بالنصوص الصحيحة والصريحة في الداللة التي تُميز بيف المسمـ وغيره مف
الذمييف وغيرىـ.
ٕ -ضعؼ أدلة مخالفييـ ،واستدالليـ باألحاديث الضعيفة.
العقوبة األصمية الثانية المختمؼ فييا :الكفارة:
تحرير محؿ النزاع:

()ٙ

اتفؽ الفقياء

عمى وجوب الكفارة في القتؿ الخطأ ،مستدليف بقوؿ اهلل تعالى :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱉ
ﱄﱅﱆﱇ
ﱗ ﱤ(.)ٚ
ﱘ
ﱕﱖ
)ٔ( عمرو بف شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرو بف العاص ،أبو إبراىيـ ،اإلماـ ،المحدث الثقة ،فقيو أىؿ الطائؼَّ ،
حدث

عنو :الزىري ،وقتادة ،وعطاء بف أبي رباح ،ومكحوؿ وغيرىـ ،كاف يسكف مكة ،توفي بالطائؼ سنة ثماني عشرة ومائة،

الطبقات الكبرى٘ ،ٖٖٖ/سير أعبلـ النببلء٘ ،ٜٗٚ/األعبلـ٘.ٜٚ/

)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو ،كتاب الديات ،باب ال يقتؿ مؤمف بكافرٕ ،ٛٛٚ/وقاؿ األلباني :صحيح ،المصدر
نفسو.

)ٖ( مناىج التحصيؿٓٔ.ٜٔٙ/
)ٗ( المرجع السابؽ.
)٘( بحر المذىبٕٔ.ٔٓ/
) (ٙالمبسوط ،ٙٚ/ٕٙاالختيار٘ ،ٕ٘/درر الحكاـ لممبل خسروٕ ،ٜٓ/الذخيرةٕٔ ،ٗٔٚ/شرح مختصر خميؿ ،ٜٗ/ٛحاشية
العدويٕ ،ٖٔٗ/بحر المذىبٗٔ ،ٕٗٓ/كفاية النبيو ،ٕٗٚ/ٔٙالنجـ الوىاج ،ٜ٘ٔ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ،٘ٔ/
المغني ،ٕٕٚ/ٛالعدة شرح العمدة ص.ٕٜ٘
) (ٚسورة النساء :آيةٕ.ٜ

ٖٗ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :قوؿ اهلل تعالى :ﱥ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﭐﱤ نص
عمى إيجاب الكفارة في قتؿ الخطأ(ٔ) ،وكفارة القتؿ عتؽ رقبة مؤمنة ،فإف لـ يجدىا كما في حالنا اليوـ،

فصياـ شيريف متتابعيف ،توبة مف اهلل ،وفي حالة العجز عف الصياـ مف قبؿ القاتؿ فيؿ ينتقؿ إلى اإلطعاـ أـ
ال؟ اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:
(ٕ)

القوؿ األوؿ :ال ينتقؿ ،وىو قوؿ الحنفية
القوؿ الثاني :ينتقؿ ،وىو قوؿ لمشافعية

األدلة:

()ٙ

والمالكية(ٖ)واألظير عند الشافعية(ٗ)والمذىب عند الحنابمة(٘).

ورواية لمحنابمة(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بعدـ اإلنتقاؿ لئلطعاـ في حاؿ العجز عف الصياـ في كفارة القتؿ

الخطأ وتكوف الكفارة باقية في ذمتو إلي أف يقدر عمييا ،بالمعقوؿ:

ٔػ اإلبداؿ في الكفارات موقوفة عمي النص دوف القياس ،فبل يحمؿ مطمقيا عمي المقيد إال في الوصؼ(.)ٛ
ٕػ اإلطعاـ غير مشروع فيو؛ ألنو غير منصوص عميو واثبات اإلبداؿ بالرأي ال يجوز(.)ٜ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ باالنتقاؿ لئلطعاـ في حاؿ العجز عف الصياـ في كفارة القتؿ الخطأ،

بالقياس:

ألف اهلل تعالي نص عمى اإلطعاـ في كفارة الظيار وأطمؽ ذكره في كفارة القتؿ ،فوجب أف يحمؿ إطبلقو في

كفارة القتؿ عمي تقيده في كفارة الظيار ،ألف المطمؽ محموؿ عمي المقيد مف جنسو (ٓٔ).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني القائموف باالنتقاؿ
لئلطعاـ في حاؿ العجز عف الصياـ في كفارة القتؿ الخطأ ىو القوؿ الراجح ،وذلؾ لما في ىذا القوؿ مف

التيسير عمى األمة ،واإلكثار مف الصدقات ،وتكفير الذنوب ،باإلضافة إلى أف فيو براءة ذمة القاتؿ.
)ٔ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٚ/

)ٕ( المبسوط ،ٙٚ/ٕٙاالختيار٘ ،ٕ٘/درر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٜٓ/

)ٖ( الذخيرةٕٔ ،ٗٔٚ/شرح مختصر خميؿ ،ٜٗ/ٛحاشية العدويٕ.ٖٔٗ/
)ٗ( بحر المذىبٗٔ ،ٕٗٙ/كفاية النبيو ،ٕ٘ٔ/ٔٙالنجـ الوىاج.ٜ٘ٙ/ٛ

)٘( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،٘ٔ/المغني ،٘ٔٚ/ٛالممخص الفقييٕ.ٖ٘ٔ/
) (ٙبحر المذىبٗٔ ،ٕٗٙ/كفاية النبيو ،ٕ٘ٔ/ٔٙالنجـ الوىاج.ٜ٘ٙ/ٛ

) (ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،٘ٔ/المغني ،٘ٔٚ/ٛالعدة شرح العمدة ص.ٕٜ٘
) (ٛبحر المذىبٗٔ.ٕٗٙ/

) (ٜدرر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٜٓ/
)ٓٔ( بحر المذىبٗٔ.ٕٗٙ/

ٖ٘

الكفارة في القتؿ العمد:
الحديث السابؽ كاف عف الكفارة في القتؿ الخطأ ،أما إيجاب الكفارة في القتؿ العمد فقد كاف موضع خبلؼ
بينيـ وكاف ليـ في ذلؾ قوالف:

(ٔ)

القوؿ األوؿ :ال تجب الكفارة بالقتؿ العمد ،وىو قوؿ الحنفية

(ٕ)

والمالكية

والمذىب عند الحنابمة(ٖ).

القوؿ الثاني :تجب الكفارة بالقتؿ العمد ،وىو قوؿ الشافعية(ٗ) ،ورواية لمحنابمة(٘).

األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ وجوب الكفارة في القتؿ العمد بالكتاب والسنة والقياس
والمعقوؿ:
أولً -الكتاب:
ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏ
ﱉ
ٔ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱤ(.)ٙ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة مف وجييف(:)ٚ
الوجو األوؿ :إ ف اهلل تبارؾ وتعالى ذكر القتؿ الخطأ وأوجب فيو الكفارة ،ثـ ذكر قتؿ العمد ،فمـ يوجب فيو
كفارة ،وجعؿ جزاءه جينـ ،فمفيومو أنو ال كفارة فيو.
والوجو الثاني :إف المراد بقولو تعالى :ﱥﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱤ الخطأ الذي ىو ضد القصد؛ ألنو
عطؼ عميو العمد وال يعطؼ الشيء عمى نفسو ،وألنو قابمو بالعمد ومتى قوبؿ الخطأ بالعمد فالمراد ما يضاد
القصد.
ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱤ (.)ٛ
ووجو الدللة مف اآلية الكريمة مف وجييف:
)ٔ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٚتبييف الحقائؽ.ٜٜ/ٙ
)ٕ( بداية المجتيدٗ ،ٕٓٔ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٛ
)ٖ( المغني ،٘ٔ٘/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕ٘/
)ٗ( التنبيو ص ،ٕٕٜالميذبٖ ،ٕٗٛ/نياية المطمب.ٛٙ/ٔٚ
)٘( المغني.٘ٔ٘/ٛ

) (ٙسورة النساء :آيةٕ.ٜ
) (ٚالمغني.٘ٔٙ/ٛ
) (ٛسورة النساء :آيةٕ.ٜ

ٖٙ

الوجو األوؿ :مفيوـ اآلية يدؿ عمى ذلؾ ،حيث ذكر قتؿ العمد ولـ يوجب فيو كفارة.

الوجو الثاني :يقتضي أف يكوف المذكور في اآلية جميع أجزائو ،ولو أوجبنا عميو الكفارة لكاف المذكور بعض
جزئو فيكوف فسخاً ليذا الحكـ(ٔ).
ثانياً -السنة:

ٔ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف النبي  قاؿ"َ :و َم ْف قَتَ َؿ َع ْمداً فيو قَ َوٌد"(ٕ).
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ  :إف النبي  جعؿ موجب العمد القود ،فدؿ عمى أنو ال يجب غيره(ٖ).
ٕ -ما رواه الواقدي(ٗ) ،قاؿ :و ُم َج َّذ ُر بف زياد(٘) قتمو الحارث بف سويد( )ٙغيمة( ،)ٚوكاف مجذر قتؿ أباه سويد بف
الصامت( )ٛفي الجاىمية ،فمما رجع النبي  مف حمراء األسد( )ٜأتاه جبريؿ  ،فأخبره أف الحارث بف سويد
قتؿ مجذر بف زياد غيمة ،وأمره بقتمو ،فركب رسوؿ اهلل  إلى قباء ،فذكر قصة في أخذه ،وأمر عويماً أف يأخذه

فيقتمو وبنو مجذر حضور ال يقوؿ ليـ شيئاً ،فقدمو ،فضرب عنقو"(ٓٔ).

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :أف الحارث بف سويد قتؿ رجبلً عمداً فأمر النبي  بالقصاص منو ،ولـ

ُيوجب الكفارة عميو ،ولو كانت الكفارة واجبة بالقتؿ العمد ألوجبيا عميو النبي  ،ألنو ال يجوز تأخير البياف
عف وقت الحاجة.

)ٔ( المبسوط.ٛ٘/ٕٚ
)ٕ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٙ
)ٖ( تحفة األبرار شرح مصابيح السنةٕ.ٗٚٗ/
)ٗ( الواقػػدي :محمػد بػػف عمػػر بػف واقػػد األسػػممي اإلمػاـ أبػػو عبػػد اهلل صػاحب التصػػانيؼ والمغػػازي ،أحػد أوعيػػة العمػػـ ال يسػػتغنى
عنو في المغازي وأياـ الصحابة وأخبارىـ ،ولد بعد مائة وعشريف ،مات ببغداد إلحدى عشر ليمة خمت مف ذي الحجػة سػنة سػبع
ومائتيف ،سير أعبلـ النببلء ،ٔ٘ٛ/ٛتاريخ اإلسبلـ٘ ،ٖٔٛ/التاريخ الكبيرٔ.ٔٚٛ/

ي حميؼ األنصار ،مف بني عػوؼ بػف الخػزرج ،شػيد بػد اًر ،واستشػيد بأحػد ،معرفػة الصػحابة
)٘( ُم َج اذ ُر بف زياد :بف عمرو ا ْلَبمَ ِو ّْ
ألبي نعيـ٘.ٕٙٔ٘/
) (ٙالحارث بف سويد :أبو عائشة التيمي الكوفي ،ثقة كثير الحديث ،روى عف عمي بف أبي طالب في األشربة وعبد اهلل ابف
مسعود في كفارة المرض وغيره ،روى عنو مجاىد وابراىيـ التيمي وعمػارة بػف عميػر ،تُػوفي بالكوفػة فػي آخػر أيػاـ عبػد اهلل بػف
الزبير ،التاريخ الكبيرٕ ،ٕٜٙ/الطبقات الكبرى ،ٕٓٛ/ٙاالستيعاب في معرفة األصحابٔ.ٖٓٓ/
) (ٚأي اغتياالً ،وىو قتؿ الخدعة ،العيفٗ ،ٗٗٚ/تيذيب المغة.ٔٚٔ/ٛ

) (ٛسويد ْبف الصامت :بػف عػوؼ األنصػاري األوسػي لقػي النبػي  بسػوؽ ذي المجػاز مػف مكػة ،فػدعاه إلػى اإلسػبلـ ،فمػـ يػرد
عميو سويد شيئاً ،يزعـ قومو أنو مات مسػمماً ،قتمتػو الخػزرج فػي وقعػة كانػت بيػنيـ وبػيف األوس ،كػاف شػاع اًر محسػناً كثيػر الحكػـ
في شعره ،االستيعابٕ ،ٙٚٚ/اإلصابة في تمييز الصحابةٖ ،ٔٛٚ/أسد الغابةٕ.ٜ٘٘/

) (ٜموضع عمى ثمانية أمياؿ مف المدينة ،معجـ البمداف ٕ ،ٖٓٔ/معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبوية ص٘ٓٔ.
)ٓٔ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في معرفة السنف واآلثار ،كتاب الجراح ،باب العفو عف القصػاص بػبل مػاؿٕٔ ،ٚٓ/وقػاؿ
عنو عبد المعطي أميف قمعجي :منقطع ،المصدر نفسو.
ٖٚ

َح َد َ ِ
س ِم ْن ُو فَ ُي َو َرد"(ٔ).
"م ْف أ ْ
ث في أ َْم ِرَنا َى َذا َما لَ ْي َ
ٖ -عف عائشة رضي اهلل عنيا ،أف رسوؿ اهلل  قاؿَ :
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :ىذا الحديث قاعدة عظيمة مف قواعد اإلسبلـ ،وىو صريح في رد البدع

والمحدثات(ٕ) ،وكؿ ما لـ يرد بو الشرع ،وايجاب الكفارة في القتؿ العمد لـ يرد بو نص مف كتاب وال مف

سنة ،فيكوف إحداثاً في الديف بغير دليؿ وىذا ال يجوز.
ثالثاً -القياس:

ألف القتؿ العمد فعؿ يوجب القتؿ ،فبل يوجب كفارة ،كزنى المحصف(ٖ).

رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -الوعيد المنصوص عميو في القتؿ العمد ال يرتفع بالكفارة والذنب فيو أعظـ مف أف ترفعو الكفارة مع وجود
التشديد في الوعيد بنص قاطع ال شبية فيو ،ومف ادعى غير ذلؾ كاف تحكماً منو ببل دليؿ(ٗ).

ٕ -الكفارة مف المقدرات فبل يجوز إثباتيا بالقياس(٘(.

ٖ -التحرير أو الصوـ في القتؿ الخطأ وجب شك اًر لمنعمة حيث سمـ لو أعز األشياء إليو في الدنيا ،وىو
الحي اة ،مع جواز القصاص ،وكذا ارتفع في المؤاخذة في اآلخرة مع جواز المؤاخذة ،وىذا لـ يوجد في القتؿ
العمد(.)ٙ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بإيجاب الكفارة في العمد بالكتاب والسنة والقياس والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱤ (.)ٚ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة مف وجييف:

الوجو األوؿ :المراد بإيجاب الكفارة بالقتؿ ال بصفة الخطأ؛ ألنو عذر مسقط لمقصاص فيو يشمؿ العمد والخطأ.

الوجو الثاني :يحتمؿ أف يكوف المراد بالخطأ ما يضاد الصواب ،كقولو تعالى :ﱥﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱤ

()ٛ

أي ضد الصواب ،والعمد ضد الصواب فتتناولو اآلية(.)ٜ

)ٔ( الحديث أخرجو اإلمػاـ البخػاري فػي صػحيحو ،كتػاب الصػمح ،بػاب إذا اصػطمحوا عمػى صػمح جػور فالصػمح مػردودٖ،ٔٛٗ/
وأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكاـ الباطمة ورد محدثات األمورٖ.ٖٖٔٗ/

)ٕ( شرح السيوطي عمى مسمـٗ ،ٖٕٔ/بيجة قموب األبرار ص.ٔٚ
)ٖ( المغني.٘ٔٙ/ٛ
)ٗ( المبسوط.ٛٗ/ٕٚ
)٘( تبييف الحقائؽ.ٜٜ/ٙ

) (ٙبدائع الصنائع.ٕ٘ٔ/ٚ
) (ٚسورة النساء :آيةٕ.ٜ
) (ٛسورة اإلسراء :آيةٖٔ.
) (ٜالميذبٖ ،ٕٗٛ/الحاوي الكبيرٖٔ ،ٙٚ/كفاية النبيو.ٕٗٚ/ٔٙ
ٖٛ

ثانياً -السنة:

ِ
ِ
عف واثمة بف األسقع(ٔ)  ،قاؿ :أَتَْي َنا رس َ َّ ِ
ب َ-ي ْعنِي َّ
اؿ:
الن َار -بِاْلقَ ْت ِؿ ،فَقَ َ
صاح ٍب لََنا أ َْو َج َ
وؿ المو  في َ
َُ
(ٕ)
ِ
ِ
َع ِتقُوا َع ْن ُو ُي ْع ِت ِ
ض ًوا م ْن ُو م َف ال انار" .
ض ٍو ِم ْن ُو ُع ْ
ؽ الما ُو ِب ُك ِّؿ ُع ْ
"أ ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إيجاب النار إنما يكوف بقتؿ العمد ،والمعنى فيو أنو قتؿ آدمي معصوـ

فيكوف موجبا لمكفارة كالخطأ وشبو العمد (ٖ).

ثالثاً -القياس:

ألف الكفارة في قتؿ الصيد في اإلحراـ والحرـ عمداً أو خطأ سواء إال في المأثـ فكذلؾ كفارة القتؿ عمداً أو

خطأ سواء إال في المأثـ(ٗ).
رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -الكفارة وجبت عمى الخاطئ؛ ألنو نقص بفعمو مف عدد المسمميف أحدىـ ممف كاف يحضر الجمعة
والجماعات ،فعميو إقامة نفس مقاميا وليس في وسعو ذلؾ بطريؽ اإلحياء ،فَُيمزـ بطريؽ التحرير؛ ألف
الحرية حياة والرؽ تمؼ في أحكاـ الدنيا ،وفي ىذا المعنى العامد والمخطئ سواء(٘).
ٕ -الكفارة إذا وجبت في قتؿ الخطأ ،ففي العمد أولى؛ ألنيا مفيومة بداللة النص
أعظـ إثماً ،وأكبر جرماً ،وحاجتو إلى تكفير ذنبو أعظـ(.)ٚ

()ٙ

مف باب أولى ألنو

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء يرى الباحث أف ما ذىب إليو الجميور بعدـ وجوب الكفارة في القتؿ العمد ىو
القوؿ الراجح ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة األدلة التي استند إلييا الجميور.

ٕ -ألف اهلل سبحانو وتعالى ذكر قتؿ الخطأ وأوجب فيو الكفارة ثـ ذكر قتؿ العمد مف غير ذكر كفارة فيو ،وال
مسوغ إليجاب عقوبة أخرى في القتؿ العمد.
)ٔ( واثمة بف األسقع  :بف عبد العزى بف عبد ياليؿ مف بني كنانة ،يكنػى أبػا قرصػافة ،قػدـ عمػى رسػوؿ اهلل  وىػو يتجيػز إلػى
تبوؾ فأسمـ وخػرج معػو إلػى تبػوؾ ،كػاف مػف أىػؿ الصػفة ،مػات بيػت المقػدس سػنة خمػس وثمػانيف وىػو ابػف ثمػاف وتسػعيف سػنة،
الطبقات الكبرى ،ٕٛٙ/ٚالثقات البف حبافٖ ،ٕٗٙ/رجاؿ صحيح البخاريٕ.ٕٚٙ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلمػاـ أبػو داود فػي سػننو ،كتػاب العتػؽ ،بػاب فػي ثػواب العتػؽ ،ٜٗ/ٙوقػاؿ عنػو األلبػاني :حػديث ضػعيؼ،
المصدر نفسو.
)ٖ( الحاوي الكبيرٖٔ.ٙٚ/

)ٗ( مختصر المزني ،ٖٙٔ/ٛالحاوي الكبيرٖٔ.ٙٚ/
)٘( الحاوي الكبيرٖٔ.ٙٚ/
) (ٙدللة النص :ىو فيـ غير المنطوؽ مف المنطوؽ بسياؽ الكبلـ ومقصػوده بػالمعنى المغػوي ،وتسػمى عنػد األصػولييف فحػوى
الخطاب كما يسمييا بعضيـ :مفيوـ الموافقة .ويثبت الحكـ بالداللة إذا عرؼ المعنى المقصود مف الحكـ المنصوص ،موسػوعة

القواعد الفقييةٕ.٘ٗٓ/
) (ٚالحاوي الكبيرٖٔ.ٙٚ/

ٖٜ

ٖ -ألف الكفارات عبادات وال قياس فييا ،ألف الكفارة وردت في الخطأ فقط ،ولـ ترد في العمد.
ٗ -ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت لرفع الحرج عف العباد والتيسير عمييـ ،ورأي الجميور يتفؽ مع ىذا
المبدأ.

٘ -حديث واثمة يحتمؿ أنو كاف خطأ ،وسماه موجباً ،أي فوت النفس بالقتؿ ،أو أنو أمرىـ باإلعتاؽ تبرعاً،
ولذلؾ أمر غير القاتؿ باإلعتاؽ ،ويحتمؿ أف ذلؾ بسبب آخر غير القتؿ(.)1

 -ٙقتؿ العمد أعظـ مف أف يكفر ،فبل كفارة فيو ،مثؿ اليميف الغموس.
ثانياً -العقوبة البدلية في القتؿ العمد:

إذا سقط القصاص بعفو ولي القتيؿ أو بموت الجاني أو بغيرىما ،طبقت عقوبتاف أخرياف وىما:

الدية والتعزير.

العقوبة البدلية األولى وىي :الدية:
ونتناوؿ الدية مف حيث تعريفيا وأدلة مشروعيتيا وشروط إيجابيا.

أ -تعريؼ الدية لغة واصطالحا:
الدية لغ ًة:
الدية مصدر ودى القاتؿ القتيؿ يديو دية إذا أعطى وليو الماؿ الذي ىو بدؿ النفس ،وىي حؽ
القتيؿ ،وقد وديتو وديا ،والياء عوض مف الواو ،تقوؿ :وديت القتيؿ أديو دية إذا أعطيت ديتو ،واتديت أي
أخذت ديتو(ٕ)َ ،و ُسميت الدية :العقؿ؛ ألنيا تعقؿ بباب ولي المقتوؿ ،والعصبة الذيف يتحمموف الدية ُيسموف:
العاقمة(ٖ) ،وانما ُسموا بذلؾ؛ ألنيـ يأتوف بالدية ،فيعقمونيا عند باب الولي ،وقيؿ :ألنيـ يمنعوف مف القاتؿ.
الدية اصطالحاً:

اختمفت كممات الفقياء في تعريؼ الدية ،عمى اتجاىيف؛ أما األوؿ فقد قصرىا عمى الماؿ الذي ىو بدؿ
النفس ،والثاني جعميا تشمؿ الماؿ الذي ىو بدؿ النفس وما دونيا.

)ٔ( المبسوط ،ٛٙ/ٕٚالمغني.٘ٔٙ/ٛ
)ٕ( لساف العرب٘ٔ ،ٖٖٛ/البيافٔٔ.٘ٛٙ/
)ٖ( العاقمة :ىـ مف يضمنوا الدية ويتحمموىا ،ولكػف الفقيػاء اختمفػوا فػي تحديػدىا ،فعنػد الحنفيػة ىػـ أىػؿ الػديواف إف كػاف القاتػؿ
مف أىؿ الديواف ،وىـ المقاتمة مف الرجاؿ األحرار البالغيف العاقميف تؤخذ مف عطاياىـ ،وعند المالكيػة والشػافعية والحنابمػة ىػـ:
ق اربػػة القاتػػؿ مػػف قبػػؿ األب ،وىػػـ العصػػبة النسػػبية كػػاإلخوة لغيػػر أـ واألعمػػاـ ،دوف أىػػؿ الػػديواف ،أمػػا فػػي وقتنػػا العاصػػر فقػػد زاؿ

نظاـ العشيرة ،وبيت الماؿ قد تغيػر نظامػو ،واختمػؼ النظػاـ االجتمػاعي عمػا كػاف عميػو فػي زمػف العػرب ،وفقػدت عصػبية القبيمػة

بعضيـ لبعض ،وصػار كػؿ امػرئ معتمػداً عمػى نفسػو دوف قبيمتػو كمػا فػي النظػاـ الحاضػر ،فػإف ديػة القتػؿ الخطػأ أو شػبو العمػد

أصبحت في زماننا ىذا واجبة في ماؿ الجاني وحده ،بدائع الصنائع ،ٕ٘٘/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٖٜ٘/الكافي في فقو أىؿ

المدينػ ػػةٕ ،ٔٔٓٙ/بداي ػ ػػة المجتي ػ ػػدٗ ،ٜٔٙ/الح ػ ػػاوي الكبيػ ػػرٕٔ ،ٖٗٓ/مني ػ ػػاج الط ػ ػػالبيف ص٘ ،ٕٛالمغن ػ ػػي ،ٖٜٓ/ٛكش ػ ػػاؼ
القناع.ٜ٘/ٙ

ٓٗ

 تعريؼ الحنفية(ٔ)" :اسـ الماؿ الذي ىو بدؿ النفس".

 تعريؼ المالكية(ٕ)" :ماؿ يجب بقتؿ آدمي حر عوضاً عف دمو".

 تعريؼ الشافعية(ٖ)" :الماؿ الواجب بجناية عمى الحر في نفس أو فيما دونيا".
 تعريؼ الحنابمة(ٗ)" :الماؿ المؤدى إلى مجني عميو ،أو وليو بسبب جناية".

يتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة لمدية أف بعض الفقياء أطمقوا مسمى الدية عمى الماؿ الذي ىو

بدؿ النفس وما دونيا ،والبعض اآلخر مف الفقياء جعؿ مسمى الدية لمماؿ الذي ىو بدؿ النفس فقط ،أما ما

دوف النفس فأطمقوا عميو لفظ األرش.
رأي الباحث:

يرى الباحث أف ما قاؿ بو الشافعية ومف وافقيـ مف اشتماؿ الدية عمى الماؿ الذي ىو بدؿ النفس

وما دونيا ىو الراجح ،ألف ىذا التعريؼ أعـ وأشمؿ مف باقي التعاريؼ.

ب -األلفاظ ذات الصمة:
ٔ -ال ُغرة:

ال ُغرة لغة :بالضـ :العبد ،واألمة(٘).
ال ُغرة اصطالحاً :ضماف يجب في الجناية عمى الجنيف ،إذا سقط ميتاً ،بفعؿ آدمي ،وقيمتيا نصؼ عشر

الدية ،وىي :خمسة مف اإلبؿ(.)ٙ

والعبلقة بيف الدية والغرة عبلقة عموـ وخصوص ،فالدية تشمؿ العوض عف االعتداء عمى الجنيف وغيره،

أما الغرة فيي خاصة باالعتداء عمى الجنيف.

ٕ -األرش:

األرش لغة :أصؿ األرش الفساد ،ويقاؿ :أَرش بيف القوـ تأريشاً إذا أفسد ،أرشت الحرب والنار :إذا أوقدتيما،
وأرش الجناية :ديتيا(.)ٚ

اسـ لمماؿ الواجب عمى ما دوف النفس(.)ٛ
األرش اصطالحاً :ىو ٌ
يمكف تحديد العبلقة بيف الدية واألرش بأف األرش يكوف أخص مف الدية بيذا المعنى؛ ألنيا تشمؿ الماؿ

المؤدى مقابؿ النفس وما دوف النفس ،وكذلؾ يمكف أف يطمؽ األرش عمى بدؿ النفس أيضاً ،فيكوف بمعنى
الدية(.)ٜ
)ٔ( المبسوط ،ٜ٘/ٕٙتبييف الحقائؽ.ٕٔٙ/ٙ
)ٕ( حاشية العدويٕ.ٕٜٛ/

)ٖ( كفاية األخيار صٓ ،ٗٙفتح القريب المجيب صٕ ،ٕٚمغني المحتاج٘.ٕٜ٘/
)ٗ( اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ ،ٜٜٔ/شرح منتيى اإلراداتٖ ،ٕٜٔ/الروض المربع ص.ٙٗٙ
)٘( القاموس المحيط ص.ٜٗٗ

) (ٙمجمع بحار األنوارٗ ،ٕٔ/التعريفات صٔ ،ٔٙشرح حدود ابف عرفة صٕ.ٗٛ
) (ٚمقاييس المغةٔ.ٜٚ/
) (ٛالمبسوط ،ٜ٘/ٕٙالدر المختارصٔٔ ،ٚالتعريفات ص.ٔٚ
) (ٜالموسوعة الفقيية الكويتيةٕٔ.ٗ٘/

ٔٗ

ٖ -حكومة عدؿ:

الحكومة في المغة :المنع ،وىو المنع مف الظمـ(ٔ).

اصطالحاً :ما لـ يقدره الشرع مف تعويض عف الجنايات ،وترؾ أمر تقديرىا ألىؿ الخبرة(ٕ).
فيي تختمؼ عف األرش والدية في أنيا غير مقدرة في الشرع ،وتجب وتقدر بحكـ العدؿ(ٖ).
وحكومة العدؿ نوع مف األرش ،فاألرش أعـ منيا(ٗ) ،وكمييما فيو معنى التعويض.

ٗ -الضماف:

الضماف لغة :االلتزاـ(٘) ،وىو جعؿ الشيء في شيء يحويو ،كقوليـ :ضمنت الشيء ،أي جعمتو في
وعائو(.)ٙ

الضماف شرعاً لو معنياف:
معنى خاص :الضماف ىو إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف المثميات وقيمتو إف كاف مف القيميات(.)ٚ
معنى عاـ :ضـ ذمة الكفيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة بالحؽ(.)ٛ

والعبلقة عبلقة عموـ وخصوص فالضماف يكوف بالدية وبغيرىا ،فيو أشمؿ مف الدية.

ج -مشروعية الدية:

استدؿ الفقياء عمى مشروعية الدية بالكتاب والسنة واألثر واإلجماع.

أولً -الكتاب:

ٔ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱤ(.)ٜ
ﱘ
)ٔ( مقاييس المغةٕ.ٜٔ/
)ٕ( بدائع الصنائع ،ٖٕٖ/ٚحاشية العدويٕ ،ٖٓ٘/مغني المحتاج٘ ،ٖٖٓ/المغنػي ،ٗٛٔ/ٛوتقدير حكومة العدؿ :أشػار إلييػا
الفقيػاء بثبلثػة طػرؽ ،وىػي:أولً :أف يق َّػوـ المشػجوج أو المجػروح كمػا لػو كػاف عبػداً بػدوف شػج أو جػرح ،ثػـ يق َّػوـ وىمػا بػو ،فيجػػب

بمقػػدار التفػػاوت بػػيف القيمتػػيف ،بنسػػبتيما مػػف الديػػة فػػي األحػرار ،فمػػو كانػػت قيمتػػو وىػػو عبػػد صػػحيح عشػرة ،وقيمتػػو وىػػو عبػػد بػػو
الجنايػػة تسػػعة ،فيكػػوف فيػػو عشػػر ديتػػو ،وىػػذه الطريقػػة مقػػررة فػػي جميػػع المػػذاىب ،ولكػػف يتعػػذر المجػػوء ليػػذه الطريقػػة فػػي الوقػػت
الحاضػ ػ ػػر ،لعػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػػود الػ ػ ػػرؽ ،المبس ػ ػ ػػوط ،ٚٗ/ٕٙبػ ػ ػػدائع الص ػ ػ ػػنائع ،ٖٕٗ/ٚالنػػ ػ ػوادر والزي ػ ػ ػػاداتٖٔ ،ٖٜٛ/عقػ ػ ػػد الجػ ػ ػ ػواىر
الثمينػػةٖ ،ٔٔٔٗ/بحػػر المػػذىبٕٔ ،ٕٚٚ/التيػػذيب فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي ،ٔٙٚ/ٚالمغنػػي ،ٕٗٛ/ٛالشػػرح الكبيػػر عمػػى مػػتف
المقنع.ٖٙٛ/ٜ
)ٖ( الموسوعة الفقيية الكويتيةٕٔ.ٗ٘/
)ٗ( المرجع السابؽٖ.ٔٓٗ/
)٘( القاموس الفقيي صٕٕٗ.
) (ٙمقاييس المغةٖ.ٖٕٚ/
) (ٚمجمة األحكاـ العدلية صٓ.ٛ
) (ٛالقاموس الفقيي صٕٕٖ.
) (ٜسورة النساء :آيةٕ.ٜ
ٕٗ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :اآلية الكريمة نص في إيجاب الدية في القتؿ الخطأ ،فقولو تعالى :ﱥﱑ
ﱒ ﱓ ﱔﭐﱤ ىو الواجب الثاني فيما بيف القاتؿ وأىؿ القتيؿ ،عوضاً ليـ عما فاتيـ مف قريبيـ(ٔ).
ﲀﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲁ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲓ ﱤ (ٕ).
ﲔ
ﲇﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒ
ﲈ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :قولو تعالى :ﱥﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ وىو العفو عف الدـ وأخذ
الدية ،وىذا دليؿ عمى مشروعية الدية(ٖ).
ثانياً -السنة:

َف
اد َوِا اما أ ْ
"م ْف قُِت َؿ لَ ُو قَِتي ٌؿ فَ ُي َو ِب َخ ْي ِر ال انظَ َرْي ِف ،إِ اما أ ْ
َف ُيقَ َ
ٔ -عف أبي ىريرة  :أف رسوؿ اهلل  قاؿَ :
ُي ْف َدى"(ٗ).
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :تخيير النبي  ولي الدـ بيف القود وبيف الدية ،ىو دليؿ واضح عمى

مشروعيتيا.
ٕ -عف أبي بكر بف محمد بف عمرو بف حزـ(٘)  ،أف النبي  كتب لعمرو بف حزـ كتاباً إلى أىؿ اليمف،
ِّي َة ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
فيو الفرائض والسنف والديات ،وقاؿ فيو"َ :وِا اف ِفي ال ان ْف ِ
اإل ِب ِؿ"(.)ٙ
س الد َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في مقدار الدية ،وأنيا مائة مف ا ِإلبؿ ،وىو دليؿ واضح
عمى مشروعيتيا.
وىذا الحديث مف األحاديث المشيورة حيث يقوؿ ابف عبد البر" :في إجماع العمماء في كؿ مصر عمى معاني
ما في حديث عمرو بف حزـ دليؿ واضح عمى صحة الحديث ،وأنو يستغنى عف اإلسناد لشيرتو عند عمماء
أىؿ المدينة وغيرىـ"(.)ٚ

)ٔ( تفسير ابف كثيرٕ.ٖٖٔ/
)ٕ( سورة البقرة :آية.ٔٚٛ
)ٖ( تفسير مجاىد ص.ٕٜٔ
)ٗ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٜ
)٘( أبػػو بكػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػرو بػػف حػػزـ األنصػػاري النجػػاري مػػف س ػادات التػػابعيف ،قاضػػي المدينػػة وأميرىػػا ،أعمػػـ زمانػػة
بالقضػػاء ،روى عػػف :عبػػاد بػػف تمػػيـ ،وسػػمماف األغػػر ،وآخػػروف ،وعنػػو :ابنػػاه عبػػد اهلل ومحمػػد ،واألو ازعػػي ،وآخػػروف ،تػػوفي سػػنة

عشريف ومائة ،مشاىير عمماء األمصار صٕ٘ٔ ،تاريخ اإلسبلـٖ ،ٖٗٗ/تيذيب الكماؿٖٖ.ٖٔٚ/

) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ النسائي في سػننو ،كتػاب القسػامة ،بػاب فػي العقػوؿ ،٘ٚ/ٛوقػاؿ األلبػاني :حػديث ضػعيؼ ،المصػدر
نفسو.
) (ٚاالستذكار.ٖٚ/ٛ
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ثالثاً -األثر:

ت ِفي بنِي إِسرائِ َ ِ
اص َولَ ْـ تَ ُك ْف ِفي ِي ُـ ّْ
اؿ المَّوُ لِ َيِذ ِه
الد َيةُ ،فَقَ َ
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ،قاؿَ " :ك َان ْ
َ
ص ٌ
يؿ ق َ
َْ
ِِ
ِ
األ َّ ِ
اؿ
اآلي ِة  -ﱥ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ" قَ َ
ُمة :ﱥﭐﱼ ﱽ ﱾﱤ في القَ ْتمَى  -إَِلى َىذه َ
ٍ
َّاس" :فَالع ْفو أَف ي ْقب َؿ ّْ ِ
ْاب ُف َعب ٍ
ي
َف َي ْ
الع ْمِد" قَ َ
اؿ :ﭐﱥﲏ ﲐﱤ "أ ْ
طمُ َ
َ ُ ْ ََ
ب بِ َم ْع ُروؼ َوُي َؤّْد َ
الد َيةَ في َ
بِِإ ْح َس ٍ
اف"(ٔ).

وجو الدللة مف األثر :األثر نص في مشروعية الدية ،وذلؾ في قوؿ ابف عباس " فالعفو أف يقبؿ الدية

في العمد" ،وىذا دليؿ واضح في مشروعيتيا.
رابعاً -اإلجماع:
(ٕ)

عمى وجوب الدية في الجممة.

أجمع الفقياء

د -شروط وجوب الدية:
اشترط الفقياء شرطيف إليجاب الدية ،األوؿ متفؽ عميو ،والثاني مختمؼ فيو ،وىما كالتالي:

ٔ -المتفؽ عميو :العصمة:
(ٖ)

اتفؽ الفقياء

عمى أنو يشترط إليجاب الدية أف يكوف المقتوؿ معصوماً ،فتجب الدية سواء كاف القاتؿ

أو المقتوؿ مسمماً أو ذمياً أو مستأمناً ،وال دية في قتؿ الحربي والمرتد والباغي لفقد العصمة الموجبة لمدية.

ٕ -المختمؼ حولو :وجود المجني عميو بدار اإلسالـ:
(ٗ)

يشترط الحنفية

لوجوب الدية أف يكوف المجني عميو معصوماً والعصمة عندىـ أف يكوف موجودًا في دار

اإلسبلـ ،فبل تجب الدية بقتؿ الحربي إذا أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر إلى دار اإلسبلـ وقتمو مسمـ خطأ ،أما

المالكية(٘)والشافعية

()ٙ

والحنابمة( ،)ٚفمـ يشترطوا ىذا الشرط ،وأوجبوا الدية في الحالة السابقة؛ ألنيـ اعتبروا أف

العصمة باإلسبلـ واألماف وليست بالوجود في دار اإلسبلـ ،وسوؼ أتناوؿ اإلختبلؼ في مدلوؿ العصمة عند

الفقياء في الفصؿ الثاني المطمب األوؿ أثر المكاف عمى وجوب الدية ،وذلؾ لعدـ التكرار وألنو محؿ بيانيا.
)ٔ( األثر أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الديات ،باب مف قتؿ لو قتيؿ فيو بخير النظريف.ٙ/ٜ

)ٕ( المبسػ ػػوط ،ٜ٘/ٕٙبػ ػػدائع الصػ ػػنائع ،ٕٕ٘/ٚالكػ ػػافي فػ ػػي فقػ ػػو أىػ ػػؿ المدين ػ ػػةٕ ،ٔٔٓٛ/بدايػ ػػة المجتيػ ػػدٗ ،ٜٕٔ/الحػ ػػاوي
الكبيػػرٕٔ ،ٕٔٓ/مغنػػي المحتػػاج٘ ،ٕٜ٘/روضػػة الطػػالبيف ،ٖٕٛ/ٜالمغن ػػي ،ٖٙٚ/ٛكش ػػاؼ القن ػػاع ،٘/ٙاإلقنػػاع فػػي مسػػائؿ
اإلجماعٕ.ٕٛٔ/
)ٖ( ب ػػدائع الص ػػنائع ،ٕٕ٘/ٚتكمم ػػة البح ػػر ال ارئ ػػؽ ،ٖٖٚ/ٛعق ػػد الجػ ػواىر الثمين ػػةٖ ،ٜٔٓ٘/الش ػػرح الكبي ػػر لم ػػدرديرٗ ،ٕٖٛ/تحف ػػة
المحتاج ،ٗٔٔ/ٛمغني المحتاج٘ ،ٕٕٜ/العدة شرح العمدة صٖٓ٘ ،دليؿ الطالب ص٘.ٕٜ

)ٗ( بدائع الصنائع ،ٕٕ٘/ٚتبييف الحقائؽٖ.ٕٙٚ/

)٘( اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼٕ ،ٛٗٗ/الكافي في فقو أىؿ المدينةٔ.ٗٚٓ/
) (ٙالتيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٗٛ/ٚروضة الطالبيف.ٖٕٛ/ٜ

) (ٚعمدة الفقؤ ،ٖٔٔ/المبدع في شرح المقنع ،ٕٙٛ/ٚاإلقناع في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٜٜٔ/كشاؼ القناع.٘/ٙ
ٗٗ

ىػ -مقدار الدية في القتؿ العمد:
(ٔ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف دية الحر المسمـ مائة مف اإلبؿ ،وعمى تغميظ الدية في القتؿ العمد ،ولكنيـ

اختمفوا في صفة التغميظ ،وذلؾ الختبلفيـ في أسناف الدية المغمظة ،ولمفقياء في ىذه المسألة قوالف:

القوؿ األوؿ :إف الدية الواجبة في القتؿ العمد تجب مربعة ،أي أرباعاً خمس وعشروف بنت مخاض(ٕ)،
وخمس وعشروف بنت لبوف(ٖ) ،وخمس وعشروف حقة(ٗ) ،وخمس وعشروف جذعة(٘) ،وىو قوؿ الحنفية( )ٙما
عدا محمداً ،والمالكية( ،)ٚوالحنابمة(.)ٛ
القوؿ الثاني :إف الدية الواجبة في القتؿ العمد تجب مثمثة أي ثبلثوف حقة وثبلثوف َج َذعة ،وأربعوف َخمِفة أي
حامبلً ،وىو قوؿ اإلماـ مالؾ( )ٜفي الدية المغمظة في حالة قتؿ الوالد ولده ،والشافعية(ٓٔ) ومحمد بف
الحسف(ٔٔ) ،ورواية لإلماـ أحمد(ٕٔ).

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بتربيع الدية المغمظة بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:
(ٖٔ)
الديةُ عمَى عيِد رس ِ َّ ِ
ِ
َس َن ٍ
وف
س َو ِع ْ
ش ُر َ
ٔ -عف السائب بف يزيد  قاؿَ " :ك َانت ّْ َ َ
وؿ المو  أ َْرَب َعةَ أ ْ
افَ :خ ْم ٌ
َْ َُ
وف ب َن ِ
وف ب َن ِ
ِ
ات َم َخ ٍ
ات لَ ُب ٍ
اض"(ٗٔ).
س َو ِع ْ
س َو ِع ْ
س َو ِع ْ
ش ُر َ
ش ُر َ َ
ش ُر َ َ
وفَ ،و َخ ْم ٌ
وف َج َذ َع ًةَ ،و َخ ْم ٌ
حقا ًةَ ،و َخ ْم ٌ
)ٔ( ب ػ ػ ػػدائع الص ػ ػ ػػنائع ،ٕ٘ٗ/ٚبداي ػ ػ ػػة المجتي ػ ػ ػػدٗ ،ٜٕٔ/مغن ػ ػ ػػي المحت ػ ػ ػػاج٘ ،ٕٜٙ/المغن ػ ػ ػػي ،ٖٖٚ/ٛاإلقن ػ ػ ػػاع ف ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػائؿ
اإلجماعٕ.ٕٛٔ/

)ٕ( ِب ْنتَ َم َخ ٍ
اض :ىي التي أكممت السنة ،ودخمت ِفي السنة الثانية ،حمية الفقياء ص ،ٜٛتاج العروس.ٖٗٛ/ٔٛ
)ٖ( ب ْن َت لَ ُب ٍ
وف :ىي التي أتى عمييا حوالف ،ودخمت ِفي السنة الثالثةُ ،سميت بذلؾ؛ لكػوف أميػا ذات لػبف بػأخرى ،ذخيػرة العقبػى
 ،ٔٚٚ/ٖٙحمية الفقياء ص ،ٜٛتاج العروس.ٖٗٛ/ٔٛ
)ٗ( ِحقاةً :بكسر الحاء الميممة ،وتشديد القاؼ :ىي التي طعنت ِفي السنة الرابعة ،تاج العروس.ٖٗٛ/ٔٛ
)٘( َج َذ َع ًة بفتحتيف :ىي التي طعنت ِفي السنة الخامسة ،ذخيرة العقبى ،ٔٚٚ/ٖٙحمية الفقياء ص.ٜٛ
) (ٙتبييف الحقائؽ ،ٕٔٙ/ٙبدائع الصنائع.ٕ٘ٗ/ٚ
) (ٚالمقدمات المميداتٖ ،ٕٜٖ/بداية المجتيدٗ ،ٜٕٔ/الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ.ٔٔٓٛ/
) (ٛالمغني ،ٖٕٚ/ٛكشاؼ القناع ،ٜٔ/ٙالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕٔ/
) (ٜالكافي في فقو أىؿ المدينةٕ ،ٜٔٔٓ/المقدمات المميداتٖ.ٕٜٖ/
)ٓٔ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٖٔ/البيافٔٔ ،ٗٛٔ/مغني المحتاج٘.ٕٜٙ/
)ٔٔ( بدائع الصنائع ،ٕ٘ٗ/ٚتبييف الحقائؽ.ٕٔٙ/ٙ

)ٕٔ( المغني ،ٖٖٚ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٕٔ/الشرح الكبير عمى متف المقنع.٘ٔٔ/ٜ
)ٖٔ( السائب بف يزيد بف األسود ،أبا يزيد ،كناني ليثي ،وقيؿ :أزدي ،روى عنو :الزىػري وغيػره ،حػج بػو أبيػو مػع النبػي  فػي
حجة الوداع ،كاف عامبلً لعمر بف الخطاب  ،عمى سوؽ المدينة ،أسد الغابةٕ ،ٗٓٔ/التاريخ الكبيرٗ.ٔ٘ٓ/

)ٗٔ( الحديث أخرجو اإلماـ الطبراني في المعجـ الكبير ،باب السػائب بػف يزيػد ،ٔ٘ٓ/ٚولػـ أعثػر لػو عمػى حكػـ فيمػا تيسػر لػي
مف كتب.

٘ٗ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ مف وجييف:
الوجو األوؿ :إف النبي  قضى في الدية بمائة مف اإلبؿ أرباعاً ومعموـ أنو لـ يرد بو الخطأ؛ ألنيا تجب
أخماسا فعمـ أف المراد بو العمد(ٔ).

الوجو الثاني :فبل خبلؼ بيف األمة عمى أف الدية مقدرة بمائة مف اإلبؿ ،فمو أوجبنا الخمفات لزاد الواجب
عمى المائة مف وجو؛ ألف ما تحمؿ حيواف مف وجو ولو عرضية االنفصاؿ فصار ذلؾ إيجاب الزيادة عمى
تقدير الشرع فبل يجوز.

ِّي َة ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
ٕ -ما روي في كتاب عمرو بف حزـ(ٕ) قوؿ النبي َ " :وِا اف ِفي ال ان ْف ِ
اإل ِب ِؿ"(ٖ).
س الد َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :ظاىر الحديث الشريؼ يقتضي أدنى ما يتناولو االسـ(ٗ).
ثانياً -مف المعقوؿ(٘):

ٔ -ألف الدية عمى العاقمة بطريؽ الصمة منيـ لمقاتؿ بمنزلة الصدقات ،والشرع نيانا عف أخذ الحامؿ في
الصدقات لكونيا مف كرائـ األمواؿ فكذا في الديات.

ٕ -ألنو حؽ يتعمؽ بجنس الحيواف ،فبل يعتبر فيو الحمؿ ،كالزكاة واألضحية(.)ٙ
ٖ -ألف الحمؿ صفة مجيولة فمـ يستحؽ ثبوتيا في الذمة كالمسعر.
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بتثميث الدية بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:
ٔ -ما رواه عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده ،أف رسوؿ اهلل  قاؿَ " :و َم ْف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِم ًنا ُمتَ َع ِّم ًدا ُد ِف َع إِلَى
أَولِي ِ
اء ا ْلم ْقتُ ِ
وف
اءوا أ َ
اءوا قَتَمُوهَُ ،وِا ْف َ
وؿ ،فَِإ ْف َ
وف َج َذ َع ًةَ ،وأ َْرَب ُع َ
وف ِحقا ًةَ ،وثََال ثُ َ
ِّي َة َو ِى َي ثََال ثُ َ
َخ ُذوا الد َ
ْ َ
ش ُ
ش ُ
َ
()ٚ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ش ْيء فَ ُي َو لَ ُي ْـ" .
صالَ ُحوا َعمَ ْيو م ْف َ
َخمفَ ًةَ ،و َما َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث صريح الداللة في أف الدية المغمظة في القتؿ العمد تكوف أثبلثاً،
ثبلثوف حقة وثبلثوف جذعة وأربعوف خمفة في بطونيا أوالدىا(.)ٛ

)ٔ( تبييف الحقائؽ.ٕٔٙ/ٙ
)ٕ( عمرو بػف حػزـ بػف زيػد الخزرجػي البخػاري ،صػحابي ،مػف بنػي مالػؾ بػف النجػار ،اسػتعممو رسػوؿ اهلل عمػى أىػؿ نجػراف،
وىػػو اب ػػف سػػبع عشػ ػرة س ػػنة ،وكتػػب ل ػػو كتاب ػاً في ػػو الفػ ػرائض والسػػنف والص ػػدقات والػػديات ،م ػػات بالمدين ػػة سػػنة إح ػػدى وخمس ػػيف،
االستيعاب في معرفة األصحابٖ ،ٕٔٔٚ/تاريخ دمشؽ البف عساكر٘ٗ ،ٗٚٔ/أسد الغابةٗ.ٕٕٓ/

)ٖ( الحديث سبؽ تخريجو صٖٗ.
)ٗ( التجريدٔٔ.ٜ٘ٙٙ/
)٘( المبسوط.ٚٚ/ٕٙ

) (ٙالمغني ،ٖٚٗ/ٛالمبدع.ٕٛ٘/ٚ

) (ٚالحديث أخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو ،كتاب الحدود ،باب مف قتػؿ عمػداً فرضػوا بالديػةٕ ،ٛٚٚ/وقػاؿ األلبػاني :حػديث
حسف ،المصدر نفسو.
) (ٛالبيافٔٔ.ٗٛٔ/

ٗٙ

ثانياً -المعقوؿ:

ألنو ال خبلؼ أف التغميظ في القتؿ العمد واجب ،ومعنى التغميظ يتحقؽ بإيجاب سف ال يجب في الخطأ(ٔ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني القائموف

بتثميث الدية؛ وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة األدلة التي استند إلييا أصحاب القوؿ الثاني.

جده
ٕ -صحة األحاديث التي استدؿ بيا أصحاب القوؿ الثاني ،فإف حديث عمرو بف شعيب ،عف أبيو عف ّ
الترمذي ،والثاني صحيح ،كما سبؽ ِفي تخريجو ،كما أنيا صريحة في دية العمد،
حسف ،كما قَا َؿ
األوؿ
ٌ
ّ
بخبلؼ األحاديث التي استدؿ بيا مخالفوىـ فإنيا عامة.
ضعيؼ ،ال يعارض األحاديث الصحيحة(ٕ).
ي عف السائب بف يزيد،
ٌ
ٖ -حديث الزىر ّ
ٗ -إف القتؿ العمد يستحؽ تشديد العقوبة بما يناسب الجريمة.
العقوبة البدلية الثانية لمعمد وىي :التعزير:

إذا سقط القصاص عف قاتؿ العمد بأي سبب مف أسباب سقوط القصاص ،فيؿ يعاقب بعقوبة تعزيرية،

اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :ال يجب عميو التعزير ،ويترؾ األمر لمحاكـ حسب ما يراه ،وىو قوؿ الحنفية
والحنابمة(٘).

(ٖ)

(ٗ)

والشافعية

القوؿ الثاني :يجب تعزير القاتؿ عمداً إذا سقط عنو القصاص وذلؾ بأف يجمد مائة ويسجف سنة ،وىو قوؿ
المالكية(.)ٙ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بعدـ إيجاب التعزير عمى قاتؿ العمد عند سقوط القصاص بالسنة والمعقوؿ:

أولً -مف السنة:

يؿ مف ُى َذ ْي ٍؿ وأنا
اع ُة قد قَتَ ْمتُ ْـ ىذا القَ ِت َ
عف أبي ُشريح الكعبي  :قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :ثـ أَنتـ يا ُخ َر َ
ِ
والما ِو ع ِ
أخ ُذوا ا ْل َع ْقؿ"(.)ٚ
أح ُّبوا قَتَمُوا واف أحبوا َ
اقمُ ُو فَ َم ْف قَتَ َؿ َب ْع َدهُ قَِتيالً ْ
يرتَ ْي ِف إف َ
َ
فأىمو َب ْي َف خ َ

)ٔ( تبييف الحقائؽ ،ٕٔٙ/ٙالحاوي الكبيرٕٔ.ٕٔٗ/
)ٕ( ذخيرة العقبى.ٔ٘ٗ/ٖٙ

)ٖ( بدائع الصنائع ،ٕٜٗ/ٚحاشية ابف عابديف.٘ٗٛ/ٙ

)ٗ( مغني المحتاج٘ ،ٕ٘ٙ/حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج٘.ٔٙ٘/

)٘( اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ ،ٔٛٚ/كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٗ/

) (ٙبداية المجتيدٗ ،ٔٛٙ/القوانيف الفقيية ص.ٕٕٚ
) (ٚالحديث سبؽ تخريجو صٖٕ.

ٗٚ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إنو  بيف عقوبة القاتؿ ولـ يوجب عميو التعزير ،ولو كاف واجباً لبينو

النبي ؛ ألف الوقت وقت بياف وال يجوز تأخير البياف عف وقت الحاجة.
ثانياً -المعقوؿ:

ٔ -إف القوؿ بالتعزير في ذلؾ ال يكوف إال بتوقيؼ ،وال توقيؼ ثابت في ذلؾ.

ٕ -التعزير غير مضبوط؛ ألنو يحصؿ بأنواع متعددة ،ويحصؿ بقميؿ األمور وكثيرىا ،ومستحقو لـ يستحؽ
نوعاً وال مقدا اًر معيناً مف التعازير بؿ استحؽ مجيوالً واإلبراء مف المجيوؿ باطؿ(ٔ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بإيجاب التعزير عمى القاتؿ عند سقوط القصاص بالسنة واألثر:

أولً -السنة:

ِ
ِ
ِ
س َن ًة َو َم َحا
سو ُؿ الماو  م َائ ًة جمدة َوَنفَاهُ َ
عف عمي  ،قاؿ" :أُت َي النبي ِب َر ُج ٍؿ قَتَ َؿ َع ْب َدهُ ُمتَ َع ِّم ًدا ،فَ َجمَ َدهُ َر ُ
ِ
يفَ ،ولَ ْـ ُي ِق ْدهُ ِب ِو"(ٕ).
سمِ ِم َ
س ْي َم ُو م َف ا ْل ُم ْ
َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف النبي  جمد القاتؿ عند سقوط القصاص عنو ،حيث سقط القصاص

لعدـ المكافأة بيف الحر والعبد ،وىذا دليؿ في مشروعية التعزير.
ثانياً -األثر:

(ٖ)
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اصُ ،ي ْجمَ ُد
ص ُ
ٔ -عف عباس بف عبد اهلل أف عمر قاؿ" :في الاذي َي ْقتُ ُؿ َع ْم ًدا ،ثُ اـ الاذي َيقَعُ َعمَ ْيو ا ْلق َ
شب ِ
ؼ؟ قَ َ ِ
اه َذلِ َؾ"(ٗ).
تَ :ك ْي َ
ِم َائ ًة" ُق ْم ُ
اؿ" :في ا ْل ُحِّر َي ْقتُ ُؿ ا ْل َع ْب َد َع ْم ًداَ ،وأَ ْ َ

ب ُع َمر بف الخطاب ح ارً ،قَتَؿ عبداً مائةَ ،وَنفَاه َعاماً"(٘).
ٕ -ما رواه عمرو بف شعيب قاؿَ " :
ض َر َ
وجو الدللة مف األثريف :فعؿ عمر بف الخطاب  وقولو في تعزير مف قتؿ عبده عمداً ،ومعموـ أنو ال
قصاص عمى مف قتؿ عبده لعدـ المكافأة ،فَُيعمـ منو تعزير القاتؿ عند سقوط القصاص.
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف ما ذىب إليو جميور بترؾ تعزير القاتؿ عمداً إلى

الحاكـ ،حسب ما يراه مناسباً ،بما يحقؽ المصمحة واألمف لممجتمع ،ىو الراجح.
العقوبة التبعية لمقتؿ العمد :الحرماف مف المي ارث والوصية:

)ٔ( مغني المحتاج٘.ٕ٘ٙ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو ،كتاب الديات ،باب ىؿ يقتؿ الحر بالعبدٕ ،ٛٛٛ/وقاؿ األلباني :ضعيؼ ،المصدر نفسو.
)ٖ( عباس بف عبد اهلل بف معبد بف عباس بف عبد المطمب ،الياشمي ،المديني ،أخو إبراىيـ ،كاف رجبلً صالحاً ،سمع عكرمة ،روى عنو

محمد بف عجبلف ،ووىيب ،وعبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج ،تُوفي ما بيفٕٔٔ وٖٓٔىػ ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿٗٔ،ٕٜٔ/
تاريخ اإلسبلـٖ ،ٗٗٓ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة٘.ٗ٘٘/
)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب العقوؿ ،باب عقوبة القتؿ ،ٗٓٚ/ٜلـ أعثر عمى حكـ لو فيما تيسر لي .

)٘( الحديث أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب العقوؿ باب عقوبة القتؿ ،ٗٓٚ/ٜلـ أعثر عمى حكـ لو فيما تيسر
لي.
ٗٛ

أولً -الحرماف مف الميراث:
اتفؽ الفقياء(ٔ) عمى أف القتؿ مانع مف الميراث مف حيث المبدأ.

وقد استدؿ الفقياء عمى حرماف القاتؿ مف الميراث باألثر واإلجماع والمعقوؿ:

أولً -األثر:
ِ
َخ َذ ِم ْنوُ ُعمر ِم َائةً ِم َف ِْ
عف عمرو بف شعيب ،أ َّ
يف
َف أبا قتادة َ -رُج ٌؿ ِم ْف َبنِي ُم ْدلِ ٍج  -قَتَ َؿ ْاب َنوُ ،فَأ َ
اإلبِ ِؿ ثَ َبلث َ
َُ
ت رس َ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س لِقَ ِات ٍؿ
يف َخمِفَةً ،فَقَ َ
اؿ :أ َْي َف أ ُ
يف َج َذ َعةً َوأ َْرَبع َ
حقَّةً َوثَ َبلث َ
وؿ المو َ يقُو ُؿ" :لَ ْي َ
َخو اْل َم ْقتُوؿ؟ َسم ْع ُ َ ُ
ِ
اث"(ٕ).
ير ٌ
مَ
وجو الدللة مف األثر :األثر نص في أف القاتؿ ُيحرـ مف الميراث(ٖ) ،لكف سيأتي الخبلؼ في صفة القتؿ
المانع مف الميراث.
ثانياً -اإلجماع:

يقوؿ ابف قدامة" :إف عمر أعطى دية ابف قتادة المدلجي ألخيو دوف أبيو  ...واشتيرت ىذه القصة بيف

الصحابة  ،فمـ تنكر ،فكانت إجماعاً ،وأجمع أىؿ العمـ عمى أف قاتؿ العمد ال يرث مف المقتوؿ شيئاً"(ٗ).
ثالثاً -المعقوؿ(٘):

ٔ -عمبلً بمبدأ سد الذرائع ،كيبل يطمع أحد بماؿ مورثو ،فيتعجؿ موتو بالقتؿ.
ٖ -ألف توريث القاتؿ يفضي إلى تكثير القتؿ؛ فيصير قتؿ أرواح األبرياء مسمكاً إلى جمع الماؿ والثراء ،ألف
الوارث ربما استعجؿ موت موروثو ،ليأخذ مالو.
()ٙ

ولكف الفقياء

اختمفوا في صفة القتؿ المانع مف الميراث.

ومذاىب الفقياء في تحديد صفة القتؿ المانع مف الميراث عمى النحو اآلتي:

 مذىب الحنفية( :)ٚالقتؿ العمد مف غير حؽ الصادر مف البالغ العاقؿ يمنع مف الميراث بشرط أف يكوف

القتؿ مباشرةً ال تسبباً.
 مذىب المالكية( :)ٛالقتؿ العمد العدواف يمنع مف الميراث سواء أكاف القتؿ مباشرةً أو تسبباً ،ويخرج بذلؾ
العمد غير العدواف ،كقتؿ اإلماـ العدؿ أحداً ممف يرثو في حد وجب عميو بإقرار أو بينة ،وكقتؿ شخص
أباه أو أخاه في الباغية فإنو يرثو.
)ٔ( المبس ػػوطٖٓ ،ٗٙ/تبي ػػيف الحق ػػائؽ ،ٕٔٓ/ٙالت ػػاج واإلكمي ػػؿ ،ٙٓٚ/ٛالفواك ػػو ال ػػدوانيٕ ،ٕ٘ٚ/الح ػػاوي الكبي ػػر ،ٛ٘/ٛنياي ػػة
المطمب ٕٖ/ٜالمغني ،ٖٙ٘/ٙالكافي في فقو اإلماـ أحمدٕ.ٕٖٔ/
)ٕ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو كتػػاب الػػديات ،بػػاب القاتػػؿ ال يػػرثٕ ،ٛٛٗ/وقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث صػػحيح،
المصدر نفسو.
)ٖ( سبؿ السبلـٕ.ٔٗٛ/
)ٗ( المغني.ٖٙٗ/ٙ
)٘( المرجع السابؽ.

) (ٙالمبسػ ػ ػػوطٖٓ ،ٗٙ/تبيػ ػ ػػيف الحقػ ػ ػػائؽ ،ٕٔٓ/ٙالتػ ػ ػػاج واإلكميػ ػ ػػؿ ،ٙٓٚ/ٛالفواكػ ػ ػػو الػ ػ ػػدوانيٕ،ٕ٘ٚ/الحػ ػ ػػاوي الكبيػ ػ ػػر ،ٛ٘/ٛنيايػ ػ ػػة
المطمب ٕٖ/ٜالمغني ،ٖٙ٘/ٙالكافي في فقو اإلماـ أحمدٕ.ٕٖٔ/

) (ٚالمبسوطٖٓ ،ٗٙ/تبييف الحقائؽ ،ٕٔٓ/ٙالحجة عمى أىؿ المدينةٗ.ٖٕٚ/

) (ٛالنوادر والزياداتٗٔ ،ٖٔٗ/التاج واإلكميؿ ،ٙٓٚ/ٛالفواكو الدوانيٕ ،ٕ٘ٚ/حاشية العدويٕ.ٖٛٙ/
ٜٗ

(ٔ)
تسببا ،وسواء كاف القتؿ بحؽ أو
 مذىب الشافعية  :القتؿ العمد ُيحرـ مف اإلرث سواء كاف مباشرةً أو ً
مجنونا.
صغير
ًا
بالغا عاقبلً أو
بغير حؽ ،وسواء كاف القاتؿ ً
ً

 مذىب الحنابمة(ٕ)  :القتؿ العمد يمنع مف اإلرث إذا كاف القتؿ بغير حؽ ،وىو المضموف بقود ،أو دية ،أو

كفارة ،وأما القتؿ غير المضموف لـ يمنع الميراث؛ كالقتؿ قصاصاً أو حداً ،أو دفعاً عف نفسو ،وقتؿ
العادؿ الباغي.
رأي الباحث:
اء كاف مباشرة أو تسبباً ،أما القتؿ بحؽ وىو غير
يرى الباحث أف القتؿ العمد العدواف مانع مف الميراث سو ً
المضموف فبل يمنع مف الميراث ،وذلؾ ألنو قتؿ بحؽ مأذوف بو كالدفاع عف النفس ،وألف تنفيذ القصاص
عمييـ وجبت بالنص فتيمة استعجاؿ الميراث منفية.
ثانياً -الحرماف مف الوصية:

حرماف القاتؿ مف الوصية وردت في قوؿ عمي  ،عف النبي  قاؿ " :لَ ْيس لِقَ ِات ٍؿ و ِ
ص اي ٌة"(ٖ).
َ
َ
لكف الفقياء اختمفوا في صفة القتؿ المانع مف الوصية عمى النحو اآلتي:

 مذىب الحنفية(ٗ) :القتؿ العمد يمنع مف الوصية إذا كاف القتؿ صاد اًر مف البالغ العاقؿ ،بشرط أف يكوف
مباش اًر ال تسبباً ،وعدواناً أي بغير حؽ.

 مذىب المالكية(٘) :قاتؿ العمد ال تجوز لو وصية في ماؿ وال في دية.
 مذىب الشافعية( :)ٙقوالف أحدىما :إف الوصية لمقاتؿ باطمة كالميراث ،والثاني وىو األصح أف الوصية
لمقاتؿ جائزة واف لـ يرث.
 مذىب الحنابمة( :)ٚالوصية لمقاتؿ العمد عمى ثبلثة أوجو:
الوجو األوؿ :إف الوصية لمقاتؿ تجوز لو.
الوجو الثاني :إف الوصية لمقاتؿ ال تصح لو ،وىو األصح.
الوجو الثالث :إف أوصى لو بعد جرحو ،صح ،واف أوصى لو قبمو ،ثـ ط أر القتؿ عمى الوصية ،أبطميا.
)ٔ( األـ ،ٖٗٚ/ٚالحاوي الكبير ،ٛ٘/ٛنياية المطمب.ٕٖ/ٜ
)ٕ( المغني ،ٖٙ٘/ٙالكافي في فقو اإلماـ أحمدٕ ،ٖٖٔ/اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٖٔ.ٙ
)ٖ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرى ،كتػػاب الوصػػايا ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي الوصػػية لمقاتػػؿ ،ٗٙٓ/ٙوقػػاؿ عنػػو
األلباني حديث موضوع ،سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعةٖ.ٙ٘٘/
)ٗ( المبسوط ،ٔٚٙ/ٕٚتحفة الفقياءٖ ،ٕٓٛ/العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٗٔ/
)٘( المدونةٗ ،ٖٗٚ/التيذيب في اختصار المدونة ٗ ،ٕٕ٘/الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ.ٕٔٓٛ/
) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/البياف ،ٕٗ/ٜتكممة المجموع لممطيعي٘ٔ.ٜٗٔ/
) (ٚالمغني ،ٕٕٖ/ٙالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٗٚٛ/ٙاإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد ص.ٜٗٔ
ٓ٘

رأي الباحث:
اء كانت
اء كاف مباشرة أو تسبباً مانع مف الوصية سو ً
يرى الباحث أف القتؿ العمد العدواف بغير حؽ سو ً
الوصية قبؿ الجرح أـ بعده ،أما القتؿ بحؽ فبل يمنع مف الوصية.

المطمب الثالث :عقوبة القتؿ شبو العمد

ال قصاص في القتؿ شبو العمد؛ لتمكف الشبية ،والخطأ مف حيث انعداـ القصد إلى القتؿ،

والقصاص عقوبة تندرئ بالشبيات ،وىي تعمد المساواة ،وال مساواة بيف قتؿ مقصود وقتؿ غير مقصود ،إذا

ثبت ىذا فإف لقتؿ شبو العمد ثبلث عقوبات ،وىي كاآلتي:

ٔ -أصمية وىي :الدية والكفارة.
ٕ -بدلية وىي :التعزير.

ٖ -تبعية وىي :الحرماف مف الميراث والوصية.
أولً -العقوبة األصمية:

ىناؾ عقوبتاف أصميتاف لمقتؿ شبو العمد :وىما الدية والكفارة.

ٔ -الدية:

تجب الدية المغمظة في قتؿ شبو العمد ،والدية فيو مثؿ دية القتؿ العمد في نوعيا ،ومقدارىا ،وتغميظيا ،وقد

سبؽ أف تحدثت عنيا في القتؿ العمد(ٔ).

ٕ -الكفارة:

تجب الكفارة في القتؿ شبو العمد عند جميور الفقياء القائميف بو مف الحنفية

(ٕ)

والشافعية(ٖ) والحنابمة(ٗ)،

ألنػػو خطػػأ نظ ػ اًر إلػػى اآللػػة ،فػػدخؿ تحػػت قولػػو تعػػالى :ﱥﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱤ(٘) ،وألنػػو أجػػري مجػػرى
الخطأ في نفي القصاص ،وحمؿ العاقمة ديتو ،وتأجيميا في ثبلث سنيف ،فجرى مجراه في وجوب الكفارة ،وألف
القاتػػؿ إنمػػا لػػـ يحمػػؿ شػػيئاً مػػف الديػػة لتحممػػو الكفػػارة ،فمػػو لػػـ تجػػب عميػػو الكفػػارة ،تحمػػؿ مػػف الديػػة؛ لػػئبل يخمػػو

القاتؿ عف وجوب شيء أصبلً ،وألنو لو لـ تجب الكفارة ،لػـ يمػزـ القاتػؿ شػيء؛ ألف الديػة تحمميػا العاقمػة ،ولػـ
يرد الشرع بيذا( ،)ٙوأما المالكية

()ٚ

الذيف ال يقولوف بشبو العمػد ،فػإف لئلمػاـ مالػؾ روايتػيف المثبػت منيػا إثبػات

الكفارة فيو.
)ٔ( سبؽ بياف الدية المغمظة في القتؿ العمد في ص٘ٗ.
)ٕ( المبسوط ،ٙٚ/ٕٙالبناية شرح اليداية ٖٔ ،ٕٚ/درر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٜٓ/
)ٖ( الحاوي الكبيرٖٔ ،ٖٙ/نياية المطمب ،ٛٙ/ٔٚالعزيز شرح الوجيزٓٔ ،ٕ٘ٛ/تكممة المجموع لممطيعي.ٔٛٗ/ٜٔ
)ٗ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٕ٘/نيؿ المآربٕ ،ٖٔ٘/مطالب أولي النيى.ٔٗ٘/ٙ
)٘( سورة النساء :آيةٕ.ٜ
) (ٙالمغني.٘ٔٙ/ٛ
) (ٚعقد الجواىر الثمينةٖ ،ٕٜٔٔ/جامع األميات ص ،٘ٓٚالذخيرةٕٔ.ٗٔٚ/
ٔ٘

ثانياً :العقوبة البدلية:

عند سقوط العقوبة األصمية في القتؿ شبو العمد وىي الدية ،يوجب المالكية عقوبة أخرى وىي

الم َبيَّف في
التعزير ،بخبلؼ جميور الفقياء المذيف يتركوف الخيار لمحاكـ في التعزير ،وذلؾ عمى النحو ُ
عقوبة القتؿ العمد ،وال داعي لتك ارره مرة أخرى(ٔ).
ثالثاً :العقوبة التبعية:

يعاقب القاتؿ شبو العمد بعقوبتيف أخرييف عدا الدية ،وىما الحرماف مف الميراث والحرماف مف
(ٕ)

الم َبيَّف في عقوبة القتؿ العمد
الوصية ،عمى النحو ُ

وال داعي لتك ارره مرة أخرى.

)ٔ( سبؽ بياف العقوبة التعزيرية لمقتؿ العمد في ص.ٗٚ
)ٕ( سبؽ بياف أحكاـ الميراث والوصية في ص.ٜٗ

ٕ٘

ّفُٔ مطلباٌ:

املبحث اخلامض
الكتل اخلطأ وعكوبته
 املطلب األّل :زفع املؤاخرٗ عً اخلطأ.
 املطلب الجاىٕ :عقْب٘ الق ل اخلطأ.

