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الحمد هلل عمى نعمائو ،كالشػكر لػو عمػى تكفيقػو كامتنانػو ،كال إلػو إال هللا تعظيمػاً لشػأنو ،القائػل

ﳏ ﱠ [النحل ،]53 :فممو الحمد أكالً كآخ اًر.
في محكـ تنزيمو :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳐ

انطبلقاً مف قكؿ الرسػكؿ ( { :)م ْف َال َي ْش ُكُر َّ
ّ }( ،)1فػننني أتقػدـ بالشػكر
الن َ
اس َال َي ْش ُػكُر َّ َ
َ
كالعرفاف كعظيـ االمتناف لفضيمة األستاذ الدكتكر :عمي رشيد النجار ،كلفضيمة الػدكتكر القاضػي:

إج ػراىيـ خميػػل النجػػار ،عمػػى تكرميمػػا بالمكافقػػة عمػػى اإلش ػراؼ عمػػى رسػػالتي ،كمػػا قػػدماه لػػي مػػف

تكجييػػات كارشػػادات كنصػػائح ،فكػػاف ليمػػا األثػػر البػػال فػػي جػػكدة الرسػػالة كاخراجيػػا جيػػذه الصػػكرة

المشرقة ،فجزاىما هللا عني كل خير.
كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى:

فض ػػيمة األس ػػتاذ ال ػػدكتكر :م ػػازف مص ػػباح ص ػػباح ،كفض ػػيمة ال ػػدكتكر :بس ػػاـ حس ػػف العػ ػ  ،عم ػػى
تكرميما بالمكافقة عمى قراءة ىذه الرسالة كمناقشتيا كاثرائيا بممحكظاتيـ القيمة.

كأتقػػدـ كػػذلؾ بالشػػكر كالتقػػدير لجامعػػة األزىػػر ،كعمػػادة الد ارسػػات العميػػا ،ككميػػة الش ػريعة التػػي
احتضنتنا في رحاجيا ،كجادت عمينا جخيرة عممائيا.
كالشػػكر مكصػػكؿ -أيضػاً -لفضػػيمة الػػدكتكر :فيػػد دمحم الجمػػل؛ الػػذي تفضػػل بمراجعػػة البحػػث،

جياء كجماالً.
كتدقيقو لغكياً ،فازداد ً
طم

كمػا أتقػدـ بالشػػكر الجزيػػل لكػػل مػػف أىػػدأ إلػي نصػػحاً ،أك قػػدـ إلػػي معركفػاً ،أك شػػجعني عمػػى
العمـ.

كهللا كلي التكفيق

) )1سنف الترمذي ،كتا

الجر كالصمة ،با

ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ( ،)339/4حديث رقـ (،)1954

عف أجي ىريرة ،إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
ح

ممخص البحث
بػػف الحسػػف الشػػيباني الالقييػػة مػػف خ ػ ؿ

جػػاء ىػػذا البحػػث بعن ػكاف ( :اختيػػارات اإلمػػاـ
ِ
الدي ِ
ات دراسة فقيية مقارنة ).
روايتو لموطأ اإلماـ مالؾ في كتاب ّ َ
جكصفو دراسة في إجراز اختيارات اإلماـ دمحم جف الحسف الفقيية في كتا

مالػػؾ كمقارنتيػػا بالمػػذاى

ِ
الدي ِ
ات مػف مكطػأ اإلمػاـ
َّ
الفقييػػة األربعػػة ،كاختيػػار الػراجح منيػػا بمسػػكغ فقيػػي ،كقػػد تكػػكف البحػػث

مف مقدمة ،كفصل تمييدي ،كفصميف ،كخاتمة.

 تناكؿ الباحث في المقدمة الحديث عف طجيعة المكضكع ،كسج

اختياره ،كخطة البحث ،كمنيجو.

 كتحػػدث فػػي الفصػػل التمييػػدي عػػف حيػػاة اإلمػػاميف مالػػؾ جػػف أنػػس كدمحم جػػف الحسػػف االجتماعيػػة
كالعممية ،ثـ عرج عمى تعري

عاـ لكتا

المكطأ.