ٖ٘

المطمب األ وؿ :رفع المؤاخذة عف الخطأ
(ٔ)

اتفؽ الفقياء

عمى أنو ال قصاص في القتؿ الخطأ؛ ألف الخطأ معفو عنو رحمة مف الشرع ،وقد دلت

العديد مف النصوص الشرعية مف الكتاب والسنة والمعقوؿ عمى عدـ المؤاخذة في الخطأ.

أولً -الكتاب:

ﲺﱤ(.)2
ﲻ
ﭧﭐﭨﭐﱥﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أف اهلل تعالى قد عفا عف ىذه األمة ما يقع منيا مف الخطأ رحمة بيـ
()3

واحساناً ومنة ،لو أخطأ فأتمؼ نفساً أو ماالً فميس عميو إثـ ،وانما الضماف مرتب عمى مجرد اإلتبلؼ

ثانياً -السنة:

ي ،أف َر ُسو ُؿ  قاؿ":إِ اف الما َو قَ ْد تَ َج َاو َز َع ْف أُ ام ِتي ا ْل َخطَأََ ،و ِّ
استُ ْك ِرُىوا
عف أبي َذر اْل ِغفَ ِار ّْ
س َي َ
افَ ،و َما ْ
الن ْ
َعمَ ْي ِو"(ٗ).
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف اهلل تعالى تجاوز عف األمة الخطأ أي تجاوز حكميما؛ ألف عينيما لـ
ترفع وىو خبلؼ العمد أي عقوبة ما وقع مف المناىي خطأ والتجاوز عف اإلثـ ولكف ىذا ال ينافي الضماف

لما أتمؼ ،والدية ونحوىا ،فالتجاوز عف حقو تعالى الخاص بو(٘).

ثالثاً -المعقوؿ:

إف قتؿ شبو العمد لـ يوجب القصاص فمف باب أولى الخطأ ال يوجبو (.)ٙ

)ٔ( المبسوط ،ٙٙ/ٕٙتحفة الفقياءٖ ،ٖٔٓ/المعونة عمػى مػذىب عػالـ المدينػة ص ،ٖٔٓٛمواىػب الجميػؿ ،ٕٖٕ/ٙالمبػاب فػي
الفقو الشافعي صٖٓ٘ ،الحاوي الكبيرٖٔ ،ٖٚ/المغني ،ٕٕٚ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕ٘ٔ/
)ٕ( سورة البقرة :آية .ٕٛٙ
)ٖ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف صٕٔٔ ،تفسير الطبري٘.ٔ٘ٙ/

)ٗ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،كتػػاب الطػػبلؽ ،بػػاب طػػبلؽ المك ػره والناسػػئ ،ٜٙ٘/وقػػاؿ األلبػػاني :صػػحيح،
المصدر نفسو.
)٘( التنوير شرح الجامع الصغيرٖ ،ٕٛٗ/نخب األفكارٔٔ.ٕٖٙ/
) (ٙالمبسوط.ٙٚ/ٕٙ

ٗ٘

المطمب الثاني :عقوبة القتؿ الخطأ

إذا ثبت أنو ال قصاص في الخطأ باتفاؽ الفقياء ،فإف لو عقوبتيف ىما:
ٔ -أصمية :وىي الدية والكفارة.

ٕ -تبعية :وىي الحرماف مف الميراث والوصية ،عمى خبلؼ في ذلؾ كما سأبيف الحقاً.
أولً -العقوبة األصمية األولى في القتؿ الخطأ:
أ -الدية:

(ٔ)

اتفؽ الفقياء
عمى قوليف.

عمى أف الدية في القتؿ الخطأ ،تجب مخمسة أي أخماساً ولكنيـ اختمفوا في أسناف اإلبؿ فييا

القوؿ األوؿ :إف دية الخطأ ىي :عشروف بنت مخاض ،وعشروف ابف مخاض ،وعشروف بنت لبوف،
(ٕ)

وعشروف حقة ،وعشروف جذعة وىو قوؿ الحنفية

والحنابمة(ٖ).

القوؿ الثاني :إف دية الخطأ ىي :عشروف بنت مخاض ،وعشروف بنت لبوف ،وعشروف ابف لبوف ،وعشروف
حقة ،وعشروف جذعة ،وىو قوؿ المالكية(ٗ) ،والشافعية(٘).

نبلحظ مف أقواؿ الفقياء أنيـ اتفقوا عمى أف دية الخطأ مخمسة واتفقوا عمى ثمانيف منيا وىي :عشروف بنت

مخاض وعشروف بنت لبوف وعشروف حقة وعشروف جذعة.

واختمفوا في العشريف المتبقية منيا فالحنفية والحنابمة قالوا :العشريف المتبقية ىي مف بني مخاض ،وأما

المالكية والشافعية فقالوا :إنيا مف بني لبوف.

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بأف العشريف المتبقية ىي مف بني مخاض ،بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:
عف عبد اهلل بف مسعود  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ِ :
وف َج َذ َع ًة
وف ِحقا ًة َو ِع ْ
"في ِد َي ِة ا ْل َخطَِأ ِع ْ
ش ُر َ
ش ُر َ
وف َب ِني َم َخ ٍ
ت َم َخ ٍ
ت لَ ُب ٍ
اض"(.)ٙ
وف َو ِع ْ
اض َو ِع ْ
َو ِع ْ
وف ِب ْن َ
وف ِب ْن َ
ش ُر َ
ش ُر َ
ش ُر َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث دليؿ عمى أف دية الخطأ تؤخذ أخماساً وأف الصنؼ الخامس ىو
مف بني مخاض(.)ٚ
)ٔ( تبيػ ػ ػػيف الحقػ ػ ػػائؽ ،ٕٔٙ/ٙالعنايػ ػ ػػة شػ ػ ػػرح اليدايػ ػ ػػةٓٔ ،ٕٚٗ/بدايػ ػ ػػة المجتيػ ػ ػػدٗ ،ٜٕٔ/مواىػ ػ ػػب الجميػ ػ ػػؿ ،ٕ٘ٚ/ٙالحػ ػ ػػاوي
الكبيرٕٔ ،ٕٕٖ/الغرر البيية٘ ،ٔٔ/مغني المحتاج٘ ،ٕٜٙ/المغني  ،ٖٚٚ/ٛكشاؼ القناع.ٜٔ/ٙ
)ٕ( تبييف الحقائؽ ،ٕٔٙ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٚٗ/

)ٖ( المغني ،ٖٚٚ/ٛكشاؼ القناع.ٜٔ/ٙ
)ٗ( الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ ،ٔٔٓٛ/بداية المجتيدٗ.ٜٖٔ/

)٘( مختصر المزني ،ٖ٘ٓ/ٛالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٖ/مغني المحتاج٘.ٕٜٙ/
) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو ،كتاب الديات ،باب دية الخطإٔ ،ٜٛٚ/وقاؿ األلباني ضعيؼ ،المصدر نفسو.
) (ٚسبؿ السبلـٕ.ٖٙٓ/

٘٘

ثانياً -المعقوؿ(ٔ):
ٔ-ألف ابف المبوف يجب عمى طريؽ البدؿ عف ابنة المخاض في الزكاة إذا لـ يجدىا ،فبل يجمع بيف البدؿ
والمبدؿ في واجب.

ٕ -ألف بني المخاض ىو األقؿ ،فالزيادة عميو ال تثبت إال بتوقيؼ.

ٖ -ألف بنت المبوف سف يجب دونيا في الديات سف فوجب أف ال يجب َذ َكٌر مف ىذا السف كالجذاع.
ٗ -ألف دية الخطأ مخففة ،فإيجاب بني المخاض أقرب لمتخفيؼ مف بني المبوف(ٕ).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بأف العشريف المتبقية ىي بني البوف بالسنة واإلجماع والمعقوؿ:

أولً -السنة:
ِ
َخ َب َرهُ أ َّ
عف ُب َش ْي ِر بف يسار(ٖ) ،أ َّ
طمَقُوا إِلَى
َفَ :نفًَار ِم ْف قَ ْو ِم ِو ْان َ
ص ِار ُيقَا ُؿ لَوُ َس ْي ُؿ ْب ُف أَبِي َحثْ َمةَ أ ْ
َف َرُج ًبل م َف ْاأل َْن َ
يبل ،قَالُوا لِمَِّذي وج ُدوه ِع ْن َدىـ قَتَْمتُـ ص ِ
ِ
اؿ:
َح َد ُى ْـ قَتِ ً
اح َب َنا؟ ،قَالُواَ :ما قَتَْم َنا َوَال َعمِ ْم َنا ،قَ َ
َخ ْي َب َر فَتَفََّرقُوا فييَا فَ َو َج ُدوا أ َ
ََ ُ
ُْ ْ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو " :ا ْل ِك َب َر
طمَقُوا إِلَى النَّبِ ّْي  ،فَقَالُواَ :يا َنبِ َّي المَّ ِو ْان َ
فَ ْان َ
َح َد َنا قَتِ ً
يبل ،فَقَ َ
طمَ ْق َنا إِلَى َخ ْي َب َر فَ َو َج ْد َنا أ َ
ضى
وف ِبا ْل َب ِّي َن ِة َعمَى َم ْف قَتَ َؿ" ،قَالُواَ :ما لََنا َبي َّْنةٌ ،قَ َ
ا ْل ِك َب َر" ،فَقَ َ
اؿ" :فَ َي ْحمِفُ َ
اؿ لَيُ ْـ" :تَأْتُ َ
وف لَ ُك ْـ" ،قَالُواَ :ال َن ْر َ
ِ
اف اْل َيي ِ
ِ
َّدقَ ِة"(ٗ).
َف ُي َعطَّ َؿ َد ُموُ فَ َوَداهُ بِ ِم َائ ٍة ِم ْف إِبِ ِؿ الص َ
ود فَ َك ِرهَ َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
بأ َْي َم ِ ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص عمى أف الدية مائة مف اإلبؿ ،وأنيا مف إبؿ الصدقة،
ومعموـ أف ابف المخاض ال يدخؿ في إبؿ الصدقة ،فتكوف العشروف الباقية ىي ابف لبوف(٘).

ثانياً -اإلجماع:
ما حكاه الشافعي عف سميماف بف يسار مف إجماع الصحابة أنيـ يقولوف :دية الخطأ مائة مف اإلبؿ:

عشروف بنت مخاض ،وعشروف بنت لبوف ،وعشروف ابف لبوف ،وعشروف حقة ،وعشروف جذعة ،وسميماف

تابعي واشارتو إلى مف تقدمو محموؿ عمى الصحابة فصار ذلؾ إجماعاً نقمو عنيـ(.)ٙ
ثالثاً :المعقوؿ(:)ٚ
()ٛ

ٔ -إف كؿ ما ال يجب في الزكاة ال يجب في دية الخطأ كالثنايا

والفصاؿ(.)ٜ

)ٔ( المغني ،ٖٚٛ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.٘ٔٗ/ٜ
)ٕ( المغني ،ٖٚٛ/ٛالعدة شرح العمدة صٗ٘٘.

)ٖ( بشير بف يسار ،مدني ،إماـ ،ثقة ،مف موالي األنصار ،كاف فقييػاً ،أدرؾ عامػة الصػحابة لػو أحاديػث ،روى عنػو يحيػى بػف
سػػعيد ،وربيعػػة ال ػرأي ،والوليػػد بػػف كثيػػر ،وابػػف إسػػحاؽ ،وجماعػػة ،تػػوفي :سػػنة بضػػع ومائػػة مػػفٔٓٔ إلػػى ٓٔٔ ىجريػػة ،تػػاريخ
اإلسبلـٖ ،ٔٛ/سير أعبلـ النببلء ،ٕٔٛ/ٔٚالطبقات الكبرى٘.ٕٖٕ/

)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الديات ،باب القسامة.ٜ/ٜ
)٘( شرح السنة لمبغويٓٔ.ٔٛٛ/
) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ.ٕٕٗ/
) (ٚالمرجع السابؽ.

) (ٛالثنيػػة مػػػف الغػػنـ :مػػا ليػػا سػػنتاف ودخمػػت فػػي الثالثػػة ،والثنػػي الجمػػؿ يػػدخؿ فػػي السادسػػة ،حميػػة الفقيػػاء صٓٓٔ ،لسػػاف
العربٗٔ.ٕٖٔ/
) (ٜالفصيؿ :ولد الناقة إذا فصؿ عف أمو والجميع :الفصاؿ ،الفرؽ لمسجستاني ص ،ٕٜٗتاج العروسٖٓ.ٔٙٗ/
٘ٙ

ٕ -ألف ما استحؽ مف اإلبؿ مواساة لـ يجب فيو بنو المخاض كالزكاة.
ٖ -ألف بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فمـ يجب ذكورىا في الدية كالجذاع في الطرؼ األعمى.
رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني ىو الراجح ،وذلؾ
لؤلسباب اآلتية:
ٔ -قوة األدلة التي استند إلييا أصحاب القوؿ الثاني.
ٕ -ضعؼ الحديث الذي استدؿ بو أصحاب القوؿ األوؿ.
ٖ -ألف دية الخطأ واف كانت موضوعة عمى التخفيؼ ،فإنيا إذا تخففت مف وجو لـ يجب تخفيفيا مف كؿ
وجو ،ألننا نوجب فييا مع التخفيؼ ما نوجبو في المغمظة مف الجذعة والحقة(ٔ).
ب -الكفارة:
العقوبة األصمية الثانية في القتؿ الخطأ ىي الكفارة ،وقد سبؽ الحديث عنيا في القتؿ العمد(ٕ).
ثانياً -العقوبة التبعية لمقتؿ الخطأ :الحرماف مف الميراث والوصية:

أ -الحرماف مف الميراث:

اختمؼ الفقياء في كوف القتؿ الخطأ مانعاً مف الميراث أـ ل ،حسب ما يمي:

 مذىب الحنفية(ٖ) :القتؿ الخطأ بغير حؽ الصادر مف البالغ العاقؿ يمنع مف الميراث ،بشرط أف يكوف
القتؿ مباشرة ال تسبباً.

 مذىب المالكية(ٗ) :القتؿ الخطأ ال يمنع الميراث مف اإلرث ويمنع الميراث مف الدية.

(٘)
تسببا ،وسواء كاف القتؿ
 مذىب الشافعية  :القتؿ الخطأ يحرـ مف اإلرث فى كؿ حاؿ سواء مباشرة أو ً
ؽ أو بغير ح ٍ
بح ٍ
مجنونا.
صغير
ًا
بالغا عاقبلً أو
ؽ ،وسواء كاف القاتؿ ً
ً

 مذىب الحنابمة( :)ٙالقتؿ الخطأ يمنع مف الميراث إذا كاف بغير حؽ ،وىو المضموف بقود ،أو دية ،أو

كفارة وأما القتؿ غير المضموف لـ يمنع الميراث؛ كالقتؿ قصاصاً أو حداً ،أو دفعاً عف نفسو ،وقتؿ

العادؿ الباغي.

يتضح مما سبؽ أف الفقياء اتفقوا عمى أف القتؿ الخطأ يحرـ الميراث مف الدية ،واختمفوا في الحرماف مف
الميراث في التركة عمى قوليف:
)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٕٗ/
)ٕ( سبؽ الحديث عف الكفارة في القتؿ العمد في صٖٗ ،وما بعدىا.

)ٖ( الحجة عمى أىؿ المدينةٗ ،ٖٕٚ/المبسوطٖٓ ،ٗٙ/تبييف الحقائؽ.ٕٔٓ/ٙ
)ٗ( الفواكو الدوانيٕ ،ٕ٘ٚ/حاشية العدويٕ ،ٖٛٙ/النوادر والزياداتٗٔ.ٖٔٗ/
)٘( األـ ،ٖٗٚ/ٚالحاوي الكبير ،ٛ٘/ٛنياية المطمب.ٕٖ/ٜ
) (ٙمسائؿ اإلماـ أحمد واسحاؽ بف راىويو ،ٖٖٜٕ/ٚالمغني ،ٖٙ٘/ٙاليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد صٖٔ.ٙ
٘ٚ

القوؿ األوؿ :القتؿ الخطأ يمنع الميراث مف التركة ،وىو قوؿ الحنفية والشافعية والحنابمة.
القوؿ الثاني :القتؿ الخطأ ال يمنع الميراث مف التركة ،وىو قوؿ المالكية.

األدلة:

استدؿ جميور الفقياء عمى قوليـ بأف القتؿ الخطأ يمنع الميراث مف التركة بالسنة واألثر والمعقوؿ:

أولً -السنة:

ش ْي ٌء"(ٔ).
س لِ ْمقَ ِات ِؿ َ
ٔ -عف عمر بف الخطاب  ،أف النبي  قاؿ" :لَ ْي َ
ٕ -عف عمرو بف شعيب ،أف النبي  قاؿ" :لَ ْي ِ ِ ٍ ِ
اث"(ٕ).
ير ٌ
َ
س لقَاتؿ م َ
وجو الدللة مف الحديثيف الشريفيف :المفظ في الحديثيف السابقيف لفظ عاـ فيو يشمؿ الخطأ والعمد ،وىذا
دليؿ عمى أف القاتؿ ال يرث مف المقتوؿ شيئاً سواء أكاف القتؿ خطأً أـ عمداً.
ثانياً -األثر:

(ٖ)
ِ
ٍ
ُّما
ث ،فَ َبل ِم َير َ
ام َأرَةً َع ْم ًدا أ َْو َخطَأً ِم َّم ْف َي ِر ُ
ُّما َرُجؿ قَتَ َؿ َرُج ًبل أ َِو ْ
اث لَوُ م ْنيُ َماَ ،وأَي َ
عف جابر بف زيد قاؿ " :أَي َ
اب وعمِ ّّي ر ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
ض َي
ام َأرَةً َع ْم ًدا أ َْو َخطَأً فَ َبل ِم َير َ
ام َأرٍَة قَتَمَ ْ
اث لَيَا م ْنيُ َما  ...قَ َ
ت َرُج ًبل أ َِو ْ
ْ
ضى ب َذل َؾ ُع َم ُر ْب ُف اْل َخط َ َ َ
(ٗ)
ِِ
اهلل ع ْنيما و ُشرْي ٌح و َغ ْيرىـ ِمف قُ ِ
يف" .
ُ َ َُ َ َ َ ُ ُْ ْ َ
ضاة اْل ُم ْسمم َ
(٘)
وجو الدللة مف األثر :األثر نص في أف القاتؿ خطأ ال يرث مف مورثو شيئاً .

ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -الحرماف جزاء القتؿ المحظور شرعاً ،والقتؿ مف الخاطئ محظور؛ ألف ضد المحظور المباح والمحؿ
غير قابؿ لمقتؿ المباح إال جزاء عمى جريمة وكما ال يتصور الفعؿ في غير محؿ ال يتصور المباح في غير

محؿ اإلباحة فقمنا إف ىذا القتؿ محظور ،وليذا تتعمؽ بو الكفارة وىي ساترة لمذنب ومع كونو موضوعاً شرعاً،

فمما جاز أف يؤاخذ بالكفارة فكذلؾ جاز أف يؤاخذ بحرماف الميراث(.)ٙ

ٕ -ألف تيمة القتؿ إلستعجاؿ الميراث قائمة ،فمف الجائز أنو كاف قاصداً إلى ذلؾ ،وأظير الخطأ مف نفسو
فيجعؿ ىذا التوىـ كالمتحقؽ في حرماف الميراث(.)ٚ

)ٔ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى كتػاب الفػرائض بػاب ال يػرث القاتػؿ ،ٖٙٓ/ٙوقػاؿ األلبػاني :حػديث حسػف،
صحيح الجامع الصغير وزيادتوٕ.ٜ٘ٗ/
)ٕ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٜٗ
)ٖ( جابر بف زيد :تابعي ،مف أىؿ الكوفة ،واسع الرواية ،روى عف عكرمة وعطاء وغيرىما ،وعنو شعبة والثوري وجماعة ،أثنى
عميو بعض رجاؿ الحديث ،توفي سنة ثماف وعشريف ومائة .الطبقات الكبرى ،ٖٖٖ/ٙتاريخ اإلسبلـٖ،ٖٛ٘/

)ٗ( األثػػر أخرجػػو اإلمػػاـ البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرى ،كتػػاب الفػرائض بػػاب ال يػػرث القاتػػؿ ،ٖٕٙ/ٙولػػـ أجػػد مػػف حكػػـ عميػػو فيمػػا

تيسر لي .

)٘( سبؿ السبلـٕ.ٜٔٗ/
) (ٙالمبسوطٖٓ.ٗٚ/
) (ٚالمرجع السابؽ.

٘ٛ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بأف القتؿ الخطأ ال يمنع الميراث مف التركة بالسنة:
طأََ ،و ِّ
افَ ،و َما
ض َع َع ْف أُ ام ِتي ا ْل َخ َ
س َي َ
عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ :قاؿ النبي " :إِ اف الما َو َو َ
الن ْ
استُ ْك ِرُىوا َعمَ ْي ِو"(ٔ).
ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث دليؿ عمى أف األحكاـ األخروية مف العقاب معفوة عف األمة
المحمدية إذا صدرت عف خطأ ،أو نسياف ،أو إكراه ،والمعنى الم ارد ىنا مف رفع الخطأ ،أي :كمفتيما وما
يترتب عمييما مف الحرج واإلثـ ،ألف الخطأ قد وقع فكيؼ يرفع وقد وقع ،وما داـ أف اإلثـ مرفوع عف

المخطئ في اآلخرة ،فبل نعاقبو بعقوبة في الدنيا ،وىي الحرماف مف الميراث مف التركة(ٕ).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف قوؿ جميور الفقياء القائؿ بعدـ توريث القاتؿ خطأ مف

التركة ىو الرأي الراجح ،وذلؾ لؤلسباب التالية:

ٔػ قوة األدلة التي استدؿ بيا جميور الفقياء ،حيث أخذوا بالنصوص المخصصة لمنصوص العامة ،بخبلؼ

المالكية الذيف أخذوا بالنصوص العامة ،ومف المعموـ أف الخاص مقدـ عمى العاـ.
ٕػ األخذ بمبدأ سد الذرائع ،وقطع الطريؽ أماـ مف يستعجؿ الميراث بالقتؿ.

ٖػ نحرـ القاتؿ خطأ مف التركة كما نحرمو مف الدية ،بجامع أف كبلً منيما ميراث.
ب -الحرماف مف الوصية:

اختمؼ الفقياء في كوف القتؿ الخطأ مانعاً مف الوصية:

 مذىب الحنفية(ٖ) :القتؿ الخطأ يمنع مف الوصية إذا كاف القتؿ صاد اًر مف البالغ العاقؿ ،مباش اًر ال تسبباً،
بغير حؽ.

 مذىب المالكية(ٗ) :تجوز الوصية لقاتؿ الخطأ.
 مذىب الشافعية(٘) :لمشافعية قوالف:

أحدىما :إف الوصية لمقاتؿ باطمة كالميراث.

الثاني :وىو األصح إف الوصية لمقاتؿ جائزة واف لـ يرث.
 مذىب الحنابمة( :)ٙالوصية لمقاتؿ عمى ثبلثة أوجو:

الوجو األوؿ :إف الوصية لمقاتؿ تجوز لو.
)ٔ( الحديث سبؽ تخريجو صٗ٘.

)ٕ( سبؿ السبلـٕ ،ٕٜ٘/التنوير شرح الجامع الصغيرٔٔ ،ٖ٘/مرقاة المفاتيحٗ.ٖٔٗٓ/
)ٖ( المبسوط ،ٔٚٙ/ٕٚتحفة الفقياءٖ ،ٕٓٛ/العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٗٔ/

)ٗ( المدونةٗ ،ٖٗٚ/التيذيب في اختصار المدونةٗ ،ٕٕ٘/الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ.ٕٔٓٛ/
)٘( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/البياف ،ٕٗ/ٜتكممة المجموع لممطيعي٘ٔ.ٜٗٔ/
) (ٙالمغني ،ٕٕٖ/ٙالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٗٚٛ/ٙاإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد ص.ٜٗٔ
ٜ٘

الوجو الثاني :إف الوصية لمقاتؿ ال تصح لو ،وىو األصح.

الوجو الثالث :إف أوصى لو بعد جرحو ،صح ،واف أوصى لو قبمو ،ثـ ط أر القتؿ عمى الوصية ،أبطميا.
رأي الباحث:

يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو القوؿ ببطبلف الوصية لمقتؿ الخطأ ،سواء أكانت الجناية قبؿ الوصية أـ
بعدىا.

ٓٙ

الفصل الثاني
أثر السمان واملكان يف الكصاص
يف النفض وما دونها
ّفُٔ أزب ٘ مباحح:
 املبحح األّل :أثس الصماٌ عل ٙال ضن٘.
 املبحح الجاىٕ :أثس املكاٌ عل ٙال ضن٘.
 املبحح الجالح :شمً اض ٔفاء القضاص يف اليفظ.
 املبحح السابع :شمً اض ٔفاء القضاص فٔنا ٌّ اليفظ.

املبحث األول
أثر السمان على العصنة
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:
 املطلب األّل :شمً عضن٘ املق ْل.
 املطلب الجاىٕ :الق ال يف األغَس احلسو.
 املطلب الجالح :أثس ال قا و عل ٙضقْط القضاص.

ٕٙ

المطمب األوؿ :زمف عصمة المقتوؿ

لمعرفة زمف العصمة أىمية كبرى؛ ألف تحديد مسئولية الجاني تتوقؼ عمى معرفة حاؿ المجني عميو،
ميدر فبل مسئولية لمجاني عميو ،واألصؿ أف أىمية
ًا
معصوما فالجاني مسئوؿ عف قتمو ،واف كاف
فإف كاف
ً
ذميا ،ثـ أسمـ الجارح ،ومات
ذميا ،ثـ أسمـ القاتؿ ،أو جرح ذمي ً
الفاعؿ تعتبر وقت الفعؿ ،فمو قتؿ ذمي ً
عبدا ،أو جرحو ،ثـ عتؽ الجارح ،ومات المجروح ،وجب القصاص(ٔ) ،وأما ما كاف
المجروح ،أو قتؿ عبد ً

راجعاً إلى المحؿ وىو المجني عميو ،فبل يخمو األمر مف حالتيف ،األولى :أف يتغير حاؿ المجروح مف

العصمة إلى اإلىدار ،والثانية :أف يتغير حالو مف اإلىدار إلى العصمة ،ولكؿ حالة منيما تفصيؿ بيف
الفقياء نوضحو في الفرعيف التالييف:

الفرع األوؿ :تغير حاؿ المجروح مف العصمة إلى اإلىدار.
صورة المسألة:
شخص مسمماً فارتد المرمي إليو(المسمـ) ثـ وقع بو السيـ وىو مرتد
تظير صورة ىذه المسألة فيما إذا رمى
ٌ

فمات ،فيؿ يجب لو الضماف في ىذه الحالة؟ ،اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:
(ٕ)

القوؿ األوؿ :عمى الرامي الدية لورثة المرتد ،وىو قوؿ اإلماـ أبي حنيفة

(ٗ)

القوؿ الثاني :ال شيء عمى الرامي ،وىو قوؿ الصاحباف مف الحنفية

ورواية لمحنابمة(ٖ).
()ٙ

والشافعية(٘) والمالكية

والمذىب

عند الحنابمة(.)ٚ
األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بوجوب الدية عمى َم ْف رمى مسمماً فارتد ثـ وقع بو السيـ وىو مرتد

فمات ،بالقياس والمعقوؿ:
أولً -القياس:

)ٔ) بدائع الصنائع ،ٕٖ٘/ٚتبييف الحقائؽ ،ٔٓٗ/ٙالتيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٔ٘/ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٖ٘/
)ٕ( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٙٚ/تكممة البحر الرائؽ.ٖٚٔ/ٛ
)ٖ( المبدع ،ٕٖٔ/ٚكشاؼ القناع٘.ٕٕ٘/
)ٗ( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٙٚ/تكممة البحر الرائؽ.ٖٚٔ/ٛ
)٘( روضة الطالبيف ،ٔٙٚ/ٜنياية المحتاج.ٕٛٓ/ٚ
) (ٙالشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٖٜ/منح الجميؿ.ٚ/ٜ
) (ٚالمبدع ،ٕٖٔ/ٚاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،ٗٙ٘/ٜكشاؼ القناع٘.ٕٕ٘/
ٖٙ

ٔ -ألف الضماف يجب بفعمو وىو الرمي إذ ال فعؿ منو بعده ،وما ىو كذلؾ فالمعتبر فيو وقت الفعؿ
كالغصب(ٔ).
ٕ -ألنو إذا كانت الجناية خطأ فَ َكفَّر بعد الرمي قبؿ اإلصابة فإنو صحيح(ٕ).
ثانياً -المعقوؿ:
ٔ -ألف العبرة بالعصمة والمرمي إليو معصوماً وقت الرمي فوجب لو الضماف(ٖ).
ٕ -ألف الضماف يجب بفعمو وىو الرمي؛ ألنو ىو الذي يدخؿ تحت قدرتو دوف اإلصابة وال فعؿ لو
أصبلً بعده فيصير قاتبل بالرمي(ٗ).
ٖ -ألنو لو رمى إلى صيد وىو مسمـ ثـ ارتد فأصاب السيـ الصيد وىو مرتد فجرحو ومات بالجرح حؿ
أكمو(٘).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بسقوط الضماف عمى َم ْف رمى مسمماً فارتد ثـ وقع بو السيـ وىو

مرتد فمات ،بالقياس والمعقوؿ:

ٔ -ال يجب قصاص النفس ،وال ديتيا ،وال الكفارة ،ألنيا تمفت وىي ميدرة(.)ٙ
ٕ -ألف التمؼ حصؿ في محؿ ال عصمة لو واتبلؼ غير المعصوـ ىدر؛ ألنو بارتداده أسقط تقوـ نفسو
فصار مبرئاً لمرامي ،كالمغصوب منو إذا أعتؽ المغصوب فإنو صار مبرئاً لمغاصب عف الضماف
بإسقاط حقو وصار بو مبرئا (.)ٚ
رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني القائموف بعدـ
وجوب الضماف عمى مف رمى شخصاً مسمماً فارتد المرمي إليو ثـ وقع بو السيـ وىو مرتد فمات ،ألف العبرة
في الضماف بوقت اإلصابة ،وىو وقت الفعؿ مف الجاني ،وقد كاف المجني ميدر الدـ حينيا.

)ٔ( العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٙٚ/
)ٕ( المرجع السابؽ.
)ٖ( درر الحكاـ لممبل خسروٕ.ٕٔٓ/
)ٗ( تكممة البحر الرائؽ.ٖٚٔ/ٛ
)٘( المرجع السابؽ.
) (ٙروضة الطالبيف.ٔٙٚ/ٜ
) (ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٙٚ/تكممة البحر الرائؽ.ٖٚٔ/ٛ

ٗٙ

الفرع الثاني :تغير حالو مف اإلىدار إلى العصمة:
صورة المسألة:
تتضح صورة المسألة في أف يرمي مسمـ أو ذمي حربياً أو مرتداً ،فيسمـ الحربي أو المرتد أو يؤمف الحربي،

ثـ يقع بو السيـ ،فيؿ يعتبر الضماف في ىذه الحالة ،لمفقياء فييا قوالف:

(ٖ)

القوؿ األوؿ :ال ضماف عمى الرامي ،وىو قوؿ الحنفية(ٔ)وسحنوف مف المالكية(ٕ)والمذىب عند الشافعية
والمذىب عند الحنابمة(ٗ).
القوؿ الثاني :عميو الدية ،وىو قوؿ ابف القاسـ مف المالكية(٘)ورواية لمشافعية()ٙورواية لمحنابمة(.)ٚ
األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بسقوط الضماف عمى المسمـ أو الذمي إذا رمي حربياً أو مرتداً،

فأسمـ الحربي أو المرتد أو آمف الحربي ،ثـ وقع بو السيـ ،بالمعقوؿ:

اؿ ِفي ِاال ْنتِي ِ
ِ
ونا بِتَ َغي ُِّر اْل َح ِ
ض ُم ٍ
اء َو َما
ض ُم ً
ب َم ْ
" ُك َّؿ َج ْرٍح أ ََّولُوُ َغ ْي ُر َم ْ
وف َال َي ْن َقم ُ
َ
يو بِ ِاال ْنتِي ِ
اف ِف ِ
َّم ِ
اء"(.)ٛ
َ
قَ ْد ُر الض َ

ٔ -استناداً إلى قاعدة
ض ِم َف ِفي ِي َما ُي ْعتََب ُر
ُ
ٕ -ألنو لـ يجف عمى معصوـ ،وألنو رمى مف ىو مأمور برميو فمـ يضمف ،ألف االعتبار في التضميف
بابتداء حاؿ الجناية ألنيا موجبة(.)ٜ
ٖ -فوات األىمية المشترطة لوجوب الضماف؛ وألنو رمى في وقت ال قود فيو وال عقؿ(ٓٔ).
ٗ -ألف الرمي لـ ينعقد موجباً لمضماف لعدـ تقوـ المحؿ ألف المرتد والحربي ال عصمة لدميما(ٔٔ).
)ٔ( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٙٛ/تكممة البحر الرائؽ .ٖٕٚ/ٛ
)ٕ( عقد الجواىر الثمينةٖ ،ٜٔٓٛ/التاج واإلكميؿ.ٖٕٔ/ٛ

)ٖ( روضة الطالبيف ،ٔٙٛ/ٜتحفة المحتاج ،ٗٔٔ/ٛنياية المحتاج.ٕٚٛ/ٚ
)ٗ( الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٕ٘/ٜاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،ٖٗٙ/ٜكشاؼ القناع٘.ٕٕ٘/
)٘( تجب دية حر مسمـ في ماؿ الجاني حالة ،عقد الجواىر الثمينةٖ ،ٜٔٓٛ/التاج واإلكميؿ.ٖٕٔ/ٛ
) (ٙتجب دية مخففة ،دية حر مسمـ مخففة اعتبا اًر بحاؿ استقرار الجناية ،روضة الطالبيف ،ٔٙٛ/ٜأسنى المطالبٗ.ٜٔ/
) (ٚمنيـ القاضي وأبو الخطاب ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٖ٘/ٜالمبدع ،ٕٔٔ/ٚاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف
الخبلؼ.ٗٙٗ/ٜ
) (ٛتحفة المحتاج.ٗٔٔ/ٛ
) (ٜالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٕ٘/ٜكشاؼ القناع٘.ٕٕ٘/
)ٓٔ( عقد الجواىر الثمينةٖ.ٜٔٓٛ/
)ٔٔ( تكممة البحر الرائؽ.ٖٕٚ/ٛ

٘ٙ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بوجوب الدية إذا رمي مسمـ أو ذمي حربياً أو مرتداً ،فأسمـ الحربي
أو المرتد أو آمف الحربي ،ثـ وقع بو السيـ ،بالقياس والمعقوؿ:
أولً -القياس:
صيدا وىو حبلؿ ،فمـ تصؿ إليو الرمية حتى أحرـ ثـ أصابتو ،فعميو جزاؤه(ٔ).
ٔ -ألنو لو رمى ً

ٕ -ألف النصراني يسمـ بعد أف يجرح ثـ يموت ففيو دية حر مسمـ في مالو حالّو اعتبا اًر بما يؤوؿ إليو
أمره(ٕ).
ثانياً -المعقوؿ:
ص ُؿ بيا إلى الجناية،
ٔ -اعتبا اًر بحالة اإلصابة؛ ألنيا حالة اتصاؿ الجناية ،والرمي كالمقدمة التي ُيتََو َّ
وال يجب القصاص لعدـ الكفاءة في أوؿ أجزاء الجناية (ٖ).

حرـ لِ َما فيو مف االفتئات عمى اإلماـ وكتمفو ببئر حفرت(ٗ).
ٕ -ألف الرمي ىنا ُم َّ

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ
بوجوب الضماف عمى المسمـ أو الذمي إذا رمى حربياً أو مرتداً ،فأسمـ الحربي أو المرتد ،ثـ وقع بو السيـ،
وذلؾ ألف العبرة في الضماف بوقت اإلصابة ،وىو وقت الفعؿ مف الجاني وقد كاف المجني عميو معصوماً
حينيا فوجب لو الضماف.

)ٔ( عقد الجواىر الثمينةٖ.ٜٔٓٛ/
)ٕ( المرجع السابؽ.
)ٖ( روضة الطالبيف ،ٔٙٛ/ٜأسنى المطالبٗ.ٜٔ/
)ٗ( المبدع.ٕٔٔ/ٚ

ٙٙ

الح ُرـ
المطمب الثاني :القتاؿ في األشير ُ

ِ
الحرـ َوتُحرميف َوتُحرـ القتاؿ فييف ،حتى لو لقي الرجؿ
كانت العرب في الجاىمية تُ َعظـ األشير ُ
منيـ قاتؿ أبيو لـ يمسو ،وتعظيـ الشير الحراـ في الجاىمية مما كاف عندىـ مف بقية ديف إبراىيـ ،)ٔ(
ويأمف بعضيـ بعضاً إلى أف تنصرـ ىذه األشير ويخرجوا إلى أشير الحؿ ،ومف ذلؾ ما قالو وفد عبد القيس

لما قدموا عمى رسوؿ اهلل  ،قالوا" :إف بيننا وبينؾ المشركيف مف مضر ،وانا ال نصؿ إليؾ إال في أشير
(ٕ)
الحرـ(ٖ) ،وبقيت
حرـ"  ،وكاف خبيب بف عدي  أسي اًر عند المشركيفّ ،
فأخروه عندىـ حتى تنقضي األشير ُ

ﱤ
ﱣ
حرمتيا في اإلسبلـ في تحريـ القتاؿ وغير ذلؾ ،بدليؿ قَ ْولو تَ َعالَى :ﭐﱥﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱨﱤ(ٗ)؛ فقد تضمنت ىذه اآلية تحريـ القتاؿ في الشير الحراـ(٘) ،ونظيره في الداللة عمى
ﱩ
ﱥﱦﱧ

ذلؾ قوؿ اهلل تعالى :ﭐﱥﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲮﱤ(.)ٙ
ﲯ
ﲩﲫﲬﲭ
ﲪ
ﲥﲧﲨ
ﲦ
ﲢﲣﲤ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أكد سبحانو وتعالى اجتناب الظمـ في ىذه األربعة أشير واف كاف ال يجوز
(.)ٚ

الظمـ في شيء مف جميع أشير السنة وانما أفرد ىذه األربعة األشير بالذكر لزيادة االعتناء بيا
ثـ اختمؼ الفقياء في تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ ،ىؿ ىو منسوٌخ أـ ثابت الحكـ؟(.)ٛ
تحرير محؿ النزاع:

()ٜ

اتفؽ الفقياء

(ٓٔ)

عمى جواز القتاؿ الدفاعي

في األشير الحرـ وغيرىا لرد العدواف إذا كانت البداية

ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱤ(ٔٔ) ،فيي
ﱆ
مف أعدائيـ ،بدليؿ قولو تعالى :ﭐﱥﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
)ٔ( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،ٖٜٕ/ٔٛالبياف والتحصيؿ ،ٖٔ٘/ٔٛعوف المعبود٘.ٕٜ٘/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب التوحيد ،باب قوؿ اهلل تعالى :واهلل خمقكـ وما تعمموف}.ٔٙٔ/ٜ
)ٖ( شرح القسطبلني٘.ٔٙٗ/
)ٗ( سورة البقرة :آية.ٕٔٚ
)٘( أحكاـ القرآف لمجصاصٔ.ٖٜٛ/
) (ٙسورة التوبة :آية.ٖٙ
) (ٚلباب التأويؿ في معاني التنزيؿٕ.ٖ/
) (ٛتفسير الطبريٗ.ٖٖٔ/

) (ٜتبييف الحقائؽٖ ،ٕٗٔ/العناية شرح اليداية٘ ،ٗٗٔ/بدايػة المجتيػدٕ ،ٔٗٚ/حاشػية الصػاوي عمػى الشػرح الصػغيرٕ،ٕٙٚ/
البيافٕٔ ،ٔٓٔ/روضة الطالبيفٓٔ ،ٕٓٗ/النجـ الوىػاج ،ٕٛٚ/ٜالفػروعٓٔ ،ٗٚ/اإلقنػاع فػي فقػو اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿٕ،ٗ/
كشاؼ القناعٖ ،ٖٚ/كشؼ المخدراتٔ.ٖٗٗ/
)ٓٔ( القتاؿ الدفاعي :ىو الذي يتصدي بو المسمموف لمف يريد أف يناؿ مف شأف المسمميف في دينيـ ،الفقو المنيجي.ٔٔ٘/ٛ
)ٔٔ( سورة الحج :آية.ٖٜ

ٙٚ

أوؿ آية نزلت في القتاؿ ،حيث أُِذف لممسمميف أف ُيقَاتِموا َوُي َد ِافعوا عف أنفسيـ إذا كانت بداية القتاؿ واالعتداء

مف المشركيف(ٔ).

ﱼﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ
ﱽ
وﭐﭧﭐﭨﭐﭐ ﭐﱥﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﲆ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ
ﲇ

(ٕ)

أي إف استحؿ المشركوف منؾ يا محمد  في الشير

الحراـ شيئاً فاستحؿ منيـ مثمو فيو ،وأكد ذلؾ بقولو :ﱥﱻ ﱼﱤ ،أي :ال يجوز ذلؾ بالمسمميف إال
قصاصاً ،ثـ قاؿ :ﱥﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﱤ  ،والمعنى :إنيـ إف اعتدوا فقاتموكـ في الشير الحراـ
فبل تقصروا عف قتاليـ فيو ،فيكوف االعتداء مف المشركيف الظمـ ،ومف المسمميف االنتقاـ(ٖ).
ولكف وقع الخبلؼ بيف الفقياء في حكـ البدء بالقتاؿ في األشير الحرـ ،ىؿ ىو منسوخ أـ ثابت؟
سبب الختالؼ في المسألة:
يرجع سبب اإلختبلؼ في ىذه المسألة إلى اختبلفيـ في قولو تعالى :ﭐﱥﭐﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱨ ﱤ ،ىؿ ىي منسوخة أـ ال؟ فمف قاؿ بأنيا منسوخة قاؿ بإباحة البدء بالقتاؿ
ﱩ
ﱣﱥﱦﱧ
ﱤ
ﱢ
في األشير الحرـ ،ومف قاؿ بأنيا غير منسوخة قاؿ بإبقاء تحريـ بدء القتاؿ في األشير الحرـ.
وقد ورد في سبب نزوؿ ىذه اآلية الكريمة :أف النبي  بعث رىطًا بقيادة عبد اهلل بف جحش إلى نخمة بيف

كتابا قبؿ
مكة والطائؼ ،فقاؿُ :كف بيا حتى تأتينا بخبر مف أخبار قريش ،ولـ يأمره النبي  بقتاؿ ،وكتب لو ً
أف يعممو أيف يسير ،فقاؿ :اخرج أنت وأصحابؾ ،حتى إذا سرت يوميف فافتح الكتاب وانظر فيو ،فما أَمرتؾ
بو فامض لو ففعؿ ،فإذ فيو أمرىـ بالنزوؿ بنخمة ،والحصوؿ عمى أخبار قريش ،فتوجو بأصحابو نحو نخمة،
نفر مف قريش فقتموا أحدىـ ،وأسروا اثنيف منيـ ،وأخذوا عيرىـ وعادوا إلى المدينة فمما قدموا عمى رسوؿ
فمقوا ًا
شيئا،
اهلل  قاؿ ليـ :واهلل ما أمرتكـ بقتاؿ في الشير الحراـ ،فأوقؼ الرسوؿ األسيريف والعير ،فمـ يأخذ منيا ً
ط في أيدييـ ،وظنوا أف قد ىمكوا ،وعنفيـ إخوانيـ مف المسمميف،
فمما قاؿ ليـ رسوؿ اهلل  ما قاؿُ ،س ِق َ
الناس
وقالت قريش :قد سفؾ محمد الدـ الحراـ ،وأخذ الماؿ وأسر الرجاؿ ،واستحؿ الشير الحراـ ،فمما أكثر
ُ
في ذلؾ أنزؿ اهلل جؿ وعز عمى رسولو :ﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ،أي :عف ٍ
قتاؿ فيو ﱥﱥ

ﱦ ﱧ ﱨﭐﱤ إلى قولو تعالى :ﱥﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱤ ،أي إف كنتـ قَتَمتـ في الشير الحراـ،

أكبر عند
فقد صدوكـ عف سبيؿ اهلل مع الكفر بو ،وعف المسجد الحراـ ،واخر ُ
اجكـ عنو إذ أنتـ أىمو ووالتوُ ،
اهلل مف قتؿ مف قتمتـ منيـ.

)ٔ) تفسير ابف كثير٘ ،ٖٛٓ/تفسير الطبري ،ٙٗ٘/ٔٛالعناية شرح اليداية٘.ٗٗٔ/
)ٕ( سورة البقرة :آيةٗ.ٜٔ
)ٖ( الوجوه والنظائر صٖٗ.

ٙٛ

ﱤ  ،أي :قد كانوا يفتنوف المسمـ عف دينو حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانو،
ﱥﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
وذلؾ أكبر عند اهلل مف القتؿ"(ٔ).
وقد كاف لمفقياء في ىذه المسألة قوالف.
القوؿ األوؿ :إف حرمة القتاؿ في األشير الحرـ منسوخ بقوؿ اهلل  :ﱥﭐ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲵﱤ(ٕ) ،وىو قوؿ الحنفية
ﲶ
ﲳ ﲴ

(ٖ)

(ٗ)

والمالكية

(٘)

والشافعية

والمذىب عند الحنابمة(.)ٙ

القوؿ الثاني :إف حرمة القتاؿ في األشير الحرـ حكـ ثابت غير منسوخ ،وأف آيات التحريـ محكمة ،فبل َيحؿ
القتاؿ ألحد فييا ،وىو قوؿ بعض الحنابمة(.)ٚ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بإباحة البدء بالقتاؿ في األشير الحرـ بالكتاب والسنة واألثر واإلجماع:

أولً -الكتاب:

ٔ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱤ ( ،)ٛوﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﱤ (.)ٜ
وجو الدللة مف اآليتيف الكريمتيف :إف اهلل تعالى أمر بالقتاؿ فأباح قتاؿ المشركيف ،وقتاليـ في كؿ موضع
وفي كؿ وقت مف شير حراـ أو غيره ولـ يفرؽ بيف زمف وزمف ،فيقتضي ذلؾ إباحة القتاؿ في األشير

الحرـ(ٓٔ) ،وعامة المحققيف عمى أف تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ منسوخ باآلية الثانية ،وىذا يؤيد القوؿ
بإباحة القتاؿ فييا (ٔٔ).

ﲲﱤ (ٕٔ).
ﲶ
ﲮﲰﲱ
ﲯ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱥﭐﲫ ﲬ ﲭ
)ٔ( التفسير الوسيطٔ ،ٖٗٙ/تفسير الطبريٗ ،ٖٕٓ/تفسير الشعراويٕ.ٜٖٓ/
)ٕ( سورة التوبة :آية.ٖٙ
)ٖ( أحكاـ القرآف لمجصاصٔ ،ٖٜٓ/المبسوطٓٔ ،ٕٙ/بدائع الصنائع ،ٔٓٓ/ٚتبييف الحقائؽٖ.ٕٗٔ/
)ٗ( النوادر والزياداتٖ ،٘ٙ/البياف والتحصيؿ ،ٖٔٙ/ٔٛحاشية الصاوي عمى الشرح الصغيرٕ.ٕٙٚ/
)٘( البيافٕٔ ،ٔٓٔ/أسنى المطالبٗ ،ٔٚ٘/نياية المحتاج.ٗ٘/ٛ

) )ٙالفروعٓٔ ،ٗٚ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٕ ،ٗ/كشاؼ القناعٖ.ٖٚ/
) )ٚالفروعٓٔ ،ٗٚ/تفسير الطبريٗ ،ٖٖٔ/أحكاـ أىؿ الذمةٕ ،ٜٛٔ/زاد المعادٖ ،ٖٓٔ/الشرح الممتع.ٖٗٚ/ٛ
) (ٛسورة التوبة :آية.ٕٜ
) (ٜسورة التوبة :آية٘.

)ٓٔ( البياف والتحصيؿ ،ٖٔ٘/ٔٛالبيافٕٔ ،ٔٓٔ/أحكاـ القرآف البف العربئ.ٕٓٙ/
)ٔٔ( أحكاـ القرآف البف العربئ.ٕٓٙ/
)ٕٔ( سورة التوبة :آية.ٖٙ

ٜٙ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :أي ال تظمموا فييف أنفسكـ باالمتناع مف قتاؿ المشركيف ليجترئوا عميكـ؛ بؿ

قاتموىـ كافة لتنكسر شوكتيـ وتكوف النصرة لكـ عمييـ ،فأباح قتميـ وقتاليـ في كؿ موضع وفي كؿ زمف مف

شير حراـ أو غيره(ٔ) ،وعند اإلماـ الزىري أف آية النيي عف القتاؿ في األشير الحرـ نسخت بيذه اآلية(ٕ).

ثانياً -السنة:
ٔ -عف أنس بف مالؾ

ِ
شركيف ِبأَموالِ ُكـ وأيديكـ َوأَْل ِس َن ِت ُكـ"(ٖ).
الم ْ
 عف النبي  قاؿَ " :جاىدوا ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :يدؿ ظاىر الحديث عمى إباحة القتاؿ في كؿ مكاف وفي كؿ زمف ،دوف

تخصيص زمف ،وىو بذلؾ يشمؿ األشير الحرـ ،والبدء بالقتاؿ فييا(ٗ).
وؿ ِ
اس(٘)َ ،فمَقُوا َع ُد ًّوا،
اهلل َ ي ْوَـ ُح َن ْي ٍف َب َع َ
س َ
ث َج ْي ً
شا إِلَى أ َْوطَ َ
ٕ -عف أبي سعيد اْل ُخ ْد ِري قاؿ" :إ اف َر ُ
س َب َايا(.)ٙ
فَقَاتَمُ ُ
َص ُابوا لَ ُي ْـ َ
وى ْـ فَظَ َي ُروا َعمَ ْي ِي ْـَ ،وأ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف رسوؿ اهلل  غ از ىوازف بحنيف ،وثقيفاً بالطائؼ ،لمحاربة المشركيف،
وكاف ذلؾ في الشير الحراـ ،وىذا دليؿ عمى إباحة البدء بالقتاؿ في األشير الحرـ(.)ٚ
اؿُ :ك انا يوـ ا ْلح َد ْي ِبي ِة أَْلفًا وأَربع ِم َائ ًة ،فَبايع َناه وعمر ِ
ت ال ا
ش َج َرِةَ ،و ِى َي
ٖ -عف جابر ،قَ َ
آخ ٌذ ِب َي ِد ِه تَ ْح َ
َْ َ ُ َ
َ َْ َ
َ َ ْ ُ َ ُ َُ
َف َل َن ِف ارَ ،ولَ ْـ ُن َبا ِي ْع ُو َعمَى ا ْل َم ْو ِت"(.)ٛ
س ُم َرةٌَ ،وقَ َ
اؿ"َ :ب َاي ْع َناهُ َعمَى أ ْ
َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إ ّف بيعة الرضواف عمى قتاؿ قريش كانت في ذي القعدة ،وأنو  إنما دعا

أصحابو إلييا يومئذ؛ ألنو بمغو أف عثماف بف عفاف قتمو المشركوف إذ أرسمو إلييـ بما أرسمو بو مف الرسالة،

الحرب ويحارَبيـ ،حتى رجع عثماف بالرسالة ،وجرى الصمح بيف النبي 
القوـ
فبايع  عمى أف يناجز
َ
َ
وقريشَّ ،
الحرـ(.)ٜ
فكؼ عف حربيـ حينئذ وقتاليـ ،وكاف ذلؾ في ذي القعدة ،وىو مف األشير ُ

ثالثاً -األثر:
َّ ِ ِ
َّ
اى ْـ
اص ْرَن ُ
ٔ -عف أنس بف مالؾ ،قاؿ :ا ْفتَتَ ْح َنا َمكةَ ،ثَُّـ إَِّنا َغ َزْوَنا ُح َن ْيًنا ...ثَُّـ ْانطَمَ ْق َنا إِلَى الطائؼ فَ َح َ
ِ
يف لَْيمَةً(ٓٔ).
أ َْرَبع َ
)ٔ( المبسوطٓٔ ،ٕٙ/البياف والتحصيؿ ،ٖٔٙ/ٔٛكشاؼ القناعٖ.ٖٚ/
)ٕ( أحكاـ القرآف البف العربئ.ٕٓٙ/

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ النسائي في سننو ،كتاب الجياد ،باب وجوب الجياد ،ٚ/ٙوقاؿ األلباني صحيح ،المصدر نفسو.
)ٗ( ذخيرة العقبى.ٜٛ/ٕٙ
)٘( أوطػػاس :واد فػػي ديػػار ىػوازف ،وىنػػاؾ عسػكروا ىػػـ وثقيػػؼ إذ أجمعػوا عمػػى حػػرب رسػػوؿ اهلل ،فػالتقوا بحنػػيف ..والػػى أوطػػاس

قسـ رسوؿ اهلل غنائـ حنيف ،المعالـ األثيرة في السنة والسيرة صٓٗ.
ّ
تحيز ف ّؿ ىوازف بعد أف انيزموا ،وعنده ّ
) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب جواز وطء المسبية بعد االسػتبراء ،واف كػاف ليػا زوج انفسػخ
نكاحيا بالسبيٕ.ٜٔٓٚ/
) (ٚتفسير الطبريٗ ،ٖٔٗ/التفسير المنيرٕ.ٕٙٗ/
) (ٛالحديث أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب اإلمارة ،باب استحباب مبايعػة اإلمػاـ الجػيش عنػد إرادة القتػاؿ ،وبيػاف بيعػة
الرضواف تحت الشجرةٖ.ٖٔٗٛ/
) (ٜتفسير الطبريٗ.ٖٔٗ/
)ٓٔ( الح ػػديث أخرجػ ػػو اإلمػ ػػاـ مس ػػمـ فػ ػػي صػ ػػحيحو ،كت ػػاب الزكػ ػػاة ،بػ ػػاب إعطػ ػػاء المؤلف ػػة قمػ ػػوبيـ عمػ ػػى اإلس ػػبلـ وتصػ ػػبر مػ ػػف قػ ػػوي
إيمانوٕ.ٖٚٙ/
ٓٚ

وجو الدللة مف األثر :إف َّ
النبي  بعث خالد بف الوليد  إلى الطائؼ وحاصرىا في ذي القعدة،

والمحاصرة نوع مف أنواع القتاؿ ،وفتح مكة دوف أف يبدئوه بقتاؿ ،ففعمو بياف نسخ حرمة القتاؿ في األشير

الحرـ(ٔ).

ِ ِ
ٕػ عف عطاء بف ميسرة(ٕ) ،قاؿ" :أ ِ
ُح َّؿ اْل ِقتَا ُؿ ِفي َّ
اءةَ ،في قولو تعالى :ﱥﲫ ﲬ
الش ْي ِر اْل َح َراـ في َب َر َ
ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱤ (ٖ)َ ،يقُو ُؿِ :في ِي َّف َوِفي
ﲯ
ﲭ
َغ ْي ِرِى َّف" (ٗ).

ﱣﱥﱦ
ﱤ
اف عف قوؿ اهلل تعالى  :ﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ٖػ عف أبي إسحاؽ ،قَ َ
اؿَ :سأَْل ُ
ت ُس ْف َي َ
(٘)
ضى ،وَال َبأْس بِاْل ِقتَ ِ
اؿ ِفي َّ
الش ْي ِر اْل َح َرِاـ َو َغ ْي ِرِه"(.)ٙ
ﱧﭐﱤ  ،قَ َ
َ
اؿَ " :ى َذا َش ْي ٌء َم ْن ُسوٌخ َوقَ ْد َم َ َ
وجو الدللة مف األثريف :األثراف نص في نسخ تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ واباحة القتاؿ فييف وفي
غيرىف....

رابعاً -اإلجماع:
قاؿ سحنوف" :وأجمع العمماء أف القتاؿ في الشير الحراـ جائز"(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ حكـ ثابت ،فبل يحؿ القتاؿ ألحد

فييا ،بالكتاب والسنة واألثر:

أولً -الكتاب:

ٔ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱤ(.)ٛ
ﱣ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﭐﱤ(.)ٜ
ﱤ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
وجو الدللة مف اآليتيف الكريمتيف مف وجييف:
)ٔ( المبسوطٓٔ.ٕٙ/
)ٕ( عطاء بف ميسرة :عطاء بف أبي مسمـ الخراساني كنيتو أبو أيوب مف التابعيف الكبار ،وىو ثقة وكاف ُيحيى الميؿ ،ضعيؼ
ودفف ببيت المقدس سنة خمس وثبلثيف ومائة ،تاريخ ابف معيفٗ ،ٖٗٙ/الثقات البف حباف
فحمؿ ُ
الحديث توفى بأريحاءُ ،
٘ ،ٕٓٙ/اإلرشاد في معرفة عمماء الحديثٔ ٕٕٓ/تيذيب الكماؿ.ٖٗٗ/ٜٔ

)ٖ( سورة التوبة :آية. ٖٙ

)ٗ( لـ أعثر عمى ىذا األثر فيما تيسر لي مف كتب ،ولكف ذكره اإلماـ الطبري في تفسيره ،تفسير الطبريٗ.ٖٖٔ/
)٘( سورة البقرة :آية.ٕٔٚ
) (ٙاألثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب السير ،باب ما جاء في نسخ العفو عف المشركيف ،ونسخ النيي عف
القتاؿ حتى يقاتموا ،والنيي عف القتاؿ في الشير الحراـ ،ٕٔ/ٜلـ أجد مف حكـ عميو فيما تيسر لي مف كتب.

) (ٚالنوادر والزياداتٖ.٘ٙ/
) (ٛسورة المائدة :آيةٕ.
) (ٜسورة البقرة :آية.ٕٔٚ

ٔٚ

الوجو األوؿ :اآلية األولى مف آخر القرآف نزوالً ،وليس فييا منسوخ ،واآليتاف مدنيتاف بينيما في النزوؿ نحو
ثمانية أعواـ ،وليس في كتاب اهلل وال سنة رسولو ناسخ لحكميما ،وال أجمعت األمة عمى نسخو(ٔ).

الوجو الثاني :ألف آية القتاؿ عامة وىذه خاصة ،والعاـ ال ينسخ الخاص(ٕ).

ثانياً -السنة:
اؿ" :لَـ ي ُك ْف رسو ُؿ ِ
اهلل َ ي ْغ ُزو ِفي ال ا
اؾ،
ض َر َذ َ
ش ْي ِر ا ْل َح َرِاـ إِال أ ْ
َف ُي ْغ َزى أ َْو ُي ْغ َز ْوا فَِإ َذا َح َ
عف جابر ،قَ َ ْ َ َ ُ
سمِ َخ"(ٖ).
اـ َحتاى َي ْن َ
أَقَ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في امتناع النبي  عف بدء القتاؿ في الشير الحراـ ،وىذا
اـ َحتاى
ض َر َذ َ
دليؿ واضح عمى بقاء تحريـ البدء بالقتاؿ فييا وأنو حكـ ثابت لـ ُينسخ ،وقولو" :فَِإ َذا َح َ
اؾ ،أَقَ َ
سمِ َخ" أي إذا حضرت األشير الحرـ امتنع عف القتاؿ حتى تنقضي األشير الحرـ ،وىذا تأكيد مف جابر
َي ْن َ
عف امتناعو  عف البدء بالقتاؿ فييا.
ثالثاً -األثر:

ﱣ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﭐﱤ ،قمت:
ﱤ
عف ابف جريج(ٗ) ،قاؿ :قمت لعطاء :ﭐﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ

ما ليـ واذ ذاؾ ال يحؿ ليـ أف يغزوا أىؿ الشرؾ في الشير الحراـ ،ثـ غزوىـ بعد فيو؟ فحمؼ لي عطاء
ت (٘).
َف ُيقَاتَمُوا َو َما ُن ِس َخ ْ
باهلل :ما يحؿ لمناس أف َي ْغ ُزوا في الشير الحراـ ،إِ َّال أ ْ
وجو الدللة مف األثر :األثر نص في بقاء تحريـ البدء بالقتاؿ في األشير الحرـ.

المناقشة:

ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بعدـ نسخ تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ بما

يمي:

ٔ -استداللكـ باآلية الكريمة ال يصح؛ ألف جميور المفسريف والفقياء ذىبوا إلى أف ىذه اآلية منسوخة بآيات
القتاؿ التي تبيح القتاؿ في كؿ زماف ومكاف(.)ٙ

ٕ -استداللكـ بحديث جابر بف عبد اهلل ال يصح؛ ألف الحديث يجوز أف يكوف قبؿ نسخ اآلية(.)ٚ
ناقش أصحاب القوؿ الثاني القائموف بعدـ نسخ تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ أصحاب القوؿ األوؿ
القائميف بنسخ تحريميا بما يأتي:
)ٔ( زاد المعادٖ.ٖٕٓ/
)ٕ( التفسير المنيرٕ.ٕٖٙ/
)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسندهٖٕ ،ٙٓ/وقاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح ،المصدر نفسو.
ػي األصػؿ قرشػي بػالوالء المكػي ،أحػد العممػاء المشػيوريف
)ٗ( ابف جريج :أبػو الوليػد عبػد الممػؾ بػف عبػد العزيػز بػف جػريج ،روم ّ
ِ
الح ِديث ،روى َعف مجاىد ونافع والزىػري َوخمػؽ كثيػر مػف التَّػابِعيف ،ولػد سػنة ثمػانيف لميجػرة،
َو ُى َو أوؿ مف صنؼ التصانيؼ في َ
وتوفي سنة تسع وأربعيف ومائة ،وفيات األعيافٖ ،ٖٔٙ/الوافي بالوفيات ،ٕٔٓ/ٜٔاألعبلـٗ.ٔٙٓ/
)٘( لـ أجد ىذا األثر فيما تيسر لي مف كتب ،ولكف ذكره اإلماـ الطبري في تفسيره ،تفسير الطبريٗ.ٖٔٗ/
) (ٙأحكاـ القرآف لمجصاصٔ ،ٖٜٓ/التفسير الوسيطٔ ،ٖٗٚ/تبييف الحقائؽٖ ،ٕٗٔ/كشاؼ القناعٖ.ٖٚ/
) (ٚالناسخ والمنسوخ لمنحاس صٕٕٔ.

ٕٚ

ٔ -استداللكـ بأف رسوؿ اهلل



رجع مف الحديبية في ذي الحجة ،فمكث بيا أياماً ،ثـ سار لخيبر في

المحرـ ،استدالؿ فيو نظر؛ ألف خروجو كاف في أواخر المحرـ ،ال في أولو ،وفتحيا في صفر(ٔ).
ٕ -استداللكـ بأف النبي



بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة ،استدالؿ بغير دليؿ؛ ألف

ذلؾ كاف مف تماـ الغزوة التي بدأ فييا المشركوف بالقتاؿ ،ولـ يكف ابتداء منو لقتاليـ في الشير الحراـ(ٕ).
ٖ -استداللكـ ببيعة النبي



أصحابو عند الشجرة بيعة الرضواف عمى القتاؿ ،وأال يفروا ،وكانت في ذي

القعدة ال دليؿ في ذلؾ؛ ألنو إنما بايعيـ عمى ذلؾ لما بمغو أنيـ قد قتموا عثماف وىـ يريدوف قتالو،
فحينئذ بايع الصحابة ،وال خبلؼ في جواز القتاؿ في الشير الحراـ إذا بدأ العدو ،إنما الخبلؼ أف
يقاتؿ فيو ابتداء(ٖ).
ٗ -استداللكـ بحصار النبي



لمطائؼ في ذي القعدة يرد عميو بأنو ال دليؿ في القصة؛ ألف غزو الطائؼ

كاف مف تماـ غزوة ىوازف ،وىـ بدءوا رسوؿ اهلل
(ٗ)

النضري



بالقتاؿ ،ولما انيزموا دخؿ َممِ ُكيـ وىو مالؾ بف عوؼ

مع ثقيؼ في حصف الطائؼ محاربيف رسوؿ اهلل  ،فكاف غزوىـ مف تماـ الغزوة التي شرع

فييا(٘).
رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء والمفسريف ومناقشتيا يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو األئمة األربعة
القائموف إف حرمة القتاؿ في األشير الحرـ قد نسخت وذلؾ لما يأتي:
ٔ -قوة أدلتيـ التي استدلوا بيا.
ٕ -تضافر األدلة عمى نسخ تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ بالسنة العممية حيث كانت الغزوات في فييا.
ٖ -إجماع عمماء التفسير عمى نسخ الحكـ ،وىذه بعض أقواليـ:
الحرـ منسوخ
أ -يقوؿ اإلماـ الطبري" :والصواب مف القوؿ في ذلؾ أف النيي عف قتاؿ المشركيف في األشير ُ
ﲵ ﱤ (.)ٚ()ٙ
ﲶ
بقوؿ اهلل جؿ ثناؤه :ﱥﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

)ٔ( زاد المعادٖ ،ٖٓٔ/الفروعٓٔ.ٗٚ/
)ٕ( زاد المعادٖ.ٖٕٓ/
)ٖ( زاد المعادٖ ،ٖٓٔ/الفروعٓٔ.ٗٚ/
)ٗ( مالؾ بف عوؼ :بف سعد بف يربوع بف نصر بف معاوية بف بكر بف ىوازف ،أبو عمي النصري ،كاف رئيس المشركيف يوـ
حنيف ،ثـ أسمـ ،استعممو رسوؿ اهلل  عمى مف أسمـ مف قومو ومف قبائؿ قيس عيبلف ،كاف مف المؤلفة ،شيد القادسية وفتح
دمشؽ ،اإلصابة في تمييز الصحابة٘ ،٘٘ٓ/معرفة الصحابة ألبي نعيـ٘ .ٕٖٗٚ/أسد الغابة٘.ٖٛ/
)٘( زاد المعادٖ ،ٖٓٔ/الفروعٓٔ.ٗٚ/
) (ٙسورة التوبة :آية.ٖٙ
) (ٚتفسير الطبريٗ.ٖٔٗ/

ٖٚ

ﱣ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﭐﱤ ،في أمر
ﱤ
ب -ويقوؿ أيضاً" :قوؿ اهلل تعالى :ﱥﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
عبد اهلل بف جحش وأصحابو ،وما كاف مف أمرىـ وأمر القتيؿ الذي قتموه ،فأنزؿ اهلل في أمره ىذه اآلية في

آخر جمادى اآلخرة مف السنة الثانية مف َم ْق َدـ رسوؿ اهلل  المدينةَ وىجرتو إلييا ،وكانت وقعةُ ُحنيف
والطائؼ في شواؿ سنة ثماف مف مقدمو المدينة وىجرتو إلييا ،وبينيما مف المدة ما ال يخفي عمى أحد"(ٔ).

ت -يقوؿ اب ف العربي" :والصحيح أف ىذه اآلية رد عمى المشركيف حيف أعظموا عمى النبي  القتاؿ والحماية
في الشير الحراـ؛ فقاؿ اهلل تعالى :ﱥﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱷ ﱤ (ٕ) ،وىي الكفر في الشير الحراـ أشد مف القتؿ؛ فإذا فعمتـ ذلؾ كمو في
ﱸ
ﱳﱴﱵ ﱶ
الشير الحراـ تعيف قتالكـ فيو"(ٖ).
ٗ -إف المصائب التي َحمَّت باألمة ،مف احتبلؿ ببلدىا َوَنيب خيراتيا ،وقتؿ أبنائيا ،يوجب عمى المسمميف
الجياد في كؿ زمف وحيف.
٘ -ألف العالـ اليوـ أصبح ال يعرؼ ىذا األمر وفقاً لما يخضع لو مف قوانيف وضعية ،ال يفرؽ العالـ اليوـ
بيف األشير اليجرية ،لعدـ التأريخ بيا في زماننا مما يؤدي إلى التعدي فييا بانتياؾ حرمة المسمميف.

المطمب الثالث :أثر التقادـ عمى سقوط العقوبة
(٘)

اتفؽ الفقياء

(ٗ)

عمى أف عقوبة القصاص ال تسقط بالتقادـ ميما مضى عمييا مف الزمف دوف تنفيذ ،وأف

جريمة القتؿ ال تسقط ميما مضى عمييا مف الزمف دوف المحاكمة ،وذلؾ ألف قواعد الشريعة ونصوصيا ليس

فييا ما يدؿ عمى أف عقوبات جرائـ الحدود وجرائـ القصاص والدية تسقط بمضي مدة معينة.

)ٔ( تفسير الطبريٗ.ٖٔٗ/
)ٕ) سورة البقرة :آية.ٕٔٚ
)ٖ( أحكاـ القرآف البف العربئ.ٕٓٚ/
)ٗ( التقادـ لغة :بضـ الداؿ مف قدـ :مضي الزمف الطويؿ عمى وجود الشئ ،معجـ لغة الفقياء ص.ٖٜٔ

التقادـ اصطالحاً :ىو مضي فترة معينة مف الزمف عمى الحكـ بالعقوبة دوف أف تنفذ فيمتنع بمضي ىذه الفترة تنفيذ العقوبة،
التشريع الجنائي اإلسبلمئ.ٚٚٛ/

)٘( بدائع الصنائع ،ٕٛٔ/ٙالدر المختار صٖٓ ،ٚالمدونةٗ ،ٕ٘ٗ/البيافٕٔ ،ٕٜ٘/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ،ٕٛٚ/
الشرح الكبير عمى متف المقنعٕٔ.ٔ٘/
ٗٚ

املبحث الثاني
أثر املكان على العصنة
ّفُٔ أزب ٘ مطالب:
 املطلب األّل :ق ل املطله يف از احلسب.
 املطلب الجاىٕ :إقام٘ احلدّ يف الجػْز ّالػصّ.
 املطلب الجالح :القضاص مً اجلاىٕ عل ٙاليفظ يف احلسو.
 املطلب السابع :القضاص مً اجلاىٕ عل ٙما ٌّ اليفظ يف احلسو.

٘ٚ

المطمب األوؿ :قتؿ المسمـ في دار الحرب

صورة المسألة:
إذا قُتِؿ مسمـ في دار الحرب فيؿ ُيقتص مف قاتمو إذا كاف القتؿ في دار الحرب أـ أنو ُيشترط أف
يكوف القتؿ في دار اإلسبلـ ،اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :إف المكاف شرط في وجوب القصاص ،فبل قصاص عمى مف تعمد قتؿ المسمـ في دار
الحرب(ٔ) ،إذا لـ يياجر إلى دار اإلسبلـ ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ).

القوؿ الثاني :إف المكاف ليس شرطاً في وجوب القصاص فَُيقتص ممف تعمد قتؿ المسمـ ،سواء ىاجر لدار
اإلسبلـ أـ لـ يياجر إلييا(ٖ) ،وىو قوؿ المالكية(ٗ) والشافعية(٘)والحنابمة(.)ٙ
سبب اإلختالؼ:

يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة أف فقياء الحنفية يروف أف اإلماـ ال يقدر عمى إقامة الحدود في

دار الحرب لعدـ الوالية ،وذلؾ ألف اقامة الحدود مشروط بالقدرة ،وال قدرة لئلماـ عمى إقامة القصاص عمى
مف يرتكب جريمة القتؿ في دار الحرب ،واذا انعدمت القدرة ،لـ تجب العقوبة ،وخالفوا بذلؾ باقي الفقياء.

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ وجوب القصاص لمحربي إذا أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر لدار

اإلسبلـ بالكتاب والسنة والقياس والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏ
ﱉ
ﭧﭐﭨﭐ ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱘ
ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱣﱤ(.)ٚ
ﱤ
ﱠﱡﱢ
)ٔ( دار الحرب  :ىي كؿ الببلد غيػر اإلسػبلمية التػي ال تػدخؿ تحػت سػمطة المسػمميف ،أو ال تظيػر فييػا أحكػاـ اإلسػبلـ ،سػواء
كانت ىذه الببلد تحكميا دولػة واحػدة أو تحكميػا دوؿ متعػددة ،ويسػتوي أف يكػوف بػيف سػكانيا المقيمػوف بيػا إقامػة دائمػة مسػمميف
أو ال يكوف ،ما داـ المسمموف عاجزيف عف إظيار أحكاـ اإلسبلـ ،التشريع الجنائي اإلسبلمئ.ٕٚٚ/
(ٕ( بدائع الصنائع ،ٕٖٚ/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٕ ،ٖٜٚ/العناية شرح اليداية.ٕٛ/ٙ
)ٖ( دار اإلسػػالـ  :ىػػي الػػببلد التػػي تظيػػر فييػػا أحكػػاـ اإلسػػبلـ ،أو يسػػتطيع سػػكانيا المسػػمموف أف يظيػػروا فييػػا أحكػػاـ اإلسػػبلـ،
التشريع الجنائي اإلسبلمئ.ٕٚ٘/

)ٗ( اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼٕ ،ٛٗٗ/الكافي في فقو أىؿ المدينةٔ.ٗٚٓ/
)٘( الحاوي الكبيرٖٔ ،ٙ٘/بحر المذىبٖٔ ،ٕٜٙ/روضة الطالبيف ،ٕٜ٘/ٜمغني المحتاج٘.ٕٕٛ/
) (ٙالمغني ،ٕٜٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٕٛ/ٜكشاؼ القناع٘.ٖٕ٘/
) (ٚسورة النساء :آيةٕ.ٜ

ٚٙ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف اهلل تعالى ميز بيف المؤمف الذي في دار اإلسبلـ وبيف المؤمف الذي ىو
مف قوـ عدو لنا في حؽ الحكـ المختص بالقتؿ ،فجعؿ الحكـ في األوؿ الدية والكفارة ،وفي الثاني الكفارة

دوف الدية ؛ ألنو جعمو جزاء ،والجزاء ينبئ عف الكفاية ،فاقتضى وقوع الكفاية بيا عما سواىا مف القصاص
والدية جميعاً(ٔ).

ثانياً -السنة:
َّ ِ
َّح َنا القَ ْوَـ
الح َرقَ ِة ِم ْف ُجيَ ْي َنةَ ،قَ َ
صب ْ
ٔ -عف أسامة بف زيد رضي اهلل عنيما قاؿَ :ب َعثََنا َر ُسو ُؿ المو إِلَى ُ
اؿ :فَ َ
ِ
اؿ:
اؿ :الَ إِلَوَ إِ َّال المَّوُ ،قَ َ
اؿَ :فمَ َّما َغ ِش َيناهُ قَ َ
ص ِار َرُج ًبل ِم ْنيُ ْـ ،قَ َ
اى ْـ ،قَ َ
اؿَ :ولَ ِح ْق ُ
فَيَ َزْم َن ُ
ت أ ََنا َوَرُج ٌؿ م َف األ َْن َ
فَ َك َّ
اؿَ :فمَ َّما قَِد ْم َنا َبمَغَ َذلِ َؾ َّ
اؿ لِيَ " :يا
ص ِاريُّ ،فَ َ
النبِ َّ
اؿ :فَقَ َ
ي ،قَ َ
ط َع ْنتُوُ بُِرْم ِحي َحتَّى قَتَْمتُوُ ،قَ َ
ؼ َع ْنوُ األ َْن َ
ت :يا رس َ َّ ِ
اؿ" :أَقَتَ ْمتَ ُو َب ْع َد َما
اف ُمتَ َع ّْوًذا ،قَ َ
ام ُة ،أَقَتَ ْمتَ ُو َب ْع َد َما قَ َ
وؿ المو ،إَِّن َما َك َ
اؿ لَ إِلَ َو إِال الما ُو" قَا َؿُ :قْم ُ َ َ ُ
أَ
ُس َ
ِ
الي ْوِـ(ٕ).
اؿَ :ف َما َز َ
اؿ لَ إِلَ َو إِال الما ُو"َ ،ق َ
قَ َ
َسَم ْم ُ
اؿ ُي َك ّْرُرَىا َعَم َّيَ ،حتَّى تَ َمنَّ ْي ُ
ت قَْب َؿ َذل َؾ َ
ت أَّْني َل ْـ أَ ُك ْف أ ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث ظاىر الداللة في أف المسمـ إذا قتؿ مسمماً في دار الحرب ال
قصاص عميو وال دية؛ ألف النبي  لـ يوجب عمى أسامة  شيئاً مف ذلؾ.

يقوؿ الجصاص" :وىذا الحديث أيضاً يدؿ عمى ما قمنا؛ ألنو لـ يوجب عميو شيئاً ،وىو حجة عمى عدـ
وجوب القود عمى قاتؿ المسمـ في دار الحرب إذا عمـ أنو مسمـ؛ ألف النبي  قد أخبر بإسبلـ ىذا الرجؿ ولـ
يوجب عمى أسامة دية وال قوداً"(ٖ).

ٕ -عف جرير بف عبد اهلل(ٗ) أف رسوؿ اهلل  بعث سرية إلى َخثْ َعٍـ(٘) فاعتصـ ناس بالسجود( ،)ٙفأسرع
فييـ القتؿ ،فبمغ ذلؾ النبي  فأمر ليـ بنصؼ العقؿ وقاؿ" :أََنا ب ِريء ِم ْف ُك ِّؿ م ٍِ ِ
يـ َب ْي َف أَ ْظ ُي ِر
ُْ
َ ٌ
سمـ ُيق ُ
اى َما"(.)ٛ()ٚ
الم ْ
وؿ الما ِوَ ،ولِ َـ؟ قَ َ
س َ
اءى َن َار ُ
ش ِرِك َ
اؿَ" :ل تََر َ
يف" ،قَالُواَ :يا َر ُ
ُ
(ٔ( بدائع الصنائع ،ٔٓ٘/ٚالعناية شرح اليداية.ٕٛ/ٙ

)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الديات ،باب قوؿ اهلل تعالى :ومف أحياىا}.ٗ/ٜ
)ٖ( أحكاـ القرآفٕ.ٖٓٗ/

)ٗ( جرير بف عبد اهلل بف مالؾ ،شيخ مف أىؿ البصرة ،سيد قبيمتو ،أسمـ في السنة التي قُبض فييػا النبػي  ،وجيػو رسػوؿ اهلل
 إلػػى ذي الخمصػػة فيدمػػو ،وروى عنػػو أحاديػػث صػػالحة ،تػػوفي سػػنة أربػػع وخمسػػيف ،الطبقػػات الكبػػرى ،ٜٜ/ٙاالسػػتيعاب فػػي
معرفة األصحابٔ ،ٕٖٙ/الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستةٖ ،ٕٔٙ/مختصر تاريخ دمشؽ.ٕٚ/ٙ

)٘( أرض خػثعـ :مكػػاف بػيف جػرش وبيشػػة وىمػا فػػي بػبلد الػيمف ،معجػػـ مػا اسػػتعجـ مػف أسػماء الػػببلد والمواضػعٕ ،ٜٗٛ/معجػػـ
المعالـ الجغرافية في السيرة النبوية صٕ٘ ،معجـ البمدافٔ.ٕٔٙ/ٕ ،ٕٜ٘/

) (ٙأي :ناس مػف المسػمميف السػاكنيف فػي الكفػار ،سػجدوا باعتمػاد أف جػيش اإلسػبلـ يتركوننػا عػف القتػؿ حيػث يروننػا سػاجديف،
ألف الصبلة عبلمة اإليماف ،الجامع الصحيح لمسنف والمسانيدٗ.ٗٚٛ/

) (ٚمف الرؤية ،يقاؿ :تػراءى القػوـ إذا رأى بعضػيـ بعضػاً ،تػراءى الشػيء :أي ظيػر حتػى رأيتػو ،أي ال ينبغػي لممسػمـ أف ينػزؿ
بقػػرب الكػػافر ،بحيػػث يقابػػؿ نػػار كػػؿ منيمػػا نػػار صػػاحبو ،حتػػى كػػأف نػػار كػػؿ منيمػػا تػػرى نػػار صػػاحبو ،الجػػامع الصػػحيح لمسػػنف

والمسانيد ،ٙٔ/ٖٚذخيرة العقبى ،ٔٔ٘/ٖٙنيؿ األوطار.ٖٔ/ٛ

) (ٛالحديث أخرجو اإلماـ الترمذي في سننو ،أبواب السير ،باب ما جػاء فػي كراىيػة المقػاـ بػيف أظيػر المشػركيفٗ ،ٔ٘٘/وقػاؿ
األلباني :حديث صحيح دوف األمر بنصؼ العقؿ ،المصدر نفسو.
ٚٚ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :يدؿ ىذا الحديث عمى أف المسمـ الذي لـ يياجر إلى دار اإلسبلـ أنو ال
قصاص وال دية عمى قاتمو ،فدمو مباح ألنو ال عصمة لو(ٔ) ،وقولو" :أنا بريء منو" يدؿ عمى أف ال قيمة
لدمو كأىؿ الحرب الذيف ال ذمة ليـ(ٕ).

ٍ
س َك َف َم َع ُو ،فَِإ ان ُو ِم ْثمُ ُو"(ٖ).
امعَ ا ْل ُم ْ
ش ِر َؾَ ،و َ
ٔ -عف َس ُم َرةُ بف ُج ْن ُدب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهللَ " :م ْف َج َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث يدؿ عمى أف المسمـ الذي يسكف مع المشركيف في دارىـ أنو
مثميـ ،والمشرؾ ال قصاص عمى مف قتمو في دار الحرب باالتفاؽ ،وكذلؾ المسمـ الساكف معو ال قصاص

وال دية عمى قاتمو(ٗ).

(٘)
ث رسو ُؿ ِ
َغ ُاروا َعمَى قَ ْوٍـ ،فَ َش َّذ َرُج ٌؿ ِم َف اْلقَ ْوِـ فَاتََّب َعوُ َرُج ٌؿ
اهلل َ س ِرَّيةً فَأ َ
ٕ -عف عقبة بف مالؾ  قاؿَ :ب َع َ َ ُ
ِ ()ٙ
ِِ
ِ
اؿ َّ ُّ ِ
ؼ َش ِ
َّري ِ
ِم َف الس ِ
ض َرَبوُ فَقَتَمَوُ ،فَُنم َي
اىٌر ،فَقَ َ
َّة َم َعوُ الس َّْي ُ
الشاذ م َف اْلقَ ْوِـ :إِّْني ُم ْسم ٌـَ ،فمَ ْـ َي ْنظُ ْر فيو فَ َ
اهلل يا رسو َؿ ِ
ِ
وؿ ِ
يدا ،فَقَ َ ِ
يث إِلَى رس ِ
اؿ إِ َّال تَ َع ُّوًذا ِم َف
اؿ الَِّذي قَ َ
اهلل َما قَ َ
اهلل  ،فَقَ َ
اْل َحِد ُ
اؿ قَ ْوًال َشِد ً
اؿ اْلقَات ُؿَ :و َ َ ُ
َُ
()ٚ
اده فَأَ ْقب َؿ عمَي ِو رسو ُؿ ِ
اهلل
اءةُ ِفي َو ْج ِي ِو ،ثَُّـ قَ َ
اهلل  تُ ْع َر ُ
اْلقَ ْت ِؿ .فَأ ْ
ض َع ْنوُ ثَ َبلثًا ،فَأ َ
َع َر َ
ؼ اْل َم َس َ
َع َ ُ َ َ ْ َ ُ
اؿ" :إِ اف َ
ِ
يم ْف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِم ًنا" قَالَيَا ثَ َبلثًا(.)ٛ
أ ََبى َعمَ اي ف َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف النبي  أُ ِخبر بإيماف المقتوؿ ولـ يوجب عمى قاتمو الدية وال

القصاص؛ ألنو حربياً لـ يياجر بعد إسبلمو ،فدؿ عمى أنو ال قصاص عمى مف قتؿ المسمـ إذا لـ يياجر

لدار اإلسبلـ(.)ٜ
ثالثاً -القياس:

ألنو دـ لـ يحقف في دار اإلسبلـ فمـ يضمف في دار الحرب كالحربي(ٓٔ).

رابعاً -المعقوؿ(ٔٔ):

)ٔ( اختبلؼ الداريف وآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسبلميةٕ.ٖٓ٘/
)ٕ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٖٓ/

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ أبو داود في سننو أوؿ كتاب الجياد ،باب فػي اإلقامػة بػأرض الشػرؾٗ ،ٖٗٔ/وقػاؿ األلبػاني :حػديث
صحيح ،المسند الموضوعي الجامع لمكتب العشرةٗ.ٖٖٚ/
)ٗ( اختبلؼ الداريف وآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسبلميةٕ.ٖٓ٘/
)٘( مالؾ بف عقبة أو عقبػة بػف مالػؾ الميثػي ،صػحابي ،سػكف البصػرة وروى عػف النبػي  تف ّػرد بشػر بػف عاصػـ بالروايػة عنػو،
معجـ الصحابة لمبغوي٘ ،ٕٗ٘/اإلصابة في تمييز الصحابةٗ ،ٖٖٗ/معجـ الصحابة البف قانعٖ.ٗٚ/
الحديث إلى رسوؿ اهلل أي :بمغ الخبر إلى رسوؿ اهلل  ،شرح أبي داود لمعينيٖ.ٖ٘/
) (ٙنمى
ُ
الحزف والغضب ،الجامع الصحيح لمسنف والمسانيدٔ ،ٖٗ/مختار الصحاح ص.ٔ٘ٙ
اءةُ :
س َ
الم َ
)َ (ٚ
) (ٛالحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،جماع أبػواب السػير ،بػاب المشػركيف يسػمموف قبػؿ األسػر ومػا عمػى اإلمػاـ
وغيػره مػػف التثبػػت إذا تكممػوا بمػػا يشػػبو اإلق ػرار باإلسػػبلـ ويشػػبو غي ػره ،ٜٔٚ/ٜوقػػاؿ األلبػػاني :صػػحيح ،صػػحيح الجػػامع الصػػغير
وزيادتؤ.ٖٜٗ/
) (ٜأحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٗ/
)ٓٔ( العناية شرح اليداية.ٕٛ/ٙ
)ٔٔ( بدائع الصنائع.ٔٓ٘/ٚ

ٚٛ

ٔ -ألف القصاص لـ يشرع إال لحكمة الحياة ،ﭧﭐﭨﭐﱥﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱤ(ٔ)،
والحاجة إلى اإلحياء عند قصد القتؿ لعداوة حاممة عميو ،وال يكوف ذلؾ إال عند المخالطة ،ولو لـ توجد

ىاىنا.

ٕ -ألنو إذا لـ يياجر إلينا فيو مكثر سواد الكفرة ،ومف كثر سواد قوـ فيو منيـ وىو واف لـ يكف منيـ ديناً
فيو منيـ دا اًر فيورث الشبية.

ٖ -ألف استيفاء الحدود متعذر في دار الحرب لعدـ المنعة.

ٗ -ألف اإلماـ ال يقدر عمى إقامة الحدود في دار الحرب لعدـ الوالية ،والوجوب مشروط بالقدرة ،وال قدرة

لئلماـ عمى إقامة القصاص عمى مف يرتكب جريمة القتؿ في دار الحرب ،واذا انعدمت القدرة ،لـ تجب

العقوبة.

٘ -ألف كونو في دار الحرب أورث شبية في الوجوب ،والقصاص ال يجب مع الشبية(ٕ).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأف المكاف ليس شرطاً في وجوب القصاص فيقتص ممف تعمد قتؿ

المسمـ ،وال فرؽ في وجوبو بيف دار الكفر ودار اإلسبلـ ،بالكتاب والسنة والقياس والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

استدلوا بعموـ اآليات التي تدؿ عمى وجوب القصاص عمى القاتؿ في كؿ مكاف ،سواء أكاف في دار الحرب

أـ في دار اإلسبلـ ،ومنيا:

ﲀ ﱤ(ٖ).
ﲁ
ٔ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :دلت اآلية عمى وجوب القصاص عمى القاتؿ دوف أف تختص بمكاف دوف

مكاف؛ ألف الخطاب عاـ لكؿ حالة مف حاالت القتؿ ،إذا كاف عمداً ،ولـ تخص دار اإلسبلـ مف دار الحرب،
فيدخؿ تحت عموميا المسمـ المقتوؿ في دار الحرب ،فيجب القصاص عمى قاتمو(ٗ).

ٕ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱤ(٘).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :دلت اآلية الكريمة بعموميا عمى أف النفس بالنفس ،سواء وقع إزىاقيا في دار

اإلسبلـ أو في دار الحرب ،وال أثر الختبلؼ المكاف في وجوب القصاص(.)ٙ
ٖ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱤ(.)ٚ
)ٔ(
)ٕ(
)ٖ(
)ٗ(
)٘(
)(ٙ
)(ٚ

سورة البقرة :آية.ٜٔٚ
بدائع الصنائع ،ٖٔٔ/ٚفتح القديرٗ ،ٖٔ٘/نصب الرايةٖ.ٖٖٗ/
سورة البقرة :آية.ٔٚٛ
المغني.ٕٚٓ/ٛ
سورة المائدة :آية٘ٗ.
الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٖٛ/ٜ
سورة اإلسراء :آيةٖٖ.
ٜٚ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ عموـ اآلية عمى وجوب القصاص عمى القاتؿ في دار الحرب كما في
دار اإلسبلـ دوف تفرقة ،وألف ىذا مظموـ بالقتؿ فوجب لوليو سمطاناً في القوة والدية(ٔ).
ثانياً -السنة:

استدلوا بعموـ األحاديث التي دلت عمى وجوب القصاص بيف المسمميف في كؿ مكاف ،وال أثر الختبلؼ الدار
في ىذا الحكـ ،فكما يجب القصاص في دار اإلسبلـ عمى القاتؿ المتعمد ،فكذلؾ يجب في دار الحرب،

ومنيا:

اد" .
ودى َوِا اما ُيقَ ُ
ٔ -عف أبي ىريرة  أف النبي  قاؿَ " :م ْف قُِت َؿ لَ ُو قَِتي ٌؿ فَ ُي َو ِب َخ ْي ِر ال انظَ َرْي ِف :إِ اما ُي َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :بيف النبي  في الحديث أف ولي المقتوؿ عمداً مخير بيف القصاص
(ٕ)

اء كاف القتؿ في دار اإلسبلـ أو في دار الحرب ،دوف تفرقة بينيما
والدية ،فأييما اختار فيو أحؽ بو ،سو ً
فيقتضي ذلؾ إيجاب القصاص عمى مف تعمد المسمـ في دار الحرب.
ٕ -عف أَبِي ىريرة،أف رسو ُؿ ِ
اؿُ " :ك ُّؿ ا ْلمسمِِـ عمَى ا ْلم ِِ
ض ُو"(ٖ).
اهلل  قَ َ
اـَ ،د ُم ُوَ ،و َمالُ ُوَ ،و ِع ْر ُ
ُْ َ
ُْ
َُ
سمـ َح َر ٌ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :بيف النبي  حرمة دـ المسمـ دوف تفريؽ بيف دار اإلسبلـ أو دار
الحرب(ٗ).

ثالثاً -القياس:
ٔ -القياس عمى دار اإلسبلـ في وجوب القصاص عمى المسمـ القاتؿ عمداً ،فكما يجب القصاص عمى
المسمـ القاتؿ عمداً في دار اإلسبلـ ُو ِج َد إماـ ،أو لـ يوجد ،فكذلؾ يجب القصاص عميو في دار الكفر ،حتى
واف لـ يوجد فييا إماـ (٘).
ٕ -ألنو باإلسبلـ صار الدـ محقوناً ،فوجب أف يصير بو مضموناً كالمياجر(.)ٙ
ٖ -وألف كؿ دار ينيدـ الدـ فييا بالردة ،يضمف الدـ فييا باإلسبلـ كدار اإلسبلـ(.)ٚ

رابعاً -المعقوؿ:
ٔ -ألنو تعمد قتؿ المسمـ محقوف الدـ فوجب أف يمزمو القود كما لو قتمو في دار اإلسبلـ(.)ٛ
ٕ -ألف اختبلؼ األمكنة ال تأثير ليا في إسقاط القود أو الدية كغير دار الحرب(.)ٜ
)ٔ( بحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
)ٕ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٜ

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ الترمذي في سننو الترمذي ،أبواب البر والصمة ،باب مػا جػاء فػي شػفقة المسػمـ عمػى المسػمـٗ،ٖٕ٘/
وقاؿ األلباني :حديث صحيح ،المصدر نفسو.
)ٗ( الحاوي الكبيرٖٔ.ٙ٘/
)٘( المغني.ٕٚٓ/ٛ

) (ٙبحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
) (ٚالمرجع السابؽ.
) (ٛالحاوي الكبيرٖٔ ،ٙ٘/المغني.ٕٚٓ/ٛ
) (ٜاإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼٕ.ٛٗٗ/

ٓٛ

ٖ -إف دار الحرب ال تُ ِ
سقط عف المسمميف فرضاً ،كما ال تُسقط عنيـ صوماً ،وال صبلة ،وال زكاة ،فالحدود
فرض عمييـ فبل تسقط باختبلؼ الديار(ٔ).
المناقشة:

ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بوجوب القصاص عمى المقتوؿ في دار الحرب

بما يأتي:

ٔ -استداللكـ باآليات الكريمة ال يصح؛ ألنيا مخصوصة باإلجماع وليذا لو قتؿ األب ابنو ال يقتص منو
فيخص المتنازع فيو بما ذكرنا مف الدليؿ(ٕ).

ٕ -استدالليـ بالمعقوؿ؛ بأف القتؿ محرـ في دار الحرب كما ىو محرـ في دار اإلسبلـ ،يرد عميو بأننا ال
ننكر بأف القتؿ مف المحرمات ،ويجب عمى المسمـ أف يمتزـ بأحكاـ اإلسبلـ في كؿ مكاف ،لكف المسألة

أنو ال يجب عمى اإلماـ أف يقيـ القصاص إال وىو قادر ومستطيع ،وال قدرة لئلماـ عمى إقامة القصاص
عمى القاتؿ في دار الحرب ،واذا انعدمت القدرة لـ تجب العقوبة(ٖ).

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بعدـ وجوب القصاص عمى المقتوؿ في دار

الحرب بما يأتي:

ٔ -استداللكـ باآلية ال دليؿ فيو عمى أنو ال قصاص عمى مف قتؿ مسمماً متعمداً في دار الحرب؛ ألف
المعنى الصحيح لآلية ىو :أف المقتوؿ إذا كاف حربياً ثـ أسمـ وبقي في قومو وىـ كفرة ،ولـ يياجر إلى

دار اإلسبلـ فقتؿ عف طريؽ الخطأ ،فبل دية فيو ،وانما كفارتو تحرير رقبة مؤمنة ،وكذلؾ إذا كاف مسمماً
ودخؿ دار الحرب فقتؿ خطأ ،فبل دية وال تجب إال الكفارة فقط(ٗ).

ﱣ ﱤ ىذه
ﱤ
يقوؿ اإلماـ القرطبي :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
مسألة المؤمف يقتؿ في ببلد الكفار أو في حروبيـ عمى أنو مف الكفار"(٘).

ﱣﱤ
ﱤ
ويقوؿ اإلماـ البيضاوي :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
أي فإف كاف المؤمف المقتوؿ مف قوـ كفار محاربيف ،أو في تضاعيفيـ ولـ يعمـ إيمانو فعمى قاتمو الكفارة دوف

الدية ألىمو إذ ال وراثة بينو وبينيـ وألنيـ محاربوف"(.)ٙ

وقاؿ ابف كثير في تفسيرىا" :إذا كاف القتيؿ مؤمناً ،ولكف أولياءه مف الكفار أىؿ حرب ،فبل دية ليـ ،وعمى
القاتؿ تحرير رقبة مؤمنة ال غير"(.)ٚ

)ٔ( مسائؿ اإلماـ أحمد واسحاؽ بف راىويو.ٖٛ٘ٛ/ٛ
)ٕ( الغرة المنيفة ص.ٔٙٛ
)ٖ( اختبلؼ الداريف وآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسبلميةٕ.ٖٕٕ/
)ٗ( المغني.ٕٕٚ/ٛ

)٘( تفسير القرطبي٘.ٖٕٖ/
) (ٙتفسير البيضاويٕ.ٜٓ/
) (ٚتفسير ابف كثيرٕ.ٖٖٓ/

ٔٛ

يتبيف مف شرح المفسريف لآلية الكريمة أنو ال داللة لكـ فييا عمى أنو ال قصاص عمى القاتؿ المتعمد في دار
الحرب؛ ألف اآلية وردت في قتؿ الخطأ.
ٕ -حديث أسامة بف زيد رضي اهلل عنيما يرد عميو مف وجوه:
األوؿ :لـ يوجب النبي



عمى أسامة



القصاص أو الدية؛ ألف قتؿ المسمـ كاف أثناء المعركة مع الكفار،

وقتاؿ الكفار مأذوف فيو ،والفعؿ المأذوف فيو ال ضماف فيو ،فكاف فعؿ أسامة مأذوف فيو ،فبل ضماف عميو
كالطبيب.
الثاني :إ ف المقتوؿ كاف مف العدو قبؿ أف يسمـ ،ولـ يكف لو ولي مف المسمميف يأخذ ديتو ،وىذا ما يدؿ عميو
قولو تعالى :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ(ٔ).
الثالث :إف أسامة



ﳀﱤ(ٕ) ،فكاف معذو اًر
ﳁ
قتمو متأوالً لقولو تعالى :ﱥﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ


قصاصاً ،وال دية ،العتقاده أف ذلؾ القتيؿ لما نطؽ بالشيادة إنما كاف

ليذا التأويؿ ،ولـ يوجب عميو النبي

الرابع :إف القصاص سقط عف أسامة

ألف القتؿ لـ يكف عمداً عدواناً؛ بؿ كاف مف باب الخطأ ،وسقطت

خوفاً مف السيؼ ،ولـ يكف تحريـ القتؿ حينيا معموماً لدى أسامة.


الدية ألنو مف قوـ ىـ عدو لممسمميف كما في اآلية(ٖ).

ٖ -الحديث الثاني والثالث ال داللة فييما عمى ما ذىبتـ إليو؛ ألف غاية ما تدؿ عميو ىو وجوب اليجرة عمى
المسمـ المقيـ في دار الكفر إلى دار اإلسبلـ إذا لـ يأمف عمى دينو ونفسو ومالو؛ وألف القتؿ الذي حصؿ
فييما كاف مف باب الخطأ ،وعندئذ يسقط القصاص ،وقولكـ بأف تب أر النبي



منو يوجب ىدر دمو ال

يصح؛ ألف النبي
َغ ا
س ِم انا"(ٗ) ،فمـ يوجب ذلؾ إىدار دـ المسمـ الذي يغش(٘).
ش َنا َفمَ ْي َ
ٗ -السرية التي أسرعت بالقتؿ في خثعـ وىـ معتصموف بالسجود ،ىـ متأولوف ،فيـ قتموا خطأ ببل شؾ فسقط


إنما تب أر مف أفعالو ولـ ييدر دمو كما ورد في حديث رسوؿ اهلل



اؿَ " :و َم ْف
قَ َ

القود ،ثـ نظرنا فييـ فوجدناىـ كميـ في دار الحرب في قوـ عدو لنا ،فسقطت الدية بنص القرآف ،وبقيت

الكفارة(.)ٙ

٘ -الجواب عف قياسكـ بأنو دـ لـ يحقف في دار اإلسبلـ فمـ يضمف في دار الحرب كالحربي ،يرد عميو بأف
ىذا دـ محقوف فمـ يكف الختبلؼ الدار تأثير ،ودـ الحربي مباح فبل يكف الختبلؼ الدار تأثير(.)ٚ

)ٔ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ
)ٕ( سورة غافر :آية٘.ٛ
)ٖ( فتح البارئٕ ،ٜٔٙ/الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،ٕٔ٘/ٔٙعمدة القاري.ٕٕٚ/ٔٚ

)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب اإليماف ،باب قوؿ النبي " :مف غشنا فميس منا"ٔ.ٜٜ/
)٘( بحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
) (ٙالمحمىٓٔ.ٖٜٙ/
) (ٚبحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/

ٕٛ

 -ٙاستداللكـ بالقياس بأنو مقتوؿ في دار الحرب فمـ يستحؽ فيو قود كأىؿ الحرب؛ يرد عميو بأف دار الشرؾ
لـ تبح دمو وأباحت دـ المشرؾ(ٔ).

 -ٚيناقش استداللكـ مف المعقوؿ بأننا ال نسمـ إسقاط القصاص عف القاتؿ في دار الكفر لعدـ الوالية والقدرة
عمى إقامة القصاص في دار الكفر ،فاإلماـ بحسب استطاعتو يقيـ الحدود في دار الكفر إف استطاع أف
يقيمو ،واذا لـ تكف لو القدرة الكافية عمى إقامتو في دار الكفر ،فمو تأخيره حتى الرجوع إلى دار اإلسبلـ،
فالقصاص ال يسقط عف القاتؿ عمداً بأية حاؿ مف األحواؿ ال في دار الكفر وال في دار اإلسبلـ ،إال إذا

ورضوا بالدية(ٕ).
عفا أولياء المقتوؿ
ّ
 -ٛال نسمـ بأف كوف القتؿ في دار الكفر يورث شبية ومع وجودىا يسقط القصاص؛ ألف الشبية التي يسقط
بيا القصاص ىي الشبية في الفعؿ الذي حصؿ بو القتؿ ،أو الشبية في القصد إلى القتؿ ،والشبية في

عمد عدواف(ٖ).
الفعؿ قد ُعدمت؛ ألف القتؿ ٌ
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشتيا يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو قوؿ جميور الفقياء القائموف بأف

القصاص ال يسقط عف القاتؿ المتعمد في دار الكفر ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة األدلة التي استدؿ بيا جميور الفقياء وسبلمتيا مف الردود والمناقشات ،حيث استدلوا بعموـ اآليات
واألحاديث الدالة عمى وجوب إقامة القصاص عمى الجاني ،والتي لـ تفرؽ بيف كوف الجريمة ارتكبت في دار

الكفر أو في دار اإلسبلـ ،ولـ يرد نص صحيح صريح يقوى عمى تخصيص ىذا العموـ.
ٕ -أدلة الحنفية غير مسمـ بيا وقد أمكف الرد عمييا ومناقشتيا.

ٖ -األخذ برأي جميور الفقياء يتفؽ مع الحكمة التي مف أجميا شرع القصاص.
ٗ -األخذ برأي الحنفية يفتح باب انتشار الجرائـ مف ضعاؼ اإليماف والمتستريف باإلسبلـ ،الذيف يستغموف
الفرص ،وىذا يعني استباحة أرواح مبلييف المسمميف المذيف يعيشوف في الدوؿ الغربية.

٘ -سد باب الذرائع الستباحة قتؿ المسمـ في دار الحرب ىروباً مف القصاص.

 -ٙإقامة جرائـ القصاص وغيرىا في دار الكفر إذا قدر اإلماـ عمى ذلؾ تحقيقاً ألعظـ األىداؼ ،وىو
مشاىدة األعداء لعدالة اإلسبلـ وسماحتو ،وأف جزاء القاتؿ ىو القتؿ ،وربما يحمميـ ذلؾ عمى اعتناؽ أحكامو

في عدالتو وسماحتو ،وكونو أصمح األدياف عمى وجو األرض.

ٚػ االتفاقات الدولية الموقعة بيف الدوؿ اليوـ تتيح لمدولة أف تطمب مف الدوؿ األخرى تسميـ أحد مواطنييا إذا
ارتكب جناية خارج حدود الدولة عف طريؽ اإلنتربوؿ الدولي ،وىذا لمدوؿ المنظمة لئلتفاقية.

 -ٛفي الدوؿ الغربية ينفذ قانوف اإلعداـ بدوف عفو مف العاقمة ،ويقتؿ المسمـ بالمسمـ والكافر بالمسمـ.
)ٔ( الحاوي الكبيرٖٔ.ٙ٘/
)ٕ( اختبلؼ الداريف وأثره في أحكاـ الشريعة اإلسبلميةٕ.ٖٔٛ/
)ٖ( المرجع السابؽٕ.ٖٔٛ/

ٖٛ

المطمب الثاني :إقامة الحدود في الثغور والغزو.
وفيو فرعاف:
الفرع األوؿ :إقامة الحدود في الثغور:

اتفؽ الفقياء(ٔ) عمى أف الحدود والقصاص تقاـ في الثغور(ٕ)؛
ضي المَّو ع ْنيما بِِإقَام ِة اْلح ّْد عمَى أَبِي ج ْن َد ٍؿ ،وص ِ
ِ
اح َب ْي ِو
َ
َ َ َ
َ َ
ُع َب ْي َدةَ َر َ ُ َ ُ َ
الحاجة داعية إلى زجر أىميا كالحاجة إلى زجر غيرىـ(٘).

ألنيا دار إسبلـ(ٖ) ،وقد كتب عمر إِلَى أَبِي
ِفي ُشر ِب اْل َخم ِر ،و َكاُنوا بِِإ َز ِ
اء اْل َع ُد ّْو(ٗ)؛ وألف
ْ
ْ َ

الفرع الثاني :إقامة الحد عمى المسمـ في دار الحرب:
اختمؼ الفقياء في إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب عمى ثبلثة أقواؿ:
القوؿ األوؿ :ال تقاـ الحدود والقصاص في دار الحرب ،ولو بعد الرجوع إلى دار اإلسبلـ ،إال إذا كاف الغزو
مع الخميفة أو إماـ مصر أو الشاـ أو ما أشبو ذلؾ ،فيقيـ الحدود في عسكره ،وىو قوؿ الحنفية(.)ٙ

القوؿ الثاني :يجب عمى اإلماـ إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب ،وىو قوؿ المالكية

()ٚ

والشافعية(.)ٛ

القوؿ الثالث :تجب إقامة الحدود والقصاص ،ولكنيا ال تقاـ في دار الحرب ،وتقاـ بعد الرجوع مف دار

الحرب ،وىو قوؿ الحنابمة(.)ٜ
األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بمنع إقامة الحدود والقصاص عمى مف ارتكبيا في دار الحرب،
بالسنة والمعقوؿ.
)ٔ( بدائع الصنائع ،ٖٔٔ/ٚالنوادر والزياداتٗٔ ،ٗٙٓ/بحر المذىب ٖٔ ،ٕٙٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖٖٔ/المبدع
في شرح المقنع ،ٖٛٓ/ٚكشاؼ القناع.ٜٛ/ٙ
)ٕ( الموضع الذي يخاؼ منو ىجوـ العدو ،أي دخوؿ العدو في ببلد اإلسبلـ ،أسيؿ المدارؾٕ.ٗ/
)ٖ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٖٖٔ/

)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الصغير ،كتاب السير ،باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريـ الربا
فيياٖ ،ٕٗٓ/ولـ أجد مف حكـ عميو فيما توفر لي مف كتب.

)٘( المبدع في شرح المقنع.ٖٛٓ/ٚ
) (ٙالمبسوط ،ٜٜ/ٜبدائع الصنائع ،ٖٔٔ/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٕ ،ٖٗٚ/االختيار لتعميؿ المختارٗ.ٜٔ/
) (ٚالتيذيب في اختصار المدونةٗ ،ٗ٘ٓ/النوادر والزياداتٗٔ ،ٗٙٓ/عيوف المسائؿ صٖٖٕ ،اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ
الخبلؼٕ.ٜٖٗ/
) (ٛاألـ ،ٖٚٗ/ٚالبيافٕٔ ،ٜٔٛ/تكممة المجموع لممطيعي ،ٖٖٜ/ٜٔكفاية النبيو.ٕٕٔ/ٔٚ
) (ٜالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖٖٔ/عمدة الفقو ص ،ٖٔٙالمبدع في شرح المقنع ،ٖٜٚ/ٚكشاؼ القناع.ٛٛ/ٙ
ٗٛ

أولً -السنة:
(ٔ)
ت َّ
طعُ األ َْي ِدي ِفي ال َغ ْز ِو"(ٕ).
النبِ َّي َ يقُو ُؿَ " :ل تُ ْق َ
ٔ -عف ُب ْس ِر ْب ِف أ َْر َ
طاة  قَ َ
اؿَ :س ِم ْع ُ
ويمحؽ بو باقي الحدود
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في منع إقامة حد القطع في الغزوُ ،
والقصاص(ٖ).

ود ِفي َد ِ
َىمُ َيا ِبا ْل َع ُد ِّو "(ٗ).
ٕ -عف زيد بف ثابت  قَ َ
ؽأْ
ار ا ْل َح ْر ِب َم َخافَ َة أ ْ
َف َي ْم َح َ
اـ ا ْل ُح ُد ُ
اؿَ " :ل تُقَ ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في منع إقامة الحدود في دار الحرب ،والمنع ال يراد لعينو
بؿ لبلستيفاء ،وقد انعدـ المستوفي؛ ألنو ال يممؾ إقامة الحد عمى نفسو وليس لئلماـ والية عمى مف في دار

الحرب ليقيـ عميو الحد فامتنع الوجوب النعداـ المستوفي(٘).
ثانياً -المعقوؿ(:)ٙ

ٔ -ألف اإلماـ ال يقدر عمى إقامة الحدود في دار الحرب لعدـ الوالية.

ٕ -ال يقاـ الحد بعد الرجوع إلى دار اإلسبلـ ،ألف الفعؿ لـ يقع موجباً أصبلً ،لتعذر االستيفاء.
ٖ -ألف كونو في دار الحرب أورث شبية في الوجوب ،والقصاص ال يجب مع الشبية.

ٗ -لو غ از الخميفة أو أمير الشاـ ،فإنو يقيـ الحدود؛ ألف إقامة الحدود إلى اإلماـ ،وتمكنو اإلقامة بما لو مف
القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادىا لو.

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بإقامة الحدود والقصاص عمى مف ارتكبيا في دار الحرب بالكتاب

والسنة والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﲀ ﱤ(.)ٚ
ﲁ
ﭧﭐﭨ ﭐﱥﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
س ِر ْب ِف أ َْرطَاة :بسر بضـ الباء وسكوف السيف ،واسمو :عمرو بف عويمر بف عمراف ،الصحابي ،أبو عبد الرحمف القرشي،
)ٔ( ُب ْ
العامري ،نزيؿ دمشؽ ،روى عنو :جنادة بف أبي أمية ،وأيوب بف ميسرة ،وأبو راشد الحبراني ،توفي بالشاـ أياـ عبد الممؾ بف

مرواف ،أسد الغابةٔ ،ٖٖٚ/سير أعبلـ النببلءٗ ،ٕٗ٘/تاريخ بغدادٔ.٘ٛٓ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ الترمذي في سننو ،أبواب الحدود ،باب ما جاء أف ال تقطع األيدي في الغزوٗ ،ٖ٘/وقاؿ :حديث
غريب ،المصدر نفسو.
)ٖ( مرقاة المفاتيح.ٕٖٙٓ/ٙ
)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب السير ،باب مف زعـ ال تقاـ الحدود في أرض الحرب حتى
يرجع ،ٔٚٛ/ٜوقاؿ الشيخ عبد المعطي أميف قمعجي :منقطع ،السنف الصغير لمبييقيٖ.ٕٗٓ/
)٘( المبسوط.ٜٜ/ٜ
) (ٙبدائع الصنائع.ٖٔٔ/ٚ
) (ٚسورة البقرة :آية.ٔٚٛ

٘ٛ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :يدؿ ظاىر اآلية عمى وجوب القصاص ولـ تفرؽ بيف مكاف ومكاف أو زماف

وزماف(ٔ).

ثانياً -السنة:
يب وا ْلب ِع ِ
ِ
ِِ
يد،
ض ِر َوال ا
يموا ا ْل ُح ُد َ
عف ُع َب َ
ود ِفي ا ْل َح َ
سفَ ِر َعمَى ا ْلقَ ِر ِ َ َ
ادةَ ْب ِف الصَّامت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :أَق ُ
وَل تُبالُوا ِفي ِ
اهلل لَ ْو َم َة َل ِئٍـ"(ٕ).
َ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في األمر بإقامة الحدود في السفر ،فيو دليؿ عمى الجواز،
والسفر يشمؿ سفر الغزو(ٖ).

ثالثاً -المعقوؿ:

ألف كؿ دار وجب الحد فييا إذا كاف ىناؾ إماـ ،وجب واف لـ يكف إماـ كدار اإلسبلـ (ٗ).
ّٔ -
اعتبار
ٕ -ألف القود حؽ يجب بالقتؿ في دار اإلسبلـ فوجب أف يجب بو في دار الحرب كالدية والكفارة ،و ًا
(٘)
بالردة في دار الحرب .
أدلة أصحاب القوؿ الثالث:

استدؿ أصحاب القوؿ الثالث عمى قوليـ بإقامة الحدود والقصاص عمى مف ارتكبيا في دار الحرب بعد

الرجوع منيا باألثر والمعقوؿ:

أولً -األثر:
ش وَال س ِري ٍ
ِ
ِ
َحو ِ
َّة َرُج ًبل ِم َف
ص بف حكيـ ،عف أبيو ،أف عمر كتب لمناس" :أ ْ
َف َال َي ْجم َد َّف أَم ُير َج ْي ٍ َ َ
َع ِف ْاأل ْ َ
ِِ
ب قَ ِاف ًبل لِ َئ َّبل تَ ْح ِممَوُ َح ِمَّيةُ َّ
يف َح ِّدا و ُىو َغ ٍاز َحتَّى َي ْقطَ َع َّ
الش ْيطَ ِ
ؽ بِاْل ُكفَّ ِار"(.)ٙ
اف فََيْم َح َ
الد ْر َ
اْل ُم ْسمم َ
َ َ
وجو الدللة مف األثر :األثر نص في منع إقامة الجمد في الغزو ،ويمحؽ بو باقي الحدود ،وتأخير إقامتيا
لمعودة مف الغزو(.)ٚ
ثانياً -المعقوؿ:

ٔ -ألنو ال يؤمف أف يحممو الخوؼ مف الحد ،فيمحؽ بالكفار ،فيجب تأخيره(.)ٛ

)ٔ( البيافٕٔ.ٜٔٛ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب السير ،باب إقامة الحدود في أرض الحرب ،ٔٚٚ/ٜلـ أجد مف
حكـ عميو فيما تيسر لي مف كتب.

)ٖ( تكممة المجموع لممطيعي.ٖٖٜ/ٜٔ
)ٗ( اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼٕ ،ٜٖٗ/البيافٕٔ.ٜٔٛ/
)٘( اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼٕ.ٜٖٗ/
) (6األثر أخرجو اإلماـ سعيد بف منصور في سننو  ،كتاب الجياد ،باب كراىية إقامة الحدود في أرض العدٕ ،ٕٖ٘/ولـ أجد
مف حكـ عميو فيما تيسر لي مف كتب.

) (ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٖٖٔ/
) (ٛالمرجع السابؽ ،المبدع في شرح المقنع.ٖٜٚ/ٚ
ٛٙ

ٕ -فإذا قفؿ وخرج مف دار الحرب ،أقيـ عميو حد ما فعؿ في دار الحرب؛ ألنو واجب لوجود سببو ،تأخر
لعارض زاؿ بقفولو ،فتجب إقامتو ،كما لو أخر لمرض(ٔ).

ٖ -ألنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم اآليات واألخبار ،فإن تأخيره لعارض من مرض أو
شغل جائز ،فإذا زال أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعارض(ٕ).

المناقشة:

تُناقش أدلة أصحاب القوؿ األوؿ بما يمي:
ٔ -استداللكـ بالحديث واألثر ال يصح؛ ألف الحديث غريب واألثر منقطع ،فيي أدلة ضعيفة ال تقوى
أماـ ظواىر النصوص التي استدؿ بيا اآلخروف.

ٕ -التفرقة بيف وجود الخميفة أو أمير المصر ووجود غيره تفرقة ال تستند إلى دليؿ ،فيي ال تصح ،وألف
النصوص اآلمرة بإقامة الحد ال تفرؽ بيف أمير وأمير.

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بمنع اقامة الحدود في الغزو واقامتيا بعد

الرجوع مف الغزو بما يمي:

استداللكـ بالخبر المروي عف عمر ال يصح ،واف صح فيو أنو أمر بذلؾ لئبل يقع التشاغؿ بإقامتيا عف

تدبير الحرب وجياد العدو(ٖ).

رأي الباحث:

يرى الباحث أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثالث وىـ الحنابمة أولى باإلعتبار ،وذلؾ لما يمي:

ٔ -تأخير إقامة الحد في أرض الغزو منعاً لمفساد الذي قد يحدث مف لحاؽ الجاني بأىؿ الشرؾ.
ٕ -إعماؿ لمنصوص بإقامة الحد والتي لـ تفرؽ بيف مكاف ومكاف.

ٖ -ألف ىذا القوؿ فيو جمعاً بيف القوليف ،يقوؿ اإلماـ الشوكاني :وحديث عبادة بف الصامت  ...يشيد
لصحتو عمومات الكتاب والسنة واطبلقاتيما لعدـ الفرؽ فييا بيف القريب والبعيد والمقيـ والمسافر ،وال
معارضة بيف الحديثيف ألف حديث بسر أخص مطمقاً مف حديث عبادة ،فيبنى العاـ عمى الخاص ،وبيانو
أف السفر المذكور في حديث عبادة أعـ مطمقًا مف الغزو المذكور في حديث بسر؛ ألف المسافر قد يكوف
غازياً وقد ال يكوف ،وأيضاً حديث بسر في حد السرقة ،وحديث عبادة في عموـ الحد(ٗ).

ٗ -ألف الجريمة شر وفساد في األرض ،أينما كاف محؿ ارتكابيا ،سواء ارتكبت في دار اإلسبلـ ،أو في دار
الحرب ،وال بد أف يترتب عمييا العقاب ،وتعذر العقاب المانع ال يسقط العقاب ،وانما ينتظر إمكاف
استيفائو ،كالمديف إذا تعذر استيفاء الديف منو ،فالديف ال يسقط ،وانما يتأخر االستيفاء ،فكذلؾ إذا تعذر

استيفاء الحدود في دار الحرب ،فبل تسقط ،وانما تؤخر إلى دار اإلسبلـ(٘).

)ٔ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٖٖٔ/

)ٕ( المبدع في شرح المقنع ،ٖٜٚ/ٚكشاؼ القناع.ٜٛ/ٙ
)ٖ( بحر المذىبٖٔ.ٕٜٙ/
)ٗ( نيؿ األوطار.ٔٙٗ/ٚ

)٘( اختبلؼ الداريف وآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسبلميةٕ.ٖٜٙ/
ٛٚ

الح َرـ
المطمب الثالث :القصاص مف الجاني عمى النفس في َ

ليس الستيفاء القصاص في النفس مكاف معيف ،فيقتص مف الجاني في أي مكاف إال أنو إذا التجأ الجاني
إلى الحرـ ،فقد اختمؼ الفقياء في إقامة القصاص عميو.
تحرير محؿ النزاع:
(ٔ)
يؤمف؛ ألنو ىتؾ حرمة الحرـ ورد األماف؛
اتفؽ الفقياء َعمَى أف مف َجنى في الحرـ يقاد منو فيو والُ َّ
وألف أىؿ الحرـ ،يحتاجوف إلى الزجر عف الجنايات ،رعاية لحفظ مصالحيـ ،كحاجة غيرىـ ،فوجب أف تشرع

الزواجر في حقيـ(ٕ).
يقوؿ الفاسي" :وأجمعوا أف مف قتؿ في الحرـ قتؿ فيو"(ٖ).
ثـ لجأ إليو ىؿ ُيقتص منو في الحرـ ،أـ ال ،عمى قوليف:
واختمفوا فيمف ارتكب جناية خارج الحرـَّ ،
القوؿ األوؿ :ال يجوز أف يقتص مف الجاني الذي جنى في ِ
الحػؿ إذا لجػأ إلػى الحػرـ ،ويمجػأ إلػى الخػروج منػو
(ٗ)

والحنابمة(٘).

باليجر وترؾ المبايعة حتى يخرج فَُيقتَص منو في الحؿ ،وىو قوؿ الحنفية
القوؿ الثاني :يجوز أف يقتص مف الجاني إذا الذ إليو ،وىو قوؿ المالكية( )ٙالشافعية(.)ٚ
سبب اختالؼ الفقياء في ىذه المسألة:

يرجع سبب اختبلؼ إلى تعارض األدلة التي استند إلييا الفريقيف ،حيث استند أصحاب القوؿ األوؿ إلى
بعض اآليات واألحاديث التي توجب األماف لمف دخؿ الحرـ ،بينما استدؿ أصحاب القوؿ الثاني بعموـ
ظواىر النصوص التي توجب القصاص دوف تفريؽ بيف مكاف أو مكاف.
األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ جواز القصاص مف الجاني إذا َج َنى في الحؿ ثـ لجأ إلى الحرـ
بالكتاب والسنة واألثر والمعقوؿ:
)ٔ( الجػ ػ ػػامع الصػ ػ ػػغير وشػ ػ ػػرحو النػ ػ ػػافع الكبيػ ػ ػػر ص ،٘ٔٛحاشػ ػ ػػية ابػ ػ ػػف عابػ ػ ػػديفٕ ،ٕٙ٘/أحكػ ػ ػػاـ الق ػ ػ ػرآف لمجصػ ػ ػػاصٕ،ٕٚ/
الػػذخيرةٕٔ ،ٖٖٗ/التوضػػيح لشػػرح الجػػامع الصػػحيحٖ ،ٕ٘٘/الحػػاوي الكبيػػرٕٔ ،ٕٕٔ/بحػػر المػػذىبٕٔ ،ٕٓٔ/مغنػػي المحتػػاج

٘ ،ٕٜٚ/اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد ص ،ٗٚٛالمغني ،ٖٔٓ/ٜالعدة شرح العمدة صٕ.ٜ٘
)ٕ( الذخيرةٕٔ ،ٖٗٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٚٚ/
)ٖ( اإلقناع في مسائؿ اإلجماعٕ.ٕٚٗ/

)ٗ( الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير ص ،٘ٔٛالمبسوطٓٔ ،ٜ٘/بدائع الصنائع ،ٔٔٗ/ٚحاشية ابف عابديفٕ.ٕٙ٘/

)٘( الكػ ػػافي فػ ػػي فقػ ػػو اإلمػ ػػاـ أحمػ ػػدٖ ،ٕٚٚ/المغنػ ػػي ،ٔٓٓ/ٜعمػ ػػدة الفقػ ػػو ص ،ٖٔٙالعػ ػػدة شػ ػػرح العمػ ػػدة صٔ ،ٜ٘كشػ ػػاؼ
القناع.ٛٚ/ٙ
) (ٙالتفريعٕ ،ٕٓٙ/الذخيرةٕٔ ،ٖٗٛ/الشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٙٔ/منح الجميؿ.ٚٙ/ٜ
) (ٚالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/بحر المذىبٕٔ ،ٕٓٔ/مغني المحتاج٘.ٕٜٚ/
ٛٛ

أولً -الكتاب:

ٔ -ﭧﭐﭨ ﱥﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲛﱤ (.)1
ﲜ
ﲖﲘﲙﲚ
ﲗ
ﲛ ﱤ خبر أريد بو األمر؛ فوجب بيذه
ﲜ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :قولو تعالى ﱥﲘ ﲙ ﲚ
اآلية أف يكوف داخمو آمناً ،وليس قتمو فيو أمناً فمف دخؿ الحرـ يقتضي أمنو عمى نفسو سواء كاف جانياً قبؿ
دخولو أو جنى بعد دخولو ،إال أف الفقياء متفقوف عمى أنو مأخوذ بجنايتو في الحرـ في النفس وما دونيا،
وىو أمر لنا بإيمانو وحظر دمو ونيي عف قتمو(ٕ).

ٕ -ﭧﭐﭨﭐﱥﭐﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱤ (ٖ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :تدؿ عمى حظر قتؿ مف لجأ إلى الحرـ واف كاف مستحقًا لمقتؿ قبؿ دخولو(ٗ).
ثانياً -السنة:
ِ ِ
ٔ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما :أ َّ
َح ٍد قَ ْبمِي َولَ
َف رسوؿ اهلل  ،قاؿ" :إِ اف الما َو َح ارَـ َم اك َةَ ،ولَ ْـ تَح اؿ أل َ
ِ
ِأل ٍ ِ
اع ًة ِم ْف َن َي ٍ
ار"(٘).
س َ
َ
َحد َب ْعديَ ،وِا ان َما َحما ْت لي َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :ظاىر ىذا الحديث يقتضي حظر قتؿ البلجئ إليو والجاني فيو ،إال أف

الجاني فيو ال خبلؼ فيو أنو يؤخذ بجنايتو فبقي حكـ المفظ في الجاني إذا لجأ إليو(.)ٙ
اس عمَى ِ
اهلل َع از َو َج اؿ
ٕ -عف عمرو بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده ،قاؿ :قاؿ رسو ُؿ اهلل " :إِ اف أ ْ
َعتَى ال ان ِ َ
اىِمي ِ
وؿ( )ٚا ْلج ِ
م ْف قَتَ َؿ ِفي حرِـ ِ
اهلل ،أ َْو قَتَ َؿ َغ ْير قَ ِاتمِ ِو ،أ َْو قَتَ َؿ ِب ُذ ُح ِ
اة"(.)ٛ
َ
َ
ََ
َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث يحظر بعمومو قتؿ كؿ مف كاف في الحرـ ،فبل يخص منو شيء
إال بداللة(.)ٜ

ثالثاً -األثر:
ِ
ث َح َدثًا ِفي َغ ْي ِر اْل َح َرِـ ،ثَُّـ لَ َجأَ إِلَى اْل َح َرِـ" :لَ ْـ
َح َد َ
يم ْف أ ْ
ٔ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ،ف َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ َعمَ ْي ِو َما َعمَ ْي ِوَ ،و َما
ُي َب َاي ْعَ ،ولَ ْـ ُي ْؤَذَ ،حتاى َي ْخ ُر َج م َف ا ْل َح َرـ ،فَإ َذا َخ َر َج م َف ا ْل َح َرـ ،أُخ َذ َوأُق َ
ث ِف ِ
ِ ِ
ش ْي ٍء"(ٓٔ).
َح َد َ
يو ِم ْف َ
يـ َعمَ ْي ِو َما أ ْ
ا ْل َح َرـ ،أُق َ

ُي َكما ْـَ ،ولَ ْـ
ث ِفي
َح َد َ
أْ

)ٔ( سورة آؿ عمراف :آية.ٜٚ،ٜٙ
)ٕ) أحكاـ القرآف لمجصاصٕ ،ٖٓٗ/المغني.ٔٓٔ/ٜ
)ٖ( سورة العنكبوت :آية.ٙٚ
)ٗ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٚ/
)٘( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب البيوع ،باب ما قيؿ في الصواغٖ.ٙٓ/
) (ٙأحكاـ القرآف لمجصاصٕ ،ٖٓٙ/المغني.ٕٔٓ/ٜ
) (ٚالذحؿ :الحقد والعداوة ،يقاؿ طمب ب َذ ْحمِ ِو ،أي بثأره ،والجمع ذحوؿ وأذحاؿ ،مختار الصحاح صٕٔٔ.
) (ٛالحديث أخرجو اإلماـ أحمد في مسندهٔٔ ،ٖٚٓ/وقاؿ أحمد محمد شاكر :الحديث إسناده صحيح ،المصدر نفسو.
) (ٜأحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٙ/
)ٓٔ( الحديث أخرجو اإلماـ األزرقي في أخبار مكة ،باب ما جػاء فػي القاتػؿ يػدخؿ الحػرـٕ ،ٖٔٛ/لػـ أجػد مػف حكػـ عميػو فيمػا
تيسر لي مف كتب.
ٜٛ

ِ
آب ِائ َنا ِفي ا ْل َح َرِـ لَ ْـ َن ْقتُ ْم ُو"(ٔ).
ٕ -عف عطاء ،عف ابف عمر ،وابف عباس  ،قَ َ
اال" :لَ ْو َو َج ْد َنا قَات َؿ َ
وجو الدللة مف األثريف :اطبلؽ المنع مف ابف عباس وابف عمر رضي اهلل عنيما مف قتؿ مف الذ إلى الحرـ
يدؿ عمى عمميما بيذا الحكـ وىو تحريـ قتؿ مف التجأ إليو ،وال يكوف ىذا الحكـ إال عف توقيؼ مف رسوؿ

اهلل.

رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -ألف حرمة الحرـ منتشرة عف حرمة الكعبة ،فمما لـ يجز قتمو في الكعبة لـ يجز قتمو فيما انتشرت حرمتيا
إليو مف جميع الحرـ.

فمما حرـ قتؿ الصيد إذا ألجأ لمحرـ كاف قتؿ اآلدمي أشد
ٕ -حرمة اآلدمي أغمظ وأشد مف حرمة الصيدَّ ،
تحريماً.

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بجواز استيفاء القصاص مف الجاني خارج الحرـ إذا لجأ إليو بالكتاب

والسنة والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﲀﱤ
ﲁ
ٔ -ﭧﭐﭨ ﱥﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

(ٕ)

.

ٕ -ﭧﭐﭨ ﱥﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱤ (ٖ).
وجو الدللة مف اآليتيف الكريمتيف :دلت اآليتاف عمى وجوب القصاص عمى القاتؿ في كؿ مكاف؛ ألف

الخطاب عاـ لكؿ حالة مف حاالت القتؿ ،إذا كاف عمداً ،ولـ تخص داخؿ الحرـ أـ خارجو ،فيدخؿ تحت

عموميا القاتؿ إذا لجأ إلى الحرـ ،فيجب عميو القصاص ،وايجاب القصاص أمر مطمؽ ولـ يخص بو مك ًانا

دوف مكاف(ٗ).

ثانياً -السنة:

الح َرَـ لَ ُي ِعي ُذ
ٔ -عف أبي ُش َرْي ٍح أف َع ْمرو بف سعيد ،قَ َ
اؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " إِ اف َ
ار ِب ُخ ْرَب ٍة(.)ٚ(")ٙ
فَ ًّا

(٘)

ع ِ
اص ًياَ ،ولَ فَ ًّا
ار ِب َدٍـَ ،ولَ
َ

)ٔ( األثر أخرجو اإلماـ ابف أبي شيبة في مصنفو ،كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود والقود في الحرـ٘ ،٘٘ٗ/لػـ أجػد مػف حكػـ
عميو فيما تيسر لي مف كتب.
)ٕ( سورة البقرة :آية.ٔٚٛ
)ٖ( سورة المائدة :آية٘ٗ.

)ٗ( التوضيح لشرح الجامع الصحيحٕٔ ،ٖٜٚ/أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٕٛ/
الحد عميو ،فتح السبلـٗ.ٖٗٗ/
)٘( ال تعصـ العاصي عف إقامة ّ
) (ٙالخربة :بالخاء بالمعجمة والراء الميممة .قيؿ :الخيانة ،وقيؿ :البمية ،وقيؿ السرقة ،وأصميا في سرقة اإلبؿ ،فتح
السبلـٗ.ٕٖٗ/

) (ٚالحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال يعضد شجر الحرـٖ.ٔٗ/
ٜٓ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إنو دليؿ ظاىر عمى أف الحرـ ال يعصـ مف إقامة واجب ،وال يؤخر ألجمو
عف وقتو(ٔ).

ودي َوِا اما أف ُيقَاد"(ٕ).
ٕ -عف أبي ىريرة أف النبي  قاؿ " َم ْف قُِت َؿ لَ ُو قَ ِتي ٌؿ فَ ُي َو ِب َخ ْي ِر ال انظَ َرْي ِف :إِ اما ُي َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :بيف النبي  أف ولي المقتوؿ مخير بيف القصاص والدية دوف تأخير،

مكانا دوف مكاف(ٖ).
اء أكاف القاتؿ في الحؿ أـ في الحرـ والقصاص أمر مطمؽ لـ يخص بو ً
سو ً
(ٗ)
ِِ ِ
َّ
اؿْ :اب ُف َخطَ ٍؿ
اءهُ َرُج ٌؿ ،فَقَ َ
ٖ -عف أنس " :أف النبي َ د َخ َؿ َمكةََ ،و َعمَى َأرْسو اْلم ْغفَُر َ ،فمَ َّما َن َزَعوُ َج َ
اؿ" :اقْتُمُوهُ" (٘).
َستَ ِار اْل َك ْع َب ِة ،فَقَ َ
ُمتَ َعمّْ ٌ
ؽ بِأ ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قاؿ الخطابي" :قتمو  بحؽ ما جناه في اإلسبلـ ،فدؿ عمى أف الحرـ ال
يعصـ مف إقامة واجب وال يؤخره عف زمنو"(.)ٙ

ثالثاً -المعقوؿ(:)ٚ

ٔ -ألف كؿ قصاص جاز استيفاؤه في الحؿ جاز استيفاؤه في الحرـ كالقاتؿ في الحرـ.

ٕ -ألف كؿ قصاص استوفي مف جانبو في الحرـ استوفي منو إذا لجأ إلى الحرـ كاألطراؼ.
ٖ -ألف كؿ موضع كاف محبلً لمقصاص إذا جنى فيو كاف محبلً لو ،واف جنى في غيره.
المناقشة:

أصحاب القوؿ الثاني القائميف بجواز القصاص مف الجاني ،إذا َجنى خارج
أصحاب القوؿ األوؿ
ناقش
َ
ُ
الحرـ ثـ لجأ إليو ،بما يأتي:
ٔ -االستدالؿ بعموـ األدلة القاضية باستيفاء الحدود؛ يجاب أوالً بمنع عموميا لكؿ مكاف وكؿ زماف لعدـ
التصريح بيما ،وعمى تسميـ العموـ فيو مخصص بأحاديث الباب؛ ألنيا قاضية بمنع ذلؾ في مكاف

خاص وىي متأخرة فإنيا في حجة الوداع بعد شرعية الحدود(.)ٛ

ٕ -أما قصة ابف خطؿ وقولو



":اقتموه"؛ أُجيب عنيا بأربعة أوجو:

مسمما وكاف ييجو النبي .
أحدىا :إنو ارتد وقتؿ
ً
ثانييا :إنو لـ يدخؿ في األماف ،فإنو استثناه وأمر بقتمو واف وجد متعمقًا بأستار الكعبة.
)ٔ( نيؿ األوطار.ٖ٘/ٚ
)ٕ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٜ
)ٖ( التوضيح لشرح الجامع الصحيحٕٔ.ٖٜٚ/
القمنسوة ،الصحاح تاج المغةٕ ،ٚٚٔ/لساف العرب٘.ٕٙ/
زرد ينسج مف الدروع عمى قَدر الرأس ،يمبس تحت َ
)ٗ( ال ِم ْغفَُرٌ :
)٘( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب جزاء الصيد باب دخوؿ الحرـ ،ومكة بغير إحراـٖ ،ٔٚ/وأخرجو اإلماـ
مسمـ في صحيحو ،كتاب الحج ،باب جواز دخوؿ مكة بغير إحراـٕ.ٜٜٛ/

) (ٙسبؿ السبلـٕ.ٗٚٛ/
) (ٚالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٔ/بحر المذىبٕٔ.ٕٓٔ/
) (ٛنيؿ األوطار.٘ٗ/ٚ

ٜٔ

ثالثيا :إنو كاف مف محاربي القوـ ،ولـ يكف أسي اًر عادياً(ٔ).

رابعيا :إ ف قتؿ ابف خطؿ ومف ذكر معو فإنو كاف في الساعة التي أحمت فييا مكة لرسوؿ اهلل  واستمرت
مف صبيحة يوـ الفتح إلى العصر وقد قتؿ ابف خطؿ زمف الضحى بيف زمزـ والمقاـ(ٕ).

ٖ -القياس عمى مف فعؿ ما يوجب القتؿ في الحرـ ،ال يستقيـ؛ ألف الجاني فيو ىتؾ حرمتو ،وحرمة اهلل
تعالى ،فيما مفسدتاف ،ولو لـ يقـ الحد عمى الجناة فيو ،لَ َع َّـ الفساد ،في حرـ اهلل(ٖ).
ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بمنع استيفاء القصاص في النفس عمى مف

جنى خارج الحرـ ثـ لجأ إليو ،بما يأتي:

ﲛ ﱤ فيناقش مف عدة أوجو:
ﲜ
ٔ -الجواب عف قولو تعالى :ﱥﭐ ﲘ ﲙ ﲚ
األوؿ  :بأف ىذا كاف في الجاىمية لو أف رجبلً جر كؿ جريرة ثـ لجأ إلى الحرـ لـ يتعرض لو حتى يخرج مف

الحرـ ،فأما في اإلسبلـ فمـ يزده إال شدة ،فمف أصاب حداً في غيره ثـ لجأ إليو أقيـ عميو الحد(ٗ).

الثاني :إنو محموؿ عمى البيت لقولو تعالى :ﱥﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲖﱤ
ﲗ
ﲐﱤ(٘)( ،)ٙفإف قيؿ :فالمراد بو الحرـ؛ ألنو قاؿ :ﱥﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

()ٚ

ومقامو

خارج البيت ال فيو ،فعنو جواباف:

أحدىما :إ ف مقاـ إبراىيـ حجر منقوؿ ال يستقر مكانو ،فيجوز أف يكوف في زمف وضع الحجر في البيت ثـ
أخرج منو.

ثانييما :إنو محموؿ عمى أنو في مقاـ إبراىيـ آيات بينات(.)ٛ

ﲛ ﱤ محموؿ عمى غير الجاني(.)ٜ
ﲜ
الثالث :قولو تعالى :ﱥﭐ ﲘ ﲙ ﲚ
وقد رد ابف العربي عمى استدالليـ بيذه اآلية فقاؿ" :وكؿ مف قاؿ ىذا فقد وىـ مف وجييف:

أحدىما :أنو لـ يفيـ معنى اآلية أنو خبر عما مضى ،ولـ يقصد بيا إثبات حكـ مستقبؿ.

الثاني :أنو لـ يع مـ أف ذلؾ األمف قد ذىب ،وأف القتؿ والقتاؿ قد وقع بعد ذلؾ فييا ،وخبر اهلل سبحانو ال يقع
بخبلؼ مخبره؛ فدؿ عمى أنو في الماضي"(ٓٔ).

)ٔ( التوضيح لشرح الجامع الصحيحٖ.ٕ٘ٙ/
)ٕ( سبؿ السبلـٕ.ٜٗٚ/

)ٖ( تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـ ص.ٖٛٙ
)ٗ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓ٘/
)٘( سورة آؿ عمراف آية.ٜٙ

) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٔ/بحر المذىبٕٔ.ٕٕٓ/
) (ٚسورة آؿ عمراف :آية.ٜٚ

) (ٛالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٔ/بحر المذىبٕٔ.ٕٕٓ/
) (ٜأسنى المطالبٗ.ٖٛ/

)ٓٔ( أحكاـ القرآف البف العربئ.ٖٖٚ/

ٕٜ

ٕ -استداللكـ بقولو تعالى :ﱥﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱤ

(ٔ)

فيو دليمنا؛ ألف مقتضى األمف أف ال

تؤخر فيو الحقوؽ ويعجؿ استيفاؤىا ،واذا أخرت صارت مضاعفة ،فخرج الحرـ عف أف يكوف آمناً(ٕ).

ٖ -الجواب عف قولو" :القاتؿ في الحرـ" محموؿ عمى ابتداء القتؿ ظمماً ببل حؽ ،دوف القصاص ألمريف:
أحدىما :إف القتؿ الوارد في الحديث المنيي عنو في الحرـ ىو القتؿ ظمماً وعدواناً ،أما القتؿ قصاصاً فبل
يدخؿ في عموـ النيي.

ٍ
مستوؼ لحقو ،ومستوفي الحؽ ال
والثاني :إنو جعمو مف أعتى الناس وليس المقتص مف أعتى الناس؛ ألنو
يكوف عاتياً(ٖ).

ﱛﱤ
ﱜ
ٗ -قولكـ بمنع بيعو ىو تحريـ لمبيع وىو مخالؼ لقولو تعالى :ﱥﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

( ٗ)

ِ ِ
ؽ ثَالَ ِث"(٘) ،فيجره محظور ،ومنع
َف َي ْي ُج َر أ َ
سِمٍـ أ ْ
َخاهُ فَ ْو َ
وىجره مخالؼ لقوؿ رسوؿ اهلل " :لَ َيح ُّؿ ل ُم ْ
مف بيعو وىو مباح ،وأخر االقتصاص منو وىو واجب ،فصار في الكؿ مخالفاً لمنص(.)ٙ

رأي الباحث:ﭐ

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشتيا يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو المالكية

والشافعية القائموف بإقامة القصاص عمى الفور وبدوف أي تأخير عمى مف جنى خارج الحرـ ثـ لجأ إليو،
وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة األدلة التي استدلوا بيا حيث استدلوا بعموـ ظواىر النصوص.

ٕ -األخذ بيذا القوؿ يتفؽ مع الحكمة مف القصاص ،وىو ردع الجناة وحماية المجتمع.
ٖ -األخذ برأي مخالفييـ يعني إنشاء مجتمع آمف لممجرميف والجناة.

ٗ -ترجيح اآلخريف لو ،حيث رجح اإلماـ األلوسي ىذا القوؿ فقاؿ" :ولعؿ الرأي الثاني رأي الجميور ىو

الجناة
األوجو واألرجح؛ ألننا لو أخذنا بالرأي األوؿ عمى ما فيو مف وجاىة ألصبح الحرـ مرك اًز الجتماع ُ
والمجرميف ،والختؿ األمف؛ ألف القاتؿ يقتؿ ثـ يفر مف وطنو ويأتي الحرـ؛ ألنو يعمـ أنو يحميو ،وبذلؾ

تنتشر الجرائـ وتكثر المفاسد"(.)ٚ

وكذلؾ ابف العربي حيث قاؿ" :وأما امتناع الحد فيو فقوؿ ساقط؛ ألف اإلسبلـ الذي ىو األصؿ ،وبو اعتصـ
الحرـ ،ال يمنع مف إقامة الحدود والقصاص؛ وأمر ال يقتضيو األصؿ أحرى أال يقتضيو الفرع"(.)ٛ

)ٔ( سورة العنكبوت :آية.ٙٚ

)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٔ/بحر المذىبٕٔ.ٕٕٓ/
)ٖ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٕٔ/
)ٗ( سورة البقرة آية٘.ٕٚ

)٘( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب االستئذاف باب السبلـ لممعرفة وغير المعرفة.ٖ٘/ٛ
) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ.ٕٕٔ/

) (ٚروائع البياف تفسير آيات األحكاـٔ.ٕٗٔ/
) (ٛأحكاـ القرآف البف العربئ.٘ٛ/

ٖٜ

الح َرـ
المطمب الرابع :القصاص مف الجاني عمى ما دوف النفس في َ

صورة المسألة:

إذا َجنى شخص جناية فيما دوف النفس تُوجب القصاص خارج الحرـ ،ثـ لجأ إلى الحرـ فيؿ يجوز أف ُيقتص
مف الجاني داخؿ الحرـ ،أـ ال يجوز ذلؾ؟.
القوؿ األوؿ :إف مف جنى جناية فيما دوف النفس توجب القصاص ،ثـ لجأ إلى الحرـ ،أنو يستوفى منو فيو،
(ٔ)

وىو مذىب الحنفية

(ٕ)

والمالكية

(ٖ)

والشافعية

ورواية لمحنابمة(ٗ).