بػػف الحسػػف فػػي بعػػض المسػػائل المتعمقػػة ب ِدَيػ ِػة
 جػػاء الفصػػل األكؿ بعنػكاف "اختيػػارات اإلمػػاـ
ِ
ِ
ِ
ف
السػ ِّػف إذا
الجنايػػػة عمػػػى مػػػا دو الػػػنالس" كتكػػكف مػػف خمػػس مسػػائل كىػػي :د َي ػ ُة الشػػفتيف ،كد َي ػ ُة ّ
كضػػح ِة الكجػػو ،كجػػرح العجمػ ِ
اسػػكدت ،كِديػ ُة العػػيف القائمػػة ،كِديػ ُة م ِ
ػاء ،كتػػـ تكزيعيػػا عمػػى مبحثػػيف،
َ
َ
ََْ
َ ُ
ِ
ِ
الد َية كأدلة مشركعيتيا كحكمتيا.
كقجل الجدء جيا قدـ ليا جتمييد يشتمل عمى تعري
ّ
بػػف الحسػػف فػػي بعػػض المسػػائل المتعمقػػة
 كأمػا الفصػػل الثػػاني فجػػاء بعنػكاف "اختيػػارات اإلمػػاـ
ِ ِ
ِ
الد َيػ ِػة ،كِد َي ػ ُة الخطػػأ ،كالنفػػر
بدَيػػة الجنايػػة عمػػى الػػنالس" كتكػػكف مػػف أربػػع مسػػائل كىػػي :أصػػكؿ ّ
يجتمعكف عمى قتل كاحد ،كما يج بالقسامة ،كتـ تكزيعيا عمى مبحثيف.
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Abstract
This research about "Juristic opinions of Imam Muhammed Bin
Al-Hassan Al-Shaibani through his narration of Imam Malik's
Muwatta for the DEI'A "blood money" section - comparative
jurisprudence study".
The research describes the juristic opinions of Imam Muhammed Bin
Al-Hassan Al-Shaibani in the section of blood money from Imam Malik's
Muwatta and compare it with the four main juristic schools and then
choose the most powerful juristic proof. It consists of introduction,
preface, two chapters and conclusion.
* In the introduction, the researcher discusses the subject, reasons, plan
and the study's methodology.
* In the preface, the researcher discusses the social and scientific lives of
Imam Malik Bin Anas and Imam Muhammed Bin Al-Hassan, then he
stopped by a general definition of the book of Muwatta.
* The first chapter talks about "The opinions of Imam Muhammed Bin
Al-Hassan in some related issues in blood money in case someone
hurts others without killing them". It consists of five topics and they
are: The blood money of lips, the blood money of the teeth if it has got
black, the blood money of an eye if it has a perfect form but it has zero
sight, the blood money of an injury that shows the skull bone and if an
animal hurts or kills someone, does the owner indemnifies that? The
previous five topics have been distributed into two sections and before
the start of these topics the researcher made an introduction consists of
a definition of the blood money and proofs of its legitimacy and its
benefits.
* The second chapter talks about "The opinions of Imam Muhammed
Bin Al-Hassan in some related issues in blood money in murder".
It consists of four topics and they are: The worth of blood money,
unintentional murder, a group of people agreed to murder one person
and consequences of swearing. These topics have been distributed into
two sections.
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الجيات ك
األشكاؿ ك
ك

كصػفيلو مػف خمقػو
عمػي كػل شػيء قػدير ،كأشػيد أف سػيدنا كحجيجنػا كشػفيعنا دمحماً عجػد هللا كرسػكلوَ ،
كحجيبو ،كاش الظمـ ،كرافع التيـ ،كمكضح الطريق لؤلمػـ ،المخصػكص ججكامػع الكمػـ ،المبعػكث
إلػػى جمي ػػع العػػر كالعج ػػـ ،خػػاتـ الرس ػػل كاألنجي ػػاء ،كسػػيد النجب ػػاء كاألكليػػاء ،المتصػ ػ

كالكفاء ،كبعد:

كالعقػػكؿ ،كال ارتيػػا

ال خػػبلؼ جػػيف أكلػػي األلبػػا

بالص ػػدؽ

عنػػد َذ ِكي المعػػارؼ كالمحصػػكؿ ،أف العمػػـ

الشرعي مف أشرؼ العمكـ َق ْد اًر ،كأحسنيا ذك اًر ،كأكمميا نْفعػاً ،كأعظميػا أجػ اًر ،كالفقػو اإلسػبلمي مػف
أىػػـ ميػػاديف العمػػكـ الشػػرعية؛ ألنػػو يبلمػػس جكانػ الحيػػاة كمشػػكبلتيا ،كيبحػػث فػػي أفعػػاؿ المكمفػػيف
كفيما يستجد مػف حػكادث كمممػات؛ ليكػكف العجػد عمػي بصػيرة فػي عبادتػو؛ كلػذلؾ انجػرأ ليػذا العمػـ

أفاضل الناس مف العمماء؛ ليجينكا لمناس ما نػزؿ هللا عمػى رسػكلو ( ،)ككػاف مػف ىػؤالء األعػبلـ،
اإلمػػاـ مالػػؾ جػػف أنػػس كاإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ىػػذا اإلمػػاـ الفػػذ ،الػػذي كػاف لػػو فضػػل فػػي

نشر الفقو اإلسبلمي؛ كلذلؾ كقع االختيار عميو في ىػذه الد ارسػة؛ لبحػث مػا قػرره كاختػاره مػف آراء
في كتا ِ ِ
كي
ّ
الد َيات ،ثػـ عرضػيا عمػى المػذاى الفقييػة األربعػة ،كمػف ثػـ مناقشػتيا؛ لتػرجيح مػا َقػ َ
دليمػػو كاسػػتقامت مناقشػػتو ،كقػػد اخت ػار الباحػػث البحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة تحػػت عن ػكاف ( :اختيػػارات
ِ
الدي ِ
ات ).
اإلماـ
بف الحسف الشيباني الالقيية مف خ ؿ روايتو لموطأ اإلماـ مالؾ في كتاب ّ َ
أوالً :طبيعة الموضوع:
المكضػكع عبػارة عػف د ارسػة فقييػة مقارنػة ،الختيػارات اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف الشػيباني،
كمقارنتيا بالمذاى

الفقيية األربعة ،ثـ مناقشتيا كترجيح ما دؿ عميو الدليل األقكأ.

ثانياً :أىمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظير أىمية المكضكع كأسبا

اختياره مف خبلؿ ما يأتي:

 -1مكانة اإلماـ دمحم جف الحسف ،كعظـ قدره ،كعمك كعبو فػي العمػـ ،كدكره فػي نشػر الفقػو الحنفػي
كتدكينو ،حافز شجع الباحث لمكتابة في ىذا المكضكع.

 -2تكم ػػف أىمي ػػة البح ػػث ،ف ػػي أن ػػو يجم ػػع اختي ػػارات اإلم ػػاـ دمحم ج ػػف الحس ػػف ف ػػي كت ػػا
كدراستيا كمقارنتيا مع المذاى

الفقيية.

 -3أىمية الحديث عف الديات؛ لدكرىا في حل النزاعات كارتباطيا الكثيق بالكاقع.
 -4تنمية الممكة الفقيية كالمناظرة كترجيح األقكاؿ.
 -5خدمة كتا

المكطأ كالتعري

بو كبمؤلفو كباإلماـ دمحم جف الحسف راكي المكطأ.
ز

ال ػ ِػدي ِ
ات،
َّ

ثالثاً :الدراسات السابقة:

بعد البحث كالسؤاؿ ،لـ أعثر عمى مف كت

في ىذا العنكاف بالتحديػد ،كلكػف ىنػاؾ مػف تنػاكؿ

مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ جركايػػة اإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف بالشػػرح كالتحقيػػق فقػػه ،كىػػك العبلمػػة عجػػد الحػػي