القوؿ الثاني :إف مف جنى جناية فيما دوف النفس توجب القصاص ،ثـ لجأ إلى الحرـ ،لـ يستوؼ منو فيو،
وىو قوؿ الحنابمة في المذىب(٘).
األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بإقامة القصاص عمى مف جنى خارج الحرـ جناية فيما دوف النفس
توجب القصاص ثـ لجأ إليو بالقياس:
بأف األطراؼ ُيسمؾ بيا مسمؾ األمواؿ ،ومف جنى عمى الماؿ إذا لجأ إلى الحرـ ُيؤخذ منو ،ألنو حؽ العبد،
فكذا يقتص منو في األطراؼ ،بخبلؼ القصاص في النفس؛ ألنو ليس بمنزلة الماؿ(.)ٙ
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بمنع إقامة القصاص عمى مف جنى خارج الحرـ جناية فيما دوف النفس
توجب القصاص ،ثـ لجأ إليو ،بنفس األدلة التي استدلوا بيا بمنع إقامة القصاص عمى مف جنى عمى النفس
خارج الحرـ ثـ لجأ إليو( ،)ٚوقد أوردناىا في المسألة السابقة (.)ٛ

ِ
اسَ ،وَل َي ِح ُّؿ ِل ْم ِر ٍ
الي ْوِـ
ئ ُي ْؤ ِم ُف ِبالماو َو َ
واستدلوا أيضاً بقوؿ النبي " :إِ اف َم اك َة َح ارَم َيا الما ُوَ ،ولَ ْـ ُي َحِّرْم َيا ال ان ُ
َف ي ِ ِ
ِ
ييا َد ًما"(.)ٜ
اآلخ ِر أ ْ َ ْ
سف َؾ ف َ
)ٔ( الدر المختارٔ ،ٖٚٓ/المبسوطٓٔ ،ٜ٘/النتؼ في الفتاوىٔ.ٕٕٖ/
)ٕ( الذخيرة ٕٔ ،ٖٗٛ/الشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٙٔ/منح الجميؿ.ٚٙ/ٜ

)ٖ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/بحر المذىبٕٔ ،ٕٓٔ/روضة الطالبيف  ،ٕٕٗ/ٜمغني المحتاج٘،ٕٜٚ/
)ٗ( المغني ،ٔٓٓ/ٜالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٚٛ/العدة شرح العمدة صٔ،ٜ٘
)٘( المراجع السابقة ،كشاؼ القناع.ٛٚ/ٙ
) (ٙحاشية ابف عابديفٕ.ٕٙ٘/
) (ٚالمغني.ٔٓٔ/ٜ
) (ٛراجع صٖ.ٜ
) (ٜالحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ النسػػائي فػػي سػػننو ،أب ػواب الحػػج ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي حرمػػة مكػػةٖ ،ٔٙٗ/وقػػاؿ األلبػػاني :صػػحيح،
المصدر نفسو.

ٜٗ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :النيي الوارد في الحديث ىو في قتؿ النفس وحرمة النفس أعظـ ،فبل

يقاس غيرىا عمييا فيما دوف النفس(ٔ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو جميور الفقياء القائموف بجواز

إقا مة القصاص عمى مف جنى جناية فيما دوف النفس ثـ لجأ إلى الحرـ ،وذلؾ ألننا رجحنا في المسألة

السابقة جواز إقامة القصاص عميو ،إذا كانت الجناية عمى النفس خارج الحرـ ثـ لجأ الجاني لمحرـ ،جواز
إقامة القصاص عميو ،فمف باب أولى األطراؼ؛ وألنيا بحاجة لمحماية كالنفس ،واألخذ بقوؿ مخالفييـ يشجع

الجريمة؛ ألف الجاني إذا عمـ بأنو يمجأ إلى مكاف يحميو مف العقوبة أقدـ عمييا.

)ٔ( المغني.ٔٓٔ/ٜ

ٜ٘

املبحث الثالث
زمن اشتيفاء الكصاص يف النفض
ّفُٔ مطلباٌ:
 املطلب األّل :االى عاز يف اض ٔفاء القضاص يف اليفظ.
 املطلب الجاىٕ :شمً القضاص مً احلامل.

ٜٙ

وفيو فرعاف:

المطمب األوؿ :النتظار في استيفاء القصاص في النفس

الفرع األوؿ :انتظار ورثة المقتوؿ إذا كاف فييـ غائب(ٔ):

صورة المسألة:
إذا قُتِ َؿ رج ٌؿ عمداً وحكـ القاضي عمى القاتؿ بالقصاص ،وكاف لممقتوؿ ورثة فييـ حاضر وغائب فيؿ

يجوز ألىؿ الرشد منيـ االنفراد بحؽ استيفاء القصاص أـ ُي ْنتَظر قدوـ الغائب؟
اتفؽ الفقياء(ٕ) عمى أف ورثة القتيؿ إذا كانوا أكثر مف واحد ،لـ يجز لبعضيـ استيفاء القود إال بإذف الباقيف،
فإف كاف بعضيـ غائباً ،اُنتُ ِظ َر قدومو ،ولـ يجز لمحاضر االستقبلؿ باالستيفاء.
تعميؿ اتفاؽ الفقياء في ىذه المسألة:
ويحبس القاتؿ حتى َيقدـ ،إال البعيد الغيبة فممحاضر القتؿ كاألسير
ٔ -ألف الغائب يمكف أف ُي ْكتَب إليوُ ،
بأرض الحرب ونحوه(ٖ).
ٕ -الحتماؿ العفو مف الغائب ،فيسقط بذلؾ القصاص(ٗ).
ٖ -ألف الغائب ربما يفضؿ أخذ الدية لينتفع بالماؿ.

ٗ -ألف القصاص لمتشفي ،والتشفي أمر نفسي ال يحصؿ إال بحضور صاحبو ،وىذا غير متحقؽ في
الغائب.

ٍ
يجز ألحدىـ
٘ -ألنيـ شركاء في القصاص ،وألنو
معينيف ،فمـ ْ
قصاص غير متحتٍّـ َ
ثبت لجماعة ّ
ٌ
االستقبل ُؿ بو(٘).
()ٙ

الفرع الثاني :انتظار الورثة إذا كاف بعضيـ صغي ارً

أو مجنوناً(:)ٚ

)ٔ( الغائػػػب ىػػػو :مػػف غػػادر مكانػػو لسػػفر ولػػـ يعػػد إليػػو ،وحياتػػو معمومػػة ،فػػإذا جيمػػت حياتػػو فيػػو المفقػػود ،الموسػػوعة الفقييػػة
الكويتية.ٕٙ/ٕٜ

)ٕ( المبسػ ػػوط ،ٔٚٗ/ٕٙبػ ػػدائع الصػ ػػنائع ،ٕٕٗ/ٚتبيػ ػػيف الحقػ ػػائؽ ،ٜٔٓ/ٙمجمػ ػػع األنيػ ػػرٕ ،ٕٙٔ/الػ ػػذخيرةٕٔ ،ٖٖٗ/التػ ػػاج
واإلكمي ػ ػػؿ  ،ٖٕٕ/ٛمواى ػ ػػب الجمي ػ ػػؿ ،ٕٕ٘/ٙم ػ ػػنح الجمي ػ ػػؿ ،ٖٙ/ٜالح ػ ػػاوي الكبي ػ ػػرٕٔ ،ٕٔٓ/بح ػ ػػر الم ػ ػػذىبٕٔ ،ٜٖ/مغن ػ ػػي
المحتاج٘ ،ٕٚ٘/المغني ،ٖٜٗ/ٛالمبدع ،ٕٕٜ/ٚكشاؼ القناع٘.ٖ٘٘/

)ٖ( الذخيرةٕٔ.ٖٕٓ/

)ٗ( تبييف الحقائؽ ،ٜٔٓ/ٙالكافي في فقو أىؿ المدينةٕ.ٕٔٔٓ/
)٘( نيؿ المآربٕ.ٖٕٔ/
) (ٙالصغير :ىو الذي لـ يبمغ الحمـ ذك اًر كاف أو أنثى ،والصغير نوعاف :مميز ،وغير مميز.

فالمميز ىو الذي يعقؿ معنى العقد ويقصده ،ويستطيع إلى حد ما أف يعرؼ الضار مف النافع ،والمصمحة مف غيرىا في األمور
العامة ،وغير المميز :ىو الذي لـ يصؿ إلى سف التمييز الذي يدرؾ فيو ما أشرنا إليو ،الموسوعة الفقيية الكويتية٘ٗ.ٔٙٓ/

) (ٚالمجنػػػوف :ى ػػو الش ػػخص ال ػػذي زاؿ عقم ػػو بحي ػػث يمن ػػع جري ػػاف األفع ػػاؿ واألقػ ػواؿ عم ػػى نيج ػػو إال ن ػػاد اًر ،الموس ػػوعة الفقيي ػػة
الكويتية٘ٗ.ٔٙٓ/

ٜٚ

صورة المسألة:
إذا قُتِ َؿ رج ٌؿ عمداً وحكـ القاضي عمى القاتؿ بالقصاص ،وكاف لممقتوؿ ورثة فييـ صغير أو مجنوف ،فيؿ
ظ ُر بموغ الصغير وافاقة المجنوف؟
يجوز ألىؿ الرشد منيـ االنفراد بحؽ استيفاء القصاص أـ ُينتَ َ
اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

(ٔ)

القوؿ األوؿ :يجوز استيفاء القصاص قبؿ بموغ الصبي وافاقة المجنوف ،وىو قوؿ اإلماـ أبي حنيفة
(ٕ)

ومذىب المالكية

وقوؿ لمحنابمة (ٖ).

(ٗ)

القوؿ الثاني :ال يستوفي القصاص حتي يبمغ الصغير ويفيؽ المجنوف ،وىو مذىب الشافعية
(٘)

في المذىب

األدلة:

وقوؿ الصاحبيف(.)ٙ

والحنابمة

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأنو يجوز لممكمفيف مف أولياء المقتوؿ استيفاء القصاص ،وال

ُينتَظَرُ بموغُ الصغير وافاقةُ المجنوف منيـ ،بالكتاب واألثر والقياس والمعقوؿ:
أولً -الكتاب:

ﲗ ﲙ ﲚ ﲛﱤ(.)ٚ
ﲘ
ﭧﭐﭨﱥ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :ذكرت اآلية الولي بمفظ الواحد فدؿ عمى جواز أف يستوفيو الولي الواحد(.)ٛ

ثانياً -األثر:
()ٜ
اؿ :عمِ ّّي :ا ْفعمُوا بِ ِو َكما أَر َاد رسو ُؿ ِ
اؿ :لَ َّما ضرب ْابف مْم ِجٍـ(ٓٔ) ِ
اهلل
ٔ -عف أَبِي تِ ْح َيى  ،قَ َ
َّرَبةَ ،قَ َ َ
َ َ َُ
َ
َعميِّا الض ْ
ََ َ ُ ُ
اؿ" :ا ْقتُمُوهُ ثَُّـ َحّْرقُوهُ "(ٔٔ).
َف َي ْف َع َؿ بِ َرُج ٍؿ أ ََر َاد قَ ْتمَوُ ،فَقَ َ
 أْ
(ٔ( المبسوط ،ٔٚٗ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٕٕٗ/ٚتبييف الحقائؽ.ٔٓٛ/ٙ
)ٕ( بداية المجتيدٗ ،ٔٛٗ/الذخيرةٕٔ ،ٖٕٓ/مواىب الجميؿ ،ٕٕ٘/ٙمنح الجميؿ.ٖٙ/ٜ
)ٖ( المغني ،ٖٜٗ/ٛالمبدع.ٕٕٜ/ٚ
)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٓ/بحر المذىبٕٔ ،ٜٖ/مغني المحتاج٘.ٕٚ٘/
)٘( المغني ،ٖٜٗ/ٛالمبدع ،ٕٕٜ/ٚكشاؼ القناع٘.ٖٖ٘/
( (ٙالمبسوط ،ٔٚٗ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٕٕٗ/ٚمجمع األنيرٕ.ٕٙٔ/
) (ٚسورة اإلسراء :آيةٖٖ.
( (ٛالمبسوط ،ٔٚٗ/ٕٙبدائع الصنائع.ٕٖٗ/ٚ
) (ٜأبػػو ِت ْح َيػػى :حكػػيـ بػػف سػػعد كػػوفي تػػابعي ،حػ َّ
ػدث عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ،وأبػػي موسػػى األشػػعري ،روى عنػػو أبػػو إسػػحاؽ
السبيعي ،وعمراف بف ظبياف ،وجعفر بف عبد الرحمف ،وعبد الممؾ بف مسمـ بف ثمامة ،كاف ممف شػيد مػع عمػي وقعػة النيػرواف،
توفي ما بيف ٔ ٚو ٓ ٛىجرية ،تاريخ اإلسبلـٕ ،ٜٓٔ/أسد الغابة ،ٖٛ/ٙتاريخ بغداد.ٜٔ٘/ٜ
)ٓٔ( ابف ُم ْم َجـ :عبد الرحمف بف ممجـ المرادي التدؤلي الحميري ،فاتػؾ ثػائر ،مػف أشػداء الفرسػاف ،أشػقى ىػذه األمػة بقتػؿ عمػي
بف أبي طالب ،وفي آخر اليوـ الثالث لوفاة عمي  وذلػؾ فػي شػير رمضػاف سػنة أربػع وأربعػيف أحضػر ابػف ممجػـ بػيف يػدي
الحسف فأجيزوا عميو ،األعبلـٖ ،ٖٖٜ/تاريخ اإلسبلـٕ ،ٖٖٚ/اإلصابة في تمييز الصحابة٘.ٛ٘/
)ٔٔ( األثػػر أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده ،مسػػند الخمفػػاء ال ارشػػديف ،عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  ،ٕٔٓ/ٕوقػػاؿ الشػػيخ شػػعيب
األرنؤوط :ضعيؼ ،المصدر نفسو.
ٜٛ

ٕ -عف زيد القباني(ٔ) ،عف بعض أىمو :أ َّ
َف اْل َح َس َف ْب َف َعمِي قَتَ َؿ ْاب َف ُمْم ِجٍـ الَِّذي قَتَ َؿ َعمِيِّاَ ،ولَوُ َولَ ٌد
ِ
ص َغ ٌار(ٕ).
وجو الدللة مف األثريف مف وجييف:

أحدىما :قوؿ سيدنا عمي " اقتموه" وىو مطمؽ مف غير التقييد ببموغ الصغار.
والثاني :بفعؿ سيدنا الحسف  :حيث قتؿ ابف ممجـ لعنو اهلل ولـ ينتظر بموغ الصغار ،وكؿ ذلؾ بمحضر

مف الصحابة الكراـ  ولـ ينقؿ أنيـ أنكروا عميو فيكوف إجماعاً(ٖ).

ثالثاً -القياس(ٗ):

ٔ -ألف لمقود حقاً يصح فيو النيابة فجاز إذا لـ يتبعض أف ينفرد بو بعضيـ كوالية النكاح.

ٕ -ألف القود إذا وجب لجماعة لـ يمتنع أف ينفرد باستيفائو واحد ،كالقتيؿ إذا لـ يترؾ وارثًا استحؽ قوده
جماعة المسمميف ،وكاف لئلماـ أف ينفرد باستيفائو.

رابعاً -المعقوؿ:

ابتداء عمى سبيؿ االستقبلؿ وذلؾ الستقبلؿ سبب ثبوتو ،ثبت لكؿ
ٔ -لما كاف القصاص حقاً ثابتاً لمورثة
ً
واحد منيـ عمى الكماؿ كأنو ليس معو غيره ،فبل معنى لتوقؼ االستيفاء عمى بموغ الصغير أو إفاقة
لممجنوف(٘).

ٕ -ألف والية القصاص ىي استحقاؽ استيفائو ،وليس لمصغير والمجنوف ىذه الوالية(.)ٙ
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو ال يجوز ألىؿ الرشد االنفراد في حؽ استيفاء القصاص؛ بؿ يجب
ظر في االستيفاء إلى حيف بموغ الصغير وافاقة المجنوف ،بالسنة واألثر والمعقوؿ:
أف ُينتَ َ

أولً -السنة:

ِ
َح ُّبوا قَتَمُواَ ،وِا ْف
عف أبي شريح الكعبي  أف النبي  قاؿ" :ف َم ْف قَتَ َؿ َب ْع َدهُ قَ ِتيالً ،فَأ ْ
يرتَْي ِف ،إِ ْف أ َ
َىمُ ُو َب ْي َف خ َ
َخ ُذوا ا ْل َع ْق َؿ"(.)ٚ
َح ُّبوا أ َ
أَ
)ٔ( القباني :الحسيف بف محمد بف زياد ،أبو عمي النيسابوري ،الحافظ ،أحد أركاف الحديث بنيسػابور ،سػمع :إسػحاؽ بػف راىويػو
وغيره ،روى عنو :محمد بف إسماعيؿ البخاري ،ومحمد بف يعقوب الشيباني ،وآخروف ،ولد سنة بضع عشػرة ومػائتيف ،تػوفي سػنة
تسع وثمانيف ومائتيف ،تاريخ اإلسبلـ ٚٗٗ/ٙتيذيب الكماؿ ٖ٘ ،ٕٙ/سير أعبلـ النببلءٓٔ.٘ٓٓ/
)ٕ( األثر أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ،كتاب الديات ،باب الرجؿ يقتؿ ولو ولد صغار٘ ،ٖٗٚ/وقاؿ األلباني لـ أره ،إرواء
الغميؿ.ٕٚٙ/ٚ
(ٖ( بدائع الصنائع.ٕٖٗ/ٚ
)ٗ( تبييف الحقائؽ.ٜٔٓ/ٙ
(٘( بدائع الصنائع.ٕٕٗ/ٚ
) (ٙالمغني.ٖٜٗ/ٛ
) (ٚالحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٜ

ٜٜ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو (فأىمو) خطاب موجو لمجماعة فجعؿ الخيار لجماعتيـ؛ ألف لفظ

األىؿ يشمؿ الجميع ،فمـ يجز أف ينفرد بو بعضيـ(ٔ).

ثانياً -األثر:

(ٕ)

في قود حتى بمغ ابف القتيؿ فمـ ينكر ذلؾ عميو أحد مف

ما روي أف معاوية  قد حبس (ىدبة بف خشرـ)

الصحابة.)ٖ( 

ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -لما كاف القصاص حقاً مشتركاً بيف الكؿ فأحد الشريكيف ال ينفرد بالتصرؼ في محؿ مشترؾ بدوف رضا
شريكو إظيا اًر لعصمة المحؿ ،وتحر اًز عف الضرر(ٗ).

ٕ -لو كاف الولياف كبيريف وأحدىما غائباً لـ يكف لمحاضر أف ينفرد باالستيفاء النعداـ واليتو عمى الغائب،
فكذلؾ إف كاف أحدىما صغي اًر(٘).

ٖ -أنو قصاص غير متحتـ ،ثبت لجماعة معينيف ،فمـ يجز ألحدىـ استيفاؤه استقبلالً ،كما لو كاف بيف
حاضر وغائب(.)ٙ

جميعا أىؿ رشد.
ٗ -ألف القود إذا تعيف لجماعة لـ يجز أف ينفرد بو بعضيـ ،كما لو كانوا
ً
٘ -ألف القود أحد بدلي النفس فمـ يجز أف يستوفيو بعض الورثة كالدية؛ ألف كؿ مف لـ ينفرد باستيفاء الدية
لـ يجز أف ينفرد باستيفاء القود كاألجانب.

 -ٙألف القصاص لمتشفي فبل يحصؿ باستيفاء غيره مف ولي أو حاكـ أو بقية الورثة(.)ٛ()ٚ
)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٓ/بحر المذىبٕٔ.ٜٗ/
)ٕ( ىدبة بف خشرـ بف كرز ،مف بني عامر بف ثعمبة ،شاعر ،فصيح ،مرتجؿ ،مف أىؿ بادية الحجاز كنيتو أبو عمير ،قتؿ
رجبلً مف بني رقاش ،اسمو" زيادة بف زيد" ،وذلؾ أف زيادة كاف شاع اًر أيضاً ،وتياجيا ،ثـ تقاتبل ،فقتمو ىدبة ،فحبسو سعيد ابف

العاص ثبلث سنوات ،ثـ سممو إلى أىؿ المقتوؿ ،ليقتصوا منو ،فأخرج مف السجف ،وىو موثؽ بالحديد ،ودفع إلييـ ،فقتموه،

األعبلـ ،ٚٛ/ٛالوافي بالوفيات.ٜٔٛ/ٕٚ
)ٖ( ل ػػـ أج ػػد ى ػػذا األث ػػر فيم ػػا تيس ػػر ل ػػي م ػػف كت ػػب ،ولك ػػف ذكػ ػره اب ػػف قدام ػػو ف ػػي المغن ػػي ،ٖ٘ٓ/ٛوق ػػاؿ األلب ػػاني :ل ػػـ أره ،إرواء
الغميؿ.ٕٚٙ/ٚ
(ٗ( بدائع الصنائع.ٕٕٗ/ٚ
(٘( المبسوط.ٔٚٗ/ٕٙ
) (ٙالمغني.ٖٜٗ/ٛ
) (ٚاختمؼ الفقياء في صاحب الحؽ في القصاص أو مستوفيو ،فعند الحنفية والحنابمة ،والصحيح عند الشافعية :أنو كؿ

نساء ورجاالً ،أزواجاً وزوجات ،أما عند المالكية فمستحؽ القصاص عندىـ ىو العاصب
وارث يرث الماؿ ،أي جميع الورثة
ً
الذكر ،أي جميع العصبة بالنفس ،يقدـ األقرب فاألقرب مف العصبة في إرثو إال الجد واإلخوة ،فيـ في درجة متساوية في
القصاص والعفو ،فبل دخؿ في القصاص لمبنات واألخوات والزوجات والزوج؛ ألف القصاص لرفع العار ،فاختص بالعصبات
كوالية الزواج ،بدائع الصنائع ،ٕٕٗ/ٚبداية المجتيدٕ ،ٖٜ٘/مغني المحتاجٗ ،ٖٜ/المغني.ٖٜٚ/ٚ
) (ٛمغني المحتاج٘.ٕٚ٘/

ٓٓٔ

المناقشة:

ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بأنو ل يجوز لممكمفيف مف أولياء المقتوؿ

استيفاء القصاص ،و ي ُنتَظَر بموغ الصغير وافاق ُة المجنوف بما يأتي:
ٔ -استداللكـ بالحديث الشريؼ ال يصح؛ ألنو ينطبؽ عمى األىؿ المذيف يصح أف يتخيروا القصاص أو
الدية ،وىذا في البالغ ،فأما الصغير فبل يصح أف يتخير(ٔ).

ٕ -قولكـ بأف القود غير متحتـ ،فإذا وجب لعدد لـ يممؾ بعضيـ أف يستوفيو كما لو كاف كميـ كبا اًر ،يرد
عميو بأنو إذا وجب لعدد ،فإف أُريد بو الوجوب ،فبل نسمـ أنو وجب لمجماعة ،وانما يثبت لمكبار
خاصة ،واف أُريد بو اإلستيفاء فاؿ نسمـ أف سبب القصاص وجب ليـ(ٕ).

ٖ -قولكـ بأنو أحد بدلي النفس ،فبل يممؾ شريؾ الصغير أف يستوفيو كالدية ،يرد عميو بأف الدية تتبعض
فانفرد الكبير باستيفاء حقو ،والقصاص ال يتبعض فيستوفي الكبير حقو ويتبعو حؽ الصغير(ٖ).

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بأنو يجوز لممكمفيف مف أولياء المقتوؿ استيفاء

ظر بموغ الصغير وافاق ُة المجنوف بما يأتي:
القصاص ،ول ي ُنتَ َ
احدا(ٗ).
ٔ -استداللكـ باآلية ال حجة لكـ بيا؛ ألنيا محمولة عمى الولي إذا كاف و ً
ٕ -تفرد الحسف بقتؿ ابف ممجـ لعنو اهلل فَُي َجاب عنو بما يأتي:
ذكر وست عشرة
عميا َخمَّؼ حيف قُتِ َؿ ستة عشر ًا
أ -إنو قد كاف في شركائو مف البالغيف مف لـ يستأذنو؛ ألف ً
أنثى فيكوف جوابيـ عف ترؾ استئذانو لؤلكابر جوابنا في ترؾ وقوفو عمى بموغ األصاغر.

ب -أف ابف ممجـ انحتـ قتمو لسعيو بالفساد؛ وذلؾ لقتمو اإلماـ عمي بف أبي طالب ألف مف قتؿ إماماً عدالً
فسادا فصار محتوـ القتؿ ،ال يجوز العفو عنو فبل يمزـ استئذاف الورثة فيو.
فقد سعى في األرض ً
كافر،
كافرا؛ ألف مف استحؿ قتؿ إماـ عدؿ كاف ًا
ت -إف ابف ممجـ استحؿ قتؿ عمي  فصار باستحبللو قتمو ً
طالِ ٍبَ ،رِفيقَْي ِف
ي ْب ُف أَبِي َ
ت أ ََنا َو َعمِ ُّ
قودا ،لما رواه عمار بف ياسر ،قَ َ
فقتمو الحسف لكفره ولـ يقتمو ً
اؿُ :ك ْن ُ
اؿ رسو ُؿ ِ
ِ
اب؟" لِما َيرى ِم َّما َعمَ ْي ِو ِم َف التُّر ِ
اهلل  لِ َعمِي" :ما لَ َؾ َيا أ ََبا تُر ٍ
اؿ" :أََل
اب ،ثَُّـ قَ َ
في َغ ْزَوٍة فَقَ َ َ ُ
َ
َ َ
َ
َ
وؿ ِ
شقَى ال ان ِ
ض ِرُب َؾ َيا
ُح ِّدثُ ُك َما ِبأَ ْ
اهلل قَ َ
اس؟" ُقْم َناَ :بمَى َيا َر ُس َ
ود الاِذي َعقَ َر ال اناقَ َةَ ،والاِذي َي ْ
ُحيمر ثَ ُم ُ
اؿ" :أ َ
أَ
(٘)
ح َي ِت ِو" فيجوز أف يكوف الحسف 
ض َع َي َدهُ َعمَى قَ ْرِن ِو َحتاى َيُب اؿ ِم ْن َيا َى ِذ ِهَ ،وأ َ
َخ َذ ِبمِ ْ
َعمِ ُّي َعمَى َى ِذ ِهَ ،و َو َ
عرؼ بيذا الخبر كفر ابف ممجـ لعنو اهلل العتقاده استباحة قتؿ عمي  فقتمو بذلؾ(.)ٙ
ٖ -قياسكـ عمى والية النكاح ،فعنو جواباف:
)ٔ( التجريدٔٔ.٘٘ٙ٘/
)ٕ( المرجع السابؽ.
)ٖ( المرجع السابؽ.

)ٗ( بحر المذىبٕٔ.ٜ٘/
)٘( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ النسػػائي فػػي السػػنف الكبػػرى ،كتػػاب الخصػػائص ،ذكػػر أشػػقى النػػاس ،ٗٙٗ/ٚوقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث
صحيح ،صحيح الجامع الصغير وزيادتؤ.٘ٓ٘/
) (ٙبحر المذىبٕٔ ،ٜ٘/المغني.ٖٜٗ/ٛ

ٔٓٔ

أحدىما :إ ف والية النكاح يستحقيا األكابر دوف األصاغر ،فجاز أف ينفرد بيا األكابر ،والقود يستحقو األكابر
واألصاغر فمـ يجز أف ينفرد بو األكابر.

ثانييما :إ ف والية النكاح يستحقيا كؿ واحد منيـ فجاز أف ينفرد بيا أحدىـ ،والقود يستحقو جميعيـ فمـ يجز
أف ينفرد بو بعضيـ(ٔ).

ٗ -قياسكـ عمى تفرد اإلماـ بالقود فيمف ورثو جماعة المسمميف ،فالجواب عنو أنو لما لـ يتعيف مستحقو وكاف
لمكافة ،تفرد بو مف ولي أمورىـ ،وىذا قد تعيف مستحقو فافترقا(ٕ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشة ما احتاج مناقشتو ،يرى الباحث أف المسألة بحاجة إلى

تفصيؿ :فمسألة انتظار المجنوف يرى الباحث أف الارجح فييا ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف
بأنو يجوز لممكمفيف مف أولياء المقتوؿ استيفاء القصاص ،وال ُينتَظَر إفاقةُ المجنوف ،فيقوـ مقاـ المجنوف وليو؛
َّ
ألف االنتظار إلى إفاقة المجنوف قد يطوؿ ،وربما أدى إلى تخميد الحبس عمى الجاني بدوف نتيجة محقَّقة،
خاصة إذا قاؿ أىؿ الطب أنو ال يرجى إفاقتو ،وأما فيما يتعمؽ بمسألة انتظار الصغير فالراجح فييا ىو ما

ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني القائموف بأنو ال يجوز ألىؿ الرشد االنفراد في حؽ استيفاء القصاص ،بؿ

ظر في االستيفاء إلى حيف بموغ الصغير ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
يجب أف ُينتَ َ

ٔ -ألف استيفاء الكبار لمقصاص الثابت لمف تحت واليتيـ ال يحقؽ أي مصمحة لممتولى عميو ،بؿ ربما أدى
إللحاؽ الضرر بو ،فقد يكوف راغباً في العفو إلى الدية بعد تكميفو نظ اًر لحاجتو إلى الماؿ أو طمباً لمثواب

األخروي ،فإعطاء حؽ االستيفاء لمكبار ألجؿ واليتيـ عمى الصغار ُيفَ ّْوت عمييـ كثي اًر مف المصالح ،مما
يتنافي مع الغرض الذي شرع مف أجمو الوالية عمى القاصريف.

ع لمتشفي وىو أمر نفسي ال يمكف حصولو لئلنساف بحصولو لغيره.
ٕ -ألف القصاص ُش ِر َ

)ٔ( بحر المذىبٕٔ.ٜ٘/
)ٕ( المرجع السابؽ.

ٕٓٔ

المطمب الثاني :زمف القصاص مف الحامؿ

اتفؽ الفقياء(ٔ) عمى أف الحامؿ إذا قَتَمت َعمداً أنو ال ُيقاد منيا حتى تَضع حمميا ،سواء كانت
حامبلً وقت الجناية ،أـ بعدىا قبؿ االستيفاء ،وسواء كاف القصاص في النفس أو في الطرؼ.
وقد استدؿ الفقياء عمى ذلؾ بالكتاب والسنة واألثر والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﲋﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲌ
ﭧﭐﭨ ﭐﱥﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲗ ﲙ ﲚ ﲛﱤ (ٕ).
ﲘ
ﲔﲕﲖ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف اهلل تعالى نيى عف اإلسراؼ في القتؿ ،وىو االعتداء إلى غير القاتؿ،
وقتؿ الحامؿ فيو إسراؼ؛ ألنو يفضي إلى قتؿ الجنيف ،والجنيف ال ذنب لو ،فيو غير قاتؿ ،وقتمو قتبلً لغير

القاتؿ ،فيكوف إسرافاً وىو منيي عنو(ٖ).
ثانياً -السنة:

(ٗ)
ض َع َما ِفي َب ْط ِن َيا
ٔ -عف شداد بف أوس  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ا ْل َم ْأرَةُ إِ َذا قَتَمَ ْت َع ْم ًدا َل تُ ْقتَ ُؿ َحتاى تَ َ
إِ ْف َكا َن ْت ح ِ
ط ِن َياَ ،و َحتاى ُي ْك َف َؿ َولَ ُد َىا"(٘).
ض َع َما ِفي َب ْ
ام ًالَ ،و َحتاى ُي ْك َف َؿ َولَ ُد َىاَ ،وِا ْف َزَن ْت لَ ْـ تُْر َج ْـ َحتاى تَ َ
َ
( )6
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في تأخير القصاص مف الحامؿ إلى أف تضع .
()ٚ
وؿ ِ
اؿ :فَجاء ِت اْل َغ ِ
اهلل ،إِّْني قَ ْد
تَ :يا َر ُس َ
امِدَّيةُ ،فَقَالَ ْ
ٕ -عف عبد اهلل بف ُب َرْي َدةَ  ،عف أبيو رضي اهلل عنيما قَ َ َ َ
ِ
ت :يا رس َ ِ ِ
ت
َف تَُرَّدنِي َك َما َرَد ْد َ
َزَن ْي ُ
وؿ اهلل ،ل َـ تَُرُّدني؟ لَ َعمَّ َؾ أ ْ
ت فَطَيّْ ْرنِيَ ،وِاَّنوُ َرَّد َىاَ ،فمَ َّما َك َ
اف اْل َغ ُد ،قَالَ ْ َ َ ُ
اع ًزا ،فَو ِ
م ِ
تَ :ى َذا
ت أَتَتْوُ بِ َّ
اهلل إِّْني لَ ُحْبمَى ،قَا َؿ" :إِ اما َل فَاذ َ
الصبِ ّْي ِفي ِخ ْرقَ ٍة ،قَالَ ْ
ْى ِبي َحتاى تَمِ ِدي"َ ،فمَ َّما َولَ َد ْ
َ
َ
ض ِع ِ
ْى ِبي فَأَر ِ
تَ :ى َذا
يو َحتاى تَ ْف ِط ِمي ِو"َ ،فمَ َّما فَطَ َمتْوُ أَتَتْوُ بِ َّ
قَ ْد َولَ ْدتُوُ ،قَ َ
اؿ" :اذ َ
الصبِ ّْي ِفي َيِد ِه ِك ْس َرةُ ُخ ْب ٍز ،فَقَالَ ْ
ْ

)ٔ( العناي ػ ػػة ش ػ ػػرح اليداي ػ ػػة٘ ،ٕٗ٘/الج ػ ػػوىرة النيػ ػ ػرةٕ ،ٖٔ٘/البح ػ ػػر ال ارئ ػ ػػؽ٘ ،ٔٔ/المدون ػ ػػةٗ ،٘ٔٗ/التفري ػ ػػعٕ ،ٕٕٕ/بداي ػ ػػة
المجتيػ ػ ػػدٗ ،ٔٛٚ/الحػ ػ ػػاوي الكبي ػ ػ ػػرٕٔ ،ٔٔ٘/أسػ ػ ػػنى المطالػ ػ ػػبٗ ،ٖٜ/مغن ػ ػ ػػي المحتػ ػ ػػاج٘ ،ٕٛٓ/المغنػ ػ ػػي ،ٖٕٗ/ٛكش ػ ػ ػػاؼ

القناع٘.ٖ٘٘/

)ٕ( سورة اإلسراء :آيةٖٖ.
)ٖ( المغني ،ٖٕٗ/ٛأحكاـ القرآف لمجصاص٘ ،ٕ٘/الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٔ٘/بحر المذىبٕٔ.ٔٓ٘/
)ٗ( شداد بف أوس بف ثابت بف النجار ،ىػو ابػف أخػي حسػاف بػف ثابػت ،مػف فضػبلء الصػحابة وعممػائيـ ،شػيد بػد اًر ،روى عػف
النبي  أحاديث ،مات في فمسطيف سنة ثماف وخمسيف ،أسد الغابةٕ ،ٖٙٔ/سير أعبلـ النببلءٗ.ٛ٘/

)٘( الحديث أخرجو اإلماـ ابف ماجو في سننو ،كتاب الديات ،باب الحامػؿ يجػب عمييػا القػودٕ ،ٜٛٛ/وقػاؿ األلبػاني :ضػعيؼ،
المصدر نفسو.

) (ٙالمغني.ٖٕٗ/ٛ
) (ٚعبد اهلل بف بريدة بف الحصيب ،اإلماـ ،الثقة ،أخو سميماف بف بريدة ،وكانا توأميف ،ولدا سنة خمس عشػرة ،ومػات سػميماف
بف بريدة بمرو ،وىو عمى القضاء بيػا ،سػنة خمػس ومائػة ،وولػي أخػوه بعػده القضػاء بيػا ،فكػاف عمػى القضػاء إلػى أف مػات سػنة
خمس عشرة ومائة ،سير أعبلـ النببلء٘ ،٘ٓ/الجرح والتعديؿ البف أبي حاتـ٘ ،ٖٔ/مشاىير عمماء األمصار صٕٕٓ.
ٖٓٔ

ِ
َّ
ِِ
ِ
ِ
َم َر بِيَا فَ ُح ِف َر لَيَا إِلَى
اـ ،فَ َدفَ َع َّ
الصبِ َّي إِلَى َرُج ٍؿ م َف اْل ُم ْسمم َ
يف ،ثَُّـ أ َ
َيا َنب َّي اهلل قَ ْد فَطَ ْمتُوَُ ،وقَ ْد أَ َك َؿ الط َع َ
َم َر َّ
وىا(ٔ).
اس فَ َر َج ُم َ
الن َ
َ
ص ْد ِرَىاَ ،وأ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو" إِ َّما َال فَا ْذ َىبِي َحتَّى تَِمِدي" يدؿ عمى أف مف وجب عمييا قصاص
وىي حامؿ ال يقتص منيا حتى تضع حمميا لئبل ُيقتؿ جنينيا(ٕ).
ت نبِ َّي ِ
اهلل َ وِىي ُحْبمَى ِم َف ّْ
ٖ -عف عمراف بف حصيف(ٖ) أ َّ
ي
تَ :يا َنبِ َّ
الزَنى ،فَقَالَ ْ
ام َأرَةً ِم ْف ُجيَ ْي َنةَ أَتَ ْ َ
َف ْ
َ
ي ِ
ِ
ض َع ْت فَأ ِْت ِني ِب َيا"،
ت َح ِّدا ،فَأ َِق ْموُ َعمَ َّي ،فَ َد َعا َنبِ ُّ
اهلل َ ولِيَّيَا ،فَقَ َ
َح ِس ْف إِلَ ْي َيا ،فَِإ َذا َو َ
اؿ" :أ ْ
َص ْب ُ
اهلل ،أ َ
فَفَع َؿ ،فَأَمر بِيا نبِ ُّي ِ
ِ
ت(ٗ).
َم َر بِيَا فَُرِج َم ْ
اهلل  ،فَ ُش َّك ْ
ََ َ َ
َ
ت َعمَ ْييَا ث َي ُابيَا ،ثَُّـ أ َ
ت فَأْتِنِي بِيَا" صريح الداللة في تأخير الرجـ عقب
ض َع ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو "فَِإ َذا َو َ
الوضع(٘).
ثالثاً -األثر:

ِ
ِ
اء إِلَى ُعمر ْب ِف اْل َخطَّ ِ
ت َوِى َي
اب فَقَ َ
ام َأرَتِي َس َنتَْي ِف فَ ِج ْئ ُ
يف إِّْني ِغ ْب ُ
اؿَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
" أف رجبلً َج َ
ت َع ِف ْ
ََ
ِ
ِ
اف لَ َؾ َعمَ ْييَا َسبِي ٌؿ
اسا ِفي َر ْج ِميَا فَقَ َ
يف إِ ْف َك َ
اؿ ُم َعا ُذ ْب ُف َجَب ٍؿ "َ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُحْبمَى فَ َش َاوَر ُع َم ُر َ ن ً
َفمَ ْيس لَ َؾ عمَى ما ِفي ب ْ ِ
الرُج ُؿ
ؼ َّ
ت ثََن َاياهُ فَ َع َر َ
ت ُغ َبل ًما قَ ْد َخ َر َج ْ
ض َع" ،فَتََرَكيَا فَ َولَ َد ْ
طنيَا َسبِي ٌؿ فَاتُْرْكيَا َحتَّى تَ َ
َ
َ
َ َ
()ٙ
الشبو ِف ِ
"ع َج َز ِت ّْ
اؿْ :ابنِي َوَر ّْ
َف َيمِ ْد َف ِم ْث َؿ ُم َع ٍاذ لَ ْوَال ُم َعا ٌذ لَيَمَ َؾ ُع َمر" .
ب اْل َك ْع َب ِة ،فَقَ َ
يو فَقَ َ
اء أ ْ
اؿ ُع َم ُرَ :
َّ َ َ
الن َس ُ
وجو الدللة مف األثر :إنكار معاذ بف جبؿ رجـ المرأة الحامؿ قبؿ وضعيا ما في بطنيا ،وموافقة عمر

ابف الخطاب عمى ذلؾ يدؿ عمى إجماع الصحابة  عمى ىذا الحكـ مف غير مخالؼ ليـ.
رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -ألننا منعنا استيفاء القصاص في الطرؼ قبؿ اإلبانة خشية السراية إلى الجاني ،أو إلى زيادة في حقو،
فؤلف تمنع منو خشية السراية إلى غير الجاني ،وتفويت نفس معصومة ،أولى وأحرى(.)ٚ

ٕ -ألف في القصاص منيا قتبلً لغير الجاني ،وىو معصوـ ،فيو حراـ(.)ٛ

)ٔ( الحديث أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب الحدود ،باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنىٖ.ٖٕٖٔ/
)ٕ( فتح السبلـ شرح عمدة األحكاـ ،ٕٗٙ/ٙإكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ٘ ،ٜ٘ٔ/المنياج شرح صحيح مسمـٔٔ.ٕٓٔ/
)ٖ( عمراف بف حصيف :أبو نجيد ،الخزاعي ،اإلماـ ،مف ُعبَّاد الصحابة مجاب الدعوة ،أسمـ عػاـ خيبػر ولػو عػدة أحاديػث وولػي
قضاء البصرة ،وكاف عمر بعثو إلى أىؿ البصرة ليفقييـ؛ فكاف الحسف يحمؼ :مػا قػدـ عمػييـ البصػرة خيػر ليػـ مػف عمػراف بػف
الحصيف ،مات سنة ثنتيف وخمسيف ،أسد الغابةٗ ،ٕٜٙ/سير أعبلـ النببلءٕ ،٘ٓٛ/تاريخ اإلسبلـٕ.ٕ٘ٗ/
)ٗ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ مسػػمـ فػػي صػػحيحو ،كتػػاب الحػػدود ،بػػاب مػػف اعتػػرؼ عمػػى نفسػػو بػػالزنىٖ ،ٖٕٔٗ/وفػػي الروايػػة
األخرى" :مف غامد" ،وال تباعد بيف الروايتيف ،فإف غامدا قبيمة مف جيينػة ،وأظػف جيينػة مػف األزد ،وبيػذا تتفػؽ الروايػات ،ذخيػرة
العقبى.ٕٖٜ/ٜٔ
)٘( سبؿ السبلـٕ.ٗٔٙ/
) (ٙاألثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب العدد ،باب ما جاء فػي أكثػر الحمػؿ ،ٕٜٚ/ٚولػـ أجػد مػف حكػـ عميػو
فيما تيسر لي مف كتب.
) (ٚالمغني.ٖٕٗ/ٛ
) (ٛالمرجع السابؽ.

ٗٓٔ

ٖ -ألنو تقابؿ في الحامؿ حقاف األوؿ تعجيؿ قتميا والثاني حؽ استبقاء حياتيا ألجؿ الحمؿ ،فَقُدـ حؽ
الحمؿ؛ ألف تعجيؿ قتميا إسقاط أحد الحقيف وفي إنظارىا استيفاء الحقيف ،فكاف اإلنظار أولى مف
التعجيؿ(ٔ).
ٗ -ألف في تأخير القصاص صيانة لمولد عف الضياع(ٕ).
زمف القصاص مف الحامؿ بعد وضع الحمؿ:

(ٖ)

ذكرنا في المسألة السابقة اتفاؽ الفقياء

عمى وجوب تأخير القصاص مف الحامؿ حتى تضع حمميا،

وبعد ىذا االتفاؽ وجدناىـ قد اختمفوا في زمف القصاص مف الحامؿ بعد وضعيا الحمؿ ،وىذه المسألة ليا
حالتاف:

(ٗ)

الحالة األولى :أف ال يوجد مف ُيرضع المولود أو يتكفؿ برضاعو ففي ىذه الحالة اتفؽ الفقياء
الحامؿ ال ُيقتص منيا حتى تفطمو.

عمى أف

الحالة الثانية :أف يوجد مف يرضع المولود ،ففي ىذه الحالة ،ىؿ يقتص مف الحامؿ ُعقَيب الوالدة مباشرة
دوف انتظار سقي األـ وليدىا المبأ؟ أـ أنو ُينتَظَر حتى تسقيو المبأ(٘)وتفطمو؟ اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة

إلى قوليف:

( )ٙ

القوؿ األوؿُ :يقتص مف الحامؿ بعد الوضع دوف انتظار سقي المولود المبأ ،وىو قوؿ الحنفية
والمالكية(.)ٚ

القوؿ الثانيُ :يؤخر القصاص مف الحامؿ حتى تُسقي األـ المولود المبأ ،ثـ إف لـ ُيوجد مف يرضعو تُركت
حتى تفطمو ،وىو قوؿ الشافعية()ٛوالحنابمة(.)ٜ
األدلػػة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بجواز القصاص مف الحامؿ بمجرد الوضع دوف انتظار سقي األـ المبأ
بالسنة والمعقوؿ.
)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٔٔ٘/
)ٕ( العناية شرح اليداية٘.ٕٗٙ/
)ٖ( راجع ص٘.ٜ
)ٗ( الجػػوىرة الني ػرةٕ ،ٖٔ٘/حاشػػية ابػػف عابػػديفٗ ،ٔٙ/عقػػد الج ػواىر الثمينػػةٖ ،ٔٔٓٙ/الشػػرح الكبيػػر لمػػدرديرٗ ،ٕٙٓ/بحػػر
المذىبٕٔ ،ٔٓ٘/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٛ/ٚالمغني ،ٗٚ/ٜالعدة شرح العمدة صٖ٘٘.

)٘( المبأ :ىو المبف أوؿ الوالدة ،مغني المحتاج٘.ٕٛٓ/

) (ٙاليداية في شرح بداية المبتديٕ ،ٖٗٗ/العناية شرح اليداية٘ ،ٕٗ٘/الجوىرة النيرةٕ ،ٖٔ٘/البحر الرائؽ٘.ٔٔ/
) (ٚالمدونةٗ ،٘ٔٗ/عقد الجواىر الثمينةٖ ،ٔٔٓٙ/جامع األميات ص ،ٜٗٚالتاج واإلكميؿ.ٖٕٙ/ٛ
) (ٛالحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٔ٘/بحر المذىبٕٔ ،ٔٓ٘/مغني المحتاج٘.ٕٛٓ/
) (ٜالمغني ،ٖٖٗ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٚٚ/كشاؼ القناع٘.ٖ٘ٙ/
٘ٓٔ

أولً -السنة:
ما رواه سميماف بف بريدة عف أبيو رضي اهلل عنيما قاؿ :ثَُّـ جاءتْو ام أرَةٌ ِمف َغ ِ
تَ :يا
امٍد ِم َف ْاأل َْزِد ،فَقَالَ ْ
َ َ ُ َْ ْ
وؿ ِ
ِ
ِ
ت
اهللَ ،
ت :أ ََر َ
طيّْ ْرنِي ،فَقَ َ
َر ُس َ
اؾ تُِر ُ
استَ ْغ ِف ِري اهللَ َوتُوِبي إِلَ ْي ِو" فَقَالَ ْ
َف تَُرّْد َدنِي َك َما َرَّد ْد َ
يد أ ْ
اؿ"َ :وْي َحؾ ْار ِجعي فَ ْ
اؿ" :وما َذ ِ
ٍِ
ِ
ت :إَِّنيَا ُحْبمَى ِم َف ّْ
"حتاى
تَ :ن َع ْـ ،فَقَ َ
الزَنى ،فَقَ َ
اؿ" :آ ْن ِت؟" قَالَ ْ
اؾ؟" قَالَ ْ
اؿ لَيَاَ :
َماع َز ْب َف َمالؾ ،قَ َ َ َ
ِ
ض َع ِت
اؿ :فَأَتَى النَّبِ َّ
ي  ،فَقَ َ
ت ،قَ َ
ض ِعي َما ِفي َب ْط ِن ِؾ" ،قَ َ
ض َع ْ
تَ َ
اؿ" :قَ ْد َو َ
ص ِار َحتَّى َو َ
اؿ :فَ َك َفمَيَا َرُج ٌؿ م َف ْاأل َْن َ
ِ
ِ
اْل َغ ِ
ي
ص ِغ ًا
اؿ :إِلَ َّ
ص ِار ،فَقَ َ
امِدَّيةُ" ،فَقَ َ
اـ َرُج ٌؿ م َف ْاأل َْن َ
ير لَ ْي َ
اؿ" :إِ ًذا َل َن ْر ُج ُم َيا َوَن َدعُ َولَ َد َىا َ
س لَ ُو َم ْف ُي ْرض ُع ُو" ،فَقَ َ
رضاعو يا نبِ َّي ِ
اؿ :فَ َر َج َميَا(ٕ).
اهلل ،قَ َ
َ َ ُُ َ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :دؿ الحديث عمى إقامة حد القصاص عمى الحامؿ مباشرة بعد الوالدة دوف
(ٔ)

انتظار رضاع المولود(ٖ).

ثانياً -المعقوؿ:
التأخير في إقامة القصاص عمى الحامؿ ألجؿ الولد وقد انفصؿ ،فبل داعي لمتأخير بعد الوالدة(ٗ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بتأخير القصاص عمى الحامؿ حتى تسقي الولد المبأ ،ثـ إف لـ ُيوجد مف
يرضعو تُركت حتى تفطمو ،بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:
ت :يا رس َ ِ
ِِ
ٔ -عف عبد اهلل بف بريدة  ،قاؿ :فَج ِ
ت فَطَيّْ ْرنِيَ ،وِاَّنوُ َرَّد َىا،
وؿ اهلل ،إِّْني قَ ْد َزَن ْي ُ
اءت اْل َغامدَّيةُ ،فَقَالَ ْ َ َ ُ
َ َ
ِ
ت :يا رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اؿ:
ت َماع ًزا ،فَ َواهلل إِّْني لَ ُحْبمَى ،قَ َ
َف تَُرَّدني َك َما َرَد ْد َ
وؿ اهلل ،ل َـ تَُرُّدني؟ لَ َعم َؾ أ ْ
َفمَ َّما َك َ
اف اْل َغ ُد ،قَالَ ْ َ َ ُ
ْى ِبي
ت أَتَتْوُ بِ َّ
تَ :ى َذا قَ ْد َولَ ْدتُوُ ،قَ َ
اؿ" :اذ َ
"إِ اما َل فَاذ َ
الصبِ ّْي ِفي ِخ ْرقَ ٍة ،قَالَ ْ
ْى ِبي َحتاى تَمِ ِدي"َ ،فمَ َّما َولَ َد ْ
ت :ى َذا يا نبِ َّي ِ
يو حتاى تَ ْف ِط ِم ِ
ِِ ِ
اهلل قَ ْد فَطَ ْمتُوُ،
يو"َ ،فمَ َّما فَطَ َمتْوُ أَتَتْوُ بِ َّ
الصبِ ّْي ِفي َيِد ِه ِك ْس َرةُ ُخ ْب ٍز ،فَقَالَ ْ َ َ َ
فَأ َْرضع َ
َّ
ِ
ِِ
ِ
اس
اـ ،فَ َدفَ َع َّ
الصبِ َّي إِلَى َرُج ٍؿ م َف اْل ُم ْسمم َ
َم َر النَّ َ
َم َر بِيَا فَ ُحف َر لَيَا إِلَى َ
ص ْد ِرَىاَ ،وأ َ
يف ،ثَُّـ أ َ
َوقَ ْد أَ َك َؿ الط َع َ
وىا(٘).
فَ َر َج ُم َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث يدؿ بمنطوقو عمى أف المرأة الحامؿ ال يقتص منيا بعد وضعيا
حتى تسقي ولدىا المبأ ،ويستغني عنيا بمبف غيرىا(.)ٙ

)ٔ( سميماف بػف بريػدة االسػممي أخػو عبػد اهلل ،ثقػة ُولػد فػي بطػف فػي خبلفػة عمػر ،تػوفي سػنة خمػس ومائػة ولػو تسػعوف عامػا،
روى عف :أبيو ،وعائشة وجماعة ،تاريخ اإلسبلـٖ ،٘٘/سير أعبلـ النببلء٘ ٕ٘/تيذيب الكماؿ.ٗٗ/ٙ

)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ مسػمـ فػي صػحيحو ،كتػاب الحػدود ،بػاب مػف اعتػرؼ عمػى نفسػو بػالزنىٖ ،ٖٕٔٗ/وفػي روايػة أخػرى
ػي ِ
اهلل َ وِىػي ُحْبمَػى ِم َػف ّْ
ص ْي ٍف ،أ َّ
ػي
ػتَ :يػا َنبِ َّ
ػت َنبِ َّ
الزَنػى ،فَقَالَ ْ
ام َأرَةً ِم ْف ُجيَْيَنػةَ أَتَ ْ
مشابية لمحديث وىو ما رواه عمراف بف ُح َ
َف ْ
َ
ت فَأْتِنِي بِيا" ،فَفَع َؿ ،فَأَمر بِيا نبِ ُّي ِ
اهلل ،أَص ْبت ح ِّدا ،فَأ َِقمو عمَ َّي ،فَ َدعا نبِ ُّي ِ
ِ
اهلل  ولِيَّيا ،فَقَا َؿ" :أ ْ ِ
اهلل ،
ض َع ْ
ََ َ َ
َ َ
َحس ْف إِلَْييَا ،فَِإ َذا َو َ
ُْ َ
َ ُ َ
َ
َ
َ َ
ِ
ت ،سبؽ تخريجو صٗ.ٜ
َم َر بِيَا فَ ُرِج َم ْ
فَ ُش َّك ْ
ت َعمَْييَا ثَي ُابيَا ،ثَُّـ أ َ
)ٖ( العناية شرح اليداية٘.ٕٗٙ/
)ٗ( الجوىرة النيرةٕ.ٖٔ٘/

)٘( الحديث سبؽ تخريجو صٗٓٔ.

) (ٙالمنياج شرح صحيح مسمـٔٔ.ٕٓٔ/

ٔٓٙ

يو حولَ ْي ِف َك ِ
ِِ ِ
اممَ ْي ِف"(ٔ).
ٕ -قوؿ النبي  لمغامدية حيف عادت إليو بعد وضع حمميا " :اذ َ
ْى ِبي َحتاى تُْرضع َ ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في تأخير القصاص مف المرضعة ،حتى ترضع ولدىا
حوليف كامميف ،وىو وقت الفطاـ.

ثانياً -المعقوؿ(ٕ):

ٔ -لما أخرناىا لحفظو حمبلً فأولى تأخيرىا لحفظو مولوداً ،وىذا ال يتحقؽ إال برضاعة المبأ.
ٕ -ألف الغالب أف نمو الطفؿ قد ال يكتمؿ بشكؿ طبيعي بدوف المبأ مع أنو تأخير يسير.
ٖ -التقييد بالحوليف نظ اًر لمغالب ،الذي ال يمحؽ الرضيع فيو الضرر.

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو الشافعية والحنابمة القائموف

بتأخير القصاص عمى الحامؿ حتى تسقي الولد المبأ ،ثـ إف لـ ُيوجد مف يرضعو تُركت حتى تفطمو؛ ألف فيو
تحقيقاً لحفظ النفس حيث يراعي ما يحتاج إليو الولد بعد الوالدة مف أوؿ المبف ،والجمع(ٖ) بيف روايتي بريدة أف

في الرواية الثانية زيادة فتحمؿ الرواية األولى عمى أف المراد بقولو "إلي إرضاعو" ،أي تربيتو ،والجمع بيف
حديثي عمراف وبريدة أف الجينية كاف لولدىا مف يرضعو بخبلؼ الغامدية ،وقد أوضح اإلماـ النووي ما يبدو

مف التعارض الظاىري بيف الروايتيف فقاؿ" :فياتاف الروايتاف ظاىرىما االختبلؼ فإف الثانية صريحة في أف
رجميا كاف بعد فطامو وأكمو الخبز ،واألولى ظاىرىا أنو رجميا عقب الوالدة ،ويجب تأويؿ األولى وحمميا
عمى وفؽ الثانية؛ ألنيا قضية واحدة والروايتاف صحيحتاف ،والثانية منيما صريحة ال يمكف تأويميا واألولى

إلي رضاعو
ليست صريحة فيتعيف تأويؿ األولى ويكوف قولو في الرواية األولى قاـ رجؿ مف األنصار فقاؿ َّ
(ٗ)
إنما قالو بعد الفطاـ ،وأراد بالرضاعة كفالتو وتربيتو وسماه رضاعاً مجا اًز"

)ٔ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف ،كتػػاب الحػػدودٗ ،ٗٓ٘/وصػػححو الحػػاكـ ووافقػػو الػػذىبي،
المصدر نفسو .وليس في روايات الحديث (حوليف كامميف) كما ورد في الحاوي الكبير ،الحاوي الكبيرٕٔ.ٔٔٙ/

)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٔ٘/أسنى المطالبٗ ،ٖٜ/مغني المحتاج٘ ،ٕٛٓ/المغني.ٖٖٗ/ٛ
)ٖ( فتح البارئٕ.ٔٗٙ/
)ٗ( المنياج شرح صحيح مسمـٔٔ.ٕٕٓ/

ٔٓٚ

املبحث الرابع
زمن اشتيفاء الكصاص فينا دون النفض
ّفُٔ مطلباٌ:
 املطلب األّل :شمً احلكه باض ٔفاء القضاص فٔنا ٌّ اليفظ.
 املطلب الجاىٕ :شمً القضاص يف اجليآ٘ عل ٙالطًّ.

ٔٓٛ

المطمب األوؿ :زمف الحكـ باستيفاء القصاص فيما دوف النفس
اختمؼ الفقياء في زمف القصاص مف الجارح عمداً ،ىؿ يصح أف يكوف قبؿ برء المجروح ،أـ أنو ال يصح
إال بعد البرء؟ عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :ال يجوز القصاص في الطرؼ إال بعد اندماؿ الجرح ،وىو قوؿ الحنفية(ٔ) ،والمالكية

(ٕ)

والحنابمة(ٖ).

القوؿ الثانيُ :ي ْستَحب أف ال يستوفى القصاص في الطرؼ إال بعد استقرار الجناية باالندماؿ ،فإف استوفى
قبؿ االندماؿ جاز ،وىو قوؿ الشافعية(ٗ).

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بوجوب تأخير القصاص فيما دوف النفس إلى ما بعد اندماؿ الجرح

بالسنة والقياس والمعقوؿ:

أولً -السنة:

ضى رسوؿ اهلل  في رجؿ طَ َعف رجبلً بقَ ْرف في
ٔ -ما رواه عمرو بف ُشعيب عف أبيو عف جده ،قاؿَ :ق َ
ٍ
فأبى اَ َلرجؿ
ِر ْجمو ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل؛ ْ
أقدني ،فقاؿ لو ِرسوؿ اهلل " :ل تَ ْع َجؿ ،حتى َي ْب َأر ُج ْر ُحؾ" ،قاؿَ :
ِ
اد منو ،فأَتَى الم ْستَِقيد إلى رس ِ
وؿ
المستَقَ ُ
الم ْستقيدَ ،
وب ِأر ْ
َُ
ُ
إال أف َي ْستقيد ،فأقاده رسوؿ اهلل  منو ،قاؿ :فَ َع ِرج ُ
ت وب أَر ص ِ
يد َحتاى
احبِي؟! فَقَ َ
اؿ لَوُ َيا َر ُس َ
اهلل  فَقَ َ
آم ُر َؾ أ ْ
ستَ ِق َ
َف لَ تَ ْ
وؿ اهلل؛ َع َر ْج ُ َ َ َ َ
اؿ لَوُ َر ُسو ُؿ اهلل  " أَلَ ْـ ُ
َِّ
ي ْب أرَ جرح َؾ فَع ِ
اف
َم َر َر ُسو ُؿ اهلل َ ب ْع َد َّ
الرُج ِؿ الذى َع َرَج َم ْف َك َ
َ َ ُْ ُ َ َ
ص ْيتَني! فَأ َْب َع َد َؾ اهلل َوَبطَ َؿ ُج ْر ُح َؾ! " .ثَُّـ أ َ
(٘)
ِ
اد .
استَقَ َ
احتُوُ فَِإ َذا َب ِرَئ ْ
َف الَ َي ْستَِق َ
بِو ُج ْرٌح أ ْ
ت ِج َر َ
يد َحتَّى تَْب َأَر ِج َر َ
احتُوُ ْ
أف رسوؿ اهلل  نيى أف ُيقتص مف جرح حتى يب أر صاحبو ،والنيي يفيد
وجو الدللة مف الحديث الشريؼّ :
ألف الجراحات ُيعتبر مآلُيا ،ال في
أف القصاص مف الجرح قبؿ االندماؿ َّ
محرٌـ؛ ّ
التحريـ ،فيدؿ ذلؾ عمى ّ
ألف حكميا في الحاؿ غير معموـ ،ولعميا تسري إلى النفس ،فيظير ّأنو قت ٌؿ ،أو تسري إلى مفسدة
الحاؿ؛ ّ
العضو المجروح ،فيؤدي إلى تعطيؿ منفعتو ،كما ظير ذلؾ في الحديث ،وفي ىذا كمو دليؿ عمى وجوب
االنتظار في القصاص مف الجرح إلى أف يب أر صاحبو(.)ٙ

)ٔ( بدائع الصنائع ،ٖٔٓ/ٚاالختيار٘ ،ٖٗ/المباب في الجمع بيف السنة والكتابٕ.ٜٚٓ/
)ٕ( النوادر والزياداتٖٔ ،ٖٗٙ/بداية المجتيدٗ ،ٜٔٔ/الذخيرةٕٔ ،ٖٖٓ/أسيؿ المدارؾٖ.ٕٕٔ/
)ٖ( المغني  ،ٖٗٓ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ ،ٕٚٚ/كشاؼ القناع٘.٘ٙٔ/

)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٙٚ/بحر المذىبٕٔ ،ٕٔ٘/تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘٘/ٔٛ
)٘( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ الػػدار قطنػػي فػػي سػػننو ،كتػػاب الحػػدود والػػديات وغي ػرهٗ ،ٚٔ/وقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث صػػحيح ،إرواء
الغميؿ.ٕٜٛ/ٚ
) (ٙبستاف األحبارٕ ،ٖٗٚ/سبؿ السبلـٕ.ٖٗ٘/

ٜٔٓ

ٕ -عف جابر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :يستَأْ َنى(ٔ) با ْل ِجر ِ
س َن ٌة"(ٕ).
ََ
ُْ
احات َ
المدة
أف ّ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :يدؿ ظاىر الحديث عمى أنو ينتظر برء الجرح قبؿ القصاص ،و ّ
َّ
المقدرة لبلنتظار ىي سنة ،وىذا دليؿ عمى وجوب االنتظار إلى أف يب أر المجروح.
اد ِم َف ا ْل ُج ْر ِح َحتاى َي ْب َأرَ"(ٖ).
ستَقَ ُ
ٖ -وعنو أيضاً  عف النبي  قاؿَ" :ل ُي ْ
نيي رسوؿ اهلل  عف القود في الجرح يقتضي التحريـ؛ ألف الجرح ال
وجو الدللة مف الحديث الشريؼّ :
يدرى أَ ٍ
قتؿ ىو أـ ليس بقتؿ ،فينبغي أف ينتظر ليعمـ ما حكمو وما الواجب فيو(ٗ).

َّ ِ (٘)

اف ْب َف اْل ُم َعطؿ
ص ْف َو َ
ٗ -إف عمر بف عبد العزيز ،كتب إلى طريؼ بف ربيعة ،وكاف قاضياً بالشاـ ،أف َ
ضرب حسَّاف ْبف ثَابِ ٍت بِالس َّْي ِ
ؼ ،فجاءت األنصار إلى النبي  فقالوا :القود ،فقاؿ النبي" :تنتظروف،
ََ َ َ َ َ
()ٙ
فإف ب أر صاحبكـ تقتصوا" .
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إ ّف رسوؿ اهلل  أمر األنصار باالنتظار عندما طمبوا القصاص حتى
ُيعمـ مصير صاحبيـ مف الجرح الذي أصيب بو ،واألمر يفيد الوجوب ،فد ّؿ أف االنتظار واجب إلى أف يب أر
المجروح قبؿ القصاص ،وظيور مفسدة التعجيؿ لمنبي  قرينة أمره لؤلنصار باالنتظار لموجوب؛ ألف دفع

المفاسد واجب.
ثانياً -القياس:

ٔ -ألنو موجب الجناية فبل يعجؿ كالدية واألرش(.)ٚ

ٕ -ألنيا جناية فيما دوف النفس فبل يستوفى موجبيا قبؿ استقرارىا كالخطأ(.)ٛ
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -إنو قد يؤوؿ جرح الجناية إلى النفس فيعاد القود ثانية ،وذلؾ خروج عف المماثمة(.)ٜ

)ٔ( أي أف ينتظروا ،نخب األفكار٘ٔ.ٕٛٗ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ الدارقطني في سننو كتاب الحدود والديات وغيرهٗ ،ٚٗ/وضعفو الدارقطني ،المصدر نفسو.
)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ الطبراني في المعجـ األوسط ،باب األلؼ مف اسمو احمدٔ ،ٗٙ/وقاؿ عنو األلباني :إسناده حسف،
إرواء الغميؿ.ٕٜٜ/ٚ
)ٗ( العدة شرح العمدة ص.ٜ٘ٗ
السممي  ،سكف المدينة ،وشيد
اعي بمفظ ّ
النسب ،ابف محارب بف ذكواف ّ
)٘( صفواف بف المعطّؿ بف ربيعة ،بالتّصغير ،ابف خز ّ
الصحيحيف ،قتؿ في خبلفة عمر في غزاة أرمينية شييداً سنة تسع عشرة،
صفواف الخندؽ ،صاحب حديث اإلفؾ المشيور في ّ

حدث عنو :سعيد بف المسيب ،وأبو بكر بف عبد الرحمف ،وسعيد المقبري ،وسبلـ أبو عيسى ،وروايتيـ عنو مرسمة ،لـ يمحقوه،
إف كاف مات سنة تسع عشرة ،اإلصابة في تمييز الصحابةٖ ،ٖ٘ٙ/سير أعبلـ النببلءٕ ،٘ٗ٘/تاريخ اإلسبلـٕ.٘ٓٙ/

) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب العقوؿ ،باب االنتظار بالقود أف يب أر ،ٖٗ٘/ٜلـ أعثر عمى مف حكـ
عميو فيما تيسر لي مف كتب.
) (ٚالذخيرةٕٔ.ٖٖٔ/
) (ٛالتجريدٔٔ.ٖ٘ٙٙ/
) (ٜالمنتقى شرح الموطأ.ٖٔٓ/ٚ
ٓٔٔ

ٕ -ال يقتص مف الجارح حتى يندمؿ الجرح لئبلً ينتيي لمنفس فيحصؿ ِ
القصاص بالنفس ال بالجراح(ٔ).
ٖ -ألف الجرح ال يدرى أقتؿ ىو أـ ليس بقتؿ ،فينبغي أف ينتظر ليعمـ ما حكمو؟(ٕ).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بعدـ وجوب انتظار البرء إليجاب القصاص فيما دوف النفس بالسنة
والقياس والمعقوؿ:
أولً -السنة:

ط َعف رجبلً بقَ ْرف في
ضى رسوؿ اهلل  في رجؿ َ
استدلوا بحديث عمرو بف ُشعيب عف أبيو عف جده ،قاؿ :قَ َ
ِر ْجمو ،والحديث قد ذكرناه دليبلً ألصحاب القوؿ األوؿ ،إال أف وجو الداللة منو ىاىنا يختمؼ وينحصر في
ىذيف الوجييف ،وىما:

األوؿ :جواز تعجيؿ القود قبؿ االندماؿ ،وىو ما يدؿ عميو مفيوـ تمكينو  الرجؿ المطعوف بالقرف قبؿ
البرء(ٖ).
والثاني :أف تأخيره إلى وقت االندماؿ عمى االستحباب(ٗ).
ثانياً -القياس:

بأف ما استحؽ فيو القود لـ يمزـ تأخيره كالمندمؿ(٘).

ثالثاً -المعقوؿ(:)ٙ

ٔ -ألف القود واجب بالجنايةً ،واالندماؿ عافية مف اهلل تعالى ال توجب سقوط القود ،وسرايتيا ال تمنع مف
استيفائو ،فوجب أف يكوف استقرار الجناية عمى أحد الحاليف غير مانع مف تعجيؿ القود.

ٖ -ألف القصاص مف الطرؼ ال يسقط بالسراية ،فوجب أف يممكو في الحاؿ ،كما لو ب أر(.)ٚ
المناقشة:
ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بعدـ وجوب انتظار البرء إليجاب القصاص بما
يأتي:

َف لَ
آم ُر َؾ أ ْ
ٔ -استداللكـ بحديث "قَ َ
ضى رسوؿ اهلل  في رجؿ طَ َعف رجبلً بقَ ْرف في ِر ْجمو...وقولو "أَلَ ْـ ُ
ص ْيتَِني! فَأ َْب َع َد َؾ اهلل َوَبطَ َؿ ُج ْر ُح َؾ! " يرد عميو بما يأتي:
ستَ ِق َ
تَ ْ
يد َحتاى َي ْب َأرَ ُج ْر ُح َؾ فَ َع َ
)ٔ( بداية المجتيدٗ ،ٜٔٔ/أسيؿ المدارؾٖ ،ٕٖٔ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٖ.ٕٕٚ/
)ٕ( المغني.ٖٗٓ/ٛ

)ٖ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٙٛ/تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘ٚ/ٔٛ
)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٙٛ/بحر المذىبٕٔ.ٖٔ٘/
)٘( المرجعاف السابقاف.
) (ٙالمرجعاف السابقاف.
) (ٚبحر المذىبٕٔ.ٖٔ٘/

ٔٔٔ

أ -إف الحديث رواه الدارقطني ،وفي سياقو ،قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،عرجت فقاؿ رسوؿ اهلل " : قَ ْد َن َي ْيتُ َؾ
ص ِم ْف جر ٍح حتاى ي ْب أرَ ص ِ
فَعص ْيتَِني ،فَأ َْبع َد َؾ اهلل وبطَ َؿ عرج َؾ" ثُ اـ َنيى رسو ُؿ ِ
اح ُب ُو(ٔ) ،وىذه
َف ُي ْقتَ ا
اهلل  أ ْ
ََ ُ
ُ ََ
ُْ َ َ َ َ
َ َ ُ
َ
َ َ
(ٕ)
زيادة يجب قبوليا ،وىي متأخرة عف االقتصاص ،فتكوف ناسخة لو .
ص ِم ْف جر ٍح حتاى ي ْب أرَ ص ِ
يقوؿ اإلماـ الشوكاني في قولو" ثُ اـ َنيى رسو ُؿ ِ
اح ُب ُو" يدؿ عمى
َف ُي ْقتَ ا
اهلل  أ ْ
ُْ َ َ َ َ
َ َ ُ
تحريـ االقتصاص قبؿ االندماؿ ألف لفظ "ثـ" يقتضي الترتيب فيكوف المنيي الواقع بعدىا ناسخاً لئلذف الواقع
قبميا"(ٖ).

ص ْيتَِني"(ٗ).
ب -في نفس الحديث ما يدؿ عمى أف استقادتو قبؿ البرء معصية؛ لقولو" :قَ ْد َن َي ْيتُ َؾ فَ َع َ
ٕ -أما عف تضعيؼ حديث جابر "يستَأْ َنى با ْل ِجر ِ
س َن ٌة" يرد عميو بأف الحديث قد روي عف جابر
ََ
ُْ
احات َ
مف غير وجو ،واذا اجتمعت ىذه الطرؽ قوي االحتجاج بيا(٘).

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بوجوب انتظار الجرح لمبرء بما يأتي:
ٔ -استداللكـ بحديث جابر
وجييف:



"نيى رسوؿ اهلل



أف يستقاد مف الجارح حتى يب أر المجروح ،يناقش مف

األوؿ :إف في إسناده ابف لييعة ،وىو ضعيؼ وكذا رواه جماعة مف الضعفاء عف أبي الزبير مف وجييف
آخريف عف جابر ،ولـ يصح شيء مف ذلؾ ،فبل يحتج بو في األحكاـ(.)ٙ

الثاني :عمى فرض صحتو فيو محموؿ عمى االستحباب(.)ٚ
ٕ -استداللكـ بحديث " يستَأْ َنى با ْل ِجر ِ
س َن ٌة" متروؾ مف وجييف:
ََ
ُْ
احات َ
()ٛ
أحدىما :ضعؼ راويو ،قاؿ الدارقطني :يزيد بف عياض ضعيؼ متروؾ .
ثانييما :إف تقدير تأخيره بالسنة ال يمزـ باإلجماع(.)ٜ

ٖ -استداللكـ بطعف حساف بف ثابت ،وأمر النبي



لؤلنصار باالنتظار ،قاؿ عنو الشوكاني" :وىذا

الحديث إف صح فحديث عمرو بف شعيب قرينة لصرفو مف معناه الحقيقي إلى معناه المجازي كما أنو
قرينة لصرؼ النيي المذكور في حديث جابر إلى الكراىة"(ٓٔ).
)ٔ( الح ػػديث أخرج ػػو اإلم ػػاـ البييق ػػي ف ػػي الس ػػنف الكب ػػرى ،كت ػػاب الجػ ػراح ،ب ػػاب م ػػا ج ػػاء ف ػػي االس ػػتثناء بالقص ػػاص م ػػف الج ػػرح
والقطع ،ٔٔ٘/ٛوقاؿ األلباني :حديث صحيح ،إرواء الغميؿ.ٕٜٛ/ٚ
)ٕ( المغني.ٖٗٓ/ٛ
)ٖ( نيؿ األوطار.ٖٚ/ٚ
)ٗ( المغني.ٖٗٓ/ٛ
)٘( نخب األفكار٘ٔ.ٕٛٗ/
) (ٙنيؿ األوطار.ٖٙ/ٚ
) (ٚالحاوي الكبيرٕٔ.ٔٙٛ/
) (ٛسنف الدراقطنيٗ.ٚٗ/
) (ٜالحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٙٛ/بحر المذىبٕٔ.ٖٔ٘/
)ٓٔ( نيؿ األوطار.ٖٚ/ٚ

ٕٔٔ

ٗ -قولكـ بأف ظيور مفسدة التعجيؿ لمنبي
بأف إذنو





قرينةٌ صرفت أمره لؤلنصار باالنتظار لموجوب؛ يجاب عنو

باالقتصاص قبؿ االندماؿ ،دليؿ عمى جوازه ،وظيور المفسدة غير قادح في الجواز ،وليس

ظيورىا بكمي وال أكثري حتى تكوف معمومة عند االقتصاص قبؿ االندماؿ أو مظنونة ،فبل يجب ترؾ

اإلذف دفعا لممفسدة الناشئة منو ناد اًر(ٔ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشتيا يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ

األوؿ القائموف بوجوب تأخير القصاص مف الجاني فيما دوف النفس حتى يب أر المجروح ،ألف في ذلؾ مصمحة
لممجني عميو في المحافظة عمى حقو ،لئبل تسرى الجناية عمى غيرىا مف طرؼ أو نفس ،وقد كاف ىذا

اجماعاً بيف الفقياء نقمو عنيـ ابف المنذر حيث قاؿ" :كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ يرى االنتظار بالجرح
حتى يب أر"(ٕ).

ثمرة الخالؼ في ىذه المسألة:

تظير ثمرة الخبلؼ في ىذه المسألة فيما إذا اقتص المجني عميو قبؿ اإلندماؿ ثـ سرى جرحو فيؿ تبطؿ
السراية أـ يجب الضماف ،اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

(ٖ)

القوؿ األوؿ :إف اقتص قبؿ االندماؿ تضمف سراية الجناية ،وىو قوؿ اإلماـ أبي حنيفة
والشافعية(ٗ)والمالكية(٘).

القوؿ الثاني :إف اقتص قبؿ االندماؿ ،ىدرت سراية الجناية ،وىو قوؿ الحنابمة
الحنفية(.)ٚ

()ٙ

والصاحبيف مف

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بضماف سراية الجناية في حالة القصاص قبؿ اإلندماؿ ،بالمعقوؿ:
ٔ -ألف ىذه جناية مضمونة كما لو لـ يقتص(.)ٛ

ٕ -ألنو تبيف أف الجناية كانت قتؿ عمد وحؽ المقتص لو القود ،واستيفاء القطع ال يوجب سقوط القود
كمف كاف لو القود إذا استوفى طرؼ مف عميو القود(.)ٜ

)ٔ( نيؿ األوطار.ٖٚ/ٚ

)ٕ( اإلجماع البف المنذر ص.ٔٙٙ

)ٖ( التجريدٔٔ .٘٘ٛٛ/العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕ٘ٛ/

)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٚٓ/بحر المذىبٕٔ ،ٔ٘٘/تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘ٛ/ٔٛ
)٘( التاج واإلكميؿ ،ٖٖٓ/ٛالشرح الكبير لممدرديرٗ.ٕٙٗ/
) (ٙالمغني ،ٖٗٔ/ٛكشاؼ القناع٘.٘ٙٔ/
) (ٚالتجريدٔٔ.٘٘ٛٛ/

) (ٛتكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘ٛ/ٔٛ
) (ٜالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕ٘ٛ/

ٖٔٔ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بيدر سراية الجناية في حالة القصاص قبؿ اإلندماؿ ،بالسنة
والمعقوؿ:
أولً -السنة:

ِ
ص ْيتَِني!
آم ُر َؾ أ ْ
ستَ ِق َ
َف لَ تَ ْ
يد َحتاى َي ْب َأرَ ُج ْر ُح َؾ فَ َع َ
قوؿ النبي لم ُم ْستَقيد الذي اقتص مف جرحو قبؿ أف يب أر "أَلَ ْـ ُ
فَأ َْب َع َد َؾ اهلل َوَبطَ َؿ ُج ْر ُح َؾ!"(ٔ).
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو



"بطؿ جرحؾ" يدؿ بظاىره عمى أنو ال ضماف لو بعد القصاص.

ثانياً -المعقوؿ:

ٔ -ألنو استعجؿ ما لـ يكف لو استعجالو ،فبطؿ حقو ،كقاتؿ موروثو(ٕ).
ٕ -ألنو لما أقدـ عمى القطع فقد أبرأه عما وراءه فسقط حقو

(ٖ)

.

المناقشة:
ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بيدر سراية الجناية في حالة القصاص قبؿ
اإلندماؿ ،بما يمي:
استداللكـ بالحديث ال يصح ألف الحديث محموؿ عمى أنو  أراد أف الحؽ لو في القصاص(ٗ).
رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بوجوب الضماف
لمف اقتص قبؿ اإلندماؿ ثـ سرى جرحو ىو الراجح ،وذلؾ ألف المجني عميو لـ يستوؼ حقو إذ إف جرحو زاد
عما استقاد بو مف الجاني ،وألف الجاني مطالب بالضماف فمزمو ولو بعد القصاص منو.

)ٔ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٜٔٓ
)ٕ( المغني.ٖٗٔ/ٛ
)ٖ( العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕ٘ٛ/
)ٗ( تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘ٛ/ٔٛ
ٗٔٔ

وفيو فرعاف:

السف
المطمب الثاني :زمف القصاص في الجناية عمى ِّ

الفرع األوؿ :مشروعية القصاص في السف:

ثبتت مشروعية القصاص في السف بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﱥﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱤ (ٔ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :قولو تعالى :ﱥﲞ ﲟ ﲠﱤ يعني :فرضنا عمى بني إسرائيؿ،
في التوراة ﱥﭐﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭﱤ إذا كاف عمداً ،واآلية عامة في وجوب القصاص في النفس ،وفي الجراحات؛ ألف شرع
مف قبمنا يجب العمؿ بو إذا لـ يرد في شرعنا ما ينسخو(ٕ).

يقوؿ اإلماـ القرطبي" :أجمع العمماء عمى أف قولو تعالى :ﱥﲪ ﲫﱤ أنو في العمد ،فمف أصاب
سف أحد عمداً ففيو القصاص"(ٖ).
ثانياً -السنة:

الع ْف َو ،فَأ ََب ْوا ،فَأَتَُوا َّ
عف أنس ،أ َّ
ي
شَ ،و َ
ت ثَنَِّيةَ َج ِارَي ٍة ،فَ َ
النبِ َّ
ض ِر َك َس َر ْ
طمَُبوا األ َْر َ
ّْع َوِى َي ْاب َنةُ النَّ ْ
طمَُبوا َ
َف ال ُّرَبي َ
َِّ
ّْع يا رس َ َّ ِ
ِ
ص ِ
الح ّْ
اؿ أ ََن ُس ْب ُف َّ
ض ِر :أَتُ ْك َس ُر ثَنَِّيةُ ُّ
ؽ ،الَ
اص ،فَقَ َ
الن ْ
وؿ المو ،الَ َوالذي َب َعثَ َؾ بِ َ
الرَبي ِ َ َ ُ
َم َرُى ْـ بِالق َ
 ،فَأ َ
القصاص" ،فَر ِ
اؿ" :يا أََنس ِكتَاب الما ِو ِ
ِ
اؿ َّ
النبِ ُّي " :إِ اف ِم ْف ِع َب ِاد الما ِو
ض َي القَ ْوُـ َو َعفَ ْوا ،فَقَ َ
ُ
َ ُ
تُ ْك َس ُر ثَنيَّتُيَا ،فَقَ َ َ ُ
َ
ْس َـ َعمَى الما ِو َأل ََب ارهُ"(ٗ).
َم ْف لَ ْو أَق َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث دليؿ عمى وجوب القصاص في السف(٘) ،وموضع الدليؿ أنو 
أخبر بأف كتاب اهلل موجب لمقصاص في السف ،ولـ يذكره إال في اآلية السابقة فدؿ عمى لزوميا لنا(.)ٙ

ثالثاً -اإلجماع:

أجمع أىؿ العمـ عمى وجوب القصاص في السف(.)ٚ
)ٔ( سورة المائدة :آية٘ٗ.
)ٕ( تفسير السمرقندئ ،ٖٜٗ/التفسير الوسيطٔ.ٕٖٚ/
)ٖ( تفسير القرطبي.ٕٕٓ/ٙ

)ٗ( الحديث سبؽ تخريجو صٕ٘.
)٘( سبؿ السبلـٕ ،ٖٜٗ/نيؿ األوطار.ٖٔ/ٚ
) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ.ٚ/
) (ٚشرح مختصر الطحاوي٘ ،ٗٗٚ/المغني.ٖٖٕ/ٛ

٘ٔٔ

رابعاً -القياس:

ألف القصاص فييا ممكف ،ألنيا محدودة في نفسيا ،فوجب فييا القصاص كالعيف(ٔ).

خامساً -المعقوؿ:

ألنو يمكف استيفاء المثؿ :إف كاف قمع جميع السف :قمعت سنو ،واف كسر البعض :فإنو يبرد منو بمقداره(ٕ).

الفرع الثاني :زمف استيفاء القصاص في قمع السف:

(ٖ)

الجناية عمى السف إما أف تكوف عمى الصغير الذي لـ يثغر

ولكؿ مف الحالتيف أحكاميا عند الفقياء.

سنو ،أو تكوف عمى الكبير الذي ثغر سنو،

أولً -الجناية عمى الصغير الذي لـ يثغر سنو:
تحرير محؿ النزاع:
(ٗ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف الجناية عمى سف مف قد أثغر فيو خمس مف اإلبؿ ،أما الجناية عمى سف مف لـ

يثغر فبل ضماف عمى الجاني في الحاؿ بقصاص أو دية؛ ألنيا مف أسناف المبف التي جرت العادة بنباتيا بعد

غالبا ،فأشبيت الشعر ،فإف جاء وقت نباتيا ثـ نبتت سميمة في محميا فبل شيء عمى
سقوطيا ،وألنيا تعود ً
الجاني ،ويرى أبو يوسؼ مف الحنفية(٘) وجوب حكومة لؤللـ وأجرة الطبيب ،واف عادت بدؿ السف ناقصة
ضمف ما نقص منيا بالحساب ،فإف نبتت سوداء أو حمراء ،أو صفراء ،أو عادت والدـ يسيؿ منيا وجبت

فييا حكومة عدؿ ،ألنو نقص حصؿ بفعمو ،فيجب عميو ضمانو ،واف جاء وقت نباتيا ولـ تنبت سئؿ أىؿ
الخبرة والطب ،فإف قالوا :يئس مف عودىا لفساد منبتيا ،فالمجني عميو بالخيار بيف القصاص ،أو دية السف،

واف قالوا :يتوقع نباتيا إلى وقت كذا ،انتظر ،فإف مضى الوقت ولـ تنبت وجب القصاص أيضاً.

واختمفوا في زمف القصاص فييا عمى ثبلثة أقواؿ:

القوؿ األوؿُ :ي َؤ َّجؿ القصاص في السف الذي لـ يثغر حوالً مف يوـ قمعو ،وىو قوؿ الحنفية
أحمد(.)ٚ

()ٙ

ورواية لإلماـ

القوؿ الثانيُ :ي ْستَأْنى القصاص ليا في العمد ألقصى األجميف ،وىما اليأس مف َعوِد َىا ،والس ََّنة مف ِ
يوـ
ْ
َ
َ
()ٛ
قمعيا ،وىو قوؿ المالكية .
)ٔ( المغني ،ٖٖٕ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٗٗ/ٜ
)ٕ( شرح مختصر الطحاوي٘.ٗٗٚ/
)ٖ( المثغور :أف يطرح أسناف المبف وينبت بعدىا أسناف الكبر ،الحاوي الكبيرٕٔ ،ٔٛٛ/المغني.ٖٖٕ/ٛ

)ٗ( بدائع الصنائع ،ٖٔٙ/ٚالعناية شرح اليداية ٓٔ ،ٕٜ٘/تكممة البحر الرائؽ ،ٖٗٙ/ٛالشرح الكبيػر لمػدرديرٗ ،ٕٚٗ/مواىػب
الجميؿ ،ٕٙٔ/ٙمنح الجميؿ ،ٔٔٙ/ٜالحاوي الكبيػرٕٔ ،ٜٔٛ/التيػذيب فػي فقػو اإلمػاـ الشػافعي ،ٕٔٓ/ٚالػنجـ الوىػاج،ٗٓٙ/ٛ
المغني ،ٖٖٕ/ٛكشاؼ القناع٘ ،٘٘ٓ/الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٖٗٗ،ٜٗ٘/ٜ

)٘( بدائع الصنائع.ٖٔٙ/ٚ

) (ٙشرح مختصر الطحاوي ،ٕ٘/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٜ٘/تكممة البحر الرائؽ ،ٖٗٙ/ٛكشاؼ القناع.ٖٗ/ٙ
) (ٚالمبدع ،ٖٕٖ/ٚكشاؼ القناع.ٖٗ/ٙ
) (ٛالتنبييات المستنبطةٖ ،ٕٔٙٓ/شفاء الغميؿٕ ،ٔٓٛٙ/مواىب الجميؿ  ،ٕٙٔ/ٙالشرح الكبير لمدرديرٗ.ٕٚٗ/
ٔٔٙ

القوؿ الثالث :إف قمع سف مف لـ يثغر فبل قصاص في الحاؿ وال ديةً؛ ألنيا مف أسناف المبف التي جرت
ال عادة بنباتيا بعد سقوطيا ووجب االنتظار إلى أقصى المدة التي يقوؿ أىؿ العمـ بيا مف الطب إنيا تنبت
(ٔ)

فيو ،وىو قوؿ الشافعية

األدلة:

والحنابمة(ٕ).

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بتأجيؿ القصاص في السف الذي لـ يثغر سنة بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:

عف جابر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " :يستَأْ َنى با ْل ِجر ِ
س َن ٌة"(ٖ).
ََ
ُْ
احات َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في تأجيؿ الجراحات سنو ،وىو يدؿ بمفيومو تأجيؿ

القصاص فييا ،والجراح تشمؿ جراح السف وغيرىا(ٗ).
ثانياً -المعقوؿ:

ألف الحوؿ مشتمؿ عمى الفصوؿ األربعة ،وليا تأثير فيما يتعمؽ ببدف اإلنساف ،فمعؿ فصبل منيا يوافؽ مزاج

المجني عميو فيؤثر في إنباتو(٘).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

ْنى القصاص ليا في العمد ألقصى األجميف ،بالمعقوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بأنو ُي ْستَأ َ
َخ ِذ ديتيا في الخطأ ،وبالقصاص ليا في العمد ألقصى األجميف ،وىما اليأس مف َع ْوِد َىا،
ْنى بِأ ْ
بأنو ُي ْستَأ َ
فكؿ ما كاف أ َْبع َد منيما فِإّنو يستَأْنى لو فإذا حصؿ اليأس مف عودىا قبؿ الس ِ
يوـ قمعيا ُّ
والس ََّنة مف ِ
نة ْانتُ ِظ َر
َ
ّ
َ
َ
ُْ َ
()ٙ
عودىا ْانتُ ِظ َر اليأس .
ت سنة بعد قمعيا قبؿ اليأس مف
ضْ
َ
تماميا ،واف َم َ
ُ
أدلة أصحاب القوؿ الثالث:
استدؿ أصحاب القوؿ الثالث عمى قوليـ بوجوب االنتظار إلى أقصى مدة يقوليا أىؿ الخبرة في الطب،
بالمعقوؿ:
ٔ -ألف القصاص والدية إنما يجباف فيما يدوـ ضرره وعينو ،وال يجباف فيما يزوؿ ضرره وشينو كالسف إذا
نبتت(.)ٚ

)ٔ( الحػػاوي الكبيػػرٕٔ ،ٜٔٛ/بحػػر المػػذىبٕٔ ،ٖٔٚ/التيػػذيب فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي ،ٕٔٓ/ٚكفايػػة النبيػػو ،ٕٔ٘/ٔٙالػػنجـ
الوىاج.ٗٓٙ/ٛ
)ٕ( كشاؼ القناع٘.٘٘ٓ/
)ٖ( الحديث سبؽ تخريجو صٓٔٔ.
)ٗ( العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٜ٘/
)٘( المرجع السابؽ.
) (ٙالشرح الكبير لمدرديرٗ.ٕٖٚ/
) (ٚالحاوي الكبيرٕٔ.ٜٔٛ/

ٔٔٚ

ٕ -ألف السف الذي لـ يثغر يرجى عوده لذلؾ ال يجب فيو شيء وتسقط المطالبة بو فوجب تأخيره(ٔ).

رأي الباحث:

صى
بعد عرض أقواؿ الفقياء يرى الباحث أف الراجح ىو ما قالو الشافعية والحنابمة بأنو ُينتظر بو إلى أَ ْق َ
َّ
الخبرة في الطّْب؛ وذلؾ لعدـ وجود نص في تحديد المدة ،واالستعانة بأىؿ الخبرة في
المدة الَّتي يقوؿ بيا أىؿ ْ
أدؽ.
مثؿ ىذه المسألة أ َْولَى و ّ
ثانياً -الجناية عمى سف مف قد أثغر:

اختمؼ الفقياء في زمف القصاص في الجناية عمى سف مف قد أثغر ،إلى ثبلثة أقواؿ:

القوؿ األوؿ :إف ضرب سف رجؿ فسقطت ينتظر حوالً ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ).
( ٗ)
القوؿ الثاني :يجب القصاص في الحاؿ ،دوف انتظار نباتيا مف جديد ،وىو قوؿ المالكية(ٖ) والشافعية
والمذىب عند الحنابمة(٘).

القوؿ الثالثُ :ينظر ويسأؿ أىؿ الخبرة فإف قالوا :ال تعود ،فمممجني عميو القصاص في الحاؿ ،واف قالوا:
يرجى عودىا إلى وقت يذكرونو ،لـ يقتص حتى يأتي ذلؾ الوقت ،فإف لـ تنبت فيجب القصاص ،واف عادت
لـ يجب قصاص وال دية ،وىو قوؿ القاضي مف الحنابمة(.)ٙ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بانتظار القصاص في السف حوالً ،بالمعقوؿ:
ألف الحوؿ مشتمؿ عمى الفصوؿ األربعة ،وليا تأثير فيما يتعمؽ ببدف اإلنساف ،فمعؿ فصبلً منيا يوافؽ مزاج
المجني عميو فيؤثر في إنباتو(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بوجوب القصاص بالجناية عمى سف مف أتغر في الحاؿ ،دوف

انتظار نباتيا مف جديد ،بالسنة وبالمعقوؿ:

أولً -السنة:
عف أنس ،أ َّ
الع ْف َو،
َف ُّ
ض ِر َك َس َر ْ
ت ثَنَِّيةَ َج ِارَي ٍة ،فَطَمَُبوا األ َْر َ
ّْع َوِى َي ْاب َنةُ النَّ ْ
شَ ،وطَمَُبوا َ
الرَبي َ
ِ
ص ِ
اؿ أ ََن ُس ْب ُف َّ
وؿ المَّ ِو ،الَ َوالَِّذي
الرَبي ِ
ض ِر :أَتُ ْك َس ُر ثَنَِّيةُ ُّ
ّْع َيا َر ُس َ
اص ،فَقَ َ
الن ْ
َم َرُى ْـ بِالق َ
 ،فَأ َ
()ٛ
ِ ِ
اؿ" :يا أََن ِ
ِ
اص" .
س كتَ ُ
ص ُ
اب الماو الق َ
تُ ْك َس ُر ثَنيَّتُيَا ،فَقَ َ َ ُ
)ٔ( كشاؼ القناع٘.٘٘ٓ/

فَأ ََب ْوا ،فَأَتَُوا َّ
ي
النبِ َّ
الح ّْ
ؽ ،الَ
َب َعثَ َؾ بِ َ

)ٕ( بدائع الصنائع ،ٖٔٙ/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٜ٘/حاشية ابف عابديف ،ٖ٘٘/ٙقره عيف األخيار.ٕٔٓ/ٚ
)ٖ( الكافي في فقو أىؿ المدينةٕ ،ٔٔٔٙ/شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ،ٖٙ/ٛمنح الجميؿ.ٔٔٙ/ٜ
)ٗ( الحاوي الكبير ٕٔ ،ٔٛٛ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٔٓ/ٚالنجـ الوىاج.ٗٓٚ/ٛ
)٘( المغني ،ٖٖٖ/ٛاإلنصاؼٓٔ ،ٕٙ/اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ.ٜٔٔ/
) (ٙالمغني ،ٖٖٖ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٜٗ٘/ٜ
) (ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٜ٘/

) (ٛالحديث سبؽ تخريجو صٕ٘.

ٔٔٛ

ِ ِ
ِ
اص" ،يدؿ ظاىره عمى ايجاب القصاص في
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو" كتَ ُ
ص ُ
اب الماو الق َ
السف بدوف تأخير.
ثانياً -المعقوؿ:

ألف الظاىر عدـ عودىا ،فبل يفيد فييا التأجيؿ(ٔ).

أدلة صاحب القوؿ الثالث:
استدؿ صاحب القوؿ الثالث عمى قولو بأنو ينظر ويسأؿ أىؿ الخبرة ،فإف عادت فبل قصاص ،بالمعقوؿ:
(ٕ).

ألف ما عاد قاـ مقاـ األوؿ فكأنو لـ يسقط ،ألنيا تحتمؿ العود ،فأشبيت سف مف لـ يثغر
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الراجح في ىذه المسألة ىو ما ذىب أصحاب القوؿ الثاني
القائموف بوجوب القصاص بالجناية عمى سف مف أثغر في الحاؿ ،دوف انتظار نباتيا مف جديد ،وذلؾ ألف
العادة عدـ عودىا.
سف الرجؿ فتحركت فقد اختمفت آراء الحنفية في زمف القصاص في السف.
أما إذا ضرب الرجؿ ّ
فذىب اإلماـ أبو حنيفة(ٖ) إلى وجوب تأجيمو لمدة حوؿ كامؿ؛ ألف الحوؿ مشتمؿ عمى الفصوؿ األربعة،
والتقدير بالسنة؛ ألنيا مدة يظير فييا حقيقة حاليا مف السقوط والتغير والثبوت ،وليا تأثير فيما يتعمؽ ببدف
اإلنساف ،فمعؿ فصبلً منيا يوافؽ مزاج المجني عميو فيؤثر في إنباتو ،سواء كانت سف كبير أو صغير،
الحتماؿ نباتيا في حالة القمع وسقوط أو ثبوت المتحركة ولتغير المكسورة أو عدـ تغيرىا.
(ٗ)

وقاؿ أبو يوسؼ

يفرؽ بيف الكبير والصغير ،فبل ينتظر البالغ؛ ألف نبات سف الكبير نادر ،وينتظر

الصبي؛ ألف سنو تنبت غالباً؛ ألف سف الصغير يثبت ظاى اًر وغالباً ،وسف الكبير ال تثبت ظاى اًر.
وقاؿ محمد

(٘)

إنو ينتظر إذا تحركت واذا سقطت ال ينتظر؛ ألف السف إذا تحركت قد تثبت وقد تسقط ،فأما

إذا سقطت فالظاىر أنيا ال تثبت.

وىذه المسألة تفرد بيا الحنفية ولـ أعثر عمييا في كتب المذاىب األخرى(.)ٙ

)ٔ( التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٔٓ/ٚالمغني.ٖٖٖ/ٛ
)ٕ( المغني ،ٖٖٖ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٜٗ٘/ٜ
)ٖ( بدائع الصنائع ،ٖٔ٘/ٚتبييف الحقائؽ ،ٖٔٚ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٜ٘/
)ٗ( بدائع الصنائع.ٖٔ٘/ٚ
)٘( المرجع السابؽ.
) (ٙم ػ ػػف الكت ػ ػػب الت ػ ػػي بحث ػ ػػت فيي ػ ػػا ى ػ ػػذه المس ػ ػػألة ول ػ ػػـ أج ػ ػػدىا ،الفواك ػ ػػو ال ػ ػػدوانيٕ ،ٜٔٓ/مواى ػ ػػب الجمي ػ ػػؿ ،ٕٕٙ/ٙالح ػ ػػاوي
الكبيرٕٔ ،ٔٛٛ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٔٓ/ٚالمغني ،ٖٖٖ/ٛاإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ.ٜٔٔ/
ٜٔٔ

الفصل الثالث
أثر السمان واملكان على الدية
يف النفض وما دونها
ّفُٔ ثالث٘ مباحح:
 املبحح األّل :أثس الصماٌ ّاملكاٌ علّ ٙجْب الدٓ٘ ّتػلٔعَا.
 املبحح الجاىٕ :شمً أ اء الدٓ٘ يف اجليآ٘ عل ٙاليفظ.
 املبحح الجالح :شمً أ اء الدٓ٘ يف اجليآ٘ عل ٙما ٌّ اليفظ.

املبحث األول
أثر السمان واملكان على وجوب
الدية وتغليظها
ّفُٔ ثالث٘ مطالب:
 املطلب األّل :أثس املكاٌ علّ ٙجْب الدٓ٘.
 املطلب الجاىٕ :تػلٔغ الدٓ٘ بالق ل يف األغَس احلسو أّ احلَسَو أّ لرٖ زحه
حمسو.
 املطلب الجالح :تػلٔغ الدٓ٘ بالق ل يف احلسو املدىٕ.

ٕٔٔ

المطمب األوؿ :أثر المكاف عمى وجوب الدية
ذكرنا في الفصؿ األوؿ أف الفقياء اتفقوا عمى اشتراط عصمة المقتوؿ إليجاب الدية(ٔ) ،وىنا ال بد مف بياف
المراد بالعصمة عند الفقياء ىؿ تكوف باإلسبلـ واألماف فقط ،أـ أنيا تكوف أيضاً بدار اإلسبلـ.
تحرير محؿ النزاع:
(ٕ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف العصمة تكوف باإلسبلـ واألماف.

وقد استدؿ الفقياء عمى أف العصمة تكوف باإلسبلـ ،بالكتاب والسنة:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﱥﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱤ (ٖ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف اهلل تعالى حكـ في المؤمف الذي ُيقتؿ خطأ بالدية ،وىذا يتضمف اشتراط
اإليماف(ٗ).

ثانياً -السنة:

ٍ
ِ
ئ م ٍِ
س
ام ِر ٍ ُ ْ
سمـ إِال ِبِإ ْح َدى ثََالث :ال ان ْف ُ
عف عبد اهلل بف مسعود  عف رسوؿ اهلل  أنو قاؿ"َ :ل َيح ُّؿ َد ُـ ْ
س ،والثاِّيب ا ِ
ارؽ(٘) ِمف الديفَ التا ِ
الم ِ
اع َة"(.)ٙ
ار ُؾ ل ْم َج َم َ
ِبال ان ْف ِ َ ُ
الزانيَ ،و َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف فيو دليبلً عمى إطبلؽ العصمة لكؿ مف شيد أف ال إلو إال اهلل وأف

محمدا رسوؿ اهلل ،فأما االستثناء بعد ىذا اإلطبلؽ لمف ذكر ،ومنو التارؾ دينو وىو المفارؽ لئلسبلـ ،وىذه
ً
واسعة يدخؿ فييا كؿ مف أدى بو قوؿ أو اعتقاد أو فعؿ إلى مفارقة الديف فييتؾ عصمة اهلل ،فمف فعؿ ذلؾ

معصوما(.)ٚ
فقد أبيح منو ما كاف
ً

واستدلوا عمى شرط األماف لمعصمة بالكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﱥﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱤ (.)ٛ
)ٔ( راجع صٗٗ.
)ٕ( بدائع الصنائع ،ٕٕ٘/ٚتكممة البحر الرائؽ ،ٖٖٚ/ٛالشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٖٜ/منح الجميؿ ،ٚ/ٜالميذب في فقة اإلماـ
الشافعيٖ ،ٕٕٓ/البيافٔٔ ،ٗٗٛ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٖ/حاشية الروض المربع.ٕٖٓ/ٚ
)ٖ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ

)ٗ( تفسير القرطبي٘.ٖٖٔ/
)٘( ىو الخارج منو خروجاً سريعاً ،تعميؽ الدكتور مصطفى البغا ،صحيح البخاري.٘/ٜ

) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب الديات ،باب قوؿ اهلل تعالى :أف الػنفس بػالنفس والعػيف بػالعيف}،٘/ٜ
وأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص والديات ،باب ما يباح بو دـ المسمـٖ.ٖٕٔٓ/

) (ٚاإلفصاح عف معاني الصحاحٕ ،ٖٓ/إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريٓٔ.ٗٛ/
) (ٛسورة النساء :آيةٕ.ٜ

ٕٕٔ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :دلت اآلية عمى أنو إذا كاف المقتوؿ مف قوـ بينيـ وبيف المسمميف َع ْي ٌد
فتحرير رقبة وتسميـ ِ
الدية(ٔ).
وبعد ىذا االتفاؽ وجدنا أف الفقياء اختمفوا في مكاف تحقؽ العصمة أيشترط أف يكوف المقتوؿ في دار اإلسبلـ

لوجوب الدية أـ ال؟ إلى قوليف:

القوؿ األوؿ :العصمة تكوف بدار اإلسبلـ ،فبل دية لممسمـ في دار الحرب إف لـ يياجر إلى دار اإلسبلـ ،إذا

قتمو مسمـ أو ذمي خطأ ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ).

القوؿ الثاني :العصمة تكوف باإلسبلـ واألماف ،فتجب الدية لممسمـ في دار الحرب إذا قتمو مسمـ أو ذمي
خطأ سواء ىاجر لدار اإلسبلـ أـ لـ يياجر إلييا ،وىو قوؿ المالكية(ٖ)والشافعية(ٗ)والحنابمة(٘).

سبب اإلختالؼ:

يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة إلى عدة أسباب ،أىميا:

ٔ -اختبلفيـ في المفيوـ مف قوؿ اهلل تعالى :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱣﱤ ،فالحنفية قالوا :إنو الحربي إذا أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر لدار اإلسبلـ ،أما
ﱤ
ﱢ

يقدـ دار اإلسبلـ فيسمـ ،ثـ يرجع إلى دار
جميور الفقياء فقالوا :إف المقصود بو الرج ُؿ مف أىؿ الحرب َ
مر بيـ الجيش مف أىؿ اإلسبلـ َى َرب قومو ،وأقاـ ذلؾ المسمـ منيـ فييا ،فقتمو المسمموف
الحرب ،فإذا َّ
كافر.
وىـ يحسبونو ًا

ٕ -استناد الحنفية إلى بعض اآلثار الواردة في اآلية السابقة والتي توافؽ قوليـ.
األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بعدـ إيجاب الدية لمحربي إذا أسمـ في دار الحرب ،ولـ يياجر لدار
اإلسبلـ إذا قتمو مسمـ أو ذمي خطأ بالكتاب والسنة واألثر والقياس والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨ ﭐﱥﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱣ ﱤ(.)ٙ
ﱤ
ﱗﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢ
ﱘ
وجو الدل لة مف اآلية الكريمة :إف اهلل تعالى َمَّيز بيف المؤمف الذي في دار اإلسبلـ وبيف المؤمف الذي ىو
مف قوـ عدو لنا في حؽ الحكـ المختص بالقتؿ ،فجعؿ الحكـ في األوؿ الدية والكفارة بقولو تعالى:
)ٔ( معاني القرآف واعرابو لمزجاجٕ.ٜٔ/
)ٕ) بدائع الصنائع ،ٕٕ٘/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٕ ،ٖٜٚ/تبييف الحقائؽٖ ،ٕٙٚ/العناية شرح اليداية.ٕٚ/ٙ
)ٖ) النوادر والزياداتٖ ،ٖ٘ٗ/البياف والتحصيؿٗ ،ٖٔٙ/أحكاـ القرآف البف العربئ.ٖٙٓ/

)ٗ) الحاوي الكبيرٖٔ ،ٙٙ/بحر المذىبٖٔ ،ٕٜٙ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٗٛ/ٚروضة الطالبيف.ٖٕٛ/ٜ
)٘) عمدة الفقؤ ،ٖٔٔ/المبدع في شرح المقنع ،ٕٙٛ/ٚاإلقناع في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٜٜٔ/كشاؼ القناع.٘/ٙ
) (ٙسورة النساء :آيةٕ.ٜ

ٖٕٔ

ﱥﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱤ(ٔ) ،وفي الثاني الكفارة دوف الدية وجعميا كؿ
اء ،والجزاء ينبئ عف الكفاية ،فاقتضى وقوع
موجب قتؿ المؤمف الذي ىو مف قوـ عدو لنا؛ ألنو جعمو جز ً
الكفاية بيا عما سواىا مف القصاص والدية جميعاً(ٕ) ،وىو محموؿ عمى الذي يسمـ في دار الحرب فيقتؿ قبؿ
أف يياجر إلينا(ٖ) ،وألف قولو تعالى :ﱥﭐﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱤ يفيد أنو ما لـ يياجر فيو مف
أىؿ دار الحرب باؽ عمى حكمو األوؿ في أف ال قيمة لدمو(ٗ).
وسقطت الدية لوجييف:

أحدىما :إف أولياء القتيؿ كفار ،فبل يصح أف تُ ْدفَع إلييـ فيتقووا بيا.
وثانييما :إف ُحرمة ىذا الذى آمف ولـ ُيياجر قميمة ،فبل دية لو بدليؿ أنو ال والية لنا عميو لقولو تعالى:

ﱥﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱤ(٘)(.)ٙ

ثانياً -السنة :ﭐ

ُّج ِ
ع ِفي ِي ُـ
ٔ -عف جرير بف عبد اهلل ،أف رسوؿ اهلل َ ب َع َ
َس َر َ
ث َس ِرَّيةً إِلَى َخثْ َعٍـ فَ ْ
اس بِالس ُ
ص َـ َن ٌ
ود ،فَأ ْ
اعتَ َ
اؿ :أََنا ب ِريء ِم ْف ُك ِّؿ م ٍِ ِ
النبِ َّي  فَأَمر لَيـ بِنِ ِ
القَ ْت َؿ ،فََبمَ َغ َذلِ َؾ َّ
يف،
يـ َب ْي َف أَ ْظ ُي ِر ا ْل ُم ْ
الع ْق ِؿ َوقَ َ
ش ِرِك َ
ُْ
ْ
َ ٌ
صؼ َ
َ َ ُْ
سمـ ُيق ُ
قَالُوا :يا رس َ ِ
اى َما(.)ٚ
اءى َن َار ُ
وؿ اهللَ ،ولِ َـ؟ قَا َؿ :لَ تََر َ
َ َُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :المقصود بو الرجؿ في دار الحرب ُيسمـ فيقيـ معيـ فَُيغزوف ،فإف أصيب
فبل دية لو لقولو  فقد برئت منو الذمة ،وقولو" :أنا بريء منو" يدؿ عمى أف ال قيمة لدمو كأىؿ الحرب الذيف
ال ذمة ليـ.

ولما أمر ليـ بنصؼ العقؿ في الحديث ألحد وجييف:

األوؿ :إما أف يكوف الموضع الذي قتؿ فيو كاف مشكوكاً في أنو مف دار الحرب أو مف دار اإلسبلـ.

الثاني :أف يكوف النبي  تبرع بو؛ ألنو لو كاف جميعو واجباً لما اقتصر عمى نصفو(.)ٛ
ث رسو ُؿ ِ
ِ
َّ
اهلل َ س ِرَّيةً فَأ َ
َغ ُاروا َعمَى قَ ْوٍـ ،فَ َشذ َرُج ٌؿ م َف اْلقَ ْوِـ فَاتََّب َعوُ
ٕ -عف عقبة بف مالؾ الميثي قاؿَ :ب َع َ َ ُ
ِِ
ِ
اؿ َّ ُّ ِ
ؼ َش ِ
َّري ِ
َرُج ٌؿ ِم َف الس ِ
ض َرَبوُ فَقَتَمَوُ ،فَُن ِم َي
اىٌر ،فَقَ َ
َّة َم َعوُ الس َّْي ُ
الشاذ م َف اْلقَ ْوِـ :إِّْني ُم ْسم ٌـَ ،فمَ ْـ َي ْنظُ ْر فيو فَ َ
وؿ ِ
اؿ اْلقَاتِ ُؿ :و ِ
وؿ ِ
يث إِلَى رس ِ
اؿ إِ َّال تَ َع ُّوًذا ِم َف
اهلل َما قَا َؿ الَِّذي قَ َ
اهلل َيا َر ُس َ
يدا ،فَقَ َ
اهلل  ،فَقَ َ
اْل َحِد ُ
اؿ قَ ْوًال َشِد ً
َُ
َ
)ٔ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ

(ٕ( بدائع الصنائع ٔٓ٘/ٚوٕٕ٘ ،المغني.ٕٖٚ/ٛ
)ٖ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٔ/
)ٗ( المرجع السابؽٕ.ٖٓٗ/
)٘(
)(ٙ
)(ٚ
)(ٛ

سورة األنفاؿ :آيةٕ.ٚ
إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـٔ.ٖٕٚ/
الحديث سبؽ تخريجو ص.ٚٚ
أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٖٓ/

ٕٗٔ

اده فَأَ ْقب َؿ عمَي ِو رسو ُؿ ِ
اؿ" :إِ اف اهللَ َع از
اءةُ ِفي َو ْج ِي ِو ،ثَُّـ قَ َ
اهلل  تُ ْع َر ُ
اْلقَ ْت ِؿ ،فَأ ْ
ض َع ْنوُ ثَ َبلثًا ،فَأ َ
َع َر َ
ؼ اْل َم َس َ
َع َ ُ َ َ ْ َ ُ
َو َج اؿ أ ََبى َعمَى َم ْف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِم ًنا"(ٔ).

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف النبي  أُخبِر بإيماف المقتوؿ ولـ يوجب عمى قاتمو الدية؛ ألنو كاف

حربياً لـ يياجر بعد إسبلمو(ٕ) ،وىذا يدؿ عمى سقوط الدية إذا كاف المقتوؿ في دار الحرب.
ثالثاً -اآلثار:

ٔ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما في قولو تعالى :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
(ٖ)
ؽ َرقََب ٍة
ﱤ
ﱡﱢ
وف َّ
وف قَ ْو ُموُ ُكفَّ ًارا ،فَ َبل ِد َيةَ لَوَُ ،ولَ ِك ْف ِعتْ ُ
الرُج ُؿ ُم ْؤ ِمًناَ ،وَي ُك ُ
ﱣﱤ " ،قاؿَ " :ي ُك ُ
ُم ْؤ ِم َن ٍة"(ٗ).

ٕ -عف مجاىد ،قاؿ في قولو تعالى:ﭐﱥﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
(٘)
اال"َ :ال ِديةَ ِف ِ
ِِ
يد أ ِ
ِ
"الرج ُؿ ي ُك ِ
يو
ﱤ
يف ،فَُي ْقتَ ُؿ َخطَأً قَ َ
وف م َف اْل َع ُد ّْو فَُي ْسم ُـ ،ثَُّـ ُي ِر ُ ْ
َ
َف َيأْت َي اْل ُم ْسمم َ
ﱣ ﱤ قاؿُ َ ُ َّ :
َو َعمَْي ِو تَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة"(.)ٙ

وجو الدللة مف األثريف :قوؿ ابف عباس ومجاىد رضي اهلل عنيما في إسقاط الدية عف المسمـ المقتوؿ في

دار الحرب دليؿ عمى فيميما ليذا الحكـ ،وأنو أمر توقيفي خاصة مف ابف عباس رضي اهلل عنيما وىو

ترجماف القرآف ،وىذا مف فيمو ليذه اآلية.
رابعاً -القياس(:)ٚ

ٔ -ألنو دـ لـ يحقف في دار اإلسبلـ فمـ يضمف في دار الحرب بالقياس عمى الحربي.

المقَ َّومة في األمواؿ ال تكوف إال باإلحراز بالدار مع كونو أصبلً فييا ،ففي النفس أولى ،ألنيا
ٕ -العصمة ُ
تبع فييا.

خامساً -المعقوؿ:
المقَ َّومة إنما تثبت بدار اإلسبلـ ،وىو قد أىدر عصمتو بالمقاـ في دار الحرب ،فبل يجب
ٔ -إف العصمة ُ
بقتمو القصاص وال الدية(.)ٛ

)ٔ( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٚٛ

)ٕ) أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٗ/
)ٖ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ

)ٗ( األثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب القسامة ،باب الكفارة في القتؿ العمد ،ٕٕٚ/ٛولػـ أجػد مػف حكػـ عميػو
فيما تيسر لي مف كتب.

)٘( سورة النساء :آيةٕ.ٜ
) (ٙاألثر أخرجو اإلماـ سعيد بف منصور سننو ،كتاب الجياد ،باب الرجؿ مف العدو يدخؿ دار اإلسبلـ باألماف ،ثـ يقتؿ ،ومف
خرج يريد اإلسبلـٕ ،ٖٖٗ/وىو ضعيؼ ،التفسير مف سنف سعيد بف منصورٗ.ٖٔٔٛ/
) (ٚتبييف الحقائؽٖ.ٕٙٛ/
) (ٛالغرة المنيفة ص.ٔٙٛ
ٕ٘ٔ

المقَ َّومة تحصؿ باإلحراز بالدار ،بدليؿ أف الذمي مع كفره يتقوـ باإلحراز ،وال تأثير لئلسبلـ في تحصيؿ
ُٕ -
العصمة؛ ألف الديف ما وضع الكتساب الدنيا وانما وضع الكتساب اآلخرة(ٔ).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بإيجاب الدية لممسمـ إذا قُتِ َؿ في دار الحرب سواء ىاجر لدار اإلسبلـ
أـ لـ يياجر إلييا إذا قتمو مسمـ أو ذمي خطأ بالكتاب والسنة والمعقوؿ.

أولً -الكتاب:

ٔ -ﭧﭐﭨﭐﱥﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱤ (.)2
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف الذي قتؿ في دار الحرب مؤمناً قُتؿ خطأً فتجب فيو الدية ،وال أثر
الختبلؼ الدار في وجوبيا(ٖ).
ﱣ ﱤ (ٗ).
ﱤ
ٕ -ﭧﭐﭨﱥﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :لـ يذكر في ذلؾ دية؛ ألنيا لجماعة المسمميف الذيف يرثونو ،حينما كانت
اليجرة فرضاً وكاف الميراث منقطعاً بيف مف ىاجر وبيف مف آمف ولـ يياجر لقولو تعالى :ﱥﭐ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱤ( ،)5واآلية منسوخة بقولو تعالى :ﭐﱥﭐ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌﱤ

()6

فالتوارث يكوف بالرحـ ال باليجرة(.)7

ٖ -ﭧﭐﭨﭐﱥﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱤﭐ(.)ٛ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إف المسمـ الذي قُتِ َؿ مظموماً بالقتؿ ،وجب أف يكوف لوليو سمطاناً في القوة
اء أكاف في دار اإلسبلـ أـ في دار الحرب(.)ٜ
والدية ،سو ً
ثانياً -السنة:
ٔػ عف عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنيما أف النبي  قاؿ" :قَ ِتي ُؿ ا ْل َخطَأ ِش ْب ِو ا ْلعم ِد قَ ِتي ُؿ ال ا ِ
صا
س ْوط َوا ْل َع َ
َْ
ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
اإل ِب ِؿ"(ٓٔ).

)ٔ( تبييف الحقائؽٖ.ٕٙٛ/
)ٕ) سورة النساء :آيةٕ.ٜ
)ٖ( المغني.ٕٖٚ/ٛ
)ٗ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ

)٘( سورة األنفاؿ :آيةٕ.ٚ
) (ٙسورة األنفاؿ :آية٘.ٚ
) (ٚالبياف والتحصيؿٗ.ٖٔٙ/
) (ٛسورة اإلسراء :آيةٖٖ.

) (ٜبحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
)ٓٔ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب ديػػة شػػبو العمػػد مغمظػػةٕ ،ٛٚٚ/وقػػاؿ األلبػػاني :حػػديث
صحيح ،المصدر نفسو.

ٕٔٙ

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :ىذا نص عاـ في كؿ قتيؿ وفي كؿ دار ،فتشمؿ دار الحرب كما في دار
اإلسبلـ(ٔ).

اف َش ْي ًخا َكبِيرا ،فَرِفع ِفي ْاآلطَ ِاـ(ٕ) مع ّْ ِ
اف أَُبو ُح َذ ْيفَةَ ْب ِف اْل َي َم ِ
ُحٍد ،فَ َخ َرَج
ٕػ عف عروة ،قَ َ
الن َساء َي ْوَـ أ ُ
اؿَ :ك َ
ََ
ً ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ادةَ ،فَج ِ
ض َّ
َس َي ِاف ِي ْـَ ،و ُح َذ ْيفَةُ َيقُو ُؿ :أَبِي أَبِي ،فَ َبل
الشيَ َ
َيتَ َع َّر ُ
يف فَ ْابتَ َد َرهُ اْل ُم ْسم ُم َ
اء م ْف َناح َية اْل ُم ْش ِرك َ
وف فَتََو َّشقُوهُ بِأ ْ
َ َ
النبِ ُّي ِ ف ِ
اؿ ح َذ ْيفَةُ :ي ْغ ِفر اهلل لَ ُكـ ،وىو أَرحـ َّ ِ ِ
يسمع َ ِ
ضى َّ
يو
يف ،فَقَ َ
ونوُ م ْف ُش ْغ ِؿ اْل َح ْر ِب َحتَّى قَتَمُوهُ ،فَقَ َ ُ
الراحم َ
َ َُْ
َ ُ ُ ْ َ َُ ْ َ ُ
ِ ٍ (ٖ)
بِد َية .
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف المسمميف لـ يعمموا بإسبلـ اليماف فقتموه ،ومع ذلؾ فقد قضى النبي 

بالدية عمى الرغـ مف أف القتؿ لـ يكف في دار اإلسبلـ(ٗ).

ثالثاً -المعقوؿ(٘):

ٔ -إنو بإسبلمو صار محقوف الدـ ،فوجب أف يصير بو مضموناً كالمياجر.

ٕ -إف كؿ دار ينيدـ الدـ فييا بالردة ،يضمف الدـ فييا باإلسبلـ كدار اإلسبلـ.
ٖ -إف جيؿ القاتؿ بأحواؿ المقتوؿ ال يوجب سقوط ضمانو عف القاتؿ كالصبي والمجنوف إذا قتؿ فإنو
يجب الضماف(.)ٙ

المناقشة:
ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أدلة أصحاب القوؿ الثاني القائميف بوجوب الدية لممسمـ إذا قتؿ في دار الحرب
سواء ىاجر لدار اإلسالـ أـ لـ يياجر إلييا إذا قتمو مسمـ أو ذمي خطأ بما يمي:
ٔ -استداللكـ بقولو تعالى :ﱥﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱤ ليس فيو داللة عمى قولكـ ،وذلؾ ألف صدر اآلية الكريمة ال يتناوؿ ىذا المؤمف لثالثة وجوه:
األوؿ :إنو سبحانو وتعالى ذكر المؤمف مطمقاً فيتناوؿ المؤمف مف كؿ وجو ،وىو المستأمف ديناً ،ودا اًر ،وىذا
مستأمف ديناً ال دا اًر؛ ألنو مكثر سواد الكفرة فيو منيـ.

)ٔ( ذخيرة العقبى ،ٕٔ٘/ٖٙالمغني.ٕٖٚ/ٛ
)ٕ( األطـ :الحصف المبني بالحجارة والجمع اآلطاـ ،غريب الحديث لمخطابئ.ٔٓ٘/
)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبػرى ،كتػاب القسػامة ،بػاب مػا جػاء فػي قسػامة الجاىميػة ،ٕٕٚ/ٛلػـ أعثػر عمػى
ُح ٍػد
وف َي ْػوَـ أ ُ
الم ْش ِػرُك َ
حكـ عميو فيمػا تيسػر لػي مػف كتػب ،إال أف اإلمػاـ البخػاري أخػرج حػديثاً بنحػوه عػف عائشػة  قالػتُ " :ى ِػزَـ ُ
ِ
َى ِزيمةً تُعر ُ ِ
الي َم ِ
ػاف فَػِإ َذا ُى َػو
ت ِى َي َوأ ْ
اد المَّ ِو أ ْ
اجتَمَ َد ْ
ُخ َار ُك ْـ ،فَ َر َج َع ْ
َي ِعَب َ
ت أُوالَ ُى ْـ فَ ْ
ُخ َػر ُ
اى ْـ ،فََنظَ َػر ُح َذ ْيفَػةُ ْب ُػف َ
يس :أ ْ
ص َرَخ إِْبم ُ
ؼ في ِي ْـ ،فَ َ
َ َْ
بِأَبِ ِ
ػت ِفػي ُح َذ ْيفَػةَ
ت " :فَ َوالمَّ ِو َما ْان َح َج ُزوا َحتَّى قَتَمُوهُ ،فَقَ َ
اؿ ُح َذ ْيفَةَُ :غفََر المَّوُ لَ ُك ْـ " قَا َؿ ُع ْػرَوةُ :فَ َوالمَّ ِػو َمػا َازلَ ْ
يو ،فَقَا َؿ :أَبِي أَبِي " قَالَ ْ
ِم ْنيَا َبِقَّيةُ َخ ْي ٍر َحتَّى لَِق َي المَّوَ " ،صحيح البخاري ،كتاب األيماف والنذور ،باب إذا حنث ناسياً في األيماف.ٖٔٙ/ٛ
)ٗ( الحاوي الكبيرٖٔ.ٙٙ/

)٘( بحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
) (ٙالحاوي الكبيرٖٔ.ٙٙ/
ٕٔٚ

الثاني :إنو أفرد ىذا المؤمف بالذكر والحكـ ،ولو تناولتو صدر اآلية الشريفة لعرؼ حكمو بو ،فكاف الثاني

تك ار اًر ،ولو حمؿ عمى المؤمف المطمؽ لـ يكف تك ار اًر فكاف الحمؿ عميو أولى ،أو يحتمؿ ما ذكرنا ،فيحمؿ

عميو توفيقاً بيف الدليميف عمبلً بيما جميعاً(ٔ).
الثالث :ذكره ليذا قسماً مفرداً ،يدؿ عمى أنو لـ يدخؿ في عموـ اآلية التي احتجوا بيا(ٕ).
ٕ -قولكـ إف قولو تعالى :ﱥﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱤ

(ٖ)

إنما كاف حكماً لمف أسمـ ولـ يياجر

وىو منسوخ بقولو تعالى :ﭐﱥﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱤ (ٗ) ،يناقش مف وجوه:

األوؿ :أنو دعوى لنسخ حكـ ثابت في القرآف ببل داللة ،وليس في نسخ التوارث باليجرة واثباتو بالرحـ ما
يوجب نسخ ىذا الحكـ ،بؿ ىو حكـ ثابت بنفسو ال تعمؽ لو بالميراث(٘).

الثاني :عمى أنو في حاؿ كاف التوارث باليجرة ،فقد كاف مف لـ يياجر مف القرابات يرث بعضيـ بعضاً،

بأسباب أخرى ،فمو كاف األمر عمى ما قمتـ بأنو حكـ منسوخ لوجب أف تكوف دية واجبة لمف لـ يياجر مف

أقربائو ،فمما لـ يوجب اهلل تعالى لو دية قبؿ اليجرة ال لممياجريف وال لغيرىـ عممنا أنو كاف مبقياً عمى حكـ
الحرب ال قيمة لدمو(.)ٙ

الثالث :يمكف أف يناقش استدالليـ مف السنة بأف أبا حذيفة بف اليماف كاف مسمماً في دار اإلسبلـ قبؿ أف
يذىب لممعركة ،وىذا ليس محؿ خبلؼ ،وانما خبلفنا في مف أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر إلينا.

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بأنو ل دية لممسمـ في دار الحرب الذي لـ

يياجر إلى دار اإلسالـ إذا قتمو مسمـ أو ذمي خطأ بما يمي:

ﱣﱤﭐ
ﱤ
ٔ -استداللكـ بقولو تعالى :ﱥﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
بأنيا في الحربي إذا أسمـ في دار الحرب ولـ يياجر إلى دار اإلسبلـ يناقش مف وجوه:

يقدـ دار اإلسبلـ
األوؿ :اآلية الكريمة ليس فييا داللة عمى قولكـ ،وانما المقصود بيا الرج ُؿ مف أىؿ الحرب َ
مر بيـ الجيش مف أىؿ اإلسبلـ َى َرب قومو ،وأقاـ ذلؾ المسمـ منيـ
فيسمـ ،ثـ يرجع إلى دار الحرب ،فإذا َّ

كافر( ،)ٚوىذا ما فسره ابف عباس رضي اهلل عنيما في معنى اآلية فقاؿ:
فييا ،فقتمو المسمموف وىـ يحسبونو ًا
ويثبت المؤمف
فيفروف
"ىو المؤمف يكوف في
ُ
العدو مف المشركيف ،يسمعوف بالسريَّة مف أصحاب محمد ّ ،
ّ
ٍ
مؤمنة"(.)ٛ
فيقتؿ ،ففيو تحرير رقبة
(ٔ( بدائع الصنائع.ٕٕ٘/ٚ
)ٕ( المغني.ٕٖٚ/ٛ
)ٖ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ
)ٗ( سورة األنفاؿ :آية٘.ٚ

)٘( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٖٓٗ/
) (ٙالمرجع السابؽ.
) (ٚتفسير الطبري.ٗٓ/ٜ
) (ٛالمرجع السابؽ.

ٕٔٛ

الثاني :الجواب عف اآلية فيو ورودىا في الميراث؛ ألنيـ كانوا في صدر اإلسبلـ يتوارثوف باإلسبلـ واليجرة،
ثـ نسخت حيف توارثوا باإلسبلـ دوف اليجرة(ٔ).

الثالث :لـ يذكر اهلل سبحانو وتعالى الدية؛ ألنيا لـ يكف ليا مستحؽ؛ فمو كاف ليا مستحؽ لوجبت؛ ألف سبب
الوجوب موجود وىو اإلسبلـ؛ ألف اليجرة كانت عمى مف آمف فرضاً ،ومف أسمـ ولـ يياجر فبل إسبلـ لو وال

والية ،فأما مذ سقط فرض اليجرة بعصمة اإلسبلـ فوجب لو الدية والكفارة أينما كاف(ٕ).
ٕ -الجواب عف قولو " :أََنا ب ِريء ِم ْف ُك ِّؿ م ٍِ ِ
يف" فيو إنما تب أر مف أفعالو وال
يـ َب ْي َف أَ ْظ ُي ِر ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
ُْ
َ ٌ
سمـ ُيق ُ
ِ (ٖ)(ٗ)
"م ْف َغ ا
س م انا" .
ش َنا َفمَ ْي َ
يوجب ذلؾ ىدر دمو كما قاؿ رسوؿ اهلل َ :
ٖ -الجواب عف قياسكـ ،يناقش بأف ىذا دـ محقوف ،فمـ يكف الختبلؼ الدار تأثير ،ودـ الحربي مباح فبل
يكف الختبلؼ الدار تأثير(٘).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث رجحاف القوؿ الثاني القائؿ بإيجاب الدية فيمف قتؿ مؤمناً خطأً

في دار الحرب ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -قوة األدلة التي استدلوا بيا ،حيث استدلوا بعموـ النصوص التي لـ تفرؽ بيف دار اإلسبلـ ودار الحرب.
إىدار لدياتيـ.
ٕ -وجود عدد كبير مف المسمميف في ببلد الغرب ،واألخذ بالقوؿ األوؿ يعني
اً

ٖ -إف اهلل تعالى أباح قتؿ النفس لعدة أسباب منيا (الردة ،القتؿ العمد ،الزنى المحصف )....ولـ يذكر الدار
سبباً ليدر دـ المسمـ.

ٗ -األخذ بيذا القوؿ يحفظ دماء المسمميف ويجعؿ ليا قيمة في أي مكاف ُو ِجدوا فيو.
٘ -األخذ بقوؿ مخالفييـ يشجع عمى قتؿ المسمميف في ببلد الغرب.

 -ٙسبب ىذا الترجيح وما يشابيو ما ذكرناه مف ترجيحات إلقامة القصاص عمى مف قتؿ مسمماً في دار
الحرب صٖ.ٛ

)ٔ( بحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/

)ٕ( أحكاـ القرآف البف العربئ.ٖٙٓ/
)ٖ( الحديث سبؽ تخريجو صٕ.ٛ
)ٗ( بحر المذىبٖٔ.ٕٚٓ/
)٘( المرجع السابؽ.

ٕٜٔ

(ٔ)

المطمب الثاني :تغميظ الدية بالقتؿ في األشير الحرـ
محرـ

(ٖ)

(ٕ)

الح َرـ
أو َ

أو لذي رحـ

الزماف والمكاف ليما اعتبار في تغميظ الدية ،وفي ىذا المبحث سيتناوؿ الباحث تغميظ الدية بالقتؿ في األشير
الح َرـ أو القتؿ لذي رحـ محرـ .
الحرـ أو القتؿ في َ
اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:
الح َرـ وال بقتؿ ذي الرحـ المحرـ ،وىو قوؿ
القوؿ األوؿ :ال تغمظ الدية بالقتؿ خطأ في األشير الحرـ وال في َ
الحنفية(ٗ) والمالكية(٘) وظاىر كالـ الخرقي مف الحنابمة(.)ٙ
القوؿ الثاني :تغمظ الدية
الشافعية

()ٛ

والحنابمة(.)ٜ

()ٚ

الح َرـ أوبقتؿ ذي الرحـ المحرـ ،وىو قوؿ
بالقتؿ خطأ في األشير الحرـ أو في َ

سبب اختالؼ الفقياء في ىذه المسألة:
يرجع سبب اختبلفيـ في ىذه المسألة إلى تعارض األدلة التي استند إلييا كؿ فريؽ منيما ،حيث إف أصحاب
القوؿ األوؿ أَخذوا بعموـ النصوص التي لـ تُفَرؽ في مقدار الدية بيف مكاف ومكاف أو زماف وزماف ،وأما
أصحاب القوؿ الثاني فقد أخذوا ببعض اآلثار الواردة عف الصحابة التي تبيف التغميظ ليذه األسباب
الثبلثة.
)ٔ( األشير الحرـ ىي :ذو القعدة وذو الحجة والمحرـ ورجب ،وذو القَعدة بفتح القاؼ ،وذو ِ
الحجة بكسر الحاء عمى المشػيور
فييما ،وسػميا بػذلؾ لقعػودىـ عػف القتػاؿ فػي األوؿ ،ولوقػوع الحػج فػي الثػاني والمحػرـ بتشػديد الػراء المفتوحػة ،سػمي بػذلؾ لتحػريـ
القتػاؿ فيػو ،وقيػػؿ لتحػريـ الجنػػة فيػو عمػى إبمػػيس ،ودخمتػو الػػبلـ دوف غيػره مػف الشػػيور؛ ألنػو أوليػػا فعرفػوه كأنػو قيػػؿ :ىػذا الشػػير

الذي يكوف ابتداء أوؿ السنة ،روضة الطالبيف ،ٕ٘٘/ٜمغني المحتاج٘.ٕٜٙ/
)ٕ( حرـ مكة ،كفاية النبيو.ٙ٘/ٔٙ

)ٖ( محرـ رحـ باالضافة :أي إضافة محرـ إلى رحـ :أي محرـ نشأت محرميتو مف جية الرحـ :أي القرابة كػأـ وأخػت ،واحتػرز

بذلؾ ع ف المحرـ الذي لـ تنشأ محرميتو مف الرحـ بؿ مػف الرضػاع أو المصػاىرة كبنػت عػـ ىػي أخػت مػف الرضػاع أو أـ زوجػة
فإنو ال تغمظ ديتو بالتثميث ،نياية الزيف صٖٖٗ ،إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيفٗ.ٔٗٓ/
)ٗ( االختيار٘ ،ٖٙ/تبييف الحقائؽ ،ٕٔٙ/ٙتكممة البحر الرائؽ ،ٖٖٚ/ٛأحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٕٜٙ/
)٘( بدايػ ػػة المجتيػ ػػدٗ ،ٕٓٔ/الػ ػػذخيرةٕٔ ،ٖٜٚ/التبص ػ ػرة لمخمػ ػػئٖ ،ٖٙٙٓ/اإلش ػ ػراؼ عمػ ػػى نكػ ػػت مسػ ػػائؿ الخػ ػػبلؼٕ،ٕٛ٘/
المدونةٗ.٘٘ٛ/

) (ٙالمغني ،ٖٛٔ/ٛكشاؼ القناع  ،ٖٔ/ٙالشرح الكبير عمى متف المقنع.٘٘ٗ/ٜ
) (ٚمعنى التغميظ :أف يزاد لكؿ واحد مف ىذه الحرمات ثمث الدية ،فإف اجتمعت الحرمات الثبلث ،وجب ديتاف ،الكافي فػي فقػو
اإلماـ أحمدٗ.ٔ٘/

) (ٛالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٚ/بحر المذىبٕٔ ،ٜٔٛ/روضة الطالبيف ،ٕ٘٘/ٜمغني المحتاج٘.ٕٜ٘/
) (ٜالمغني ،ٖٛٓ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٔ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٕ٘٘/ٜكشاؼ القناع.ٖٔ/ٙ
ٖٓٔ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

الح َرـ أو لذي
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ تغميظ الدية بالقتؿ خطأ في األشير الحرـ أو في َ
رحـ محرـ ،بالكتاب والسنة واألثر والقياس والمعقوؿ.

أولً -الكتاب:

ﭧﭐﭨﭐﱥﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱤ (ٔ).
وجو الدللة مف اآلية الكريمة :إنيا عامة في كؿ قتيؿ دوف تخصيص زماف أو مكاف ،وىذا يقتضي أف الدية
واحدة في كؿ مكاف ،وفي كؿ حاؿ وىو عاـ في الحؿ والحرـ(ٕ).

ثانياً -السنة:
ِّي َة ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
ٔ -عف عمرو بف حزـ  عف النبي  قاؿَ " :وِا اف ِفي ال ان ْف ِ
اإل ِب ِؿ"(ٖ).
س الد َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :بيف النبي  مقدار الدية في قتؿ النفس بأنيا مائة مف اإلبؿ ،وىي عامة

في كؿ قتيؿ وفي كؿ زماف ومكاف ،ولـ يزد عمى ذلؾ ،وىذا يقتضي وجوب أدنى ما يتناولو االسـ(ٗ).
ٕ -عف عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل عنيما عف النبي  قاؿ" :قَ ِتي ُؿ ا ْل َخطَأ ِش ْب ِو ا ْلعم ِد قَ ِتي ُؿ ال ا ِ
صا
س ْوط َوا ْل َع َ
َْ
ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
اإل ِب ِؿ"(٘).
وجو الدللة مف الحديث الشريؼَ :بيف النبي  مقدار الدية في القتؿ الخطأ ،ولـ يفرؽ بيف الحؿ والحرـ،
وىذا َيقتضي أف تكوف الدية واحدة في الحؿ والحرـ(.)ٙ
اع ُة ،قَ ْد قَتَ ْمتُ ْـ َى َذا ا ْلقَ ِتي َؿ ِم ْف ُى َذ ْي ٍؿَ ،وأََنا َوالما ِو
ٖ -عف أبي شريح  ،أف النبي  قاؿ" :ثُ اـ أَ ْنتُ ْـ َيا ُخ َز َ
ِ
عِ
َخ ُذوا ا ْل َع ْق َؿ"(.)ٚ
َح ُّبوا أ َ
اقمُ ُوَ ،م ْف قَتَ َؿ َب ْع َدهُ قَِتيال ،فَأ ْ
َح ُّبوا قَتَمُواَ ،وِا ْف أ َ
يرتَ ْي ِف ،إِ ْف أ َ
َ
َىمُ ُو َب ْي َف خ َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف ىذا القتؿ كاف بمكة في حرـ اهلل تعالى ،ومع ذلؾ فمـ يزد النبي 
عمى الدية ،ولـ يفرؽ بيف الحرـ وغيره(.)ٛ

ثالثاً -األثر:
َّ ِ
ِ ِ
استَ َش َار ُع َم ُر َّ
ٔ -روى ابف أبي شيبو في مصنفو ،أ َّ
اؿ َعمِ ّّيِ" :د َيتُوُ َعمَى
اس ،فَقَ َ
َف َرُج ًبل قُت َؿ في الط َواؼ فَ ْ
الن َ
ِِ
يف أَو ِفي َب ْي ِت اْلم ِ
اؿ"(.)ٜ
َ
اْل ُم ْسمم َ ْ
)ٔ( سورة النساء :آيةٕ.ٜ
)ٕ( أحكاـ القرآف لمجصاصٕ ،ٕٜٙ/الذخيرةٕٔ ،ٖٜٜ/المغني.ٖٛٔ/ٛ
)ٖ( الحديث سبؽ تخريجو صٖٗ.
)ٗ( التجريدٔٔ ،٘ٚٓ٘/المغني.ٖٛٔ/ٛ
)٘( الحديث سبؽ تخريجو ص.ٕٔٚ
) (ٙالتجريدٔٔ ،٘ٚٓ٘/أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٕٜٙ/
) (ٚالحديث سبؽ تخريجو صٖٕ.
) (ٛالمغني.ٖٛٔ/ٛ
) (ٜاألثػر أخرجػػو ابػػف أبػي شػػيبة فػػي مصػنفو ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب الرجػؿ يقتػػؿ فػػي الزحػاـ٘ ،ٗٗٙ/لػػـ أجػػد مػف حكػػـ عميػػو فيمػػا
تيسر مف كتب.
ٖٔٔ

الح َرـ وأف عمياً  قضى بالدية ولـ يأمر بأي زيادة عمييا ،ولو
وجو الدللة مف األثر :إف ىذا القتؿ في َ
وجبت الزيادة عمى الدية لقاؿ بيا وبينيا ،وقد كاف ىذا بحضور عمر  ولـ ُينكر عميو فيكوف إجماعاً مف

الح َرـ (ٔ).
عمى عدـ الزيادة عمى الدية بالقتؿ في َ
ٕ -عف عمرو بف شعيب ،أ َّ
َف أبا قتادة َ -رُج ٌؿ ِم ْف َبنِي
ِ
ِ
ثَ َبلثِ ِ
اؿ :أ َْي َف
يف َخمِفَةً ،فَقَ َ
يف َج َذ َعةً َوأ َْرَبع َ
يف حقَّةً َوثَ َبلث َ
َ
"(ٕ)
لِقَ ِات ٍؿ ميراث .

َخ َذ ِم ْنوُ ُعمر ِم َائةً ِم َف ِْ
اإلبِ ِؿ
ُم ْدلِ ٍج  -قَتَ َؿ ْاب َنوُ ،فَأ َ
َُ
َّ ِ
َخو اْلم ْقتُ ِ
س
وؿ؟ َس ِم ْع ُ
ت َر ُسو َؿ المو َ يقُو ُؿ" :لَ ْي َ
أُ َ

وجو الدللة مف األثر :إف أبا قتادة قتؿ ذا رحـ لو وىو ابنو ،ومع ذلؾ فإف عمر  أخذ منو الدية مائة مف
اإلبؿ ولـ يزد عمييا ،وىذا يدؿ عمى عدـ تغميظ الدية بقتؿ ذي الرحـ(ٖ).

ٖ -ما رواه أبو الزناد(ٗ)  ،أف عمر بف عبد العزيز ،كاف يجمع الفقياء ،فكاف مما أحيي مف تمؾ السنف بقوؿ
فقياء المدينة السبعة ونظرائيـ ،أف ناساً كانوا يقولوف :إف الدية تغمظ في الشير الحراـ أربعة آالؼ،
فتكوف ستة عشر ألؼ درىـ ،فألغى عمر



ذلؾ بقوؿ الفقياء ،وأثبتيا اثني عشر ألؼ درىـ في الشير

الح َرـ ،وغيرىما(٘).
الحراـ ،و َ
الح َرـ
وجو الدللة مف األثر :إف عمر بف الخطاب  قد أثبت الدية بدوف تفرقة بيف الشير الحراـ وغيره أو َ
وغيره ،وىذا ما آثره عمر بف عبد العزيز ،فيدؿ عمى إثبات الدية بدوف تغميظ.
رابعاً -القياس:

ٔ -لما كانت الكفارة في الحرـ كما ىي في الحؿ ال فرؽ بينيما ،واف كاف ذلؾ كمو حقاً هلل تعالى ،وجب أف

تكوف الدية كذلؾ؛ إذ الدية حؽ آلدمي وال تعمؽ ليا بالحرـ وال بالشير الحراـ؛ ألف حرمة الحرـ والشير

الحراـ إنما ىي حؽ هلل تعالى ،فمو كاف لحرمة الحرـ واألشير تأثير في إلزاـ الغرـ لكاف تأثيره في الكفارة
التي ىي حؽ اهلل تعالى أولى(.)ٙ
ٕ -ألف الدية أحد موجبي القتؿ فبل تتغمظ بالحرـ كالقتؿ ،وال يقاؿ إف القتؿ ال يمكف تغميظو؛ ألف القتؿ في
قطع الطريؽ قد غمظ بالصمب ،وتغمظ قتؿ الزاني بالرجـ(.)ٚ
)ٔ( شرح مشكؿ اآلثارٔٔ.٘ٔٔ/

)ٕ( األثر سبؽ تخريجو ص.ٜٗ
)ٖ( المغني.ٖٛٔ/ٛ
حدث عف :أنس بف مالػؾ،
)ٗ( أبو الزناد :عبد اهلل بف ذكواف ،التابعي الثقة الفقيو ،المفتي ،مولده في نحو سنة خمس وستيفّ ،
وعػػروة ،وابػػف المسػػيب وآخػػروف ،وحػ ّػدث عنػػو :ابنػػو عبػػد الػػرحمف ،وموسػػى بػػف عقبػػة ،وآخػػروف ،مػػات بالمدينػػة ليمػػة الجمعػػة لسػػبع
عش ػرة خمػػت مػػف شػػير رمضػػاف سػػنة ثبلثػػيف ومائػػة ،التػػاريخ الكبيػػر٘ ،ٖٛ/نثػػؿ النبػػاؿ ٗ ،ٔٗٙ/الطبقػػات الكب ػرى٘ ،ٗٔ٘/سػػير
أعبلـ النببلء.ٔٙٔ/ٙ
)٘( لـ أجد ىذا األثر فيما تيسر لي مف كتب ،ولكف ذكره ابف قدامة في المغني.ٖٛٔ/ٛ
) (ٙالتجريدٔٔ ،٘ٚٓ٘/أحكاـ القرآف لمجصاصٕ.ٕٜٙ/
) (ٚالتجريدٔٔ.٘ٚٓٙ/

ٕٖٔ

خامساً -المعقوؿ:

ٔ -ألف قتؿ الخطأ أخؼ مف قتؿ العمد ،فمما لـ يكف لمحرـ والرحـ واألشير الحرـ زيادة تأثير في قتؿ العمد
فأولى أف ال يكوف ليا زيادة تأثير في قتؿ الخطأ(ٔ).

ٕ -ألف ىذه الحرمات تنضـ إلى قتؿ شبو العمد فتكوف فيو وعدميا ووجودىا سواء ،واف كاف التغميظ بيا
أشبو فبل يكوف وجودىا وعدميا في الخطأ وىو مما ال يستحؽ فيو التغميظ أولى(ٕ) .

ٖ -ألف لحرـ المدينة حرمة كما لحرـ مكة حرمة ،ولشير رمضاف حرمة كما لؤلشير الحرـ حرمة ،ولشرؼ

النسب حرمة كما لمرحـ حرمة ،ثُـ لـ تتغمظ الدية بحرمة المدينة وحرمة شير رمضاف وحرمة شرؼ
النسب كذلؾ ال تتغمظ بحرمة الحرـ ،وحرمة األشير الحرـ ،وحرمة الرحـ(ٖ).

فمما لـ يتغمظ حكـ الزنا بالمكاف والزماف
ٗ -ألف القتؿ كالزنا ،لوجوب القتؿ بو تارة وما دونو تارة أخرىَّ ،
والرحـ لـ يتغمظ حكـ القتؿ ،وألنو لو تغمظ حكـ القتؿ بكؿ واحد مف ىذه الثبلثة لوجب إذا جمعيا أف

يضاعؼ التغميظ بيا وفي إجماعيـ عمى سقوط ىذا دليؿ عمى سقوط ذلؾ.

٘ -ألف األمواؿ تضمف كالنفوس ،ولـ يتغمظ ضماف األمواؿ بيذه الثبلثة كذلؾ ال يتغمظ بيا ضماف النفوس
في األحرار.

 -ٙألف الدية بدؿ متمؼ ،فمـ تختمؼ بيذه المعاني ،كسائر المتمفات(ٗ).
 -ٚألف الحدود ال تغمظ بالبقاع ،فكذلؾ الدية(٘).
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بتغميظ الدية بالقتؿ الخطأ في األشير الحرـ أو الحرـ أو لذي رحـ

محرـ بالكتاب والسنة واألثر واإلجماع والقياس:

أولً -الكتاب:

ﱣ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱤ (.)ٙ
ﱤ
ٔ -ﭧﭐﭨﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱕ ﱚ ﱤ (.)ٚ
ٕ -ﭧﭐﭨﭐﭐﱥﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱖ
ٖ -ﭧﭐﭨﭐﱥﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱤ(.)ٛ
)ٔ( التجريدٔٔ.٘ٚٓ٘/
) (2المرجع السابؽٔٔ.ٜ٘ٚٓ/
)ٖ( المرجع السابؽٔٔ.٘ٚٓٙ/
)ٗ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٔ٘/
)٘( الذخيرةٕٔ.ٖٜٜ/

) (ٙسورة البقرة :آية.ٕٔٚ
) (ٚسورة البقرة :آيةٔ.ٜٔ
) (ٛسورة الرعد  :آيةٕٔ.

ٖٖٔ

وجو الدللة مف اآليات الكريمة :اآليات ذكرت أف األسباب الثبلثة مخصوصة بتغميظ الحرمة وعظـ المأثـ
في القتؿ فجاز أف يختص بتغميظ الدية كالعمد وعمد الخطأ ،حيث إف الزماف والمكاف والرحـ لكؿ واحد منيما
تأثير في منع القتؿ(. )1

ثانياً -السنة:

اس َول يحؿ لمرىء
عف أبي شريح الكعبي  أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :إِ اف َم اك َة َح ارَم َيا الما ُو َولَ ْـ ُي َحِّرْم َيا ال ان ُ
اؿ رس ِ ِ ِ
ِ
ييا
ض َد ِب َيا َ
ُي ْؤ ِم ُف ِبالما ِو َوا ْل َي ْوِـ ْاآل ِخ ِر أ ْ
س ِف َؾ ِب َيا َد ًما َول َي ْع ُ
ش َج َرةً فَِإ ْف أ َ
َف َي ْ
وؿ الماو  ف َ
ص ِبقتَ ِ َ ُ
َح ٌد ُي َر ِّخ ُ
ِ ِ ِ
فَقُولُوا لَ ُو إِ اف الما َو أ َِذ َف لِر ِ
اع ًة ِم ْف َن َي ٍ
اد ْت ُح ْرَمتُ َيا ا ْل َي ْوَـ
َع َ
ار َوقَ ْد أ َ
س َ
سولِو َولَ ْـ َيأْ َذ ْف لَ ُك ْـ َوِانا َما أَذ َف لي ف َ
ييا َ
َ ُ
ِ (ٕ)
س َف ْمي ْبمِ ِغ ال ا ِ
ِ
ب" .
شاى ُد ا ْل َغائ َ
َك ُح ْرَمت َيا ِباأل َْم ِ ُ
بي  في قَ ْتمِيـ كابف خطؿ كاف في الزمف الذي أُبيح
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :إف قَتؿ مف أَِذ َف ّ
الن ّ

بي  القتاؿ فيو ،وقد عاد حكـ تحريـ القتاؿ فييا إلى يوـ القيامة(ٖ) ،واذا كاف القتؿ في مكة مخصوص
ّ
لمن ّ
بزيادة الحرمة وعظـ المأثـ في القتؿ جاز أف يختص بتغميظ الدية كالعمد وعمد الخطأ(ٗ).
ثالثاً -األثر:

ضى ِفيم ْف قَتَ َؿ ِفي اْل َحرِـ أَو ِفي َّ
الش ْي ِر اْل َح َرِاـ أ َْو ُى َو ُم ْح ِرٌـ بِ ّْ
الد َي ِة
قَ َ
َ ْ
َ

ٔ -عف مجاىد :أف عمر بف الخطاب
َوثُمُ ِث ّْ
الد َي ِة (٘).
ٕ -عف ابف أبي نجيح()ٙعف أَبِ ِ
يو رضي اهلل عنيما" ،أ َّ
ضى
َْ
اف قَ َ
َف ُعثْ َم َ
َوثُمُ ِث"(.)ٚ
اؿ"ُ :ي َز ُاد ِفي ِد َي ِة اْلم ْقتُ ِ
وؿ ِفي أَ ْشيُ ِر
ٖ -عف ابف عباس رضي اهلل عنيما ،قَ َ
َ
ِ
ؼِ ،ق ِ ِ
آال ٍ
يف أَْلفًا" (.)ٛ
اْل ُح ُرِـ ُي َز ُاد ِفي ِد َيتِ ِو أ َْرَب َعةُ َ
يمةُ د َية اْل َح َرِم ّْي ع ْش ِر َ
َ


ِ
ت ِفي اْل ُح ُرِـ بِِد َي ٍة
ام َأرٍَة قُتِمَ ْ
في ْ
آال ٍ
ؼَ ،واْل َم ْقتُو ُؿ ِفي
اْل ُح ُرِـ أ َْرَب َعةُ َ

)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٜٔ/
)ٕ( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب العمـ ،باب ليبمغ العمـ الشاىد الغائبٔ.ٖٖ/
)ٖ( فتح السبلـ شرح عمدة األحكاـ مف فتح الباريٗ.ٖٕٗ/
)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٜٔ/
)٘( األثػػر أخرجػػو اإلمػػاـ البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرى ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي تغمػػيظ الديػػة فػػي قتػػؿ الخطػػأ فػػي الشػػير
الحراـ والبمد الحراـ وقتؿ ذي الرحـ ،ٕٔٗ/ٛوقاؿ األلباني ضعيؼ ،إرواء الغميؿ.ٖٔٔ/ٚ
) (ٙعبد اهلل بف أبي نجيح :أبو يسار الثقفي اإلمػاـ ،المفسػر ،مػولى األخػنس بػف شػريؽ الصػحابي ،مفتػي أىػؿ مكػة بعػد عمػرو
بف دينار ،وكاف جميبلً ،فصيحاً ،لـ يتزوج قطَ ،ح َّدث عف :مجاىد ،وعطاء ،ونحوىـَ ،ح َّدث عنو :شعبة ،والثوري ،وعبد الوارث،
وآخروف ،توفي سنة إحدى وثبلثيف ومائة ،نثؿ النباؿٗ ،ٔٛ/سير أعبلـ النببلء ،ٕٚٗ/ٙتيذيب الكماؿٖٗ.ٗٚٛ/

) (ٚاألثػػر أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب الرجػػؿ يقتػػؿ فػػي الحػػرـ٘ ،ٕٗٔ/وقػػاؿ عنػػو األلبػػاني:
صحيح ،إرواء الغميؿ.ٖٔٓ/ٚ
) (ٛاألثػػر أخرجػػو اإلمػػاـ ابػػف أبػػي شػػيبو فػػي مصػػنفو ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب الرجػػؿ يقتػػؿ فػػي الحػػرـ٘ ،ٕٗٔ/وقػػاؿ عنػػو األلبػػاني:
ضعيؼ ،إرواء الغميؿ.ٖٔٔ/ٚ
ٖٗٔ

الح َرـ أو
وجو الدللة مف اآلثار :ما روي عف الصحابة  في تغميظ الدية بالقتؿ في الشير الحراـ أو في َ
لذي رحـ محرـ دليؿ عمى تغميظيا بيذه األسباب ،وىذا مما يظير ،وينتشر ولـ ينكر ،فيثبت إجماعاً ،وىذا
فيو الجمع بيف تغميظات ثبلث ،وألنو قوؿ التابعيف القائميف بالتغميظ(ٔ).

رابعاً -اإلجماع:
ِفعؿ عمر بف الخطاب وعثماف وابف عباس  يدؿ عمى إجماع الصحابة  عمى ذلؾ ،لعدـ وجود

المخالؼ ،وىذا ال يدرؾ باالجتياد بؿ بالتوقيؼ مف النبي  وال مخالؼ لو ،فثبت أنو إجماع ال يجوز
خبلفو(ٕ).

خامساً -القياس:

ألنو لما تغمظ بالحرـ حرمة الصيد كاف أولى أف تغمظ بو نفوس اآلدمييف ،فكاف العمد والخطأ في قدر غرمو

سواء كقتؿ الصيد(ٖ).

المناقشة:

أصحاب القوؿ الثاني القائميف بتغميظ دية القتؿ الخطأ في األشير الحرـ أوفي
أصحاب القوؿ األوؿ
ناقش
َ
ُ
الح َرـ بما يمي:
َ

الح َرـ وبقتؿ ذي الرحـ ،يبطؿ إذا قتؿ الجار جاره ،فقد
ٔ -قولكـ بتغميظ الدية بالقتؿ في الشير الحراـ و َ
اؿ
"ما َز َ
انض ـ إلى القتؿ معنى يؤثر في المنع مف القتؿ ألف الجار لو حرمة ،بدليؿ قوؿ النبي َ : 
ِج ْب ِري ُؿ ي ِ
وصي ِني ِبا ْل َج ِ
ت أَان ُو ُي َوِّرثُ ُو"(ٗ) ثـ ىذه الحرمة لـ توجب زيادة بدؿ(٘).
ار َحتاى ظَ َن ْن ُ
ُ

ٕ -استداللكـ بأنو مروي عف عمر وعثماف وابف عباس ُ يرد عميو بأف الكتاب والقياس مقدماف عمى قوؿ
الصحابي( ،)ٙواذا ُروي عف الصحابة شيء مخالؼ لمقياس وجب حممو عمى التوقيؼ حتى يظير
العمؿ بو أو حتى يرد دليؿ يؤيده ،ووجو مخالفتو لمقياس أف التغميظ فيما وقع خطأ بعيد عف أصوؿ

الشرع(.)ٚ

ٖ -استداللكـ بالقياس عمى الصيد يناقش مف وجييف:

األوؿ :الصيد يضمف بالعمد كما يضمف بالخطأ فمـ يكف االعتماد فيو زيادة غرـ ،وأما قتؿ اآلدمي فيجب
في عمده مف الضماف أكثر مما يجب في الخطأ فبل يتغمظ بالحرـ خطأه حتى يمحؽ بعمد كما يتغمظ
بإيجاب القصاص(.)ٛ

)ٔ( ذخيرة العقبى.ٔ٘ٛ/ٖٙ
)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٔٛ/النجـ الوىاج ،ٗ٘ٛ/ٛذخيرة العقبى.ٔ٘ٛ/ٖٙ
)ٖ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٜٔ/
)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب األدب ،باب الوصية بالجار.ٔٓ/ٛ
)٘( التجريدٔٔ.ٜ٘ٚٓ/
) (ٙالذخيرةٕٔ.ٖٜٜ/
) (ٚبداية المجتيدٗ.ٕٓٔ/
) (ٛالتجريدٔٔ.٘ٚٓٛ/

ٖ٘ٔ

الثاني :ألف الصيد ال يضمف في غير الحرـ ،ألنو يممؾ بإيقاع الفعؿ ،والممؾ مما ال يممؾ مف التمميكات
يستوي في ضمانو العمد والخطأ ،أما اآلدمي فيتغمظ حكـ إتبلفو بالعمد عقوبة عمى فعمو ،والخاطئ ال يستحؽ

العقوبة بفعمو فمـ يبؽ إال بمجرد اإلتبلؼ فيمزمو أقؿ الضمانيف(ٔ).

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بعدـ تغميظ دية القتؿ الخطأ بالقتؿ في الشير

الح َرـ بما يمي(ٕ):
الحراـ و َ
ٔ -قولكـ بأف التغميظ الذي أجمعوا عميو ىو في العمد المحض أو في عمد الخطأ فبل يكوف فيو دليؿ عمى
تغميظو بيذه األسباب الثبلثة في الخطأ فعنو جواباف:

األوؿ :إنيـ قد نصوا عمى تغميظيا بيذه األسباب ،ولو كانت في عمد الخطأ لما تغمظت بيا.
الثاني :إنو حكـ نقؿ مع سبب فاقتضى أف يكوف محموالً عميو.

ٕ -قياسكـ عمى الكفارة ،فالجواب عنو أنيا لما لـ تتغمظ بالعمد لـ تتغمظ بيذه األسباب ،والدية لما تغمظت
بالعمد تغمظت بيذه األسباب.

ٖ -قياسكـ عمى العمد فالمعنى فيو أنو قد استوفى غاية التغميظ فمـ يبؽ لمتغميظ تأثير ،والخطأ بخبلفو.

ٗ -اعتباركـ األشير الحرـ بشير رمضاف فغير صحيح؛ ألف حرمة شير رمضاف مختصة بالعبادة دوف
القتؿ ،وحرمة األشير الحرـ مختصة بالقتؿ فمذلؾ تغمظت الدية باألشير الحرـ ولـ تتغمظ بشير رمضاف.

٘ -اعتباركـ ذا الرحـ بذي النسب فبل يصح؛ ألف حرمة الرحـ أقوى الختصاصيا بالتوارث والنفقة.

 -ٙاعتبار القتؿ بالزنا ،فالفرؽ بينيما :أف الزنا لما لـ يختمؼ حكمو باختبلؼ األعياف باختبلؼ المكاف
والزماف ،ولما اختمؼ حكـ القتؿ باختبلؼ األعياف جاز أف يختمؼ بالمكاف والزماف.

 -ٚاعتبارىـ نفوس األحرار باألمواؿ ،فالفرؽ بينيما :أنو لما لـ يختمؼ في األمواؿ غرـ العمد والخطأ لـ
يختمؼ بالزماف والمكاف ،ولما اختمؼ في نفوس األحرار غرـ العمد والخطأ اختمؼ بالزماف والمكاف.

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشتيا يرى الباحث رجحاف القوؿ األوؿ القائؿ بعدـ تغميظ الدية بالقتؿ

الخطأ في األشير الحرـ أو الحرـ أو لذي رحـ محرـ؛ وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ِ
ِ
يؤيد ذلؾ(ٖ).
ٔ -عدـ ثبوت التغميظ باألدلة الصحيحة ،فميس في الكتاب ،وال في األحاديث الصحاح ما ّ
َّؾ بو ،فالحؽ عدـ التغميظ(ٗ).
ٕ -ال يوجد ىناؾ إجماعٌ َحتَّى ُيتَ َمس َ

ٖ -أف ما روي عف الصحابة في التغميظ مخالؼ لمقياس؛ لذلؾ وجب حممو عمى التوقيؼ ،ووجو مخالفتو
لمقياس أف التغميظ فيما وقع خطأ بعيد عف أصوؿ الشرع(٘) ،وأما اآلثار فقاؿ ابف المنذر" :وليس بثابت ما

)ٔ( التجريدٔٔ.٘ٚٓٛ/

)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ.ٕٕٓ/
)ٖ( ذخيرة العقبى.ٜٔ٘/ٖٙ
)ٗ( المرجع السابؽ.
)٘( بداية المجتيدٗ.ٕٓٔ/

ٖٔٙ

روي عف الصحابة في ىذا ،ولو صح فقوؿ عمر يخالفو ،وقولو أولى مف قوؿ مف خالفو ،وىو أصح
في الرواية ،مع موافقتو الكتاب والسنة والقياس"(ٔ).

ٗ -قوة األدلة التي استند إلييا أصحاب القوؿ األوؿ ،وامكاف الرد عمى أدلة الفريؽ الثاني.
٘ -األصؿ أف الدية في القتؿ الخطأ التخفيؼ النتفاء قصد القتؿ في الظاىر ،والقوؿ بالتغميظ يخالؼ ذلؾ.

المطمب الثالث :تغميظ الدية بالقتؿ في الحرـ المدني

تحدثنا في المسألة السابقة عف تغميظ الدية في الحرـ المكي ،وسنتناوؿ في ىذه المسألة تغميظ الدية في الحرـ
المدني ،وقد اختمؼ القائموف بتغميظ الدية في الحرـ المكي في تغميظ الدية في الحرـ المدني عمى قوليف:
(ٕ)

القوؿ األوؿ :ال تغمظ الدية بالقتؿ في الحرـ المدني ،وىو الصحيح عند الشافعية
الحنابمة(ٖ).

(ٗ)

القوؿ الثاني :تغمظ الدية بالقتؿ في الحرـ المدني ،وىو قوؿ عند الشافعية
األدلة:

والمذىب عند

ورواية لمحنابمة(٘).

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بعدـ تغميظ الدية في الحرـ المدني بالسنة والمعقوؿ:

أولً -السنة:

()ٙ
َعمَ ُـ،
اؿ" :أ ُّ
ما رواه عبد الرحمف بف أبي بكرة عف أبيو  أف النبي قَ َ
َي َبمٍَد َى َذا؟"ُ ،قْم َنا :المَّوُ َوَر ُسولُوُ أ ْ
ِ
اؿ" :أَلَ ْي ِ
ِ
اء ُك ْـ َوأ َْم َوالَ ُك ْـ
اـ؟" ُقْم َناَ :بمَى ،قَ َ
اس ِم ِو ،قَ َ
فَ َس َك َ
ت َحتَّى ظَ َنَّنا أََّنوُ َسُي َس ّْميو بِ َغ ْي ِر ْ
اؿ" :فَِإ اف د َم َ
َ
ست ا ْل َب ْم َدةَ ا ْل َح َر َ
ش ْي ِرُك ْـ َى َذا"(.)ٚ
اـ َك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْـ َى َذا ِفي َبمَِد ُك ْـ َى َذا ِفي َ
َع َر َ
َوأ ْ
اض ُك ْـ َعمَ ْي ُك ْـ َح َر ٌ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :ىذا الحديث يدلؿ عمى أف البمدة الحراـ أعظـ الببلد حرمة ،حيث إف النبي

 ذكرىا باسميا ،وفي ذلؾ تخصيص ليا فبل يصح قياس المدينة عمييا(.)ٛ
)ٔ( المغني.ٖٛٔ/ٛ

)ٕ( بحر المذىبٕٔ ،ٕٓٓ/تكممة المجموع لممطيعي ،ٗٔ/ٜٔكفاية النبيو ،ٙٚ/ٔٙفتح الوىابٕ.ٔٙٚ/
)ٖ( المغني ،ٖٕٛ/ٛالمبدع ،ٖٓٓ/ٚكشاؼ القناع.ٖٓ/ٙ
)ٗ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/نياية المطمب ،ٖٔ٘/ٔٙبحر المذىبٕٔ ،ٕٓٓ/اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاعٕ.٘ٓٗ/
)٘( الفروع  ،ٗٗٔ/ٜالمبدع ،ٖٓٓ/ٚالمنح الشافياتٕ ،ٜٖٙ/اإلنصاؼٓٔ.ٚ٘/
) (ٙعبد الرحمف بف أبي بكرة :الثقفي ،أبو بحر ،تابعي ثقة كبيػر القػدر ،سػمع :أبػاه ،وعميػاً ،روى عنػو :محمػد بػف سػيريف ،وأبػو
بشػػر جعفػػر بػػف أبػػي وحشػػية ،وخالػػد الحػػذاء ،وآخػػروف ،ولػػد :فػػي خبلفػػة عمػػر وىػػو أوؿ مولػػود ولػػد بالبص ػرة ،ومػػات سػػنة سػػت

وتسعيف ،تاريخ اإلسبلـٕ ،ٛٗ/ٕٜٔٔ،ٖ/اإلصابة في تمييز الصحابة٘ ،ٖٔٚ/كنوز الذىب فى تاريخ حمبٕ.ٖ٘/

) (ٚالحديث أخرجو اإلماـ البخاري في صحيحو ،كتاب العمػـ ،بػاب قػوؿ النبػي " :رب مبمػغ أوعػى مػف سػامع"ٔ ،ٕٗ/وأخرجػو
اإلمػ ػ ػػاـ مسػ ػ ػػمـ فػ ػ ػػي صػ ػ ػػحيحو ،كتػ ػ ػػاب القسػ ػ ػػامة والمحػ ػ ػػاربيف والقصػ ػ ػػاص والػ ػ ػػديات ،بػ ػ ػػاب تغمػ ػ ػػيظ تح ػ ػ ػريـ الػ ػ ػػدماء واألع ػ ػ ػراض
واألمواؿٖ.ٖٔٓٙ/
) (ٛالمغني ،ٖٕٛ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.٘٘٘/ٜ

ٖٔٚ

ثانياً -المعقوؿ:
ال تتغمظ الدية في حرـ المدينة واف تغمظت بحرـ مكة؛ ألف حرـ مكة أغمظ حرمة الختصاصو بنسكي الحج
والعمرة ،وتحريـ الدخوؿ إليو إال بإحراـ ،فمذلؾ تغمظت الدية فيو بخبلؼ المدينة(ٔ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بتغميظ الدية في الحرـ المدني بالقياس:
ألنيا كالحرـ في تحريـ الصيد ،فكذلؾ في تغميظ الدية(ٕ).

المناقشة :

ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بتغميظ الدية في حرـ المدينة بما يمي:

ٔ -قولكـ بأف المدينة مكاف يحرـ صيده فأشبيت الحرـ فميس بسديد؛ ألنيا ليست محبلً لممناسؾ ،فأشبيت
سائر البمداف(ٖ).
ٕ -تحريـ الصيد ليس ىو العمة فقط في التغميظ ،واف كاف مف جممة المؤثر فقد خالؼ تحريمو تحريـ الحرـ،
فإنو ال يجب الجزاء عمى مف قتؿ فيو صيداً ،وال يحرـ الرعي فيو ،وال االحتشاش منو (ٗ).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ ومناقشة ما يحتاج لمناقشو يرى الباحث رجحاف القوؿ األوؿ القائؿ بعدـ

تغميظ الدية بالقتؿ في حرـ المدينة ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ٔ -أ َْم َك َف مناقشة أدلة مخالفييـ وردىا.
لدي عدـ تغميظ الدية بالقتؿ في الحرـ المكي ،فمف باب أولى عدـ تغميظيا في الحرـ المدني.
ٕ -ترجح َّ

)ٔ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٓ/بحر المذىبٕٔ.ٕٓٓ/
)ٕ( تكممة المجموع لممطيعي.ٗٔ/ٜٔ
)ٖ( المغني ،ٖٕٛ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.٘٘٘/ٜ
)ٗ( المرجعاف السابقاف.

ٖٔٛ

املبحث الثاني
زمن أداء الدية يف اجلناية على النفض
ّفُٔ ض ٘ مطالب:
 املطلب األّل :شمً أ اء ٓ٘ ال ند.
 املطلب الجاىٕ :شمً أ اء ٓ٘ غبُ ال ند.
 املطلب الجالح :شمً أ اء ٓ٘ اخلطأ.
 املطلب السابع :شمً أ اء الدٓ٘ الياقض٘.
 املطلب اخلامظ :شمً أ اء الدٓ٘ مً بٔت املال.
 املطلب الطا ع :شمً اب داء الطي٘ إلجياب الدٓ٘ يف اليفظ.

ٖٜٔ

المطمب األوؿ :زمف أداء دية العمد

(ٔ)

دية العمد المحض ،مختصة بثبلثة أحكاـ ،اثناف متفؽ عمييما ،وىما تغميظيا عمى ما ذكرناه

ووجوبيا في

ماؿ الجاني ،والثالث مختمؼ فيو وىو زمف أدائيا ،أما وجوبيا في ماؿ الجاني فسيتناولو الباحث ىنا في الفرع

األوؿ ،وفي الفرع الثاني سيتناوؿ الباحث زمف أدائيا وبياف اختبلؼ الفقياء فيو.

الفرع األوؿ :دليؿ إجماع الفقياء عمى وجوب دية العمد في ماؿ القاتؿ:

استدؿ الفقياء عمى وجوب دية العمد في ماؿ القاتؿ بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقوؿ:

أولً -الكتاب:

ﳋﱤ (.)2
ﳌ
ﭧﭐﭨﭐﱥﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

وجو الدللة مف اآلية الكريمة :ىذا إخبار بأف اهلل تعالى ال يؤاخذ أحداً بذنب غيره ،وبدؿ المتمؼ ،يجب عمى
المتمِؼ ،وأرش الجناية عمى الجاني(ٖ) فجناية كؿ منيما قاصرة عميو ال تتعداه إلى غيره(ٗ) ،وأما تَ َحمؿ العاقمة
الدية في جناية الخطأ فيذا مخصص مف الحكـ العاـ أو أنو ليس مف تحمؿ الجناية بؿ مف باب التعاضد
والتناصر فيما بيف المسمميف(٘).

ثانياً -السنة:

عف سميماف بف عمرو بف األحوص( )ٙرضي اهلل عنيما ،قاؿ :حدثنا أَبي ،أنو شيد حجة الوداع مع رسوؿ اهلل
 فحمد اهلل وأثنى عميو وذكر ووعظ ثـ قاؿ" :أَلَ لَ َي ْج ِني َج ٍ
اف إِلا َعمَى َن ْف ِس ِوَ ،ولَ َي ْج ِني َوالِ ٌد َعمَى َولَِد ِه،
َولَ َولَ ٌد َعمَى َوالِ ِد ِه"(.)ٚ
اء أكاف قريباً
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث فيو داللة عمى أنو ال يطالب أحد بجناية غيره سو ً
كاألب والولد أو غيرىما ،أو أجنبياً ،فالجاني يطالب وحده عف جنايتو وىو مسئوؿ عنيا ،وال يطالب بيا

غيره(.)ٛ

)ٔ( راجع ص٘ٗ.

)ٕ( سورة األنعاـ :آيةٗ.ٔٙ
)ٖ( شرح سنف ابف ماجو لمسيوطي صٕ ،ٜٔالمغني.ٖٖٚ/ٛ
)ٗ( حاشية السندي عمى سنف ابف ماجوٕ.ٔٗٚ/
)٘( سبؿ السبلـٕ.ٖٙٚ/
) (ٙسميماف بف عمرو بف األحوص :الجشمى ،ويقاؿ ،األزدى الكوفى ،روى عػف أبيػو عمػرو بػف األحػوص ،ولػو صػحبة ،وعػف
أبى ىبلؿ ،عف أبى برزة األسممى ،وعف أمو أـ جندب ،وليا صحبة ،روى عنو شبيب بف عرقدة ،ويزيػد بػف أبػى زيػاد ،ذكػره ابػف

حبػػاف فػػى الثقػػات ،تػػاريخ بغػػدادٓٔ ،ٕٓ/مغػػاني األخيػػار فػػي شػػرح أسػػامي رجػػاؿ معػػاني اآلثػػارٔ ،ٖٗٗ/تػػاريخ اإلسػػبلـٗ،ٛٙٔ/

الثقات البف حبافٗ.ٖٔٗ/

) (ٚالحديث أخرجو اإلمػاـ الترمػذي فػي سػننو ،أبػواب الفػتف ،بػاب مػا جػاء دمػاؤكـ وأمػوالكـ عمػيكـ حػراـٗ ،ٕٗٙ/وقػاؿ األلبػاني:
حديث صحيح ،المصدر نفسو.
) (ٛسبؿ السبلـٕ.ٖٙٚ/

ٓٗٔ

ثالثاً -اإلجماع:

أجمع أىؿ العمـ عمى أف دية العمد تجب في ماؿ القاتؿ ،ال تحمميا العاقمة(ٔ).

رابعاً -المعقوؿ(ٕ):

ٔ -إف بدؿ المتمؼ ،يجب عمى المتمِؼ ،وأرش الجناية عمى الجاني ،ألف موجب الجناية أثر فعمو ،فيجب أف
يختص بضررىا ،كما يختص بنفعيا ،فإنو لو كسب كاف كسبو لو دوف غيره.

وخوِلؼ ىذا األصؿ في قتؿ المعذور فيو ،لكثرة الواجب ،وعجز الجاني في الغالب عف تحممو ،مع
ُٕ -
وجوب الكفارة عميو ،وقياـ عذره ،تخفيفاً عنو ،ورفقاً بو ،والعامد ال عذر لو ،فبل يستحؽ التخفيؼ ،وال
يوجد فيو المعنى المقتضي لممواساة في الخطأ.

الفرع الثاني :زمف أداء دية العمد التي تجب بالصمح:
الدية في القتؿ العمد إما أف تكوف واجبة بالصمح أي بعد وجوب القصاص عمى الجاني ،وعفو أولياء القتيؿ
مف القصاص إلى الدية ،أو أف تكوف واجبة بسبب سقوط القصاص بشبية ،أي أف القصاص غير متعيف
عمى الجاني مف األصؿ ،ولكؿ حالة حكـ خاص عند الفقياء.
أ -زمف أداء دية العمد التي تجب بالصمح:
(ٖ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف الدية التي تجب بالصمح تجب حالّة في ماؿ القاتؿ غير مؤجمة وال منجمة.

دليميـ في ىذه المسألة مف السنة والقياس والمعقوؿ:
أولً -السنة:

(٘)
(ٗ)
اؿُ :ك ْن ُ ِ
ِ ِ
ِ
ئ بِ َرُج ٍؿ ِفي ُعُن ِق ِو ّْ
اؿ :فَ ُد ِع َي
الن ْس َعةُ  ،قَ َ
عف وائؿ بف حجر  ،قَ َ
ت ع ْن َد النَّب ّْي  إ ْذ ج َ
اْلم ْقتُ ِ
ْى ْب
اؿ" :فَتَ ْقتُ ُؿ؟" ،قَا َؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
اؿَ :ال ،قَ َ
ِّي َة؟" ،قَ َ
اؿ" :تَ ْعفُو؟" ،قَا َؿَ :ال ،قَ َ
وؿ ،فَقَ َ
اؿ" :اذ َ
اؿ" :فَتَأْ ُخ ُذ الد َ
َ
ْى ْب ِب ِو"،
اؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
اؿ" :أَفَتَ ْقتُ ُؿ؟" ،قَ َ
اؿَ :ال ،قَ َ
ِّي َة؟" ،قَ َ
اؿَ :ال ،قَ َ
اؿ" :أَتَ ْعفُو؟" ،قَ َ
َفمَ َّما َولَّى ،قَ َ
اؿ" :اذ َ
اؿ" :فَتَأْ ُخ ُذ الد َ
ْى ْب ِب ِو"،
اؿَ :ن َع ْـ ،قَ َ
اؿ" :فَتَ ْقتُ ُؿ؟" ،قَ َ
اؿَ :ال ،قَ َ
ِّي َة؟" ،قَ َ
اؿَ :ال ،قَ َ
اؿ" :أَتَ ْعفُو؟" ،قَ َ
َفمَ َّما َولَّى،قَ َ
اؿ" :اذ َ
اؿ" :فَتَأْ ُخ ُذ الد َ

ي
َولِ ُّ
ِب ِو"،

)ٔ( المبس ػػوط ،ٙٓ/ٕٙب ػػدائع الص ػػنائع ،ٕ٘٘/ٚبداي ػػة المجتيػ ػػدٗ ،ٜٔ٘/الفواكػ ػػو الػػػدوانيٕ ،ٜٕٔ/المب ػػاب ف ػػي الفق ػػو الشػ ػػافعي
صٖ ،ٖٙالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٕٔ/المغني ،ٖٖٚ/ٛالعدة شرح العمدة صٕ٘٘.
)ٕ( المغني.ٖٖٚ/ٛ
(ٖ( بدائع الصنائع ،ٕ٘ٙ/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٗ ،ٗٚٓ/العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٕٜٛ/التبصػرة لمخمػئٖ،ٖٙٙٙ/
البيػاف والتحصػيؿ٘ٔ ،٘ٓ/ٔٙ ،ٖٗٗ/بدايػة المجتيػدٗ ،ٜٕٔ/األـ ،ٕٔٔ/ٙمختصػر المزنػي ،ٖ٘ٓ/ٛروضػة الطػػالبيف،ٕ٘ٙ/ٜ

اإلنصاؼٓٔ ،ٖٕ/الروض المربع شرح زاد المستقنع ص ،ٙٗٙالشرح الممتع عمى زاد المستقنعٗٔ.ٜٗ/

)ٗ( وائؿ بف ُح ْجر بف سعد بف مسروؽ الكندي ،أحد األشراؼَ ،ح َّدث عنو :ابناه عمقمة وعبد الجبار ،وآخروف ،قدـ عمػى النبػي
 مسمما ،فقربو وأدناه وبسط رداءه فأجمسو عميو ،نزؿ الكوفة ،وورد المػدائف فػي صػحبة عمػي بػف أبػي طالػب حػيف خػرج إلػى
صفيف وكاف عمى راية حضرموت يومئذ ،تاريخ بغدادٔ ،٘٘ٛ/أسد الغابة٘ ،ٗٓ٘/مختصر تاريخ دمشؽ.ٕٕ٘/ٕٙ
ِ
وسػ ّْػم َي نِ ْسػػعاً لطولػػو والجمػػع أنسػػاع
ػج ،أَيُ :ي ْ
)٘( َسػ ْػيٌر ُي ْن َسػ ُ
ضػػفَ ُر عمػػى ىيئػػة أعنػػة النعػػاؿ ،تُ َشػ ُّػد بػػو الرحػػاؿ ،والقطعػػة منػػو ن ْسػ َػعةٌُ ،
ونسوع ونسع ،والقطعة منو نسعة ،لساف العرب ،ٖٕ٘/ٛالقاموس المحيط ص ،ٚٙٙتاج العروسٕٕ.ٕٜٗ/
ٔٗٔ

ت ع ْن ُو فَِإ ان ُو يبوء ِبِإثْ ِم ِو وِاثِْـ ص ِ
اؿ :فَأ ََنا َأرَْيتُوُ َي ُج ُّر
اف ِفي َّا
اح ِب ِو" ،فَ َعفَا َع ْنوُ ،قَ َ
الربِ َع ِة ،قَ َ
َما إِ ْف َعفَ ْو َ َ
َفمَ َّما َك َ
َ
َ
َُ ُ
اؿ" :أ َ
نِ ْس َعتَوُ.)ٔ(.
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث ظاىر الداللة عمى أف الدية في القتؿ العمد تجب حالَّة في ماؿ
الجاني(ٕ).

ثانياً -القياس:

ٔ -كؿ دية تحمميا العاقمة ،تجب مؤجمة؛ وما ال تحممو العاقمة تجب حاالً؛ ألنو بدؿ متمؼ ،فمزـ المتمؼ

حاالً ،كقيـ المتمفات(ٖ).
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -إنو َد ْيف وجب بالعقد ،واألصؿ في مثمو الحوؿ كالثمف والمير بخبلؼ الدية؛ ألنيا لـ تجب بالعقد وانما
سقط القود؛ ألنو موجب العقد(ٗ).
ٕ -ألنو لـ يرض ببذؿ الماؿ إال مقاببل بو فيوفر عميو مقصوده(٘).

ب -زمف أداء الدية التي تجب بسقوط القصاص بشبية:

اختمؼ الفقياء في زمف أداء الدية التي تجب بسقوط القصاص بشبية ،كما إذا قتؿ األب ابنو عمداً ،عمى

قوليف:

القوؿ األوؿ :إف الدية تجب مؤجمة في ثبلث سنيف في القتؿ العمد الذي دخمتو شبية ،وىو األب إذا قتؿ ابنو
عمداً ،وىو قوؿ الحنفية(.)ٙ

القوؿ الثاني :إف دية العمد الذي دخمتو شبية تجب حالَّة غير مؤجمة ،وىو قوؿ المالكية
والحنابمة(.)ٜ

()ٚ

( )ٛ

والشافعية

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بإيجاب الدية التي تجب بسقوط القصاص بشبية في ثبلث سنيف

باإلجماع والقياس والمعقوؿ:

)ٔ( الحديث أخرجو اإلماـ أبو داود في سننو ،أوؿ كتاب الديات ،باب ال يؤخذ أحد بجريرة أحد ،ٜ٘ٗ/ٙوقاؿ شػعيب األرنػؤوط:
إسناده صحيح ،المصدر نفسو.

)ٕ( معالـ السنفٗ.ٕ/

)ٖ( تبييف الحقائؽ.ٖٔٔ/ٙ
)ٗ( المرجع السابؽ.
)٘( المرجع السابؽ.

( (ٙبدائع الصنائع ،ٕ٘ٙ/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٗ ،ٗٚٓ/العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٜٛ/
) (ٚالمدونةٗ ،٘٘ٛ/التبصرة لمخمئٖ ،ٖٙٙٙ/البياف والتحصيؿ ،٘ٓ/ٔٙبداية المجتيدٗ.ٜٔٙ/
) (ٛاألـ ،ٕٔٔ/ٙمختصر المزني ،ٖ٘ٓ/ٛروضة الطالبيف ،ٕ٘ٙ/ٜمغني المحتاج٘.ٕٜٛ/
) (ٜمختصر الخرقى ص ،ٕٔٙالمغني ،ٖٖٚ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٕٗٛ/ٜمطالب أولي النيى.ٚٙ/ٙ
ٕٗٔ

أولً -اإلجماع:
حيث يقوؿ الكاساني" :إف وجوب الدية لـ يعرؼ إال بنص الكتاب العزيز ،وىو قولو تبارؾ وتعالى :ﱥﱊ
ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱤ

(ٔ)

والنص واف ورد بمفظ

الخطأ لكف غيره ممحؽ بو ،إال أنو مجمؿ في بياف القدر والوصؼ ،فبيف عميو الصبلة والسبلـ قدر الدية
س ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
بقولو ِ " : في ال ان ْف ِ
اإل ِب ِؿ"(ٕ) وبياف الوصؼ وىو األجؿ ثبت بإجماع الصحابة  بقضية سيدنا
عمر  بمحضر منيـ فصار األجؿ وصفاً لكؿ دية وجبت بالنص"(ٖ).

ثانياً -القياس:
إف ىذا ما وجب بنفس القتؿ فيكوف مؤجبلً كما لو وجب بقتؿ الخطأ وشبو العمد(ٗ).
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -ألف المتمؼ ليس بماؿ وما ليس بماؿ ال يضمف بالماؿ أصبلً ،وانما عرفنا تَقَ ّوـ النفس بالماؿ شرعاً،
والشرع إنما قَ ّوـ النفس بدية مؤجمة في ثبلث سنيف ،والمؤجؿ أنقص مف الحاؿ(٘).

ٕ -إف في العرؼ يشتري الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشتري بالنقد ،فإيجاب الماؿ حاالً بالقتؿ يكوف زيادةً
عمى ما أوجبو الشرع(.)ٙ
ٖ -كما ال يجوز باعتبار صفة العمدية الزيادة في الدية عمى قدر الحاؿ ،فكذلؾ ال يجوز إثبات الزيادة فيو
وصفاً(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بإيجاب دية القتؿ العمد التي تجب بسقوط القصاص بشبية حالِّة ال

مؤجمة باألثر والمعقوؿ:

أولً -األثر:
ِ
َخ َذ ِم ْنوُ ُعمر ِم َائةً ِم َف ِْ
عف عمرو بف شعيب ،أ َّ
يف
َف أبا قتادة َ -رُج ٌؿ ِم ْف َبنِي ُم ْدلِ ٍج  -قَتَ َؿ ْاب َنوُ ،فَأ َ
اإلبِ ِؿ ثَ َبلث َ
َُ
ت رس َ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س لِقَ ِات ٍؿ
يف َخمِفَةً ،فَقَ َ
اؿ :أ َْي َف أ ُ
يف َج َذ َعةً َوأ َْرَبع َ
حقَّةً َوثَ َبلث َ
وؿ المو َ يقُو ُؿ" :لَ ْي َ
َخو اْل َم ْقتُوؿ؟ َسم ْع ُ َ ُ
اث"(.)ٛ
مير ٌ
وجو الدللة مف األثر :يدؿ ظاىر األثر أف دية العمد حالَّة ،ولـ يخالؼ ذلؾ أحد فكاف إجماعاً(.)ٜ
)ٔ(
)ٕ(
(ٖ(
)ٗ(
(٘(
((ٙ
((ٚ

سورة النساء :آيةٕ.ٜ
الحديث سبؽ تخريجو صٖٗ.
بدائع الصنائع.ٕ٘ٙ/ٚ
العناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٜٛ/
المبسوط.ٜٕ/ٕٙ
المرجع السابؽ.
المرجع السابؽ.

) (ٛاألثر سبؽ تخريجو ص.ٜٗ

) (ٜالمدونةٗ ،٘٘ٛ/األـ.ٕٔٔ/ٙ

ٖٗٔ

ثانياً -المعقوؿ(ٔ):

ٔ -إف سبب الوجوب ُو ِج َد حاالً فتجب الدية حاالً ،إذ الحكـ يثبت عمى وفؽ السبب ىو األصؿ ،إال أف
التأجيؿ في الخطأ ثبت معدوالً بو عف األصؿ إلجماع الصحابة  أو يثبت معموالً بالتخفيؼ عمى
القاتؿ حتى تحمؿ عنو العاقمة.
ٕ -إف العامد يستحؽ التغميظ؛ وليذا وجب في مالو ال عمى العاقمة.
ٖ -إف ما وجب بالعمد المحض كاف حاالً ،كالقصاص ،وأرش أطراؼ العبد ،وال يشبو شبو العمد؛ ألف
القاتؿ معذور؛ لكونو لـ يقصد القتؿ ،وانما أفضى إليو مف غير اختيار منو ،فأشبو الخطأ؛ وليذا تحممو
العاقمة.
ٗ -إف قصد التخفيؼ عمى العاقمة واإلرفاؽ بحاليـ موجود في الخطأ وشبو العمد عمى السواء ،وأما العمد،
فإنما يحممو الجاني ،فوجب أف يكوف ممحقاً ببدؿ سائر المتمفات في كونو حا ّؿ.

المناقشة:

أصحاب القوؿ الثاني القائميف بإيجاب الدية في القتؿ العمد حالاة بما يمي:
أصحاب القوؿ األوؿ
ناقش
َ
ُ
ٔ -قولكـ بأف دية الخطأ وجبت بطريؽ التخفيؼ ،والعامد يستحؽ التغميظ ،يرد عميو:

بأنا قد غمظنا عميو مف وجييف:
أحدىما :بإيجاب الدية المغمظة عميو.
ثانييما :بإيجابيا في مالو ،والجاني ال يستحؽ التغميظ مف جميع الوجوه(ٕ).
ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بإيجاب الدية في القتؿ العمد مؤجمة ،بما يمي(ٖ):
قياسكـ ما ال قصاص فيو مف العمد بإيجاب الدية فيو عمى الجاني مؤجمة كالخطأ ،يرد عميو مف ثبلثة وجوه:
األوؿ :إف سقوط القود في العمد ال يوجب تأجيؿ ديتو كسقوطو بالعفو.
الثاني :إف غرـ المتمؼ إذا لـ يدخمو التحمؿ حؿ كاألمواؿ.
يتعجؿ دية الخطأ باختبلؼ أحوالو لـ تتأجؿ دية العمد باختبلؼ أحوالو.
لما لـ
الثالث :إنو َّ
ْ
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف القوؿ الثاني القائؿ بإيجاب الدية حالة في القتؿ العمد ىو
الرأي الراجح ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ٔ -قوة أدلتيـ المستدليف بيا ووجاىتيا.
)ٔ( المغني.ٖٖٚ/ٛ
(ٕ( بدائع الصنائع.ٕ٘ٙ/ٚ
)ٖ( بحر المذىبٕٔ.ٖٖٔ/

ٗٗٔ

ٕ -القاتؿ العمد يستحؽ التشديد عميو ال التخفيؼ لردع أمثالو؛ وذلؾ العتدائو عمى مقصد مف المقاصد التي
سعت الشريعة لحفظيا وىي النفس ،فكاف التشديد بالتعجيؿ ىو البلئؽ بو.

ٖ -تعجيؿ الدية في القتؿ العمد يخفؼ عف أولياء الدـ وطأة الجريمة ،فتيدأ نفوسيـ ويخفؼ عنيـ مصابيـ.

المطمب الثاني :زمف أداء دية شبو العمد

دية شبو العمد مختصة بثبلثة أحكاـ:

أحدىا :مأخوذ مف أحكاـ العمد المحض وىو تغميظيا ،وقد تناولنا ذلؾ في الفصؿ األوؿ(ٔ).
(ٕ)

(ٖ)

والشافعية

والحنابمة

(ٗ)

إلى أنيا تجب عمى العاقمة قياس ًا

الممزـ بأدائيا ،فذىب الحنفية
والثاني :وىو مف ُ
عمى القتؿ الخطأ ،أما المالكية(٘) في المشيور عندىـ وبما أنيـ يقسموف القتؿ إلى نوعيف فقط :وىما العمد
والخطأ ،وليس عندىـ شبو العمد ،إال في حالة واحدة وىي قتؿ الوالد ولده وتكوف عندىـ عمى القاتؿ.

والثالث :ىو زمف أدائيا ،ذىب الحنفية( )ٙوالشافعية( )ٚوالحنابمة( ،)ٛإلى أنيا تجب عمى العاقمة وتكوف
مؤجمة في ثبلث سنيف كالقتؿ الخطأ( ،)ٜأما المالكية(ٓٔ) ففي الحالة التي ذكروىا تكوف في ماؿ القاتؿ حالَّة.

)ٔ( راجع ص٘ٗ.
(ٕ( المبسوط ،ٙٙ/ٕٙتبييف الحقائؽ.ٔٓٔ/ٙ

)ٖ( بحر المذىبٕٔ ،ٜٔٗ/مغني المحتاج٘.ٕٜٛ/
)ٗ( كشاؼ القناع ،ٙ/ٙمطالب أولي النيى.ٚٙ/ٙ
)٘( المدونةٗ ،٘٘ٛ/البياف والتحصيؿ٘ٔ ،ٖٗ٘/بداية المجتيدٗ.ٜٕٔ/
( (ٙمختصر القدوري صٗ ،ٜٔالمبسوط ،ٙٙ/ٕٙاالختيار٘ ،ٜ٘/تبييف الحقائؽ.ٔٓٔ/ٙ
) (ٚبحر المذىبٕٔ ،ٜٔٗ/روضة الطالبيف ،ٕ٘ٙ/ٜمغني المحتاج٘.ٕٜٛ/

) (ٛمختصر الخرقى ص ،ٕٔٙالمبدع ،ٕٜٙ/ٚكشاؼ القناع ،ٙ/ٙمطالب أولي النيى ،ٚٙ/ٙحاشية الروض المربع.ٕٛٚ/ٚ
) (ٜسأورد أدلة تأجيؿ الدية في المطمب الثالث ،وذلؾ لعدـ التكرار.
)ٓٔ( المدونةٗ ،٘٘ٛ/التيذيب في اختصار المدونةٗ ،٘ٗ٘/البياف والتحصيؿ٘ٔ ،ٖٗ٘/أسيؿ المدارؾٖ.ٕٔٛ/
٘ٗٔ

المطمب الثالث :زمف أداء دية الخطأ
(ٔ)

اتفؽ الفقياء

عمى أف دية الخطأ مختصة بثبلثة أحكاـ.

أحدىا :أف تكوف مخففة ،وقد بينا ذلؾ في الفصؿ األوؿ(ٕ).

والثاني :أف تكوف عمى العاقمة ،عمى سبيؿ المواساة لمقاتؿ ،تخفيفاً عنو ،ألنو معذور في فعمو.
والثالث :أف تكوف مؤجمة في ثبلث سنيف ،يؤخذ في كؿ سنة ثمث الدية ،ويجب في آخر كؿ سنة الثمث.
وسيتناوؿ الباحث بالبحث في ىذا المطمب زمف أداء دية القتؿ الخطأ؛ ألنيا المتعمقة بموضوع البحث.

أدلة تأجيؿ دية الخطأ:

استدؿ الفقياء عمى تأجيؿ دية الخطأ بالسنة واألثر واإلجماع والمعقوؿ:

أولً -السنة:
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َف َّ
ٔ -ما رواه اإلماـ الشافعي  أ َّ
يف(ٖ).
ضى أ ْ
النبِ َّي  قَ َ
َف تَ ْحم َؿ اْل َعاقمَةُ اْل َخطَأَ في ثَ َبلث سن َ
ِ ِِ
ٕ -عف ي ْحيى بف سعيد(ٗ) ،قاؿ " ِمف السَُّّن ِة أَف تَُنجَّـ ّْ ِ
يف"(٘).
ْ
َ َ
الد َيةُ في ثَ َبلث سن َ
َ
َ
()ٙ
وجو الدللة مف الحديثيف الشريفيف :دؿ الحديثاف نصاً عمى أف الدية تُؤدى في ثبلث سنيف .

ثانياً -األثر:
()ٚ
ِ ِِ
اب ِ ّْ ،
ٔػ عف عامر َّ
اؿَ :ج َع َؿ ُعمر ْب ُف اْل َخطَّ ِ
يفَ ،وثُمُثَ ِي ّْ
الد َي ِة ِفي َس َنتَْي ِف،
الش ْعبِ ّْي  ،قَ َ
الد َيةَ في ثَ َبلث سن َ
َُ
ث ّْ
ؼ ّْ
الد َي ِة ِفي َس َن ٍة(.)ٛ
الد َي ِة ِفي َس َنتَْي ِفَ ،وثُمُ َ
ص َ
َونِ ْ

)ٔ( شػرح مختصػر الطحػػاوي٘ ،ٖٖٗ/المبسػوط ،ٕٔٚ/ٕٚاالختيػػار٘ ،ٜ٘/التبصػرة لمخمػػئٖ ،ٖٙٙٙ/بدايػة المجتيػػدٗ،ٜٔٙ/

الشػػامؿ فػػي فقػػو اإلمػػاـ مالػػؾٕ ،ٜٖٔ/األـ ،ٕٔٓ/ٙبحػػر المػػذىبٕٔ ،ٜٔٗ/مغنػػي المحتػػاج٘ ،ٕٜٛ/المغنػػي ،ٖٚٛ/ٛكشػػاؼ

القناع ،ٙ/ٙحاشية الروض المربع ،ٕٛٚ/ٚالشرح الممتعٗٔ.ٜٗ/

)ٕ( راجع ص٘٘.

)ٖ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في معرفة السنف واآلثار ،كتػاب الػديات ،بػاب مػا تحمػؿ العاقمػةٕٔ ،ٜٔ٘/لػـ أجػد مػف حكػـ
عميو فيما تيسر لي مف كتب.

)ٗ( يحيى بف سعيد بف قيس بف قيد األنصاري ،اإلماـ العبلمة عالـ المدينة في زمانو ،سمع مف :أنس بف مالؾ ،والسائب ابػف
يزيػػد ،وسػػعيد بػػف المسػػيب ،وآخػػروف ،روى عنػػو :الزىػػري ،وشػػعبة ،ومالػػؾ ،وسػػفياف الثػػوري ،وابػػف المبػػارؾ ،وآخػػروف ،تػػوفي سػػنة
ثبلث وأربعيف ومائة ،نثؿ النباؿٖ ،ٕٜ٘/طبقات الفقياء ص ،ٙٙسير أعبلـ النببلء.ٔٚٚ/ٙ

)٘( الحديث أخرجو اإلمػاـ البييقػي فػي السػنف الكبػرى ،كتػاب الػديات ،بػاب تنجػيـ الديػة .ٕٔٗ/ٛلػـ أجػد لػو مػف حكػـ عميػو فيمػا

تيسر لي.

) (ٙمختصر المزني.ٖٖ٘/ٛ

) (ٚعامر بف شراحيؿ ،الشعبي ،تابعي ،مف كبار رجاؿ الحديث وحفاظو الثقات ،ومف مشاىير مفسري مدرسة التفسير بالعراؽ،
روى عف :أسامة بف زيد بػف حارثػة ،وأنػس بػف مالػؾ ،والبػراء بػف عػازب ،وآخػروف ،روى عنػو :إبػراىيـ بػف ميػاجر ،واألجمػح بػف
عبػد اهلل الكنػػدي ،وآخػروف ،مولػػده ووفاتػػو بالكوفػة ،ولػػد سػػنة إحػدى وعشػريف ،مػػات سػنة خمػػس ومائػػة ،مشػاىير عممػػاء األمصػػار

صٖ ،ٔٙالتاريخ الكبير لمبخاري ،ٗ٘ٓ/ٙتيذيب الكماؿٗٔ.ٕٛ/

) (ٛاألثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،جماع أبواب الديات فيما دمف النفس ،باب تنجيـ الدية عمى العاقمة،ٜٔٓ/ٛ
وقاؿ األلباني :ضعيؼ ،إرواء الغميؿ.ٖٖٚ/ٚ
ٔٗٙ

ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
يب(ٔ) ،أ َّ ِ
ٕػ عف يزيد بف أَبِي َحبِ ٍ
يف(ٕ).
َف َعم َّي ْب َف أَبِي طَال ٍب ، ،قَ َ
ضى بِاْل َع ْق ِؿ في قَ ْت ِؿ اْل َخطَأ في ثَ َبلث سن َ
ِ ِِ
ٖػ عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ" :تُؤ َخ ُذ ّْ ِ
يف"(ٖ).
الد َيةُ في ثَ َبلث سن َ
ْ

وجو الدللة مف اآلثار السابقة :اآلثار السابقة نص في تأجيؿ الدية في ثبلث سنيف ،وذلؾ مما عمموا مف
قضاء النبي  ليا ،كيؼ ال وىـ أقرب الناس وأكثرىـ صحبة لمنبي .
ثالثاً -اإلجماع:

وعمي بف أبي طالب وعبد اهلل بف
ما روي أف عمر بف الخطاب
ّ
 ،ولـ ينقؿ أنو خالفيما أحد فيكوف إجماعاً(ٗ).

عمر

قضوا بذلؾ بمحضر مف الصحابة

رابعاً -المعقوؿ:

ٔ -إنو ماؿ يجب عمى سبيؿ المواساة ،فمـ يجب حاالً كالزكاة(٘).

ٕ -إف تقوـ النفس بالماؿ غير معقوؿ ،وانما عرؼ ذلؾ شرعاً ،والشرع إنما ورد بإيجاب الدية مؤجمة في
ثبلث سنيف فعمينا اتباع ذلؾ واتباع األجزاء بالجممة في مقدار ما يثبت فييا مف األجؿ(.)ٙ

الحكمة مف تأجيؿ الدية:

تُ َؤدى الدية في كؿ سنة ثمثاً مف أجؿ توزيعيا عمى السنيف الثبلث ،وأما كونيا في آخر السنة ،فيي كالزرع
والثمار تتكرر كؿ سنة ،فاعتبر مضييا ليجتمع عندىـ ما يتوقعوف مف ناتج الزرع فيواسوف بو دفع ما عميـ

مف الدية عف تمكف(.)ٚ

)ٔ( يزيد بف أبي حبيبُ ،يكنى أبا رجاء ،التابعي ،اإلمػاـ ،الحجػة ،مفتػي الػديار المصػريةَ ،حػ َّدث عػف :عكرمػة ،وعطػاء ،ونػافع،
وآخروفَ ،ح َّدث عنو :سميماف التيمي ،وزيد بف أبي أنيسة ،ومحمد بف إسحاؽ ،وآخروف ،ولد بعد سنة خمسيف ،في دولة معاوية،
مػػات سػػنة ثمػػاف وعش ػريف ومائػػة فػػي خبلفػػة مػػرواف بػػف محمػػد ،الطبقػػات الكبػػرى ،ٖ٘ٙ/ٚاألعػػبلـ لمزركمػػي ،ٔٛٗ/ٛسػػير أعػػبلـ

النببلء.ٕٓٚ/ٙ
)ٕ( األثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،جماع أبواب الديات فيما دوف النفس ،باب تنجيـ الدية عمى العاقمػة،ٜٔٔ/ٛ
وقاؿ األلباني منقطع ،إرواء الغميؿ.ٖٖٛ/ٚ

)ٖ( األثر أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب العقوؿ ،باب في كـ تؤخذ الدية؟ ،ٕٗٔ/ٜولـ أجد مف حكـ عميو فيما تيسر لي
مف كتب.
(ٗ( ش ػ ػ ػػرح مختص ػ ػ ػػر الطح ػ ػ ػػاوي٘ ،ٖٖٗ/ب ػ ػ ػػدائع الص ػ ػ ػػنائع ،ٕ٘ٙ/ٚبداي ػ ػ ػػة المجتي ػ ػ ػػدٗ ،ٜٔٙ/من ػ ػ ػػاىج التحص ػ ػ ػػيؿٓٔ،ٕٔٔ/
المغني.ٖٚٛ/ٛ

)٘( المغني.ٖٚٛ/ٛ
( (ٙالمبسوط.ٕٔٚ/ٕٚ
) (ٚمغني المحتاج٘.ٖٙٓ/

ٔٗٚ

المطمب الرابع :زمف أداء الدية الناقصة

الدية الناقصة ىي الدية التي يقؿ مقدارىا عف دية الحر المسمـ ،كدية المرأة(ٔ) ،وقد اختمؼ الفقياء في زمف
أدائيا عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :يجب منيا في العاـ األوؿ قدر ثمث الدية الكاممة ،وباقييا في العاـ الثاني ،وىو قوؿ

الحنفية(ٕ) ،والراجح عند الشافعية(ٖ) ،والمذىب عند الحنابمة(ٗ).
(٘)

القوؿ الثاني :تقسـ في ثبلث سنيف ،وىو قوؿ المالكية
األدلة:

()ٙ

ووجو عند الشافعية

ورواية عند الحنابمة(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بإيجاب الدية الناقصة في العاـ األوؿ قدر ثمث الدية الكاممة ،وباقييا

في العاـ الثاني ،بالقياس:

حيث إف الدية الناقصة تنقص عف الدية الكاممة ،فمـ تقسـ في ثبلث سنيف ،كأرش الطرؼ(.)ٛ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بتقسيـ الدية الناقصة إلى ثبلث سنيف بالقياس أيضاً:

ووجيو أف الدية الناقصة بدؿ النفس ،فأشبيت الدية الكاممة فتأخذ حكميا بتأجيميا في ثبلث سنيف(.)ٜ
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ
القائموف بإيجاب الدية الناقصة حالَّة إذا كانت مقدار ثمث دية الرجؿ المسمـ ،وذلؾ ألف الحكمة مف إيجاب
الدية عمى العاقمة وتقسيميا عمييـ في ثبلث سنيف ىو التيسير عمى العاقمة والتخفيؼ عمييـ ،وذلؾ بفرض
قدر معيف مف الماؿ عمى أفرادىا بما يتناسب مع قدراتيـ ،ودوف إرىاقيـ ومقدار الماؿ الذي يجب عمى أفراد

العاقمة في الدية الكاممة في سنة واحدة ىو نفس المقدار الذي يجب عمييـ في سنة إذا كانت الدية الناقصة
)ٔ( اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف ديػػة المػرأة عمػػى النصػػؼ مػػف ديػػة الرجػػؿ فػػي الػػنفس ،المبسػػوط ،ٜٚ/ٕٙتحفػػة الفقيػػاءٖ ،ٖٔٔ/بدايػػة
المجتيدٗ ،ٕٓٛ/القوانيف الفقيية ص ،ٕٕٛاألـ ،ٔٔٗ/ٙالتيذيب في فقو اإلمػاـ الشػافعي ،ٖٔٙ/ٚالمغنػي ،ٗٓٓ/ٛاإلقنػاع فػي
فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٗ.ٕٓٛ/

)ٕ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٖٔ٘/ٚحاشية ابف عابديف.ٜ٘ٚ/ٙ
)ٖ( بحر المذىبٕٔ ،ٖٕٔ/التنبيو في الفقو الشافعي ص ،ٕٕٛمغني المحتاج٘.ٖٙٔ/
)ٗ( الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٙٙ/ٜالمبدع ،ٖٜٗ/ٚاليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ص.ٕ٘ٚ
)٘( النوادر والزياداتٖٔ ،ٜٖٗ/عقد الجواىر الثمينةٖ ،ٕٔٔٙ/شرح مختصر خميؿ.ٗٚ/ٛ
) (ٙبحر المذىبٕٔ ،ٖٕٔ/التنبيو في الفقو الشافعي ص ،ٕٕٛمغني المحتاج٘.ٖٙٔ/

) (ٚالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٗٓ/المغني ،ٖٚٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٙٙٗ/ٜ
) (ٛالميذبٖ ،ٕٖ/المغني ،ٖٚٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٙٙٗ/ٜ
) (ٜالميذبٖ ،ٕٖ/بحر المذىبٕٔ .ٖٕٔ/الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٗٓ/
ٔٗٛ

ثمث الدية الكاممة في حاؿ إيجابيا في سنة واحدة ،وىذا يعني أننا أوجبنا عمى العاقمة ما يستطيعوف تحممو،

فبل يكوف فيو إرىاؽ عمييـ ،وىذا يتناسب مع حكمة تقسيـ الدية إلى ثبلث سنيف.

المطمب الخامس :زمف أداء الدية مف بيت الماؿ

وفيو فرعاف:

الفرع األوؿ :أداء الدية مف بيت الماؿ.
(ٔ)

يرى جميور الفقياء

أف القاتؿ المسمـ إذا لـ يكف لو عاقمة ،أُ ِخ َذت الدية مف بيت الماؿ ،وقد استدؿ الفقياء

عمى ذلؾ بالسنة واألثر والمعقوؿ:

أولً -السنة:

(ٕ)
ث َم ْف َل َو ِ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو " :أََنا َو ِ
َع ِق ُؿ َع ْن ُو َوأ َِرثُ ُو"(ٖ).
ار َ
ار ُ
اؿ :قَ َ
ٔ -عف المقداـ الشامي  قَ َ
ث لَ ُو ،أ ْ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو " :أنا وارث مف ال وارث لو" أي أجعؿ مالو في بيت الماؿ(ٗ).
ِ
َخ َب َرهُ أ َّ
ٕ -عف ُب َش ْي ِر بف يسار ،أ َّ
طمَقُوا
َفَ :نفًَار ِم ْف قَ ْو ِم ِو ْان َ
ص ِار ُيقَا ُؿ لَوُ َس ْي ُؿ ْب ُف أَبِي َحثْ َمةَ أ ْ
َف َرُج ًبل م َف ْاأل َْن َ
يبل ،قَالُوا لِمَِّذي وج ُدوه ِع ْن َدىـ قَتَْمتُـ ص ِ
ِ
اح َب َنا؟ ،قَالُواَ :ما قَتَْم َنا َوَال َعمِ ْم َنا،
َح َد ُى ْـ قَتِ ً
إِلَى َخ ْي َب َر فَتَفََّرقُوا فييَا فَ َو َج ُدوا أ َ
ََ ُ
ُْ ْ َ
َّ ِ
اؿ :فَ ْانطَمَقُوا إِلَى َّ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو :
َح َد َنا قَتِ ً
يبل ،فَقَ َ
قَ َ
النبِ ّْي  ،فَقَالُواَ :يا َنبِ َّي المو ْانطَمَ ْق َنا إِلَى َخ ْي َب َر فَ َو َج ْد َنا أ َ
وف لَ ُك ْـ" ،قَالُواَ :ال
وف ِبا ْل َب ِّي َن ِة َعمَى َم ْف قَتَ َؿ" ،قَالُواَ :ما لََنا َبي َّْنةٌ ،قَ َ
"ا ْل ِك َب َر ا ْل ِك َب َر" ،فَقَ َ
اؿ" :فَ َي ْحِمفُ َ
اؿ لَيُ ْـ" :تَأْتُ َ
ِ
اف اْل َيي ِ
َن ْر َ ِ
َّدقَ ِة" (٘).
َف ُي َعطَّ َؿ َد ُموُ فَ َوَداهُ بِ ِم َائ ٍة ِم ْف إِبِ ِؿ الص َ
ود فَ َك ِرهَ َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
ضى بأ َْي َم ِ ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص عمى أف الدية مائة مف اإلبؿ ،وأف ىذه اإلبؿ مف إبؿ

الصدقة( ،)ٙومف المعموـ أف الصدقة مف ضمف بيت الماؿ.

)ٔ( العناية شرح اليدايةٓٔ ،ٜٗٓ/البنايػة شػرح اليدايػةٖٔ ،ٖٖٛ/مجمػع األنيػر ٕ ،ٜٙٛ/تكممػة البحػر ال ارئػؽ ،ٗ٘ٛ/ٛالنػوادر
والزيػػادات ٗٔ ،ٔٙٙ/التمقػػيف فػػي الفقػػو المػػالكيٕ ،ٜٔٓ/الق ػوانيف الفقييػػة ص ،ٕٕٛأسػػيؿ المػػدارؾ ٖ ،ٕٜٔ/التنبيػػو فػػي الفقػػو
الشافعي ص ،ٕٕٛالميذبٖ ،ٕٗٓ/بحر المذىب ،ٕٓٓ/ٚتكممة المجموع لممطيعي ،ٖٔٗ/ٜٔالمغني ،ٖٜٚ/ٛالكػافي فػي فقػو
اإلمػػاـ أحمػػدٗ ،ٗٔ/كشػػاؼ القنػػاع ،ٙٔ/ٙولمحنابمػػة قػػوؿ آخػػر فػػيمف لػػـ يكػػف لػػو عاقمػػة بأنػػو ال يػػؤدى مػػف بيػػت المػػاؿ؛ ألف بيػػت
المػػاؿ فيػػو حػػؽ لمنسػػاء والصػػبياف والمجػػانيف والفق ػراء وال عقػػؿ عمػػييـ ،فػػبل يجػػوز صػػرفو فيمػػا ال يجػػب عمػػييـ ،وألف العقػػؿ عمػػى
العصبات ،وليس بيت الماؿ عصبة ،المغني.ٖٜٚ/ٛ
)ٕ( المقػػداـ الشػػامي :أبػػو كريمػػة المقػػداـ بػػف معػػدي كػػرب بػػف عمػػرو بػػف يزيػػد بػػف سػػيار بػػف الكنػػدي الشػػامي ،صػػحابي مشػػيور،
سػػمع النبػػي  ، روى عنػػو خالػػد بػػف معػػداف فػػي البيػػوع ،نػػزؿ الشػػاـ ،مػػات سػػنة سػػبع وثمػػانيف عمػػى الصػػحيح ولػػو إحػػدى وتسػػعوف
سنة ،اليداية واإلرشاد في معرفة أىػؿ الثقػة والسػدادٕ ،ٕٚٚ/تقريػب التيػذيب ص٘ٗ٘ ،التعػديؿ والتجػريحٕ ،ٚٗ٘/تػاريخ دمشػؽ
البف عساكرٓ.ٜٕٔ/ٙ
)ٖ( الح ػػديث أخرج ػػو اإلم ػػاـ اب ػػف ماج ػػو ف ػػي س ػػننو ،كت ػػاب ال ػػديات ،ب ػػاب الدي ػػة عم ػػى العاقم ػػة فػػػإف ل ػػـ يك ػػف عاقم ػػة فف ػػي بي ػػت
الماؿٕ ،ٜٛٚ/وقاؿ عنو األلباني :حديث صحيح ،المصدر نفسو.
)ٗ( حاشية السندي عمى سنف ابف ماجوٕ.ٖٜٔ/
)٘( الحديث سبؽ تخريجو ص.٘ٙ
) (ٙشرح السنة لمبغويٓٔ.ٔٛٛ/

ٜٔٗ

ثانياً -األثر:

َّ ِ
ِ ِ
روى ابف أبي شيبة في مصنفو أ َّ
اؿ َعمِ ّّيِ" :د َيتُوُ َعمَى
اس ،فَقَ َ
َف َرُج ًبل قُت َؿ في الط َواؼ فَ ْ
استَ َش َار ُع َم ُر النَّ َ
ِِ
يف أَو ِفي َب ْي ِت اْلم ِ
اؿ"(ٔ).
َ
اْل ُم ْسمم َ ْ
وجو الدللة مف األثر :قضاء عمي بف أبي طالب  بالدية مف بيت الماؿ بحضور عمر  دليؿ عمى
إجماع الصحابة  عمى مشروعية دفع الدية مف بيت الماؿ.
ثالثاً -المعقوؿ:

ٔ -ألف المسمميف يرثوف مف ال وارث لو ،فيعقموف عنو عند عدـ عاقمتو ،كعصباتو ومواليو(ٕ).
ٕ -ألف جماعة المسمميف ىـ أىؿ نصرتو وليس بعضيـ أخص مف بعض بذلؾ ،وليذا لو مات كاف ميراثو
لبيت الماؿ ،فكذا ما يمزمو مف الغرامة يمزـ بيت الماؿ(ٖ).

الفرع الثاني :زمف أداء الدية مف بيت الماؿ:

اختمؼ الفقياء في زمف أداء الدية مف بيت الماؿ ،ىؿ تؤدى في ثبلث سنوات أـ أنيا تؤدى دفعة واحدة؟
عمى قوليف:

(ٗ)

القوؿ األوؿ :إنيا تؤدى مف بيت الماؿ في ثبلث سنيف ،وىو قوؿ الحنفية
عند الحنابمة(.)ٚ

(٘)

والمالكية

()ٙ

والشافعية

ووجو

القوؿ الثاني :إنيا تؤدي مف بيت الماؿ دفعة واحدة ،وىو المذىب عند الحنابمة(.)ٛ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بإيجاب الدية في ثبلث سنيف مف بيت الماؿ بالقياس:
بقياس بيت الماؿ عمى العاقمة في التأجيؿ لثبلث سنيف؛ ألف حكـ الدية في القتؿ الخطأ التأجيؿ ،فإنيا تؤخذ

مف ماؿ المقر بالقتؿ الخطأ في ثبلث سنيف(.)ٜ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بإيجاب الدية دفعة واحدة مف بيت الماؿ ،بالسنة والمعقوؿ:
)ٔ( األثر سبؽ تخريجو صٖٔٔ.
)ٕ( المغني.ٖٜٚ/ٛ

)ٖ( العناية شرح اليدايةٓٔ.ٜٗٓ/
)ٗ( قره عيف األخيار.ٕٔٔ/ٚ
)٘( الفواكو الدوانيٕ.ٜٔٙ/

) (ٙتحفة المحتاج ،ٖٓ/ٜمغني المحتاج ٘ ،ٖٙٔ/نياية المحتاج.ٖٖٚ/ٚ
) (ٚالمغني ،ٖٜٛ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٙ٘ٓ/ٜشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.ٖٔٚ/ٙ
) (ٛالمراجع السابقة ،كشاؼ القناع.ٙٔ/ٙ
) )ٜقره عيف األخيار.ٕٔٔ/ٚ

ٓ٘ٔ

أولً -السنة:
ِ
َخ َب َرهُ أ َّ
عف ُب َش ْي ِر بف يسار ،أ َّ
َفَ :نفًَار ِم ْف قَ ْو ِم ِو ْانطَمَقُوا إِلَى
ص ِار ُيقَا ُؿ لَوُ َس ْي ُؿ ْب ُف أَبِي َحثْ َمةَ أ ْ
َف َرُج ًبل م َف ْاأل َْن َ
يبل ،قَالُوا لِمَِّذي وج ُدوه ِع ْن َدىـ قَتَْمتُـ ص ِ
ِ
اؿ:
َح َد ُى ْـ قَتِ ً
اح َب َنا؟ ،قَالُواَ :ما قَتَْم َنا َوَال َعمِ ْم َنا ،قَ َ
َخ ْي َب َر فَتَفََّرقُوا فييَا فَ َو َج ُدوا أ َ
ََ ُ
ُْ ْ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو " :ا ْل ِك َب َر
طمَقُوا إِلَى النَّبِ ّْي  ،فَقَالُواَ :يا َنبِ َّي المَّ ِو ْان َ
فَ ْان َ
َح َد َنا قَتِ ً
يبل ،فَقَ َ
طمَ ْق َنا إِلَى َخ ْي َب َر فَ َو َج ْد َنا أ َ
ضى
وف ِبا ْل َب ِّي َن ِة َعمَى َم ْف قَتَ َؿ" ،قَالُواَ :ما لََنا َبي َّْنةٌ ،قَ َ
ا ْل ِك َب َر" ،فَقَ َ
اؿ" :فَ َي ْحمِفُ َ
اؿ لَيُ ْـ" :تَأْتُ َ
وف لَ ُك ْـ" ،قَالُواَ :ال َن ْر َ
ِ (ٔ).
ِ
اف اْل َيي ِ
ِ
َّدقَة
َف ُي َعطَّ َؿ َد ُموُ فَ َوَداهُ بِ ِم َائ ٍة ِم ْف إِبِ ِؿ الص َ
ود فَ َك ِرهَ َر ُسو ُؿ المَّو  أ ْ
بأ َْي َم ِ ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :قولو" :فوداه" فيو داللة عمى أف النبي  أدى دية األنصاري دفعة واحدة
في الحاؿ (ٕ).

ثانياً -المعقوؿ:

ألف الدية بدؿ متمؼ ال تؤديو العاقمة ،فيجب كمو في الحاؿ ،كسائر بدؿ المتمفات ،وانما أجؿ عمى العاقمة

تخفيفاً عنيـ ،وال حاجة إلى ذلؾ في بيت الماؿ(ٖ).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف المسألة بحاجة إلى تفصيؿ ،ففي الوقت الذي يكوف فيو بيت
الماؿ فيو الماؿ الكافي فإننا نأخذ بالقوؿ الثاني القائؿ بإيجاب الدية حالَّة مف بيت الماؿ ،وذلؾ ألف الحكمة
مف تأجيؿ الدية عمى العاقمة ىو التخفيؼ عمييا ،بما يطيقو أفرادىا ،وبيت الماؿ ليس بحاجة إلى ىذا األمر،
ألف دفعيا حالَّة مف بيت الماؿ ال يشؽ عميو في ىذه الحالة ،ألنو مؤسسة وليس شخصاً ،أما في الحالة التي
يكوف فييا بيت الماؿ ٍ
خاؿ مف الماؿ أو فيو ماؿ ولكف ال يكفي ألداء الدية فإننا نأخذ بالقوؿ األوؿ.

)ٔ( الحديث سبؽ تخريجوً ص.٘ٙ
)ٕ( المغني ،ٖٜٛ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع.ٙ٘ٓ/ٜ
)ٖ( المرجعاف السابقاف.

ٔ٘ٔ

المطمب السادس :زمف ابتداء السنة إليجاب الدية في النفس

ذكرنا سابقاً أف الدية في القتؿ الخطأ وشبو العمد

(ٔ)

تؤدى مؤجمة ،في ثبلث سنيف في آخر كؿ سنة

ثمثيا ،ولكف يبقى ىنا سؤاؿ ميـ ،وىو متى يعتبر زمف ابتداء السنة إليجاب الدية؟ ىؿ مف وقت القتؿ أـ مف
وقت قضاء القاضي وحكمو بيا ،اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

(ٕ)

القوؿ األوؿ :يعتبر وقت ابتداء السنة مف حيف قضاء القاضي ،وىو قوؿ الحنفية

والمالكية(ٖ).
(ٗ)

القوؿ الثاني :يعتبر ابتداء السنة مف حيف وجوب الدية ،وىو وقت القتؿ ،وىو قوؿ الشافعية

األدلة:

والحنابمة(٘).

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بأف وقت ابتداء السنة مف حيف قضاء القاضي بالقياس والمعقوؿ:

أولً -القياس:

إنيا مدة مختمؼ فييا ،فكاف ابتداؤىا مف حيف حكـ الحاكـ ،كمدة ِ
العَّنة(.)ٚ()ٙ

ثانياً -المعقوؿ:

إف ثبوت األجؿ ُيبنى عمى وجوب الماؿ ،والماؿ إنما يجب بقضاء القاضي ،فأما قبؿ القضاء فالماؿ ليس
بواجب؛ ألف ضماف المتمفات يكوف بالمثؿ بالنص ،ومثؿ النفس بالنفس إال أنو إذا ُرِف َع إلى القاضي فيتحقؽ
العجز عف استيفاء النفس لما فيو مف معنى العقوبة وتحوؿ الحؽ بقضائو إلى الماؿ(.)ٛ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بأف زمف ابتداء السنة إليجابو الدية ىو مف حيف وجوبيا بالقتؿ

بالقياس:

)ٔ( راجع ص٘ٗٔوما بعدىا.
)ٕ( األصؿ لمشيباني ،ٖٛٗ/ٜالمبسوط ،ٕٔٛ/ٕٚاالختيار٘ ،ٜ٘/تكممة البحر الرائؽ.ٗ٘ٛ/ٛ
)ٖ( النوادر والزياداتٖٔ ،ٜٖٗ/شفاء الغميؿٕ ،ٜٔٓٓ/الشرح الكبير لمدرديرٗ.ٕٛ٘/
)ٗ( األـ ،ٕٔٓ/ٙالتنبيو في الفقو الشافعي ص ،ٕٕٛبحر المذىبٕٔ ،ٖٕٓ/مغني المحتاج٘.ٖٕٙ/
)٘( المغني ،ٖٚٙ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٔ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنع ،ٖٙٙ/ٜالمبدع.ٖٜٗ/ٚ

عنينا ،و ِ
الع انة ىي العجز عف الوطء ،ولِيف الذكر وعدـ انتشاره ،فبل يقدر عمى إيبلجو فسمى مف بو ِ
)ِ (ٙ
العَّنة عيب يثبػت
العَّنة ً
َ
بو لمزوجة خيار الفسخ ،فالمرأة إذا ادعت أف زوجيا عنيف ال يصؿ إلييا فبل بد أف ترفع أمرىػا لمقاضػي ،ألنػو أمػر مجتيػد فيػو،
وألنو يحتاج إلى الدعوى ،وال يكوف إال عند القاضي ،وىػذا ال خػبلؼ فيػو ،فػإذا ثبتػت عنتػو أَجّْػؿ سػنة ،وقػاؿ الشػافعية :ال يؤجػؿ
سنة إال إذا طمبت الزوجة ،ويعتبر بدء السنة مف وقت ضرب القاضي األجؿ ،المبسوط٘ ،ٔٓٔ/بدائع الصنائعٕ ،ٖٕٖ/التفريػع
ٔ ،ٕٗٔ/التبصػ ػرة لمخم ػػي٘ ،ٕٖٓٚ/بح ػػر الم ػػذىب ،ٖ٘ٙ/ٜال ػػنجـ الوى ػػاج ،ٕٖٗ/ٚنياي ػػة المحت ػػاج ،ٖٔٗ/ٙالمغن ػػي،ٙٓ٘/ٚ
كشاؼ القناع٘.ٔٓٙ/
( (ٚالمبسوط.ٕٔٛ/ٕٚ
) (ٛالمرجع السابؽ.
ٕ٘ٔ

ٔ -إنو حؽ مؤجؿ وجب بسبب؛ فاعتبر ابتداء األجؿ مف حيف وجود السبب؛ كاألثماف في البيع تجب
بوجود البيع ،وىو أوؿ أجؿ المؤجؿ(ٔ).

ٕ -إف الدية مواساة فبل يقؼ ابتداؤىا عمى الحكـ كالزكاة(ٕ).

ٖ -إف مف لزمتو الدية المؤجمة لـ يقؼ وجوبيا وابتداؤىا عمى الحكـ كالمقر بقتؿ الخطأ(ٖ).

المناقشة:

ناقش أصحاب القوؿ األوؿ أصحاب القوؿ الثاني القائميف بأف وقت ابتداء السنة مف وجوب الدية وىو

القتؿ بما يمي:

ٔ -قياسكـ عمى األثماف في البيع وعمى الزكاة ليس بسديد؛ ألف الحؽ فييما مستقر فأجمو مف حيف
استق ارره ،وىنا الحؽ ال يستقر عمى العاقمة إال بالقضاء فاألجؿ مف حيف يستقر كثمف البيع المشروط

فيو الخيار(ٗ).

ٕ -ال نسمـ أف العاقمة لزميا شيء إال بالقضاء فاألجؿ مف حيف المزوـ ،وألف القاتؿ يجوز أف تمزمو
الدية حالَّة ومؤجمة فجاز أف يثبت تأجيميا في حقو بغير حكـ ،والعاقمة ال يمزميا إال المؤجؿ فمذلؾ
أعتبر في ابتداء التأجيؿ الحكـ(٘).

ناقش أصحاب القوؿ الثاني أصحاب القوؿ األوؿ القائميف بأف وقت ابتداء السنة مف حيف القضاء بما

يمي:

استداللكـ بأنيا مدة مختمؼ فييا ليس بسديد؛ ألف تحمؿ الدية نص ،وفي النص عمى األجؿ إجماع(.)ٙ

رأي الباحث:

يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الثاني القائؿ بأف ابتداء السنة إليجاب الدية ىو مف حيف وجوب الدية

وىو وقت القتؿ ،وذلؾ لقوة أدلتيـ ووجاىتيا ،وألف األخذ بقوؿ مخالفييـ يعني أف المدة التي قبؿ قضاء

القاضي ستكوف مدة إضافية مما يزيد المدة فوؽ ثبلث سنيف وىو مخالؼ لمنص.

)ٔ( كفاية النبيو ،ٕٜٔ/ٔٙالمغني ،ٖٚٙ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٔ٘/
)ٕ( الحاوي الكبيرٕٔ ،ٖٗٛ/بحر المذىبٕٔ.ٖٕٓ/
)ٖ( بحر المذىبٕٔ.ٖٕٓ/
)ٗ( التجريدٔٔ.٘ٚ٘ٔ/
)٘( المرجع السابؽ.
) (ٙالحاوي الكبيرٕٔ.ٖٗٛ/

ٖ٘ٔ

املبحث الثالث
زمن أداء الدية يف اجلناية على ما دون النفض
ّفُٔ ض ٘ مطالب:
 املطلب األّل :شمً احلكه بالدٓ٘ يف األزش.
 املطلب الجاىٕ :شمً تقدٓس حكْم٘ ال دل.
 املطلب الجالح :شمً أ اء ٓ٘ ما ٌّ اليفظ.
 املطلب السابع :شمً أخر الدٓ٘ يف اجليآ٘ عل ٙالطنع أّ البضس.
 املطلب اخلامظ :شمً أخر الدٓ٘ يف اجليآ٘ عل ٙال قل.
 املطلب الطا ع :شمً اب داء الطي٘ إلجياب الدٓ٘ فٔنا ٌّ اليفظ.

ٗ٘ٔ

(ٔ)

المطمب األوؿ  :زمف الحكـ بالدية في األرش
صورة المسألة:

إذا َجنى شخص عمى آخر جناية فيما دوف النفس ،فيؿ َنحكـ لممجني عميو باألرش قبؿ اندماؿ الجرح أـ
ننتظر برئو ،اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :إف الحكـ بالدية ال يكوف إال بعد البرء أيضاً كاستيفاء القصاص ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ)،
(ٗ)

والمالكية(ٖ) والمذىب عند الشافعية

والحنابمة(٘).

القوؿ الثاني :يجوز أخذ األرش قبؿ االندماؿ كاستيفاء القصاص قبؿ االندماؿ ،وىو القوؿ الثاني
لمشافعية(.)ٙ

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بعدـ جواز أخذ الدية قبؿ اندماؿ الجرح ،بالمعقوؿ:

ٔ -ألف األرش ال يستقر قبؿ االندماؿ ،فقد يسري إلى النفس ،ويدخؿ في دية النفس ،فيؤخر إلى برء
المجروح خوفاً أف يسري عمى النفس فتؤخذ الدية كاممة (.)ٚ

ٕ -ألنا لو أخذنا مف الجاني ديتيف بقطع يديو ورجميو فربما يسري فيعود إلى دية و ٍ
احدة(.)ٛ

ٖ -ألف وجوب القصاص مستقر ،ووجوب الدية مترقب قبؿ االندماؿ لجواز الزيادة بالسراية أو النقصاف
بالمشاركة ،فمـ يحكـ بيا إال بعد االندماؿ(.)ٜ

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بجواز أخذ األرش قبؿ اندماؿ الجرح ،بالقياس والمعقوؿ:

أولً -القياس:

وذلؾ قياساً عمى جواز استيفاء القصاص قبؿ االندماؿ(ٓٔ).

)ٔ( سبؽ تعريؼ األرش في الفصؿ األوؿ صٔٗ.
)ٕ( البناية شرح اليدايةٖٔ ،ٕٓٛ/تكممة البحر الرائؽ.ٖٛٚ/ٛ

)ٖ( الفواكو الدوانيٕ ،ٜٔٔ/الشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٙٓ/حاشية الصاويٗ ،ٖٖٙ/أسيؿ المدارؾٖ.ٕٕٔ/
)ٗ( الميذبٖ ،ٜٖٔ/بحر المذىبٕٔ ،ٖٔ٘/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،ٕٔٓ/ٚالبيافٔٔ.ٖٗٔ/
)٘( المغني ،ٖٖٔ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنعٕٔ ،ٖٛٛ/كشاؼ القناع٘ ،ٕ٘ٚ/مطالب أولي النيى.ٕٔٛ/ٙ
) (ٙالميذبٖ ،ٜٖٔ/بحر المذىبٕٔ ،ٖٔ٘/تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘٘/ٔٛ

) (ٚالفواكو الدوانيٕ ،ٜٔٔ/حاشية الصاويٗ ،ٖٖٙ/تكممة المجموع لممطيعي ،ٗ٘٘/ٔٛالمغنيٓٔ.ٕٗ٘/
) (ٛالتيذيب.ٕٔٓ/ٚ
) (ٜالحاوي الكبير.ٕٕٚ/ٔٛ
)ٓٔ( تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘٘/ٔٛ

٘٘ٔ

ثانياً -المعقوؿ:

ألف الجناية إف اقتصرت فظاىر ،واف سرت فقد أخذ بعض الدية فيأخذ الباقي(ٔ).

رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف
بعدـ جواز أخذ الدية قبؿ اندماؿ الجرح ،وذلؾ ألف اعتبار مآالت األمور معتبر شرعاً ،فإف الجرح قد يسري

لمنفس فتجب الدية الكاممة.

المطمب الثاني :زمف تقدير حكومة العدؿ

(ٕ)

وفيو فرعاف:
الفرع األوؿ :شروط تقويـ حكومة العدؿ:
اشترط الفقياء عدة شروط لتقويـ حكومة العدؿ وىي:

ٔ -أال تكوف لمجناية أرش مقدر مف قبؿ الشارع(ٖ).
ٕ -إف كانت الجناية عمى عضو لو أرش مقدر ،يشترط فييا أف ال تبمغ الحكومة أرش ذلؾ العضو ،فإف
بمغت ذلؾ نقص القاضي منيا شيئا باجتياده(ٗ).

ٖ -أف يحكـ بالحكومة القاضي أو المحكـ بشرطو ،وىو :كونو مجتيدا أو مقمداً عند الضرورة ،بناء عمى
تقدير ذوي عدؿ مف أطباء الجراحات ،حتى لو وقعت الحكومة باجتياد غير القاضي أو المحكـ لـ

تعتبر(٘).

الفرع الثاني :زمف تقدير حكومة العدؿ:

اتفؽ الفقياء()ٙعمى أف حكومة العدؿ تُقَ َّدر بعد اندماؿ الجرح وبرئو ال قبمو ،وذلؾ الحتماؿ أف َيسري تأثير
الجناية إلى النفس فيكوف سبباً لموفاة ،أو يسري إلى عضو لو أرش مقدر ،فيختمؼ تقويـ الحكومة بذلؾ،
فتجب إما دية النفس أو أرش العضو المقدر(.)ٚ

)ٔ( تكممة المجموع لممطيعي.ٗ٘٘/ٔٛ
)ٕ( سبؽ تعريفيا صٕٗ.

)ٖ( بدائع الصنائع ،ٖٕٖ/ ٚالفواكو الدوانيٕ ،ٜٔٔ/مغني المحتاجٗ  ،ٚٚ/المغني.٘ٙ/ ٛ
)ٗ( مغني المحتاجٗ  ٚٚ/وروضة الطالبيف ،ٖٓٛ/ ٜالمغني.٘ٚ/ ٛ
)٘( بدائع الصنائع ،ٖٕٗ/ ٚالشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٙٓ/نياية المحتاج  ،ٖٕ٘/ ٚحاشية الروض المربع.ٕٜٙ/ٚ

) (ٙبدائع الصنائع ،ٖٕٗ/ٚاالختيار٘ ،ٕٗ/تكممة البحر الرائؽ ،ٖٕٛ/ٛالتاج واإلكميؿ ،ٖٖ٘/ٛالفواكو الدوانيٕ ،ٜٔٔ/الشرح
الكبيػػر لمػػدرديرٗ ،ٕٙٓ/الحػػاوي الكبيػػرٕٔ ،ٖٔٛ/روضػػة الطػػالبيف ،ٖٜٓ/ٜمغنػػي المحتػػاج٘ ،ٖٖٕ/اإلرش ػاد إلػػى سػػبيؿ الرشػػاد
صٔ٘ٗ ،المغني ،ٖٗٛ/ٛكشاؼ القناع ،٘ٛ/ٙحاشية الروض المربع.ٕٜٙ/ٚ
) (ٚالشرح الكبير لمدرديرٗ ،ٕٙٓ/مغني المحتاج٘.ٖٖٕ/

ٔ٘ٙ

المطمب الثالث :زمف أداء دية ما دوف النفس

الدية فيما دوف النفس إما أف تكوف أقؿ مف مقدار أرش الموضحة(ٔ) ،أو أف تكوف أكثر مف مقدار أرش

الموضحة وأقؿ مف ثمث الدية الكاممة ،أو أف تكوف مقدار ثمث الدية الكاممة فأكثر ،وسيتناوؿ الباحث زمف
أداء ٍ
كؿ منيما.

الحالة األولى :أف يكوف األرش مقدار الموضحة فما دوف ،فقد اختمؼ الفقياء في زمف أدائيا عمى قوليف:
القوؿ األوؿ :تكوف حالَّة في ماؿ القاتؿ ،وىو قوؿ الحنفية(ٕ)والمالكية(ٖ) والحنابمة(ٗ).
القوؿ الثاني :تؤجؿ إلى سنة ،وىو قوؿ الشافعية(٘).

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ عمى قوليـ بإيجاب ما دوف أرش الموضحة حاالَّ بالسنة واألثر والمعقوؿ:

أولً -السنة:

حديث عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما موقوفاً عميو ومرفوعاً إلى رسوؿ اهلل قاؿَ" :ل تَ ْح ِم ُؿ ا ْلع ِ
اقمَ ُة
َ
رش الم ِ
وض َحة"(.)ٙ
اع ِت َارفًا َول َما ُد َ
ص ْم ًحا َوَل ْ
َع ْم ًدا َوَل ُ
وف أَ ِ ُ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص في أف العاقمة ال تحمؿ ما دوف أرش الموضحة( )ٚفتكوف
في ماؿ القاتؿ حالَّة.
ثانياً -األثر:

عف سعيد بف اْلم َسي ِ
اؿَ " :ال تَ ْع ِق ُؿ اْل َع ِاقمَةَُ ،وَال َي ُع ُّميَا اْل َع ْق ُؿ إِ َّال ِفي ثُمُ ِث ّْ
الد َي ِة
ّْب ،أف زيد بف ثابت ، ،قَ َ
ُ
فَص ِ
اع ًدا"(.)ٛ
َ

وجو الدللة مف األثر :األثر يدؿ بمفيومو أف العاقمة ال تحمؿ ما دوف ثمث الدية ،ومنو ما دوف الموضحة

فيو أقؿ مف ثمث الدية فبل تحممو العاقمة فيكوف في ماؿ الجاني حا ّؿ.

)ٔ( دي ػػة الموض ػػحة إذا كان ػػت خط ػػأ :خم ػػس م ػػف اإلب ػػؿ ،المبس ػػوط ،ٚٗ/ٕٙبداي ػػة المجتي ػػدٗ ،ٕٕٓ/التي ػػذيب ف ػػي فق ػػو اإلم ػػاـ
الشافعي ،ٜٙ/ٚاإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد صٓ٘ٗ.
)ٕ( الحجة عمى أىؿ المدينةٗ ،ٖٕٙ/المبسوط ،ٛٗ/ٕٙاليداية في شرح بداية المبتديٗ ،٘ٔٓ/االختيار٘.ٙٔ/
)ٖ( المدونةٗ ،٘ٙٚ/التيذيب في اختصار المدونةٗ ،٘ٙٓ/الفواكو الدوانئٕٜٕ/
)ٗ( المغني ،ٖٚٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع  ،ٙٙٗ/ٜكشاؼ القناع.ٕٙ/ٙ
)٘( الميذبٖ ،ٕٖٜ/بحر المذىبٕٔ ،ٖٕٕ/التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي.ٜٔ٘/ٚ
) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب الديات ،باب مف قاؿ :ال تحمؿ العاقمة عمداً وال عبداً وال صمحاً وال
اعترافاً ،ٕٔٛ/ٛوليس فيو "وال ما دوف ارش الموضحة" ،وقاؿ األلباني حسف ،إرواء الغميؿ.ٖٖٙ/ٚ

) (ٚالمبسوط.ٛٗ/ٕٙ

) (ٛاألثر أخرجو اإلماـ البييقي في السػنف الكبػرى ،كتػاب الػديات ،بػاب مػا تحمػؿ العاقمػة ،ٜٔٛ/ٛولػـ أجػد مػف حكػـ عميػو فيمػا
تيسر لي مف كتب.

ٔ٘ٚ

ثانياً -المعقوؿ:

ألف ما دوف أرش الموضحة في معنى ضماف الماؿ فإنو ال يجب إال باعتبار التقويـ ،وىو غير مقدر شرعاً،
وضماف الجناية يختمؼ عف ضماف المتمفات في كونو مقد اًر شرعاً فتكوف في ماؿ الجاني حالَّو(ٔ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمي قوليـ بإيجاب ما دوف الموضحة مف األرش مؤجبلً في سنة ،بالقياس:

اء أكاف مقدارىا ما دوف الموضحة أـ أكثر
وذلؾ بأف ما دوف ثمث الدية يؤدى في سنة واحدة دوف تفرقة سو ً
منيا(ٕ).
رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الرأي الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف

َّ
يؤدى ببل مشقة غالباً ،وىذا
بإيجاب دية ما دوف أرش الموضحة حاال ،وذلؾ ألف مقداره قميؿ ويمكف أف ُ
بخبلؼ ما زاد عنو.
الحالة الثانية :أف تكوف الدية فيما دوف النفس أكثر مف مقدار أرش الموضحة وأقؿ مف ثمث الدية
الكاممة ،فقد اختمؼ الفقياء في زمف أدائيا عمى قوليف:
(ٖ)

القوؿ األوؿ :تجب عمى العاقمة مؤجمة في سنة واحدة ،وىو قوؿ الحنفية

القوؿ الثاني :تجب حالَّة ،وىو قوؿ المالكية

(٘)

والشافعية(ٗ).

والحنابمة(.)ٙ

األدلة:
أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:
استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بإيجاب الدية في سنة واحدة إذا كانت الدية أكثر مف مقدار أرش
الموضحة وأقؿ مف ثمث الدية الكاممة بالقياس والمعقوؿ:
أولً -القياس:

استدالالً بكماؿ الدية ،فإف كؿ الدية تؤخذ مف العاقمة في ثبلث سنيف ،فكمما كاف مف األرش قدر ثمث الدية
يؤخذ في سنة واحدة؛ ألف في الدية الكاممة ىكذا(.)ٚ

)ٔ( المبسوط.ٛٗ/ٕٙ
)ٕ( الميذبٖ.ٕٖٜ/
)ٖ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٙالمحيط البرىاني ،ٜ٘ٚ/ٛتبييف الحقائؽ ،ٖٔٛ/ٙالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٖٜٚ/
)ٗ( األـ ،ٕٔٔ/ٙالمي ػ ػػذبٖ ،ٕٖٜ/بح ػ ػػر الم ػ ػػذىبٕٔ ،ٖٕٕ/التي ػ ػػذيب ف ػ ػػي فق ػ ػػو اإلم ػ ػػاـ الش ػ ػػافعي ،ٜٔ٘/ٚتكمم ػ ػػة المجم ػ ػػوع
لممطيعي.ٔٗٙ/ٜٔ

)٘( المدونةٗ ،٘ٙٚ/التيذيب في اختصار المدونةٗ ،٘ٙٓ/الفواكو الدوانيٕ.ٜٕٔ/
) (ٙالمغني ،ٖٚٙ/ٛالشرح الكبير عمى متف المقنع  ،ٙٙٗ/ٜكشاؼ القناع.ٕٙ/ٙ
) (ٚبدائع الصنائع.ٖٕٖ/ٚ

ٔ٘ٛ

ثانياً -المعقوؿ:

ألنو ال يجب عمى العاقمة شيء في أقؿ مف سنة(ٔ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني القائموف بوجوب الدية حالة إذا كانت أكثر مف مقدار أرش الموضحة وأقؿ مف

ثمث الدية الكاممة بالقياس والمعقوؿ:

أولً -القياس:

ألنو بدؿ متمؼ ال تحممو العاقمة ،فكاف َّ
حاالً؛ كالجناية عمى الماؿ(ٕ).

ثانياً -المعقوؿ:

ألف الدية بدؿ متمؼ عوضاً عف الجناية فاألصؿ فييا أف تكوف حالَّة ،لكف بعضيا كالدية الكاممة في الخطأ
أ ّْ
ُجمت لمدليؿ الوارد فييا ،أما ما دوف الثمث فمـ يرد فييا دليؿ فتبقى عمى أصميا حالَّة (ٖ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث ترجيح ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ القائموف بوجوب الدية
مؤجمة في سنة إذا كانت أكثر مف مقدار أرش الموضحة وأقؿ مف ثمث الدية الكاممة ،وذلؾ ألف الحكمة مف
تنجيـ الدية في ثبلث سنيف ىو التخفيؼ والتيسير لكثرتيا ،وىذا المعني متحقؽ في ىذه الحالة ،حيث إف

الدية فيو قريبة مف ثمث الدية ،وقد اتفؽ الفقياء عمى تأجيؿ ثمث الدية الكاممة لسنة واحدة ،كما سنرى في

الحالة الثالثة فيقاس عمييا ما دونيا لتقاربيما في المقدار.

الحالة الثالثة :أف تكوف الدية فيما دوف النفس مقدار ثمث الدية فأكثر:

اتفؽ الفقياء

(ٗ)

عمى أف الدية فيما دوف النفس إذا كانت مقدار ثمث الدية الكاممة فأكثر ففي ىذه الحالة يكوف

أرش الجناية عمى أربعة أضرب:

أحدىا :أف تكوف في ثمث النفس ،فتؤديو العاقمة في سنة واحدة.

والثاني :أف تزيد عمى الثمث وال تزيد عمى الثمثيف ،فتؤديو في سنتيف بعد انفصاؿ السنة األولى ثمث الدية،
وبعد انفصاؿ السنة الثانية ما بقي منيا(٘).

)ٔ( التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي.ٜٔ٘/ٚ
)ٕ( المغني.ٖٚٙ/ٛ

)ٖ( كشاؼ القناع.ٕٙ/ٙ

)ٗ( المبسوط ،ٛٗ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٖٕٖ/ٚتكممة البحر الرائؽ ،ٖٛٛ/ٛالمدونةٗ ،٘ٙٚ/التبصرة لمخمئٖ ،ٙٗٓٓ/حاشػية
العدويٕ ،ٖٔٔ/مػنح الجميػؿ  ،ٜٔٗ/ٜاألـ ،ٕٔٔ/ٙالميػذبٖ ،ٕٖٜ/بحػر المػذىبٕٔ ،ٖٕٕ/المغنػي ،ٖٚٙ/ٛالكػافي فػي فقػو

اإلماـ أحمدٗ ،ٗٓ/كشاؼ القناع.ٙٗ/ٙ

)٘( لممالكيػػة روايػػة ثانيػػة إذا بمػػغ الواجػػب فيمػػا دوف الػػنفس نصػػؼ الديػػة فػػاألمر فيػػو مػػردود إلػػى نظػػر الحػػاكـ إف رأى جعمػػو فػػي
سنتيف أو في سنة ونصؼ ،وىو رواية لئلماـ مالؾ وأشيب والراجح عندىـ ىػو أنيػا تػؤدي فػي سػنتيف وىػو مػا اختػاره ابػف القاسػـ

فػػي المدونػػة ،المدونػػةٗ ،ٕٗٛ/التيػػذيب فػػي اختصػػار المدونػػة ٗ ،٘ٙٓ/الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػةٕ ،ٔٔٓٙ/عقػػد الج ػواىر
الثمينةٖ.ٕٔٔٙ/

ٜٔ٘

والثالث :أف تزيد عمى ثمثي الدية إلى كماليا كدية اليديف ،فتؤديو في ثبلث سنيف عند انقضاء كؿ سنة ثمث دية.

والرابع :أف يزيد عمى دية النفس مثؿ قطع اليديف والرجميف فنوجب ديتيف إحداىما في اليديف ،واألخرى في
الرجميف فيذا عمى ضربيف:
أحدىما :أف تكوف الجناية عمى شخصيف ،فعمى العاقمة أف تُ َؤدي في كؿ سنة ثمث كؿ واحدة مف الديتيف،
كؿ ٍ
فتصير في ِ
سنة مؤدية ثمثي الدية النفراد كؿ جناية بحكميا ،ألنيما يجباف لِ ُمستَ َحقَْيف ،فمـ ينقص واحد
منيما مف الثمث ،كما لو انفرد.
والثاني :أف تكوف الجناية عمى شخص واحد فتحمؿ العاقمة الديتيف في ست سنيف ،تؤدي في كؿ سنة منيا
ثمث دية ،ألنيا جناية واحدة ال تتحمؿ العاقمة فييا أكثر مف ثمث دية النفس؛ ألنيا جناية عمى واحد ،فمـ يجب
لو في كؿ حوؿ أكثر مف ثمث دية ،كما لو لـ تزد عمى دية ،وألف الواجب لو كاف دوف الدية لـ ينقص في
السنة عف الثمث ،فكذا ال يزيد عميو إذا زاد عمى الثمث .
استدؿ الفقياء عمى إجماعيـ باألثر والمعقوؿ:
أولً -األثر:

َٔ -ع ْف عامر َّ
اؿَ " :ج َع َؿ ُعمر ْب ُف اْل َخطَّ ِ
اب
الش ْعبِ ّْي ،قَ َ
َُ
ث ّْ
ؼ ّْ
الد َي ِة ِفي َس َن ٍة"(ٔ).
الد َي ِة ِفي َس َنتَْي ِفَ ،وثُمُ َ
ص َ
َونِ ْ



ِ ِِ
ّْ ِ
يفَ ،وثُمُثَ ِي ّْ
الد َي ِة ِفي َس َنتَْي ِف،
الد َيةَ في ثَ َبلث سن َ

ِ ِِ
طالِ ٍب قَضى بِاْلع ْق ِؿ ِفي قَ ْت ِؿ اْل َخ َِ ِ
يد بف أَبِي َحبِ ٍ
يب ،أ َّ
يف
َف َعمِ َّي ْب َف أَبِي َ
َٕ -ع ْف َي ِز َ
َ
طأ في ثَ َبلث سن َ
َ
وجو الدللة مف األثريفِ :فعؿ عمر بف الخطاب وعمي بف أبي طالب  يدؿ عمى إجماع الصحابة  عمى
(ٕ)

تأجيؿ الدية وىذا ما عمموه مف النبي  وىـ صحبتو.
ثانياً -المعقوؿ:

ولما ثبت
ثبت باتفاؽ العمماء التأجيؿ في جميع الدية إلى ثبلث سنيف ،وأنو ُيستَوفى في كؿ سنة ثمثياَّ ،
التأجيؿ في ثمث الدية سنة واحدة ثبت في أبعاض ذلؾ الثمث مما يكوف في معناه اعتبا اًر لمبعض بالكؿ،
لما ثبت التأجيؿ في جميعو السنة الثانية فكذلؾ في أبعاضو(ٖ).
وكذلؾ الثمث الثاني َّ

)ٔ( األثر سبؽ تخريجو ص.ٔٗٙ
)ٕ( األثر سبؽ تخريجو ص.ٔٗٚ
)ٖ( المبسوط.ٛٗ/ٕٙ

ٓٔٙ

صورة المسألة:

المطمب الرابع :زمف أخذ الدية في الجناية عمى البصر

إذا اعتدى شخص عمى آخر فأذىب ضوء بصره ،فإف الواجب في كؿ واحدة منيا كامؿ ديتو وىذا باتفاؽ

الفقياء(ٔ) ،ولكف ىؿ تؤخذ الدية في الحاؿ أـ ُينتظر حتى ُيتَحقؽ مف عودة ضوء بصره أو سمعو ؟ ىذا ما
سنبحثو في الفرعيف التالييف:
الفرع األوؿ -أدلة مشروعية الدية بذىاب منفعة البصر:

استدؿ الفقياء عمى وجوب الدية في منفعة البصر بالسنة واألثر:

أولً -السنة:
عف أبي بكر بف محمد بف عمرو بف حزـ ،عف أبيو ،عف جده

 ،عف النبي  ،أنو كتب إلى أىؿ اليمف
ِّي ُة"(ٕ).
بكتاب فيو الفرائض والسنف والديات ،وبعث بو مع عمرو بف حزـ ،وفيوَ " :وِفي ا ْل َع ْي َن ْي ِف الد َ
(ٖ)

وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث أفاد أف في العينيف الدية

منفعة العينيف(ٗ).

وأف في البصر الدية؛ ألنو أبطؿ

ثانياً -األثر:
ث ِدي ٍ
ِ
ات(٘).
ص ُرهُ َو َك َبل ُموُ ،قَ َ
اؿ :لَوُ ثَ َبل ُ َ
ب ،فَ َذ َى َ
ض ِر َ
َع ِف اْل َح َس ِف ،قاؿ في َرُج ٍؿ ُ
ب َس ْم ُعوُ َوَب َ
وجو الدللة مف األثر :يدؿ األثر عمى أف ذىاب البصر بالجناية يوجب الدية.

الفرع الثاني -زمف أخذ الدية في الجناية عمى البصر:

اختمؼ الفقياء في زمف أخذ الدية في الجناية عمى البصر عمى ثبلثة أقواؿ:

القوؿ األوؿ :ال ُيقتص مف الجاني في ذىاب البصر ،بؿ يؤخذ منو الدية ،وىو قوؿ الحنفية(.)ٙ
ِ
عؿ ذلؾ ،وال يحتاج
يع ذىاب البصر بِ ِحيمَة ِم َف الحيؿ فُ َ
القوؿ الثاني :إنو إذا ذىب البصر بضربة فإف ْ
استُط َ
ألف َّ
ض َرب؛ َّ
الضربة ال ُيقتص ِمنيا ،وانما ُيقتص مف الجرح ،واف لـ َي ْستَ ِط ْع أف
ض ْرَبةً َ
مثؿ َما َ
إلى أف يضربو َ
فإنو يتعيَّف اْل َع ْق ُؿ(الماؿ) ،وىو المذىب عند المالكية(.)ٚ
َيفعؿ بو مثؿ ذلؾّ ،

)ٔ( المبسػػوط ،ٜٙ/ٕٙالبنايػػة شػػرح اليدايػػةٖٔ ،ٕٕٓ/المدونػػةٗ ،٘ٙٔ/الشػػامؿ فػػي فقػػو اإلمػػاـ مالػػؾٕ ،ٜٓٔ/التيػػذيب فػػي فقػػو
اإلماـ الشافعي ،ٔٗٙ/ٚالنجـ الوىاج ،ٜ٘ٓ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٕٙ/المبدع.ٖٔ٘/ٚ
)ٕ( الحػػديث أخرجػو اإلمػػاـ البييقػػي فػػي سػػننو الكبػػرى ،كتػػاب الػػديات ،بػػاب أرش الموضػػحة ،ٕٔٗ/ٛوقػػاؿ عنػػو األلبػػاني حػػديث
ضعيؼ ،ضعيؼ الجامع الصغير وزيادتو صٖ٘ٗ.

)ٖ( سبؿ السبلـٕ.ٖ٘ٛ/
)ٗ( الفقو اإلسبلمي وأدلتو.٘ٚ٘ٙ/ٚ
)٘( األثر أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب الديات ،باب ذىاب العقؿ مف الجناية ،ٔ٘ٔ/ٛولـ أجد مف حكـ
عميو فيما تيسر لي.

) (ٙاألصؿ لمشيباني ،٘ٙٓ/ٙالمبسوط  ،ٛٓ/ٕٙبدائع الصنائع ،ٖٓٚ/ٚاليداية في شرح بداية المبتديٗ.ٕٗٙ/
) (ٚالذخيرةٕٔ ،ٖٕ٘/شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ،ٖٔ/ٛمنح الجميؿ.٘ٔ/ٜ
ٔٔٙ

القوؿ الثالث :إنو إذا ذىب ضوء بصره ،فقاؿ عدالف مف أىؿ الخبرة :إنو يرجى عوده إلى مدة ،انتظر إلييا،
فإف مات قبميا ،وجبت الدية؛ واف بمغ المدة ولـ يعد وجبت؛ واف قاال :يرجى عوده ،ولـ يقد ار مدة ،لـ ينتظر،

وىذا ما ذىب إليو الشافعية(ٔ) والحنابمة(ٕ).

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ عمى قوليـ بعدـ القصاص مف الجاني في ذىاب البصر ،وأخذ الدية بالمعقوؿ:
وذلؾ ألف تمؼ البصر حصؿ مف طريؽ التسبيب ال مف طريؽ السراية بدليؿ أف الشجة تبقى بعد ذىاب

البصر ،وحدوث السراية يوجب تغير الجناية كالقطع إذا سرى إلى النفس أنو ال يبقى قطعاً بؿ يصير قتبلً،
وىنا الشجة لـ تتغير بؿ بقيت شجة كما كانت فدؿ أف ذىاب البصر ليس مف طريؽ السراية بؿ مف طريؽ
التسبيب ،والجناية بطريؽ التسبيب ال توجب القصاص كما في حفر البئر ونحو ذلؾ(ٖ).

أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بإذىاب البصر بحيمة واال فيتعيف العقؿ(الماؿ) باألثر:
(ٗ)
ِ
اؿ" :لَطَـ رج ٌؿ رج ًبل أَو َغ ْير المَّ ِْ َّ
عف الحكـ ْب ِف ُعتَْي َبةَ قَ َ
َف ُيقَي ُ
ص ُرهُ َو َع ْيُنوُ قَائ َمةٌ ،فَأ ََر ُادوا أ ْ
طـ إِال أََّنوُ َذ َى َ
ّْدوهُ
ب َب َ
َ َُ َُ ْ َ
ِ
َع َيا َعمَ ْي ِي ْـ و َعمَى النَّ ِ
َم َر بِ ِو فَ َج َع َؿ َعمَى
ونوَُ ،و َج َعمُوا َال َي ْد ُرو َف َك ْي َ
ؼ ُيقَي ُ
اس َك ْي َ
ّْد َ
فَأ ْ
وف فَأَتَ ُ
ص َن ُع َ
ؼ َي ْ
اى ْـ َعم ّّي فَأ َ
َ
(.)ٙ
(٘)
ِِ
ِ
ِ
استَ ْقَب َؿ بِ ِو َّ
ص ُرهُ َو َع ْيُنوُ قَائِ َمةٌ"
َو ْج ِيو ُك ْر ُسفًا  ،ثَُّـ ْ
الش ْم َسَ ،وأ َْد َنى م ْف َع ْينو َم ْرآةً ،فَاْلتَ َم َع َب َ
وجو الدللة مف األثر :فعؿ عمي  يدؿ عمى مشروعية القصاص في العيف بذىاب البصر ،وكاف ذلؾ

بمحضر مف الصحابة  ولـ ينكر أحد عميو وال يكوف ذلؾ إال توقيفاً(.)ٚ

أدلة أصحاب القوؿ الثالث:

استدؿ أصحاب القوؿ الثالث عمى قوليـ بالرجوع ألىؿ الخبرة في إذىاب البصر بالمعقوؿ:

إذا ذىب البصر بالجناية عمى الرأس أو العينيف ،وجبت الدية؛ ألنو بسببو ،فإف ذىب ثـ عاد ،لـ تجب الدية.
فإف كاف قد أخذىا ردىا؛ ألف عوده يدؿ عمى أنو لـ يذىب ،إذ لو ذىب لما عاد ،واف ذىب ،فقاؿ عدالف مف

)ٔ( الح ػػاوي الكبي ػػرٕٔ ،ٛٚ/نياي ػػة المطم ػػب ،ٕٓٚ/ٔٙتكمم ػػة المجم ػػوع لممطيع ػػي ،ٖٛ،ٛٗ/ٜٔم ػػع العم ػػـ ب ػػأف الش ػػافعية ق ػػالوا
بالقصاص في جناية العمد بذىاب البصر ،راجع نفس المراجع.

)ٕ( المغني ،ٖٗٙ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٕٙ/كشاؼ القناع.ٖ٘/ٙ
)ٖ( بدائع الصنائع.ٖٓٚ/ٚ
)ٗ( الحكـ بف عتيبة  ،أبو محمد ،الكندي موالىـ ،الكوفي الفقيو ،أحد األعبلـ ،روى عف :شريح القاضي ،وأبي وائػؿ ،وعمػي بػف
الحسيف ،ومجاىد ،روى عنو مالؾ بف مغوؿ ،وحمزة الزيات ،واألو ازعػي ،وشػعبة ،وأبػو عوانػة ،وآخػروف ،مػات سػنة خمػس عشػرة

ومائة ،طبقات الفقياء صٕ ،ٛتاريخ اإلسبلـٖ ،ٕٕٗ/سير أعبلـ النببلء٘،٘ٔٔ/
)٘( الكرسؼ :القطف ،تيذيب المغةٓٔ ،ٕٕٜ/لساف العرب ،ٕٜٚ/ٜالعيف٘.ٕٗٙ/

) (ٙالحديث أخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب العقوؿ ،باب العيف ،ٖٕٛ/ٜولـ أجد مف حكـ عميو فيما تيسر لي.
) (ٚشرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ،ٖٔ/ٛمنح الجميؿ.٘ٔ/ٜ

ٕٔٙ

أىؿ الخبرة :إنو يرجى عوده إلى مدة ،اُنتُ ِظ َر إلييا ،فإف مات قبميا ،وجبت الدية؛ ألنو لـ يعد ،واف بمغ المدة
ولـ يعد وجبت؛ ألننا تبينا ذىابو ،واف قاال :يرجى عوده ،ولـ يقد ار مدة ،لـ ينتظر؛ ألنو ذاىب في الحاؿ،
وانتظاره ال إلى مدة ،إسقاط لموجب الجناية بالكمية(ٔ).

بالنظر إلى أقواؿ الفقياء وأدلتيـ نبلحظ أف الشافعية والحنابمة قالوا باإلنتظار في أخذ الدية حسب التفصيؿ

السابؽ ،أما الحنفية فالظاىر مف قوليـ عدـ اإلنتظار ألداء الدية ،وىو كذلؾ عند المالكية في حاؿ تعذر
القصاص.

رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف القوؿ الثالث ىو الراجح ،ألنو بذلؾ التفصيؿ تستقر الجناية،

استيفاء عمى وجو الكماؿ؛ وألنو إذا أخذت منو الدية عمى إثر الجناية دوف
ويكوف استيفاء الحؽ لمستحقّْو
ً
رد ديتيا؛ ألنو ُعمِ َـ بذلؾ أنَّو لـ يذىب ضوؤىا ،فاأل َْولَى
االنتظار إلى أف ُيباف مصيرىا ،ثـ عاد ضوؤىا وجب ّ
باالتّباع قوؿ أىؿ الخبرة بالطب في ذلؾ ليكوف الحكـ عمى البصيرة.
(ٕ)

صورة المسألة:

المطمب الخامس :زمف أخذ الدية بالجناية عمى العقؿ

باتفاؽ الفقياء(ٖ) إذا اعتدى شخص عمى آخر فأذىب عقمو فبل قصاص عمى الجاني لتعذر االستيفاء ،وانما
عميو الدية ،ولكف ما ىو زمف أداء الدية ،ىؿ ىي حالَّة أـ تؤخر لسنة ،ىذا ما سيتناولو الباحث في الفرعيف

التالييف.

الفرع األوؿ -أدلة الفقياء عمى إيجاب الدية بذىاب العقؿ:
استدؿ الفقياء عمى إيجاب الدية بذىاب العقؿ بالسنة واألثر واإلجماع والمعقوؿ:

أولً -السنة:

ِ
ِّي ُة ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
اإل ِب ِؿ"(ٗ).
عف معاذ بف جبؿ  أف النبي  قاؿ" :في ا ْل َع ْق ِؿ الد َ
وجو الدللة مف الحديث الشريؼ :الحديث نص عمى أف في العقؿ الدية الكاممة.

)ٔ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕٙ/

)ٕ( المػراد بالعقػػؿ الػػذي تجػػب بػػو الديػػة :العقػػؿ الغريػػزي الػػذي يتعمػػؽ بػػو التكميػػؼ ،وىػػو العمػػـ بالمػػدركات الضػػرورية ،فأمػػا العقػػؿ
المكتسػػب الػػذي ىػػو حسػػف التقػػدير ،واصػػابة التػػدبير ،ومعرفػػة حقػػائؽ األمػػور فػػبل ديػػة فيػػو مػػع بقػػاء الغريػػزي ،ففيػػو حكومػػة ،كفايػػة
النبيو.ٕٔٔ/ٔٙ
)ٖ( المبس ػػوط ،ٜٙ/ٕٙب ػػدائع الص ػػنائع ،ٖٔٔ/ٚالعناي ػػة ش ػػرح اليداي ػػةٓٔ ،ٕٛٓ/البي ػػاف والتحص ػػيؿ ،ٙ٘/ٔٙال ػػذخيرةٕٔ،ٖٚٓ/

الش ػػرح الكبي ػػر لم ػػدرديرٗ ،ٕٙٓ/الح ػػاوي الكبي ػػرٕٔ ،ٕٗٙ/بح ػػر الم ػػذىبٕٔ ،ٕٕٗ/ال ػػنجـ الوى ػػاج ،٘ٓٙ/ٛمختص ػػر الخرق ػػى

ص ،ٕٔٛالمغني ،ٗٙ٘/ٛكشاؼ القناع.٘ٓ/ٙ
)ٗ( الحديث أخرجو اإلماـ البييقي في السنف الكبرى ،كتاب الديات ،باب السػمع ،ٔ٘ٓ/ٛوقػاؿ األلبػاني :حػديث ضػعيؼ ،إرواء
الغميؿ.ٖٕٕ/ٚ

ٖٔٙ

ثانياً -األثر:
ِِ ِ
ِ
اف ُعمر ْب ِف اْل َخطَّ ِ
ِ
ب
عف أبي اْل ُميَمَّ ِب َع ُّـ أَبِي ِق َبل َبةَ ،قَ َ
اب  فَ َذ َى َ
اؿَ :رَمى َرُج ٌؿ َرُج ًبل ب َح َج ٍر في َأرْسو في َزَم ِ َ َ
يو عمر  أَربع ِدي ٍ
ِِ
ات َو ُى َو َح ّّي(ٔ).
َْ َ َ
َس ْم ُعوُ َو َع ْقمُوُ َولِ َس ُانوُ َوَذ َك ُرهُ ،فَقَ َ
ضى ف ُ َ ُ
وجو الدللة مف األثر :األثر صريح في عقؿ عمر  العقؿ بالدية الكاممة.
ثالثاً -اإلجماع:
قاؿ أبو الحسف ابف القطاف" :أجمع كؿ مف يحفظ عنو مف أىؿ العمـ عمى أف في العقؿ الدية"(ٕ).

رابعاً -المعقوؿ:
ألف العقؿ أكبر المعاني قد اًر ،وأعظـ الحواس نفعاً ،بو يتميز عف البييمة ،ويعرؼ بو حقائؽ المعمومات،
وييتدي إلى مصالحو ،ويتقي ما يضره ،ويدخؿ بو في التكميؼ ،وىو شرط في ثبوت الواليات ،وصحة
التصرفات ،وأداء العبادات ،فكاف بإيجاب الدية أحؽ مف بقية الحواس(ٖ).

وقاؿ الشافعية في سبب سقوط القود في إذىاب العقؿ أمراف:

أحدىما :اختبلؼ الناس في محمو ،فمف طائفة تقوؿ محمو الدماغ ،وأخرى تقوؿ محمو القمب ،وأخرى تقوؿ
مشترؾ فييما ،واف كاف األصح مف أقاويميـ إف محمو القمب لقوؿ اهلل تعالى :ﭐﱥﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱤ(.)4

والثاني :تعذر استيفائو؛ ألنو يذىب بيسير الجناية وال يذىب بكثيرىا (٘).

الفرع الثاني :زمف وجوب الدية بذىاب العقؿ:

اختمؼ الفقياء في زمف وجوب الدية بذىاب العقؿ ،ىؿ ىي حالَّة أـ تؤخر لسنة عمى قوليف:

ذىب المالكية( )6إلى أنو ُيستأنى بو سنة لتمر عميو الفصوؿ األربعة ،رجاء رجوع عقمو إليو باختبلؼ
األزمنة األربعة عميو ،فإذا مرت عميو ولـ يرجع إليو عقمو حكـ لو بعقؿ عقمو وىو دية كاممة.
()ٛ

ولـ أجد عند الحنفية( )ٚوالشافعية
بالدية في ذىاب العقؿ حالَّة.

والحنابمة( ،)ٜانتظا اًر لمدة لمحكـ بالدية ،والظاىر مف أقواليـ أنو ُيحكـ

)ٔ( الحػػديث أخرجػػو اإلمػػاـ البييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرى ،كتػػاب الػػدبات ،بػػاب اجتمػػاع الج ارحػػات ،ٔٚٔ/ٛوقػػاؿ األلبػػاني :حسػػف،
إرواء الغميؿ.ٖٕٕ/ٚ
)ٕ( اإلقناع في مسائؿ اإلجماعٕ.ٕٜٛ/

)ٖ( بحر المذىبٕٔ ،ٕٕٗ/النجـ الوىاج ،٘ٓٙ/ٛالمغني ،ٗٙ٘/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٕٜ/
)ٗ( سورة الحج :آية.ٗٙ
)٘( بحر المذىبٕٔ.ٕٕٗ/
) (ٙالبياف والتحصيؿ ،ٙ٘/ٔٙالذخيرةٕٔ ،ٖٚٓ/منح الجميؿ.ٖٚ/ٜ

) (ٚمف الكتب التي رجعت إلييا ،مختصر القدوري ص ،ٔٛٚبدائع الصنائع ،ٖٔٔ/ٚالعناية شرح اليدايةٓٔ.ٕٛٓ/
) (ٛمف الكتب التي رجعت إلييا ،مختصر المزني ،ٖ٘ٔ/ٛالحاوي الكبيرٕٔ ،ٕٗٙ/كفاية النبيو.ٕٔٓ/ٔٙ
) (ٜمػف الكتػػب التػي رجعػػت إلييػػا  ،المغنػي ،ٗٙ٘/ٛالشػػرح الكبيػػر عمػى مػػتف المقنػع ،ٜ٘ٗ/ٜاليدايػػة عمػػى مػذىب اإلمػػاـ أحمػػد
ص.٘ٔٙ

ٗٔٙ

رأي الباحث:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف الراجح في ىذه المسألة ىو عرضيا عمى أىؿ الخبرة في
الطب فإف قالوا باستحالة عودة العقؿ حكمنا بالدية حالَّة ،واف قالوا ُيرجى عوده إلى مدة معمومة انتظرنا إلى
ىذه المدة.

المطمب السادس :زمف ابتداء السنة إليجاب الدية فيما دوف النفس
إذا َو َج َبت الدية بالجناية عمى ما دوف النفس ،فقد اختمؼ الفقياء في زمف ابتداء السنة ألداء الدية ،ىؿ يعتبر
وقت الجناية أـ وقت القضاء بالدية ،لمفقياء في ىذه المسألة قوالف:

القوؿ األوؿ :يعتبر وقت ابتداء السنة إليجاب الدية فيما دوف النفس مف يوـ الحكـ بيا ،وىو قوؿ

الحنفية(ٔ)والمالكية(ٕ).

القوؿ الثاني :ديات ما سوى النفس مف الجراح واألطراؼ عمى ضربيف:

أحدىما :إذا كاف عف جرح اندمؿ مف غير سراية ،كقطع اليد فبرأت بعد مدة ،فابتداء المدة مف حيف القطع؛
ألف تمؾ حالة الوجوب.

الثاني :إذا كاف الجرح سارياً ،كقطع اإلصبع فسرى إلى كفو ،ثـ اندمؿ ،فابتداء المدة مف حيف االندماؿ؛
ٍ
حينئذ
ألنيا إذا سرت ،لـ يستقر األرش إال عند االندماؿ ،فمو اندممت بعد انقضاء األجؿ استحؽ تعجيميا
كالثمف المؤجؿ إذا حؿ عند القبض ،وىو قوؿ الشافعية(ٖ) والحنابمة (ٗ).

األدلة:

أدلة أصحاب القوؿ األوؿ:

استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ القائموف باعتبار وقت ابتداء السنة إليجاب الدية فيما دوف النفس مف يوـ الحكـ

بالمعقوؿ:

ٔ -أوؿ المدة يعتبر مف وقت القضاء بالدية؛ ألف الواجب األصمي ىو المثؿ ،والنقؿ إلى القيمة بالقضاء
فيعتبر ابتداء المدة مف زمنو(٘).

ألنو يحتاج إلى تمييز العاقمة ومعرفة مف تجب عميو في مقدار أحواليـ ،وىـ غير معينيف ،واّنما يتعينوف
ّٕ -
بالحكـ ،فيكوف األجؿ مف يوـ الحكـ(.)ٙ
أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

استدؿ أصحاب القوؿ الثاني عمى قوليـ بالتفصيؿ في المسألة بالمعقوؿ:

)ٔ(
)ٕ(
)ٖ(
)ٗ(
)٘(
)(ٙ

المبسوط ،ٖٔٓ/ٕٚتبييف الحقائؽ.ٔٚٛ/ٙ
منح الجميؿ ،ٜٔٗ/ٜالتاج واإلكميؿ ،ٖٜٗ/ٛالفواكو الدوانيٕ.ٜٔٚ/
األـ ،ٕٔٔ/ٙالميذبٖ ،ٕٖٜ/مغني المحتاج٘،ٖٕٙ/
المغني  ،ٖٚٙ/ٛالكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ ،ٔ٘/الشرح الكبير عمى متف المقنع.ٙٙ٘/ٜ
تبييف الحقائؽ.ٔٚٛ/ٙ
عيوف المسائؿ ص ،ٗٗٙعقد الجواىر الثمينةٖ.ٕٔٔٙ/
٘ٔٙ

ٔ -إذا كاف دية طرؼ اعتبرت المدة مف حيف الجناية؛ ألنو زمف الوجوب ،فأشبو أرش المأمومة(ٔ).

ٕ -ألنيا حالة الوجوب فأنيط االبتداء بيا كما نيط بحالة الزىوؽ في النفس؛ ألنيا حالة وجوب ديتيا ،واف
كاف ال يطالب ببدليا إال بعد االندماؿ(ٕ).

ٖ -ألنيا إف تندمؿ فديتيا واجبة بابتداء الجناية الستقرار الوجوب باالندماؿ ،فيكوف أوؿ األجؿ مف زمف
ٍ
حينئذ
الجناية لتقدـ الوجوب بالجناية دوف االندماؿ ،فمو اندممت بعد انقضاء األجؿ استحؽ تعجيميا
كالثمف المؤجؿ إذا حؿ عند القبض(ٖ).

رأي الباحث:

بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ يرى الباحث أف القوؿ الثاني القائؿ بالتفصيؿ في المسألة ىو القوؿ الراجح،
وذلؾ ألف الحالة األولى وىي االندماؿ مف غير سراية قد ُعمِ َـ مقدار الدية فييا الندماؿ الجرح ،وأما إذا كاف
الجرح سارياً فإف ديتو غير معروفة ،ألف السراية في العضو قد تنتقؿ ألعضاء جديدة فتزيد الدية ،وألف وقت

االندماؿ غير معموـ فالمدة قد تَزيد وقد تَنقص.

)ٔ( الكافي في فقو اإلماـ أحمدٗ.ٔ٘/
)ٕ( مغني المحتاج٘.ٖٕٙ/

)ٖ( بحر المذىبٕٔ.ٖٕٔ/

ٔٙٙ

خاتمة البحث
في نياية ىذا البحث البد مف إيراد أىـ النتائج والتوصيات التي توصؿ إلييا الباحث ،وىي كالتالي:
أولً -النتائج:
ٔ -الزماف والمكاف ليما تأثير واضح عمى أحكاـ الجنايات ،وىذا يبيف مبلئمة الشريعة اإلسبلمية لكؿ زماف
ومكاف ،فيي ليست جامدة كالقوانيف الوضعية.
ٕ -المعتبر في الجنايات مف حيث أحكاميا وما يترتب عمييا ىو مآليا ومصيرىا ،فبل ُيستعجؿ في اتخاذ
الحكـ في الجراحات التي تخضع لمسراية حتى تستقر عمى حالة ثابتة ،وىذا يبيف محاسف الشريعة
األسبلمية ورحمتيا حتى عمى الجاني.
ٖ -اتفؽ الفقياء عمى اشتراط عصمة المقتوؿ إليجاب الدية ،فبل دية في قتؿ الحربي والمرتد والباغي لفقد
العصمة.
ٗ -ولي الدـ ُمخير بيف القصاص أو الدية ولو بدوف رضا الجاني.
٘ -عند سقوط القصاص عف قاتؿ العمد يترؾ تعزيره الجتياد اإلماـ ،بما يحقؽ المصمحة واألمف لممجتمع.
 -ٙجواز القتاؿ بنوعيو (الدفاعي واليجومي) في األشير الحرـ.
 -ٚال أثر لعصمة دـ المسمـ باختبلؼ المكاف ،فالمسمـ معصوـ الدـ في دار الحرب كدار اإلسبلـ.
اء كانت
 -ٛال عصمة لمجاني الممتجئ بالحرـ ،فَُيقتص منو في الحرـ أو يقاد خارجو ويقتص منو ،سو ً
الجناية في الحرـ أو خارجو.
 -ٜإذا كاف ورثة القتيؿ أكثر مف واحد لـ يجز لبعضيـ استيفاء القود إال بإذف الباقيف ،فإف كاف بعضيـ
غائباً ،انتظر قدومو ،ولـ يجز لمحاضر االستقبلؿ باالستيفاء.
ٓٔ -لممكمفيف مف أولياء المقتوؿ الحؽ في استيفاء القصاص دوف انتظار إفاقة المجنوف.
ظر في االستيفاء إلى حيف
ٔٔ -ال يجوز ألىؿ الرشد االنفراد في حؽ استيفاء القصاص ،بؿ يجب أف ُينتَ َ
بموغ الصغير.

ٕٔ -ال يجوز أف يقتص مف حامؿ قبؿ وضعيا ،كيبل يتعدى القتؿ لجنينيا ،ثـ إذا لـ يوجد مف يكفمو بعد
والدتو أو وضعو تُِركت حتى تفطمو.

ٖٔ -يجب تأخير القصاص مف الجاني فيما دوف النفس حتى يب أر المجروح.
ٗٔ -ال قصاص في الحاؿ وال دية في الجناية عمى سف مف لـ يثغر ،ألنيا مف أسناف المبف التي جرت
العادة بنباتيا بعد سقوطيا .
ٔٙٚ

اء في دار الحرب أـ دار
٘ٔ -ال أثر لممكاف عمى إيجاب الدية فتجب الدية بقتؿ المؤمف أينما كاف سو ً
اإلسبلـ.
 -ٔٙال تغمظ الدية في القتؿ الخطأ بزماف أو مكاف وقوعيا.
 -ٔٚلكؿ نوع مف الديات َزَمف أداء تُؤدى فيو.
 -ٔٛالدية في القتؿ الخطأ تُخفؼ بتأجيميا في ثبلث سنيف ،يؤخذ في كؿ سنة ثمث الدية.
 -ٜٔإيجاب الدية في القتؿ العمد حالَّة غير مؤجمة أنسب لحالة الجريمة.
ٕٓ -الدية التي تُؤدى مف بيت الماؿ تُؤخذ حالَّة غير مؤجمة.
ٕٔ -حكومة العدؿ تُقَ َّدر بعد اندماؿ الجرح وبرئو ال قبمو مف قبؿ الحاكـ.
ثانيا :التوصيات:
ٔ -توجيو أنظار الباحثيف لمتعمؽ في باب الجنايات والحدود ،فما زاؿ الموضوع بحاجة لممزيد مف البحث
والتدقيؽ.
ٕ -دعوة الباحثيف إلي دراسة أثر الزماف والمكاف عمى أبواب الفقو المختمفة ،خاصة باب الحدود.

ٖ -أُ ِ
وصي العمماء والدعاة بضرورة بياف عصمة دـ المسمـ وأف استباحتيا مف أكبر الكبائر عند اهلل تعالى.
ٗ -مواجية الفكر التك فيري المستبيح لدماء المسمميف بكافة الوسائؿ الممكنة مع بياف خطأ منيجيـ وخطورتو
عمى اإلسبلـ.
٘ -أوصي القضاة والمفتيف بعدـ التياوف في إصدار أحكاـ القصاص عمى مستحقيو ،وذلؾ لردع الجناة
والمجرميف.
 -ٙأوصي وأَدعو الحكومات لتطبيؽ شرع اهلل سبحانو وتعالى في أحكاـ الجناية وغيرىا.
وفي ختاـ ىذا البحث فإني أضع ىذا الجيد المتواضع بيف أيدي أساتذتي وطمبة العمـ.
واهللَ أسأؿ أف يتقبؿ ىذا العمؿ وأف يجعمو خالصاً لوجيو الكريـ ،وأف يجزؿ المثوبة لكؿ مف ساىـ أو دعـ أو
شارؾ في إخراج ىذا البحث ،أو دعا لي بظير الغيب ،إنو نعـ المولى ونعـ النصير.
والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى نيجو إلى يوـ الديف
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

ٔٙٛ

قائمة المصادر والمراجع
أولً -تفسير القرآف الكريـ وعمومو:

 أحكاـ القرآف :أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد عمي شاىيف،
طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٜٔٗ ،ـ.

 أحكاـ القرآف :القاضي محمد بف عبد اهلل أبو بكر بف العربي المالكي ،طٖ ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ٖٕٓٓ ـ.

 أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :أبو سعيد عبد اهلل الشيرازي البيضاوي الشافعي ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف
المرعشمي ،طٔ ،دار إحياء التراث العربي بيروتٔٗٔٛ ،ىػ.

 بحر العموـ :أبو الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندي ،بدوف.

 تفسير الشعراوي – الخواطر :محمد متولي الشعراوي ،مطابع أخبار اليوـٜٜٔٚـ.

 تفسير القرآف العظيـ :أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،تحقيؽ محمد حسيف
شمس الديف ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٔٗٔ ،ىػ.

 تفسير القرطبي= الجامع ألحكاـ القرآف :أبو عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي ،تحقيؽ :أحمد البردوني
وابراىيـ أطفيش ،طٕ ،دار الكتب المصرية ،القاىرةٖٔٛٗ ،ىػ .

 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج :د .وىبة بف مصطفى الزحيمي ،طٕ ،دار الفكر
المعاصر ،دمشؽٔٗٔٛ ،ىػ.

 التفسير الوسيط لمقرآف الكريـ :مجموعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحوث اإلسبلمية باألزىر،طٔ،
الييئة العامة لشئوف المطابع األميريةٜٜٖٔ ،ـ.

 تفسير آيات األحكاـ :محمد عمي السايس ،تحقيؽ :ناجي سويداف ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر،
ٕٕٓٓـ.

 تفسير مجاىد :أبو الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المخزومي ،تحقيؽ :د .محمد عبد السبلـ أبو النيؿ،
طٔ ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة ،مصرٜٜٔٛ ،ـ.

 تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدي ،تحقيؽ :عبد
الرحمف بف معبل المويحؽ ،طٔ ،مؤسسة الرسالةٕٓٓٓ ،ـ.

 جامع البياف في تأويؿ القرآف :محمد بف جرير ،أبو جعفر الطبري ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،طٔ،
مؤسسة الرسالةٕٓٓٓ ،ـ.

 روائع البياف تفسير آيات األحكاـ :محمد عمي الصابوني ،طٖ ،مكتبة الغزالي ،دمشؽ ،مؤسسة مناىؿ
العرفاف ،بيروتٜٔٛٓ ،ـ.

 روح البياف :إسماعيؿ اإلستانبولي الخموتي ،المولى أبو الفداء ،دار الفكر ،بيروت ،بدوف.

 في ظالؿ القرآف :سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ،دار الشروؽ ،بيروت ،القاىرة ،طٕٔٗٔ،ٔٚىػ
ٜٔٙ

 لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ :عبلء الديف عمي بف عمر الشيحي أبو الحسف ،المعروؼ بالخازف،
تصحيح :محمد عمي شاىيف ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔ٘ ،ىػ.

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي ،تحقيؽ :عبد السبلـ
عبد الشافي محمد ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٕٔٗ ،ىػ.

 معاني القرآف واعرابو :إبراىيـ بف السري بف سيؿ ،أبو إسحاؽ الزجاج ،تحقيؽ :عبد الجميؿ عبده شمبي،
طٔ ،عالـ الكتب ،بيروتٜٔٛٛ ،ـ.

 الناسخ والمنسوخ في القرآف العزيز وما فيو مف الفرائض والسنف :أبو ُعبيد القاسـ بف سبلّـ البغدادي،
تحقيؽ :محمد المديفر ،طٕ ،مكتبو الرشد الرياضٔٗٔٛ ،ىػ.

 الناسخ والمنسوخ :أبو جعفر َّ
النحَّاس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يونس المرادي ،تحقيؽ :د .محمد
عبد السبلـ محمد ،طٔ ،مكتبة الفبلح ،الكويتٔٗٓٛ ،ىػ .

 نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ :أبو الطيب محمد صديؽ خاف الحسيني البخاري ِ
القنَّوجي ،تحقيؽ:
محمد حسف إسماعيؿ ،دار الكتب العمميةٕٖٓٓ ،ـ.

 الوجوه والنظائر :أبو ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكري ،تحقيؽ
محمد عثماف ،طٔ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٕٔٗٛ ،ىػ .
ثانياً -الحديث واآلثار وشروحيا:

أ -متوف الحديث واآلثار:

 أخبار مكة وما جاء فييا مف األثار :أبو الوليد محمد بف عبد اهلل بف األزرؽ الغساني المكي
المعروؼ باألزرقي ،تحقيؽ :رشدي الصالح ممحس ،دار األندلس لمنشر ،بيروت ،بدوف.

 إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني ،طٕ ،المكتب اإلسبلمي،
بيروتٜٔٛ٘ ،ـ.

 سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا :محمد ناصر الديف األلباني ،طٔ ،مكتبة
المعارؼ لمنشر والتوزيع ،الرياضٜٜٔ٘ ،ـ.

 سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة :محمد ناصر الديف ،األلباني ،طٔ،
دار المعارؼ ،الرياضٜٜٕٔ ،ـ.

 سنف ابف ماجو :أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية ،بدوف.

الس ِج ْستاني ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد
 سنف أبي داود :أبو داود سميماف بف األشعث األزدي ّْ
الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،بدوف.

 سنف الترمذي :محمد بف عيسى بف َس ْورة ،الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيؽ بشار عواد معروؼ ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بيروتٜٜٔٛ ،ـ.
ٓٔٚ

 سنف الدارقطني :أبو الحسف عمي بف عمر بف دينار الدارقطني ،تحقيؽ شعيب االرنؤوط ،حسف
شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل ،أحمد برىوـ ،طٔ ،الرسالة ،بيروتٕٔٗٗ ،ىػ .

 السنف الصغرى لمنسائي :أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب ،النسائي ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة،
طٕ ،مكتب المطبوعات اإلسبلمية ،حمبٔٗٓٙ ،ىػ.

 السنف الكبرى :أحمد بف الحسيف الخراساني ،أبو بكر البييقي ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،طٖ،
دار الكتب العممية ،بيروتٕٖٓٓ ،ـ.

 صحيح البخاري :محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل البخاري ،تحقيؽ محمد الناصر ،طٔ ،دار طوؽ
النجاةٕٕٔٗ ،ىػ.

 صحيح الجامع الصغير وزياداتو :محمد ناصر الديف ،بف الحاج نوح بف نجاتي بف آدـ ،األشقودري
األلباني ،المكتب اإلسبلمي ،بدوف.

 صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري ،تحقيؽ :محمد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدوف.

 ضعيؼ الجامع الصغير وزيادتو :أبو عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نوح بف نجاتي بف
آدـ ،األشقودري األلباني ،المكتب اإلسبلمي ،بدوف.

 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ،تحقيؽ :شعيب
األرنؤوط ،وآخروف ،طٔ ،مؤسسة الرسالةٕٓٓٔ،ـ.

 المسند الموضوعي الجامع لمكتب العشرة :صييب عبد الجبارٕٖٓٔ،ـ.

 مشكاة المصابيح :محمد بف عبد اهلل الخطيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ولي الديف ،التبريزي ،تحقيؽ:
محمد ناصر الديف األلباني ،طٖ ،المكتب اإلسبلمي ،بيروتٜٔٛ٘ ،ـ.

 المصنؼ :أبو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني ،تحقيؽ حبيب الرحمف
األعظمي ،طٕ ،المجمس العممي ،اليندٖٔٗٓ ،ىػ.

 المعجـ األوسط :سميماف بف أحمد الشامي ،أبو القاسـ الطبراني ،تحقيؽ :طارؽ بف عوض اهلل بف
محمد ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرة ،بدوف.

 المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد الشامي ،أبو القاسـ الطبراني ،تحقيؽ حمدي بف عبد المجيد
السمفي ،طٕ ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،بدوف.

 معرفة السنف واآلثار :أحمد بف الحسيف الخراساني ،أبو بكر البييقي ،تحقيؽ :د.عبد المعطي أميف
قمعجي ،طٔ ،دار الوعي ،دمشؽٜٜٔٔ ،ـ.

 الموطأ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي ،تحقيؽ :محمد مصطفى األعظمي ،طٔ،
مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية واإلنسانية أبو ظبئٕٗ٘ ،ىػ.

ٔٔٚ

ب  -شروح الحديث:
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :أحمد بف محمد القسطبلني المصري ،أبو العباس ،شياب الديف،
ط ،ٚالمطبعة الكبرى األميرية ،مصرٖٕٖٔ ،ىػ.

 الستذكار :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل القرطبي ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،محمد عمي معوض ،طٔ،
دار الكتب العممية ،بيروتٕٓٓٓ ،ـ.

لشيباني ،أبو المظفر ،عوف الديف،
 اإلفصاح عف معاني الصحاح :يحيى بف محمد بف ىبيرة الذىمي ا
ّ
تحقيؽ فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دار الوطفٔٗٔٚ ،ىػ.
 بيجة قموب األبرار وقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار :أبو عبد اهلل ،عبد الرحمف بف ناصر آؿ
سعدي ،تحقيؽ عبد الكريـ اؿ الدريني ،طٔ ،مكتبة الرشد ٕٕٗٔىػ.

 تحفة األبرار شرح مصابيح السنة :القاضي ناصر الديف عبد اهلل بف عمر البيضاوي ،تحقيؽ :لجنة
مختصة ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية بالكويتٕٕٓٔ ،ـ.

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :أبو
قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة ،بدوف.

 تطريز رياض الصالحيف :فيصؿ بف عبد العزيز الحريممي النجدي ،تحقيؽ :د .عبد العزيز آؿ حمد،
طٔ ،دار العاصمة لمنشر والتوزيع ،الرياضٕٕٓٓ ،ـ.

محمد
 التنوير شرح الجامع الصغير :محمد بف إسماعيؿ ،الكحبلني المعروؼ باألمير ،تحقيؽ :د.
َّ
إسحاؽ إبراىيـ ،طٔ ،مكتبة دار السبلـ ،الرياضٕٓٔٔ ،ـ.

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابف الممقف سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي،
طٔ ،تحقيؽ :دار الفبلح لمبحث العممي ،دار النوادر ،دمشؽٕٜٔٗ ،ىػ .

 تيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ :أبو عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح البساـ ،تحقيؽ:
محمد صبحي حبلؽ ،طٓٔ ،مكتبة الصحابة ،األماراتٕٔٗٙ ،ىػ .

 التيسير بشرح الجامع الصغير :زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف الحدادي
القاىري ،طٖ ،مكتبة اإلماـ الشافعي ،الرياضٜٔٛٛ ،ـ.

 حاشية السندي عمى سنف ابف ماجو = كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو :محمد بف عبد اليادي
التتوي ،أبو الحسف ،نور الديف السندي ،طٕ ،دار الجيؿ ،بيروت ،بدوف.

 الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :أبو
اسحؽ الحويني ،طٔ ،دار ابف عفاف لمنشر والتوزيع ،السعوديةٔٗٔٙ ،ىػ.

 سبؿ السالـ :محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ،أبو إبراىيـ ،عز الديف ،دار الحديث ،بدوف.

ٕٔٚ

 شرح سنف أبي داود :أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى ،تحقيؽ:
أبو المنذر خالد بف إبراىيـ المصري ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طٔ ٜٜٜٔ ،ـ

 شرح سنف النسائي المسمى "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" :محمد بف عمي بف آدـ بف موسى
الولَّ ِوي ،طٔ ،دار المعراج الدولية لمنشرٜٜٔٙ ،ـ .
اإلثيوبي َ
 شرح صحيح مسمـ :المسمى إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ :عياض بف موسى اليحصبي السبتي ،أبو
يحيى إِسم ِ
اعيؿ ،طٔ ،دار الوفاء ،مصرٜٔٗٔ ،ىػ .
الفضؿ ،تحقيؽ الدكتور ْ َ ْ َ
 شرح مسند الشافعي :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ،أبو القاسـ الرافعي ،تحقيؽ :أبو بكر وائؿ
محمد بكر زىراف ،طٔ ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف ِ
اإلسبلمية ،قطرٕٔٗٛ ،ىػ .
َّ
 شرح مشكؿ اآلثار :أبو جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدي المصري المعروؼ بالطحاوي ،تحقيؽ:
شعيب األرنؤوط ،طٔ ،مؤسسة الرسالةٜٔٗٗ ،ـ.
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى
الحنفى بدر الديف العينى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدوف.
 عوف المعبود شرح سنف أبي داود :محمد أشرؼ بف عمي بف حيدر ،أبو عبد الرحمف ،شرؼ الحؽ،
الصديقي ،العظيـ آبادي ،طٕ ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔ٘ ،ىػ.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقبلني الشافعي ،دار المعرفة،
بيروتٖٜٔٚ ،ىػ.
 فتح السالـ شرح عمدة األحكاـ :الحافظ ابف حجر العسقبلني مأخوذ مف كتابو فتح الباري ،تحقيؽ :أبو
محمد عبد السبلـ بف محمد العامر ،بدوف.
 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري :محمد بف يوسؼ بف عمي بف سعيد ،شمس الديف الكرماني،
طٕٜٔٛٔ،ـ.
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :عمي بف سمطاف محمد ،أبو الحسف نور الديف المبل اليروي
القاري ،طٔ ،دار الفكر ،بيروتٕٕٓٓ ،ـ.
 معالـ السنف ،وىو شرح سنف أبي داود :أبو سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب المعروؼ
بالخطابي ،طٔ ،المطبعة العممية ،حمبٜٖٕٔ ،ـ.
 المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي ،طٕ ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروتٖٜٕٔ ،ىػ.
 نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار :محمود بف أحمد الغيتابى بدر الديف
العينى ،تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ ،طٔ ،و ازرة األوقاؼ اإلسبلمية ،قطر ،بدوف.
ٖٔٚ

 نيؿ األوطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي،
طٔ ،دار الحديث ،مصرٜٜٖٔ ،ـ.
ثالثاً -كتب أصوؿ الفقو والقواعد الفقيية:

 غاية السوؿ إلى عمـ األصوؿ :يوسؼ بف حسف بف أحمد الصالحي ،ابف ِ
الم ْب َرد الحنبمي ،تحقيؽ :بدر
ابف ناصر بف مشرع السبيعي ،طٔ ،غراس لمنشر والتوزيع واإلعبلف ،الكويتٕٕٓٔ،ـ
 الموافقات :إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ،تحقيؽ :أبو عبيدة مشيور
بف حسف آؿ سمماف ،طٔ ،دار ابف عفافٜٜٔٚ،ـ

 موسوعة القواعد الفقيية :محمد صدقي بف أحمد آؿ بورنو أبو الحارث الغزي ،طٔ ،مؤسسة الرسالة،
بيروتٕٖٓٓ ،ـ
رابعاً -كتب المذاىب الفقيية:

أ -كتب المذىب الحنفي:

 الختيار لتعميؿ المختار :عبد اهلل بف محمود بف مودود الموصمي البمدحي ،أبو الفضؿ الحنفي ،دار
الكتب العممية ،بيروتٜٖٔٚ ،ـ.

َص ُؿ :أبو عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني ،طٔ ،دار ابف حزـ ،بيروتٕٕٓٔ ،ـ.
 األ ْ
 البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،ابف نجيـ المصري ،وفي آخره :تكممة
البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطوري الحنفي القادري ،وبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف،

طٕ ،دار الكتاب اإلسبلمي ،بدوف.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عبلء الديف ،أبو بكر بف مسعود بف أحمد الكاساني ،طٕ ،دار الكتب
العمميةٜٔٛٙ ،ـ.

 البناية شرح اليداية :أبو محمد محمود بف أحمد بدر الديف العينى ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت،
لبناف ٕٓٓٓـ.

 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية ِّ
الش ْم ِب ِّي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف
الزيمعي ،الحاشية :شياب الديف أحمد بف محمد بف يونس ّْ
الشْمبِ ُّي ،طٔ ،المطبعة الكبرى األميرية،
القاىرةٖٖٔٔ ،ىػ.

 تحفة الفقياء :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ،أبو بكر عبلء الديف السمرقندي ،طٕ ،دار الكتب العممية،
بيروتٜٜٔٗ ،ـ.

 الجامع الصغير وشرحو النافع الكبير لمف يطالع الجامع الصغير :مؤلؼ الجامع الصغير :أبو عبد اهلل
محمد بف الحسف الشيباني ،مؤلؼ النافع الكبير :محمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصاري

المكنوي اليندي ،أبو الحسنات ،طٔ ،عالـ الكتب ،بيروت ٔٗٓٙ ،ىػ.
 الجوىرة النيرة :أبو بكر بف عمي بف محمد الحدادي َّ ِ
ي ،طٔ ،المطبعة الخيريةٖٕٕٔ ،ىػ.
الزبِيد ّ
ٗٔٚ

 حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح :أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الطحطاوي،
تحقيؽ محمد الخالدي ،طٔ ،دار الكتب العممية بيروتٜٜٔٚ ،ـ.

 الحجة عمى أىؿ المدينة :أبو عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ،تحقيؽ :ميدي حسف الكيبلني
القادري ،طٖ ،عالـ الكتب ،بيروتٖٔٗٓ ،ىػ.

ِ
صني المعروؼ بعبلء
 الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار :محمد بف عمي بف محمد الح ْ
الديف الحصكفي ،تحقيؽ عبد المنعـ إبراىيـ ،طٔ ،دار الكتب العمميةٕٖٔٗ ،ىػ.
 درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ :محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل خسرو ،دار إحياء الكتب
العربية ،بدوف.

 رد المحتار عمى الدر المختار :عبلء الديف محمد بف محمد أميف المعروؼ بابف عابديف الدمشقي ،طٕ،
دار الفكر ،بيروتٜٜٕٔ ،ـ.

 شرح مختصر الطحاوي :أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص ،تحقيؽ :د .عصمت اهلل محمد ،أ .د.
سائد بكداش ،د محمد خاف ،د .زينب محمد حسف فبلتة ،طٔ ،دار البشائر اإلسبلميةٖٔٗٔ ،ىػ .

 العناية شرح اليداية :محمد بف محمد بف محمود البابرتي ،دار الفكر ،بدوف.

 الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة :عمر بف إسحؽ بف أحمد اليندي الغزنوي ،أبو
حفص الحنفي ،طٔ ،مؤسسة الكتب الثقافية ٜٔٛٙ ،ـ.

 قرة عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمى "الدر المختار شرح تنوير األبصار" :عبلء الديف محمد بف
محمد أميف المعروؼ بابف عابديف الدمشقي ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،بدوف.

 كنز الدقائؽ :أبو البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمود حافظ الديف النسفي ،تحقيؽ :أ .د .سائد بكداش،
طٔ ،دار البشائر اإلسبلمية ،دار السراجٕٓٔٔ ،ـ.

 المباب في شرح الكتاب :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي،
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العممية ،بيروت ،بدوف.

 المبسوط :محمد بف أحمد شمس األئمة السرخسي ،دار المعرفة ،بيروتٔٗٔٗ ،ىػ.

 مجمة األحكاـ العدلية :لجنة مكونة مف عدة عمماء وفقياء في الخبلفة العثمانية ،تحقيؽ :نجيب ىواويني،
ِ
تجارت كتب ،كراتشي ،بدوف.
نور محمد ،كارخانو

 مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعو بشيخي زاده ،دار إحياء
التراث العربي ،بدوف.

 المحيط البرىاني في الفقو النعماني :أبو المعالي برىاف الديف محمود بف أحمد البخاري ،تحقيؽ :عبد
الكريـ الجندي ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٗ ،ىػ.

 مختصر القدوري في الفقو الحنفي :أحمد بف محمد أبو الحسيف القدوري ،تحقيؽ :كامؿ محمد محمد
عويضة ،طٔ ،دار الكتب العمميةٜٜٔٚ ،ـ.
٘ٔٚ

 الموسوعة الفقيية المقارنة "التجريد" :اإلماـ أبي الحسف أحمد بف محمد البغدادي القدوري ،تحقيؽ :أ.د
محمد احمد سراج ،أ.د عمي جمعة محمد،طٔ ،دار السبلـ ،مصرٕٔٗ٘ ،ىػ.

 النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ ،تحقيؽ :أحمد عزو عناية ،طٔ،
دار الكتب العمميةٕٕٓٓ ،ـ.

 اليداية في شرح بداية المبتدي :أبو الحسف برىاف الديف ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني
المرغيناني ،تحقيؽ :طبلؿ يوسؼ ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،بدوف.
ب -كتب المذىب المالكي:

 أسيؿ المدارؾ "شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ" :أبو بكر بف حسف بف عبد اهلل
الكشناوي ،طٕ ،دار الفكر ،بيروت ،بدوف.

 اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ :القاضي أبو محمد عبد الوىاب بف عمي بف نصر البغدادي المالكي،
تحقيؽ الحبيب بف طاىر ،طٔ ،دار ابف حزـٜٜٜٔ ،ـ.

 بداية المجتيد ونياية المقتصد :أبو الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير
بابف رشد الحفيد ،دار الحديث ،القاىرة ٕٓٓٗ ،ـ.

 بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ :المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير (الشرح الصغير ىو شرح
الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ) أبو العباس أحمد بف محمد الخموتي،

الشيير بالصاوي المالكي ،دار المعارؼ ،بدوف.

 البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :أبو الوليد محمد بف رشد القرطبي،
تحقيؽ :د محمد حجي وآخروف ،طٕ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروتٔٗٓٛ ،ىػ.

 التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ بف يوسؼ العبدري الغرناطي ،أبو عبد
اهلل المواؽ المالكي ،طٔ ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ.

 التبصرة :عمي بف محمد الربعي ،أبو الحسف ،المعروؼ بالمخمي ،تحقيؽ :د .أحمد عبد الكريـ نجي،
طٔ ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ،قطر ٕٓٔٔ ،ـ.

الج َّبلب ،تحقيؽ:
 التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس :عبيد اهلل بف الحسيف بف الحسف أبو القاسـ ابف َ
سيد كسروي حسف ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٓٓٚ ،ـ.

 التمقيف في الفقة المالكي :أبو محمد عبد الوىاب الثعمبي البغدادي ،تحقيؽ :أبي أويس محمد الحسني
التطواني ،طٔ ،دار الكتب العمميةٕٓٓٗ ،ـ.

 التنبييات المستنبطة عمى الكتب المدونة والمختمطة :عياض بف موسى السبتي ،أبو الفضؿ ،تحقيؽ :د
محمد الوثيؽ ،دعبد النعيـ حميتي ،طٔ ،دار ابف حزـ ،بيروتٖٕٔٗ ،ىػ .

 التيذيب في اختصار المدونة :خمؼ بف أبي القاسـ محمد ،األزدي القيرواني ،تحقيؽ :د .محمد األميف،
طٔ ،دار البحوث لمدراسات اإلسبلمية واحياء التراث ،دبيٕٕٓٓ ،ـ.
ٔٚٙ

 التوضيح في شرح المختصر الفرعي :ابف الحاجب خميؿ بف إسحاؽ ،ضياء الديف الجندي المالكي
المصري ،تحقيؽ :د .أحمد نجيب ،طٔ ،مركز نجيبويو لممخطوطاتٕٜٔٗ ،ىػ .

 جامع األميات :عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يونس ،ابف الحاجب الكردي ،تحقيؽ :أبو عبد الرحمف
األخضري ،طٕ ،اليمامة لمطباعة والنشر والتوزيعٕٓٓٓ ،ـ.

 حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبو الحسف ،عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدي العدوي،
تحقيؽ يوسؼ البقاعي ،دار الفكر ،بيروتٜٜٔٗ ،ـ.

 الذخيرة :أبو العباس شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي ،تحقيؽ :جزء ٔ :ٖٔ ،ٛ ،محمد حجي جزء
ٕ :ٙ ،سعيد أعراب جزء ٖ  :ٕٔ - ٜ ،ٚ ،٘ -محمد بو خبزة ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت
ٜٜٗٔـ.

 الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ :بيراـ بف عبد اهلل بف عوض ،أبو البقاء ،تاج الديف السممي المالكي،
ضبطو :أحمد نجيب ،طٔ ،مركز نجيبويو لممخطوطاتٕٜٔٗ ،ىػ .

 شرح ُّ
الزرقاني عمى مختصر خميؿ :عبد الباقي بف يوسؼ بف أحمد الزرقاني المصري ،تحقيؽ :عبد
السبلـ أميف ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٕٓٓ ،ـ.

 شرح زروؽ عمى متف الرسالة :ابف أبي زيد القيرواني شياب الديف أبو العباس الفاسي ،المعروؼ بػ
زروؽ ،أعتنى بو :أحمد المزيدي ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٚ ،ىػ.

 شرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد اهلل الخرشي أبو عبد اهلل ،دار الفكر لمطباعة ،بيروت ،بدوف.

 شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿ :أبو عبد اهلل محمد بف أحمد المكناسي ،تحقيؽ :د أحمد نجيب ،طٔ،
مركز نجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث ،القاىرةٕٓٓٛ ،ـ.

 عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة :أبو محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ السعدي ،تحقيؽ:
أ .د .حميد بف محمد لحمر ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروتٕٖٔٗ ،ىػ.
س ِائؿ :أبو محمد عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي ،تحقيؽ :عمي بورويبة ،طٔ ،دار ابف
ُ ع ُي ُ
الم َ
وف َ
حزـ لمطباعة ،بيروت ٕٜٓٓ ،ـ
 الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :أحمد بف غانـ بف سالـ بف مينا ،شياب الديف
النفراوي األزىري ،دار الفكرٜٜٔ٘ ،ـ.

 القوانيف الفقيية :أبو القاسـ ،محمد بف أحمد ،ابف جزي الكمبي الغرناطي ،بدوف.

 الكافي في فقو أىؿ المدينة :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ القرطبي،
تحقيؽ :محمد الموريتاني ،طٕ ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياضٜٔٛٓ ،ـ.

 مختصر العالمة خميؿ :خميؿ بف إسحاؽ بف موسى ،ضياء الديف الجندي المالكي المصري ،تحقيؽ،
أحمد جاد ،طٔ ،دار الحديث ،القاىرةٕٓٓ٘ ،ـ.

 المدونة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ،طٔ ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ.
ٔٚٚ

 المعونة عمى مذىب عالـ المدينة :أبو محمد عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي،
الحؽ ،المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد الباز ،مكة المكرمة ،بدوف.
تحقيؽ حميش عبد
ّ

 المقدمات المميدات :أبو الوليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،تحقيؽ :د .محمد حجي ،طٔ ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بيروتٜٔٛٛ ،ـ.

المد اونة وحؿ مش ِكالتيا :أبو الحسف عمي بف سعيد
 مناىج التحصيؿ ونتائج لطائؼ التأويؿ في َ
شر ِح َ
مياطي ،طٔ ،دار ابف حزـٕٔٗٛ ،ىػ.
الرجراجي ،اعتنى بو :أبو الفضؿ ّ
الد َ

 منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبو عبد اهلل المالكي ،دار الفكر،
بيروتٜٜٔٛ ،ـ.

 مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف محمد الطرابمسي المغربي،
الرعيني ،طٖ ،دار الفكرٜٜٕٔ ،ـ.
المعروؼ بالحطاب ُّ

 ال انوادر و ِّ
المد اونة مف غيرىا مف األميات :أبو محمد عبد اهلل بف أبي زيد عبد
الزيادات عمى َما في َ
الرحمف النفزي ،القيرواني ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروتٜٜٜٔ ،ـ.
ج -كتب المذىب الشافعي:

 أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسبلمي،
بدوف.

 اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب الشربيني ،تحقيؽ :مكتب
البحوث والدراسات ،دار الفكر ،بيروت ،بدوف.

 األـ :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد
مناؼ المطمبي القرشي المكي ،دار المعرفة ،بيروتٜٜٔٓ ،ـ.

 بحر المذىب في فروع المذىب الشافعي :أبو المحاسف عبد الواحد بف إسماعيؿ ،تحقيؽ :طارؽ فتحي
السيد ،طٔ ،دار الكتب العمميةٕٜٓٓ ،ـ.

 البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :أبو الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني ،تحقيؽ
قاسـ محمد النوري ،طٔ ،دار المنياج ،جدةٕٓٓٓ ،ـ.

 تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،المكتبة التجارية الكبرى،
مصرٜٖٔٛ ،ـ.

 التنبية في الفقو الشافعي :أبو اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازي ،عالـ الكتب ،بدوف.

 التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :محيي السنة ،أبو محمد الحسيف بف مسعود البغوي ،تحقيؽ :عادؿ عبد
الموجود ،عمي محمد معوض ،طٔ ،دار الكتب العمميةٔٗٔٛ ،ىػ.

 حاشية عميرة :أحمد البرلسي عميرة ،ومعيا حاشية قميوبي :أحمد سبلمة القميوبي ،دار الفكر ،بيروت،
ٜٜ٘ٔـ.
ٔٚٛ

 الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي :أبو الحسف عمي بف محمد البغدادي ،الشيير بالماوردي،
تحقيؽ :الشيخ عمي محمد معوض ،الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ٜٜٜٔـ.

 دقائؽ المنياج :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي ،تحقيؽ :إياد أحمد الغوج ،دار ابف حزـ،
بيروت ،بدوف.

 روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي ،تحقيؽ :زىير الشاويش،
طٖ ،المكتب اإلسبلمي ،بيروت ،دمشؽ ،عمافٜٜٔٔ ،ـ.

 العزيز شرح الوجيز المعروؼ بالشرح الكبير :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ،أبو القاسـ الرافعي،
تحقيقؽ :عمي محمد عوض ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔٚ ،ىػ .

 الغرر البيية في شرح البيجة الوردية :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصاري ،المطبعة الميمنية،
بدوف.

 فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القوؿ المختار في شرح غاية الختصار :محمد بف
قاسـ بف محمد ،شمس الديف الغزي ،بعناية :بساـ عبد الوىاب الجابي ،طٔ ،دار ابف حزـ لمطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروتٕٔٗ٘ ،ىػ .

 فتح الوىاب بشرح منيج الطالب :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصاري ،دار الفكر لمطباعة
والنشرٜٜٔٗ ،ـ.

ِ
البغا ،عمي
 الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي :الدكتور ُمصطفى الخ ْف ،الدكتور ُمصطفى ُ
ال ّش ْربجي ،طٗ ،دار القمـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشؽٜٜٕٔ ،ـ.
 كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار :أبو بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني
الحصني ،تحقيؽ :عمي بمطجي ومحمد سميماف ،طٔ ،دار الخير ،دمشؽٜٜٔٗ ،ـ.

 كفاية النبيو في شرح التنبيو :أحمد بف محمد بف عمي األنصاري ،أبو العباس ،نجـ الديف ،المعروؼ
بابف الرفعة ،تحقيؽ :مجدي باسموـ ،طٔ ،دار الكتب العمميةٕٜٓٓ ،ـ.

 المباب في الفقو الشافعي :أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي ،تحقيؽ :عبد الكريـ بف صنيتاف
العمري ،طٔ ،دار البخارى ،المدينة المنورةٔٗٔٙ ،ىػ.

 المجموع شرح الميذب :األجزاء مف ٔػ ٚتأليؼ أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي ،ومف
ٕٓٔٔ -لئلماـ السبكي ،ومف ٖٔ ٕٓ-لئلماـ المطيعي .دار الفكر ،بدوف.

 مختصر المزني :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ،أبو إبراىيـ المزني ،دار المعرفة ،بيروت ٜٜٓٔـ.

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب الشربيني طٔ،
دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ.

ٜٔٚ

 منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي ،تحقيؽ:
عوض قاسـ أحمد عوض ،طٔ ،دار الفكرٕٓٓ٘ ،ـ.

 الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :أبو اسحاؽ الشيرازي ،دار الكتب العممية ،بدوف.

 النجـ الوىاج في شرح المنياج :كماؿ الديف ،محمد بف موسى بف عيسى بف عمي َّ
الد ِميري أبو البقاء
الشافعي ،طٔ ،دار المنياج ،جدةٕٓٓٗ ،ـ.

 نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف
الرممي ،دار الفكر ،بيروتٜٔٛٗ ،ـ.

 نياية المطمب في دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد اهلل الجويني ،أبو المعالي ،الممقب بإماـ الحرميف،
الديب ،طٔ ،دار المنياجٕٓٓٚ ،ـ.
تحقيؽ :أ .د عبد العظيـ محمود ّ
 الوسيط في المذىب :أبو حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي ،تحقيؽ :أحمد محمود إبراىيـ ،محمد
محمد تامر ،طٔ ،دار السبلـ ،القاىرةٔٗٔٚ ،ىػ.
د  -كتب المذىب الحنبمي:

 اإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد :محمد بف أحمد بف أبي موسى الشريؼ ،أبو عمي الياشمي ،تحقيؽ :د .عبد
اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة طٜٜٔٔٛ ،ـ.

 اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :موسى بف أحمد بف موسى الحجاوي المقدسي ،شرؼ الديف ،أبو
النجا ،تحقيؽ عبد المطيؼ السبكي ،دار المعرفة ،لبناف ،بدوف.

 اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ :عبلء الديف أبو الحسف عمي بف سميماف المرداوي الدمشقي،
طٕ ،دار إحياء التراث العربي ،بدوف.

 تحقيؽ المطالب بشرح دليؿ الطالب :أبو المنذر محمود بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ
المنياوي ،طٔ،المكتبة الشاممة ،مصرٕٓٔٔ ،ـ.

 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي ،طٖٜٔٔٚ ،ىػ.

 دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصور بف يونس بف إدريس
البيوتى ،طٔ ،عالـ الكتبٜٜٖٔ ،ـ.

 دليؿ الطالب لنيؿ المطالب :مرعي بف يوسؼ بف أبى بكر بف أحمد الكرمى المقدسي ،تحقيؽ :أبو قتيبة
الفاريابي ،طٔ ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،الرياض ،بدوف.

 الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصور بف يونس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيوتى،
دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة ،بدوف.

 شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصري ،طٔ ،دار
العبيكافٜٜٖٔ ،ـ.
ٓٔٛ

 الشرح الكبير عمى متف المقنع :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي ،أبو الفرج ،شمس
الديف ،دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع ،بدوف.
 الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف صالح بف محمد العثيميف ،طٔ ،دار ابف الجوزي،ٕٕٔٗ ،
ٕٔٗٛىػ.
 العدة شرح العمدة :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،أبو محمد بياء الديف المقدسي ،دار الحديث،
القاىرةٕٖٓٓ ،ـ.
 عمدة الفقو :أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي الشيير بابف قدامة
المقدسي ،تحقيؽ :أحمد محمد عزوز ،المكتبة العصريةٕٔٗ٘ ،ىػ.
 الفروع ومعو تصحيح الفروع :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الديف المقدسي،
تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،طٔ ،مؤسسة الرسالةٕٔٗٗ ،ىػ.
 الكافي في فقو اإلماـ أحمد :أبو محمد موفؽ الديف بف قدامة المقدسي ،الشيير بابف قدامة المقدسي،
طٔ ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ.
 كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصور بف يونس بف بف إدريس البيوتى ،دار الكتب العممية.
 كشؼ المخدرات والرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات :عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد البعمي
الخموتي ،طٔ ،دار البشائر اإلسبلمية بيروتٕٖٔٗ ،ىػ .
 المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،أبو إسحاؽ ،برىاف الديف،
طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٜٔٚ ،ـ.
 متف الخرقى عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني :أبو القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل
الخرقي ،دار الصحابة لمتراثٜٜٖٔ ،ـ.
 مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ واسحاؽ بف راىويو :إسحاؽ بف منصور بف بيراـ ،أبو يعقوب المروزي،
طٔ ،عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورةٕٕٓٓ ،ـ.
 مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيوطي ،الرحيبانى ،طٕ،
المكتب اإلسبلمئٜٜٗ ،ـ.
 المغني :أبو محمد موفؽ الديف بف قدامة المقدسي ،الشيير بابف قدامة المقدسي ،مكتبة القاىرةٜٔٙٛ ،ـ.
 الممخص الفقيي :صالح بف فوزاف الفوزاف ،طٔ الناشر ،دار العاصمة ،الرياضٕٖٔٗ ،ىػ.

الم ِ
شرح دليؿ الطالب :عبد القادر بف عمر التغمبي ،تحقيؽ :د .محمد ُسميماف األشقر ،طٔ،
آرب ب َ
 نيؿ َ
مكتبة الفبلح ،الكويتٜٖٔٛ ،ـ.
 اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :محفوظ بف أحمد بف
الحسف ،أبو الخطاب الكموذاني ،تحقيؽ :عبد المطيؼ ىميـ ،طٔ ،مؤسسة غراسٕٔٗ٘ ،ىػ.
ٔٔٛ

خامساً -كتب الفقو العاـ:
 اإلجماع :أبو بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري ،تحقيؽ :فؤاد عبد المنعـ أحمد ،طٔ ،دار
المسمـ لمنشر والتوزيعٕٓٓٗ ،ـ.
 األحكاـ السمطانية :أبو ال حسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب ،الشيير بالماوردي ،دار الحديث،
القاىرة ،بدوف.

 اختالؼ الداريف وآثاره في أحكاـ الشريعة اإلسالمية :عبد العزيز بف مبروؾ األحمدي ،طٔ ،عمادة
البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنورةٕٓٓٗ ،ـ.

 اإلفياـ في شرح عمدة األحكاـ :عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،تحقيؽ :د .سعيد بف عمي بف وىؼ
القحطاني ،مؤسسة الجريسي ،بدوف.

 اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي ،أبو الحسف ابف القطاف ،تحقيؽ:
حسف الصعيدي ،طٔ ،الفاروؽ الحديثة لمطباعة والنشرٕٓٓٗ ،ـ.

 بستاف األحبار مختصر نيؿ األوطار :فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ بف حمد المبارؾ الحريممي
النجدي ،طٔ ،دار إشبيميا لمنشر والتوزيع ،الرياضٜٜٔٛ ،ـ.

 التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانوف الوضعي :عبد القادر عودة ،دار الكاتب العربي ،بيروت.

 زاد المعاد في ىدي خير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيوب شمس الديف ابف قيـ الجوزية ،ط،ٕٚ
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مكتبة المنار اإلسبلمية ،الكويتٔٗٔ٘ ،ىػ .

 العقوبة :لئلماـ محمد أبو زىرة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،بدوف.

 الفقو اإلسالمي وأدلتو :أ .د .وىبة بف مصطفى الزحيمي ،طٗ ،دار الفكر ،دمشؽ ،بدوف.
 المحمى باآلثار :أبو محمد عمي بف أحمد بف حزـ األندلسي ،دار الفكر ،بيروت ،بدوف.

 مختصر اختالؼ العمماء :أبو جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدي الحجري المعروؼ بالطحاوي،
تحقيؽ :د .عبد اهلل نذير أحمد ،طٕ ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيروتٔٗٔٚ ،ىػ.

 مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت والعتقادات :أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ
األندلسي القرطبي الظاىري ،دار الكتب العممية ،بيروت ،بدوف.

 الموسوعة الفقيية الكويتية  :و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية ،الكويت ،بدوف.
سادساً -كتب المغة:
الرزاؽ الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب
محمد بف
 تاج العروس مف جواىر القاموس:
محمد بف عبد ّ
ّ
ّ
بمرتضىَّ ،
الزبيدي ،تحقيؽ :مجموعة مف العمماء ،دار اليداية ،بدوف.
 التعريفات الفقيية :محمد عميـ اإلحساف المجددي ،طٔ ،دار الكتب العمميةٕٖٓٓ ،ـ.
ٕٔٛ

 تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىري اليروي ،أبو منصور ،تحقيؽ :محمد عوض مرعب ،طٔ ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٔ ،ـ.

 جامع العموـ في اصطالحات الفنوف :القاضي عبد النبي بف عبد الرسوؿ األحمد نكري ،عرب عباراتو
الفارسية :حسف ىاني فحص ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٔ ،ىػ.

 حمية الفقياء :أحمد بف فارس بف زكرياء الرازي ،أبو الحسيف ،تحقيؽ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ،طٔ ،الشركة المتحدة لمتوزيع ،بيروتٜٖٔٛ ،ـ.

 شمس العموـ ودواء كالـ العرب مف الكموـ :نشواف بف سعيد الحميرى ،تحقيؽ :د .حسيف بف عبد اهلل
العمري ،مطير اإلرياني ،طٔ ،دار الفكر المعاصر ،بيروتٕٔٗٓ ،ىػ.

 غريب الحديث :أبو سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعروؼ بالخطابي ،تحقيؽ:
عبد الكريـ إبراىيـ الغرباوي ،وخرج أحاديثو :عبد القيوـ عبد رب النبي ،دار الفكرٜٕٔٛ،ـ.

 غريب الحديث :أبو ُعبيد القاسـ بف سبلّـ اليروي البغدادي ،تحقيؽ :د .محمد عبد المعيد خاف ،طٔ،
مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد ٜٔٙٗ ،ـ.
 الفرؽ :أبو حاتـ سيؿ بف محمد بف عثماف الجشمي السجستاني ،تحقيؽ ،حاتـ صالح الضامف ،مجمة
المجمع العممي العراقي ،المجمد ٜٔٛٙ ،ٖٚـ.

 القاموس المحيط :مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في
مؤسسة الرسالة ،ط ،ٛمؤسسة الرسالة ،بيروتٕٓٓ٘ ،ـ.

 كتاب التعريفات :عمي بف محمد الجرجاني ،ضبطو وصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،طٔ،
دار الكتب العممية بيروتٜٖٔٛ ،ـ.

 الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية :أيوب بف موسى الحسيني الكفوي ،أبو البقاء الحنفي،
تحقيؽ :عدناف درويش ،محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،بدوف.

 لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى ،أبو الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظور األنصاري اإلفريقى ،ط،ٛ
دار صادر ،بيروتٔٗٔٗ ،ىػ.

 معجـ المغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عمر ،طٔ ،عالـ الكتبٕٜٔٗ ،ىػ.

 معجـ مقاليد العموـ في الحدود والرسوـ :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :أ .د
محمد إبراىيـ عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة  ،طٕٔٓٓٗ ،ـ.

 مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسيف ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد
ىاروف ،دار الفكرٜٜٔٚ ،ـ.

 موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ :محمد بف عمي ابف القاضي الفاروقي الحنفي التيانوي،
تحقيؽ :د .عمي دحروج ،طٔ ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروتٜٜٔٙ ،ـ.
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 النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الديف أبو السعادات المبارؾ بف الجزري ابف األثير ،تحقيؽ:
طاىر الزاوى ،محمود الطناحي ،المكتبة العممية ،بيروتٖٜٜٔ ،ىػ .
سابعاً -التراجـ والسير:

 الستيعاب في معرفة األصحاب :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي،
تحقيؽ :عمي محمد البجاوي ،طٔ ،دار الجيؿ ،بيروتٜٜٕٔ ،ـ.

 أسد الغابة في معرفة الصحابة :أبو الحسف عمي بف أبي الكرـ الشيباني الجزري ،عز الديف ابف األثير،
تحقيؽ :عمي محمد معوض ،طٔ ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،ـ.

 اإلصابة في تمييز الصحابة :أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد
الموجود وعمى محمد معوض ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔ٘ ،ىػ.

 األعالـ :خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي ،ط٘ ،دار العمـ لممبلييف،
ٕٕٓٓـ.

 إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :مغمطاي بف قميج بف عبد اهلل البكجري المصري ،أبو عبد اهلل،
تحقيؽ :أبو عبد الرحمف عادؿ بف محمد ،أبو محمد أسامة بف إبراىيـ  ،طٔ ،الفاروؽ لمطباعة والنشر،
ٕٔٓٓـ.

 تاريخ ابف معيف (رواية الدوري) :أبو زكريا يحيى بف معيف ،البغدادي ،تحقيؽ :أ .د .أحمد محمد نور
سيؼ ،طٔ ،مركز البحث العممي واحياء التراث اإلسبلمي ،مكة المكرمةٜٜٔٚ ،ـ.

 تاريخ اإلسالـ َو َوفيات المشاىير َواألعالـ :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف الذىبي ،تحقيؽ :د .بشار
عواد معروؼ ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلميٕٖٓٓ ،ـ.
ّ
 تاريخ الثقات :أبو الحسف أحمد بف عبد اهلل العجمى ،طٔ ،دار البازٔٗٓ٘ ،ىػ.

 التاريخ الكبير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل ،دائرة المعارؼ العثمانية،
حيدر آباد ،بدوف.

 تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي الخطيب البغدادي ،تحقيؽ :د .بشار
عواد معروؼ ،طٔ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروتٕٕٓٓ ،ـ.

 التراجـ والطبقات :أحمد بف عبد اهلل األنصاري الساعدي ،صفي الديف ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة ،ط٘
مكتب المطبوعات اإلسبلمية ،دار البشائر ،حمب ،بيروتٔٗٔٙ ،ىػ.

 تيذيب التيذيب :أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ،طٔ ،مطبعة دائرة
المعارؼ النظامية ،اليندٖٕٔٙ ،ىػ.

 تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يوسؼ بف عبد الرحمف ،جماؿ الديف بف الزكي القضاعي المزي،
تحقيؽ :د .بشار عواد معروؼ ،طٔ ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٔٗٓٓ ،ىػ.
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 الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة :أبو الفداء زيف الديف الجمالي الحنفي ،طٔ ،مركز النعماف لمبحوث
والدراسات اإلسبلمية صنعاءٖٕٔٗ ،ىػ .

البستي،
 الثقات :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َم ْع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتـ ،الدارميُ ،
طٔ ،دائرة المعارؼ العثمانية ،اليندٜٖٔٚ ،ـ.
 الجرح والتعديؿ :أبو محمد عبد الرحمف بف محمد التميمي ،الرازي بف أبي حاتـ ،طٔ ،طبعة مجمس دائرة
المعارؼ العثمانية اليند ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٜٕٔ٘ ،ـ.

ويو ،تحقيؽ :عبد اهلل الميثي،
 رجاؿ صحيح مسمـ :أحمد بف عمي بف محمد بف إبراىيـ ،أبو بكر ابف َم ْن ُج َ
طٔ ،دار المعرفة ،بيروتٔٗٓٚ ،ـ.
 سير أعالـ النبالء :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف الذىبي ،دار الحديث ،القاىرةٕٓٓٙ ،ـ.

 طبقات الفقياء :أبو اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازي ،تحقيؽ :إحساف عباس ،طٔ ،دار الرائد العربي،
بيروتٜٔٚٓ ،ـ.

 الطبقات الكبرى :أبو عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالوالء ،البغدادي المعروؼ بابف سعد،
تحقيؽ :إحساف عباس ،طٔ ،دار صادر ،بيروت ٜٔٙٛ ،ـ.

 لساف الميزاف :أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبو
غدة ،طٔ ،دار البشائر اإلسبلمية ٕٕٓٓ ،ـ.

 مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطار :محمد بف حباف التميمي ،أبو حاتـ ،الدارمي ،تحقيؽ:
مرزوؽ عمي ابراىيـ ،طٔ ،دار الوفاء ،المنصورةٔٗٔٔ ،ىػ .

 معجـ الجرح والتعديؿ لرجاؿ السنف الكبرى :نجـ عبد الرحمف خمؼ ،طٔ ،دار الراية لمنشر والتوزيع،
ٜٜٔٛـ.

 معجـ الصحابة :أبو الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزوؽ بف واثؽ البغدادي ،تحقيؽ :صبلح بف سالـ
المصراتي ،طٔ ،مكتبة الغرباء األثرية ،المدينة المنورةٔٗٔٛ ،ىػ.

 معجـ الصحابة :أبو القاسـ عبد اهلل بف محمد بف شاىنشاه البغوي ،تحقيؽ :محمد األميف بف محمد
الجكني ،طٔ ،مكتبة دار البياف ،الكويتٕٓٓٓ ،ـ.

 معجـ المفسريف"مف صدر اإلسالـ وحتى العصر الحاضر":عادؿ نوييض ،طٖ ،مؤسسة نوييض الثقافية
لمتأليؼ والترجمة والنشر ،بيروتٜٔٛٛ ،ـ.

 معرفة الصحابة :أبو عبد اهلل محمد بف إسحاؽ العبدي ،تحقيؽ :أ.د عامر حسف صبري ،طٔ،
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدةٕٓٓ٘ ،ـ.

 مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار :أبو محمد محمود بف أحمد الغيتابى بدر الديف
العينى ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ ،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٔٗٚىػ.

 اليداية واإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة والسداد :أحمد بف محمد بف الحسيف بف الحسف ،أبو نصر
البخاري الكبلباذي ،تحقيؽ :عبد اهلل الميثي ،طٔ ،دار المعرفة ،بيروتٔٗٓٚ ،ىػ.
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ّتػنل عل:ٙ

الفهارط العامة

 أّالًًً -فَسع اآلٓات القسآىٔ٘
 ثاىٔاً -فَسع األحا ٓح اليبْٓ٘
 ثالجاً -فَسع اآلثاز مستباً تستٔباً أجبدٓاً
 زاب اً -فَسع األعالو املرتجه هله
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أولً -فيرست اآليات القرآنية مرتبة حسب ورودىا في القرآف الكريـ.
اآلية

السورة

رقـ

ﲆﱤ
ﲇ
ﱥﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

البقرة

ٜٗ

ٕٗ

ﲀﱤ
ﲁ
ﱥﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

البقرة

ٔٚٛ

ٖٕٜٓ،ٛٙ،ٖٜ،ٖٖ،

ﱥﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﭐﱤ

البقرة

ٔٚٛ

ٕٜ

ﱥﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪﱤ

ﭐالبقرة

ٜٔٚ

ٕٖٗٔ،

ﱕﭐﱤ
ﱥﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱖ

البقرة

ٜٔٔ

ٖٖٔ

ﱥﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﭐﱤ

البقرة

ٕٔٚ

ﱛﱤ
ﱜ
ﱥﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

البقرة

ٕ٘ٚ

ٖٜ

ﱥﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﭐﱤ

البقرة

ٕٛٙ

ٗ٘

آؿ عمراف

ٜٙ

ٜٛ

ﱥﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱤ

النساء

ٖٕ

ٖٗٔٚ،ٕٓ،

ﱥﱩ ﱪ ﱫﭐﱤ

النساء

ٕٜ

ٕٜ

ﱈﭐﱤ
ﱉ
ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

النساء

ٕٜ

ٖٖٗٙ،

النساء

ٕٜ

ٖٔٗ،ٕٖٔ،ٖٗ،ٖٛ

ﱥﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﭐﱤ

المائدة

ٕ

ٔٚ

ﱥ ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

المائدة

ٕٖ

ح

ﱥﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱤ

ﭐ

ﱥﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱤ

اآلية

مكاف ورودىا

ٚٗ،ٕٚ،ٚٔ،ٙٚ

ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱤ

ﱥﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﭐﱤ

المائدة

٘ٗ

ٔٔ٘،ٙٓ،ٖٕ،ٕٛ

ﱥﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱤ

األنفاؿ

ٕٚ

ٕ٘ٔ

ﱥﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱤ

األنفاؿ

٘ٚ

ٕٗٔ

ﱥﲚ ﲛ ﲜ ﲝﭐﱤ

التوبة

٘

ٜٙ

الحشر

ٕٓ

ٖٖ

التوبة

ٖٙ

ٙٚ

ﭐ التوبة

ٖٙ

ٜٙ

ﭐ التوبة

ٖٙ

ٓٚٔ،ٚ

ﭐ

ﱲﱤ
ﱳ
ﱥﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱥﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱤ

ﲵﭐﱤ
ﲶ
ﱥﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲮﲰﲱﱤ
ﲯ
ﱥﭐ ﲫ ﲬ ﲭ
ٔٛٚ

الرعد

ٕٔ

ٖٖٔ

ﱥﱴﱵﱶ ﱷﱸﱤ

اإلسراء

ٖٔ

ٖٜ

ﲋﭐﱤ
ﲌ
ﱥﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

اإلسراء

ٖٖ

ٖٗٔٔٓ،

ﱥﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﭐﱤ

اإلسراء

ٖٖ

ٜ٘

الحج

ٖٜ

ٙٚ

الفرقاف

ٙٛ

ٗٔ

العنكبوت

ٙٚ

ٜٛ

غافر

٘ٛ

ٕٛ

ﱥﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱤ

ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱤ
ﱆ
ﱥﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﭐﱤ
ﱥﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﭐﱤ
ﳀﭐﱤ
ﳁ
ﱥﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ٔٛٛ

ثانياً -فيرس األحاديث النبوية مرتباً ترتيباً أبجدياً
الحديث

ورود

ِ
أُت َي النبي بِ َر ُج ٍؿ قَتَ َؿ َع ْب َدهُ ُمتَ َع ّْم ًدا ،فَ َجمَ َدهُ
اجتَنِبوا الس َّْبع ا ْلموبِقَ ِ
ات
ْ ُ
َ ُ
ض ِع ِ
ا ْذ َىبِي حتَّى تُر ِ
يو
َ
ْ
َعتِقُوا َع ْنوُ ُي ْعتِ ِ
ض ًوا ِم ْنوُ ِم َف َّ
الن ِار
ض ٍو ِم ْنوُ ُع ْ
ؽ المَّوُ بِ ُك ّْؿ ُع ْ
أْ
أ َِقيموا ا ْلح ُد َ ِ
ض ِر َوالسَّفَ ِر
ود في ا ْل َح َ
ُ
ُ
اف إِالَّ عمَى َن ْف ِسوِ
ِ
أَالَ الَ َي ْجني َج ٍ
َ
اس عمَى ِ
َعتَى َّ
اهلل َعَّز َو َج َّؿ
إِ َّف أ ْ
الن ِ َ
إِ َّف الحرـ الَ ي ِعي ُذ ع ِ
ار بِ ُخ ْرَبة
ار بِ َدٍـَ ،والَ فَ ِّا
اصًياَ ،والَ فَ ِّا
َ
َََ ُ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ِ
َحد قَْبمي
إِ َّف الموَ َحَّرَـ َم َّكةََ ،ولَ ْـ تَح َّؿ أل َ
َّ
ُمتِي ا ْل َخطَأََ ،و ّْ
استُ ْك ِرُىوا َعمَْي ِو
ض َع َع ْف أ َّ
إِ َّف الموَ َو َ
افَ ،و َما ْ
الن ْسَي َ
أف النبي َ د َخ َؿ م َّكةَ ،وعمَى أر ِ
ْس ِو ا ْل ِم ْغفَ ُر
ََ َ
َ
ِ ِِ
َف تَ ْح ِم َؿ ا ْلع ِاقمَةُ ا ْل َخ َ ِ
َف َّ
أ َّ
يف
ضى أ ْ
النبِ َّي  قَ َ
طأَ في ثَ َبلث سن َ
َ
َي َبمٍَد َى َذا؟"
اؿ" :أ ُّ
أف النبي قَ َ
ت نبِ َّي ِ
أ َّ
اهلل
ام َأرَةً ِم ْف ُجيَْيَنةَ أَتَ ْ َ
َف ْ
ِ
أ َّ
ص ِار ُيقَا ُؿ لَوُ َس ْي ُؿ
َف َر ُج ًبل م َف ْاأل َْن َ
أ َّ
اى ٍد
َف َر ُسو َؿ المَّ ِو  قَتَ َؿ ُم ْسمِ ًما بِ ُم َع َ
وؿ ِ
أ َّ
اس
َف َر ُس َ
اهلل َ ي ْوَـ ُحَن ْي ٍف َب َع َ
ث َج ْي ًشا إِلَى أ َْوطَ َ
أف ص ْفواف ْبف ا ْلمعطَّ ِؿ ضرب حسَّاف ْبف ثَابِ ٍت بِالس َّْي ِ
ؼ
ََ َ َ َ َ
َ َ َ َ َُ
إِ َّف َم َّكةَ َحَّرَميَا المَّوُ َولَ ْـ ُي َحّْرْميَا َّ
اس
الن ُ
ِ
ّْ ٍِ ِ
أََنا ب ِر ِ
يف
يـ َب ْي َف أَ ْ
ظيُ ِر ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ ٌ
يء م ْف ُكؿ ُم ْسمـ ُيق ُ
ث لَو ،أ ْ ِ
أََنا َو ِار ُ
َعق ُؿ َع ْنوُ َوأ َِرثُوُ
ث َم ْف َال َو ِار َ ُ

ث رسو ُؿ ِ
َغ َاروا َعمَى قَ ْوٍـ فَ َش َّذ َر ُج ٌؿ
اهلل َ س ِرَّيةً فَأ َ
َب َع َ َ ُ
َّ ِ
الح َرقَ ِة ِم ْف ُجيَْيَنةَ
َب َعثََنا َر ُسو ُؿ المو  إِلَى ُ
َّ ِ ِ
ِ
اعةُ قد قَتَْمتُ ْـ ىذا القَتي َؿ مف ُى َذْي ٍؿ وأنا والمو َعاقمُوُ
ثـ أَنتـ يا ُخ َر َ
ثَُّـ جاءتْو ام أرَةٌ ِم ْف َغ ِ
ت
ام ٍد ِم َف ْاأل َْزِد ،فَقَالَ ْ
َ َ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْشركيف بأَموال ُكـ وأيديكـ َوأَْلسَنت ُكـ
َجاىدوا ُ
المقتوؿ
َ
الع َمد قَ َود إال أف َيعفُو ولي َ
ت :يا رسو َؿ اهللِ
ِ
ِ
ِ
اءت ا ْل َغامدَّيةُ ،فَقَالَ ْ َ َ ُ
فَ َج َ
الدَيةُ ِم َائةٌ ِم َف ِْ
ِفي ا ْل َع ْق ِؿ ّْ
اإلبِ ِؿ
ِفي ِدي ِة ا ْل َخطَِأ ِع ْشر ِ
وف َج َذ َعةً
َ
وف حقَّةً َو ِع ْش ُر َ
ُ َ
طأ ِش ْب ِو ا ْلعم ِد قَتِي ُؿ الس ِ
صا ِم َائةٌ ِم َف ِْ
اإلبِ ِؿ
قَتِي ُؿ ا ْل َخ َ
َّوط َوا ْل َع َ
َْ
ْ
ط َعف رجبلً بقَ ْرف
ضى رسوؿ اهلل  في رجؿ َ
قَ َ

ٜٔٛ

الحكـ

الصفحة

ابف ماجة

ضعيؼ

ٗٛ

البخاري

صحيح

٘ٔ

الحاكـ

صحيح

ٔٓٚ

أبو داود

ضعيؼ

ٖٜ

البييقي

لـ أجد لو حكماً

ٛٙ

الترمذي

صحيح

ٓٗٔ

احمد

صحيح

ٜٛ

البخاري

صحيح

ٜٓ

البخاري

صحيح

ٜٛ

ابف ماجو

صحيح

ٜٗ٘٘،

البخاري

صحيح

ٜٔ

البييقي

لـ أجد لو حكماً

ٔٗٙ

البخاري

صحيح

ٖٔٚ

مسمـ

صحيح

ٗٓٔ

البخاري

صحيح

ٔ٘ٔ،ٜٔٗ،٘ٙ

الدارقطني

ضعيؼ

ٖٖ

مسمـ

صحيح

ٓٚ

عبد الرزاؽ

لـ أجد لو حكم ًا

ٓٔٔ

البخاري

صحيح

ٖٗٔ

الترمذي

صحيح

ٕٜٔ،ٕٔٗ،ٚٚ

ابف ماجو

صحيح

ٜٔٗ

الطبراني

صحيح

ٕٔٗ،ٚٛ

البخاري

صحيح

ٚٚ

البييقي

صحيح

مسمـ

صحيح

ٔٓٙ

النسائي

صحيح

ٓٚ

الداقطني

صحيح

ٕٛ

مسمـ

صحيح

ٖٓٔٔٓٙ،

البييقي

ضعيؼ

ٖٔٙ

ابف ماجو

ضعيؼ

٘٘

ابف ماجة

صحيح

ٖٔٔ،ٕٔٙ

الدار قطني

صحيح

ٜٔٓ

الحديث

ٖٕٖٔٔ،ٗٛ،ٖٔ،

اف أَُبو ُح َذ ْيفَةَ ْب ِف ا ْلَي َم ِ
ير
اف َش ْي ًخا َكبِ ًا
َك َ
الديةُ عمَى عي ِد رس ِ َّ ِ
ِ
َسَن ٍ
اف
وؿ المو أ َْرَب َعةَ أ ْ
َك َانت ّْ َ َ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ُك ُّؿ ا ْل ُم ْسمِـ َعمَى ا ْل ُم ْسمِـ َح َرٌاـَ ،د ُموُ
ُكَّنا َي ْوَـ ا ْل ُح َد ْيبَِي ِة أَْلفًا َوأ َْرَب َع ِم َائةً
كنت أََنا َو َعمِ ُّي ْب ُف أَبِي طَالِ ٍبَ ،رِفيقَْي ِف ِفي َغ ْزَوٍة
ِ ِ
ت ِع ْن َد َّ ِ
ئ بِ َر ُج ٍؿ ِفي ُعُنِق ِو ّْ
الن ْس َعةُ
ُك ْن ُ
النب ّْي  إ ْذ ج َ
َىمُيَا بِا ْل َع ُد ّْو
َف َي ْم َح َ
اـ ا ْل ُح ُد ُ
ؽ أْ
ود ِفي َد ِار ا ْل َح ْر ِب َم َخافَةَ أ ْ
َال تُقَ ُ
الغ ْزِو
َال تُ ْقطَعُ األ َْي ِدي ِفي َ
ِ ُّ
ام ِر ٍ
ئ ُم ْسمٍِـ إِ َّال بِِإ ْح َدى ثَ َبل ٍث
َال َيحؿ َد ُـ ْ
ؽ ثَبلَ ِث
َخاهُ فَ ْو َ
َف َي ْي ُج َر أ َ
الَ َي ِح ُّؿ ِل ُم ْسِمٍـ أ ْ
اد ِم َف ا ْل ُج ْرِح َحتَّى َي ْب َأَر
َال ُي ْستَقَ ُ
َال ُي ْقتَ ُؿ ُم ْسِم ٌـ بِ َك ِاف ٍر
لَـ ي ُكف رسو ُؿ ِ
اهلل َ ي ْغ ُزو ِفي َّ
َف ُي ْغ َزى
الش ْي ِر ا ْل َح َرِاـ إِ َّال أ ْ
ْ َ ْ َُ
اث
لَْي َس لِقَاتِ ٍؿ ِم َير ٌ
لَْيس لِقَاتِ ٍؿ و ِ
صَّيةٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
لَْي َس ل ْمقَاتؿ َش ْي ٌء
اؿ ِج ْب ِري ُؿ ي ِ
َما َز َ
وصينِي بِا ْل َج ِار َحتَّى ظََن ْن ُ
ت أََّنوُ ُي َوّْرثُوُ
ُ
طنِيَا
ض َع َما ِفي َب ْ
ا ْل َم ْ أرَةُ إِ َذا قَتَمَ ْ
ت َع ْم ًدا َال تُ ْقتَ ُؿ َحتَّى تَ َ
ث ِفي أ َْم ِرَنا َى َذا َما لَْي َس ِم ْنوُ فَيُ َو َرّّد
َح َد َ
َم ْف أ ْ
ِ ِِ
َف تَُن َّجـ ّْ ِ
يف
ِم َف السَُّّن ِة أ ْ
الدَيةُ في ثَ َبلث سن َ
َ
ِ
ام َع ا ْل ُم ْش ِر َ
ؾَ ،و َس َك َف َم َعوُ ،فَِإَّنوُ مثْمُوُ
َم ْف َج َ
َم ْف قُتِ َؿ لَوُ قَتِي ٌؿ فَيُ َو بِ َخ ْي ِر َّ
اد
الن َ
ودى َوِا َّما ُيقَ ُ
ظ َرْي ِفِ :إ َّما ُي َ
ظـ ِع ْن َد المَّ ِو ِم ْف َزو ِ
اؿ ُّ
الد ْنَيا
َوالَِّذي َن ْف ِسي بَِي ِد ِه ،لَقَ ْت ُؿ ُم ْؤ ِم ٍف أ ْ
َع َ ُ
َ
الدَيةَ ِم َائةٌ ِم َف ِْ
الن ْف ِ
س ّْ
َوِا َّف ِفي َّ
اإلبِ ِؿ
الع َينيف الدية
َوِفي َ
َو َم ْف َغ َّشَنا َفمَْي َس ِمَّنا

َو َم ْف قَتَ َؿ َع ْمدا فيو قَ َوٌد
وم ْف قَتَ َؿ مؤ ِمًنا متَع ّْم ًدا ُد ِفع إِلَى أَوِلي ِ
اء ا ْلم ْقتُ ِ
وؿ
َْ
ُْ ُ َ
َ
َ
ََ
ِ
ِ
َّ
ِ
اص
َيا أََن ُس كتَ ُ
ص ُ
اب المو الق َ
يستَأَْنى با ْل ِجراح ِ
ات َسَنةٌ
َ َ
ُْ

ٜٓٔ

البييقي

لـ أجد لو حكماً

ٕٔٚ

الطبراني

لـ أجد لو حكماً

ٗٙ

الترمذي

صحيح

ٓٛ

مسمـ

صحيح

ٓٚ

النسائي

صحيح

ٔٓٔ

أبد داود

صحيح

ٕٗٔ

البييقي

ضعيؼ

٘ٛ

الترمذي

ضعيؼ

٘ٛ

البخاري

صحيح

ٕٕ٘ٔٔ،

البخاري

صحيح

ٖٜ

الطبراني

حسف

ٓٔٔ

ابف ماجة

صحيح

ٖٗ

احمد

صحيح

ٕٚ

ابف ماجو

صحيح

٘ٛ

البييقي

موضوع

ٓ٘

البييقي

حسف

٘ٛ

البخاري

صحيح

ٖ٘ٔ

ابف ماجو

ضعيؼ

ٖٓٔ

مسمـ

صحيح

ٖٛ

البييقي

لـ أجد لو حكماً

ٔٗٙ

ابو داود

صحيح

ٚٛ

البخاري

صحيح

ٜٜ،ٜٕ،ٛٓ،ٖٗ،ٕٜ

النسائي

صحيح

٘ٔ

النسائي

ضعيؼ

البييقي

ضعيؼ

ٔٔٙ

مسمـ

صحيح

ٕٕٜٔ،ٛ

النسائي

صحيح

ٖٚ،ٕٙ

ابف ماجة

حسف

ٗٚ

البخاري

صحيح

ٕ٘ٔٔ٘،ٕٛ،

الدارقطني

ضعيؼ

ٖٖٗٔٗ،ٖٔٔ،ٗٙ،

ٓٔٔٔٔٛ،ٔٔٚ،

ثالثاً -فيرس اآلثار مرتباً ترتيباً أبجدياً
األثر
ِ ِ
أِ
ُح َّؿ ا ْلِقتَا ُؿ ِفي َّ
اءةَ
الش ْي ِر ا ْل َح َراـ في َب َر َ
ا ْفتَتَ ْحَنا َم َّكةَ ،ثَُّـ إَِّنا َغ َزْوَنا ُحَن ْيًنا
ِ
ِ ِ
أ َّ
َف أبا قتادة َ -ر ُج ٌؿ م ْف َبني ُم ْدل ٍج  -قَتَ َؿ ْابَنوُ
أ َّ
َف ا ْل َح َس َف ْب َف َعمِي قَتَ َؿ ْاب َف ُم ْم ِجٍـ الَِّذي قَتَ َؿ َعمِيِّا
ِ
اءَ ،وأ َّ
أ َّ
َف ُع َم َر قَتَ َؿ بِ ِو َس ْب َعةَ َنفَ ٍر.
ص ْن َع َ
َف إِ ْن َس ًانا قُت َؿ بِ َ
َّ ِ
ِ ِ
استَ َش َار ُع َم ُر َّ
أ َّ
اس
َف َر ُج ًبل قُت َؿ في الط َواؼ فَ ْ
الن َ
ِ
أ َّ
ت ِفي ا ْل ُح ُرِـ بِِدَي ٍة َوثُمُ ِث
ام َأرٍَة قُتِمَ ْ
اف قَ َ
َف ُعثْ َم َ
ضى في ْ
َف عمِ َّي ْبف أَبِي َ ِ
طِأ
ضى بِا ْل َع ْق ِؿ ِفي قَ ْت ِؿ ا ْل َخ َ
طال ٍب  قَ َ
أ َّ َ
َ
ِ
يم ْف قَتَ َؿ ِفي ا ْل َح َرِـ
أف عمر بف الخطاب  قَ َ
ضى ف َ
ِ
َف ُع َم َر ْب َف َع ْبد ا ْل َع ِز ِ
أ َّ
ُحيِي
اف ِم َّما أ ْ
اف َي ْج َمعُ ا ْلفُقَيَاء ،فَ َك َ
يزَ ،ك َ

ِِ
ِ
ٍ
أَف َال ي ْجمِ َد َّف أ ِ
َم ُير َج ْي ٍ
يف َح ِّدا َو ُى َو َغ ٍ
از
ْ َ
ش َوَال َس ِريَّة َر ُج ًبل م َف ا ْل ُم ْسمم َ
أف معاوية  قد حبس ىدبة بف خشرـ في قود حتى بمغ ابف القتيؿ

ٍ
ث
ام َأرَةً َع ْم ًدا أ َْو َخ َ
طأً ِم َّم ْف َي ِر ُ
أَُّي َما َر ُجؿ قَتَ َؿ َر ُج ًبل أ َِو ْ
ِ ِِ
تُؤ َخ ُذ ّْ ِ
يف
الدَيةُ في ثَ َبلث سن َ
ْ
ِ
ِ
اء ر ُج ٌؿ إِلَى ُعمر ْب ِف ا ْل َخطَّ ِ
يف
اب  فَقَ َ
اؿَ :يا أَم َير ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ََ
َج َ َ
ِ ِِ
اب ِ ّْ 
َج َع َؿ ُعمر ْب ُف ا ْل َخطَّ ِ
يف
الدَيةَ في ثَ َبلث سن َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف
َّ
وف م َف ا ْل َع ُد ّْو فَُي ْسم ُـ ،ثَُّـ ُي ِر ُ
يد أ ْ
َف َيأْت َي ا ْل ُم ْسمم َ
الر ُج ُؿ َي ُك ُ
رمى رج ٌؿ رج ًبل بِحج ٍر ِفي أر ِ
ْس ِو ِفي َزَم ِ
اف ُع َم َر
ََ َ ُ َ ُ َ َ
َ
ِ
ؾ َع ِف َّ
الش ْي ِر ا ْل َح َراـ{
ون َ
اف عف قوؿ اهللَ :ي ْسأَلُ َ
َسأَْل ُ
ت ُس ْفَي َ

ب ُع َمر بف الخطاب ح اًر ،قَتَؿ عبداً مائةَ ،وَنفَاه َعاماً
ض َر َ
َ
ِ
ب ،فَ َذ َى َ
ض ِر َ
َع ِف ا ْل َح َس ِف ،قاؿ في َر ُج ٍؿ ُ
ص ُرهُ
ب َس ْم ُعوُ َوَب َ
ِ ِ
َِّ
ِ َِّ
اصُ ،ي ْجمَ ُد ِم َائةً
ص ُ
في الذي َي ْقتُ ُؿ َع ْم ًدا ،ثَُّـ الذي َيقَعُ َعمَْيو ا ْلق َ
ِ
ث َح َدثًا ِفي َغ ْي ِر ا ْل َح َرِـ ،ثَُّـ لَ َجأَ إِلَى ا ْل َح َرِـ
َح َد َ
يم ْف أ ْ
فَ
ؾ َع ِف َّ
الش ْي ِر ا ْل َح َرِاـ "
ون َ
قمت لعطاءَ " :ي ْسأَلُ َ
ِ ِ
َك َان ْ ِ ِ
اص ولَ ْـ تَ ُك ْف ِفي ِي ُـ ّْ
الدَيةُ
ت في َبني إِ ْس َرائي َؿ ق َ
ص ٌ َ
َّ
ِ
ِِ
ِ ِ
ام ِة ا ْل َح ّْد
كتب عمر إلَى أَبي ُعَب ْي َدةَ َرض َي الموُ َع ْنيُ َما بإقَ َ
الدي ِة فَص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ًدا
َال تَ ْعق ُؿ ا ْل َعاقمَةَُ ،وَال َي ُع ُّميَا ا ْل َع ْق ُؿ إِ َّال في ثُمُث ّْ َ
َ
لَطَ َـ َر ُج ٌؿ َر ُج ًبل أ َْو َغ ْي َر المَّ ْ
طِـ إِ َّال أََّنوُ َذ َى َ
ص ُرهُ
ب َب َ
ب ْاب ُف ُم ْم ِجٍـ َعمِيِّا َّ
الض ْرَبةَ
ض َر َ
لَ َّما َ
ِ ِ
ِ
لَ ْو َو َج ْدَنا قَات َؿ َآبائَنا في الْ َح َرِـ لَ ْـ َن ْقتُْموُ
آال ٍ
اد ِفي ِدَي ِة ا ْلم ْقتُ ِ
ؼ
وؿ ِفي أَ ْشيُ ِر الْ ُح ُرِـ أ َْرَب َعةُ َ
ُي َز ُ
َ
ِ
وف َّ
وف قَ ْو ُموُ ُكفَّ ًارا ،فَ َبل دَيةَ لَوُ
الر ُج ُؿ ُم ْؤ ِمًناَ ،وَي ُك ُ
َي ُك ُ
ٜٔٔ

مكاف وروده

الصفحة

الطبري

ٔٚ

مسمـ

ٔٚ

ابف ماجة

ٖٔٗ،ٖٕٔ،ٜٗ

ابف أبي شيبة

ٜٜ

الدار قطني

ٖٔ

ابف أبي شيبة

ٖٔٔٔ٘ٓ،

ابف ابي شيبة

ٖٗٔ

البييقي

ٔٙٓ،ٔٗٚ

البييقي

ٖٗٔ

المغني

ٕٖٔ

سعيد بف منصور

ٛٙ

المغني

ٓٓٔ

البييقي

٘ٛ

عبد الرزاؽ

ٔٗٚ

البييقي

ٖٜ

البييقي

ٔٙٓ،ٔٗٙ

سعيد بف منصور

ٕ٘ٔ

البييقي

ٗٔٙ

البييقي

ٔٚ

عبد الرزاؽ

ٜٗ

البييقي

ٕٔٙ

عبد الرزاؽ

ٗٛ

األزرقي

ٜٛ

الطبري

ٕٚ

البخاري

ٗٗ

البييقي

ٗٛ

البييقي

ٔ٘ٚ

عبد الرزاؽ

ٕٔٙ

احمد

ٜٛ

ابف أبي شيبة

ٜٓ

ابف ابي شيبة

ٖٗٔ

البييقي

ٕ٘ٔ

رابعاً -فيرس األعالـ والتراجـ.
رقـ الصفحة

اسـ العمـ
ابف أبي نجيح

ٖٗٔ

ابف جريج

ٕٚ

ابف ممجـ

ٜٛ

أبو الزناد

ٕٖٔ

أبو تحيى

ٜٛ

أبو شريح الكعبي

ٖٕ

طاة
ُب ْس ِر ْب ِف أ َْر َ
بشير بف يسار

٘ٙ

جابر بف زيد

٘ٛ

جرير بف عبداهلل

ٚٚ

الحارث بف سويد

ٖٚ

الحكـ بف عتيبة

ٕٔٙ

الربيع

ٕ٘

زيد القباني

ٜٜ

السائب بف يزيد

ٗٙ

سميماف بف بريدة

ٔٓٙ

سميماف بف عمرو بف األحوص

ٓٗٔ

سويد بف الصامت

ٖٚ

شداد بف أوس

ٖٓٔ

صفواف بف المعطؿ

ٓٔٔ

عامر الشعبي

ٔٗٚ

عباس بف عبد اهلل

ٗٛ

عبد الرحمف بف أبي بكرة

ٖٔٚ

عبداهلل بف بريدة

ٖٓٔ

عطاء بف ميسرة

ٔٚ

عقبة بف مالؾ

ٚٛ

عمراف بف حصيف

ٗٓٔ

عمرو بف شعيب
ُم َج َّذ ُر بف زياد
المقداـ الشامي

ٖٗ
ٜٔٗ

ىدبة بف خشرـ

ٓٓٔ

وائؿ بف حجر

ٔٗٔ

٘ٛ

ٖٚ

ٕٜٔ

واثمة بف األسقع

ٖٜ

الواقدي

ٖٚ

يحيى بف سعيد

ٔٗٙ

يزيد بف أبي حبيب

ٔٗٚ



ٖٜٔ