كنػػكي مػػف خػػبلؿ كتابػػو (التعميػػق الممجػػد عمػػى مكطػػأ دمحم) ،كىنػػاؾ رسػػالة ماجسػػتير فػػي جامعػػة
الم َ
األزىػػر بعن ػكاف (مسػػائل الػ ِػدي ِ
ات كالقصػػاص مػػف كتػػا الحجػػة عمػػى أىػػل المدينػػة لئلمػػاـ دمحم جػػف
َّ
الحسف الشيباني دراسة فقيية مقارنة) لمباحث :جميل كليد األغا ،كلكني لـ أجد –فػي حػدكد بحثػي
كاطبلعػػي -مػػف تنػػاكؿ د ارسػػة اختيػػارات اإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني الفقييػػة مػػف خػػبلؿ ركايتػػو
ِ
الدي ِ
ات دراسة فقيية مقارنة.
لمكطأ اإلماـ مالؾ في كتا ّ َ
ىػػذا العمػػل جػػاء جػػزءاً مػػف مشػػركع اختارتػػو كميػػة الش ػريعة؛ لد ارسػػة اختيػػارات اإلمػػاـ دمحم جػػف

الحسف الشيباني مف خبلؿ ركايتو لمكطأ اإلماـ مالؾ ،ككنت جزءاً مف ىذا العمل المبارؾ.
رابعاً :خطة البحث:
تتأل

خطة البحث مف بعد المقدمة كالفصل التمييدي :مف فصميف ،كخاتمة.

كقد جاءت خطة البحث عمى النحك اآلتي:

المقدمػػة :كتشػػتمل عمػى طجيعػػة المكضػػكع ،كأىميتػػو ،كأسػػبا

اختيػػاره ،كالد ارسػػات السػػابقة ،كخطػػة

البحث ،كمنيجو.

الالصل التمييدي :ترجمة اإلماميف مالؾ والشيباني والتعريف بالموطأ ،كفيو ثبلثة مباحث:
المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس ،كفيو أربعة مطال :

المطم

األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.

المطم

الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطم

الرابع :ثناء العمماء عميو.

المطم

األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.

المطم

الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.

المطم

الرابع :ثناء العمماء عميو.

المطم

الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ

المطم

بف الحسف الشيباني ،كفيو أربعة مطال :

الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المبحث الثالث :التعريف بكتاب الموطأ برواية اإلماـ
المطم

المطم

األكؿ :سج

تألي

المكطأ كمكانتو.

بف الحسف الشيباني ،كفيو مطمباف:

الثاني :نجذة عف منيجي اإلماميف مالؾ كدمحم في المكطأ.
س

الالصل األوؿ :اختيارات اإلماـ

دوف النالس ،كفيو تمييد كمبحثاف:

بف الحسف في بعض المسائل المتعمقة بدية الجناية عمى ما

التمييد :تعريف الدية وأدلة مشروعيتيا وحكمتيا ،كفيو ثبلثة مطال :

المطم

األكؿ :تعري

المطم

الثالث :الحكمة مف تشريع الدية.

المطم

األكؿ :دية الشفتيف.

المطم

الثالث :دية العيف القائمة.

المطم

األكؿ :دية مكضحة الكجو.

المطم

الثاني :جرح العجماء.

المطم

الدية.

الثاني :أدلة مشركعية الدية.

المبحث األوؿ :دية الشالتيف واألسناف والعيف القائمة ،كفيو ثبلثة مطال :
المطم

الثاني :دية السف إذا اسكدت.

المبحث الثاني :دية الجروح ،كفيو مطمباف:

الالصل الثاني :اختيارات اإلماـ

النالس ،كفيو مبحثاف:

بف الحسػف فػي بعػض المسػائل المتعمقػة بديػة الجنايػة عمػى

المبحث األوؿ :أصوؿ الدية ومقدارىا ،كفيو ثبلثة مطال :
المطم

األكؿ :أصكؿ الدية.

المطم

الثالث :مقدار دية العمد كشجيو.

المطم

األكؿ :النفر يجتمعكف عمى قتل كاحد.

المطم

الثاني :دية الخطأ.

المبحث الثاني :قتل الجماعة بالواحد وما يجب بالقسامة ،كفيو مطمباف:
المطم

الثاني :ما يج

الخاتمة :وتشتمل عمى:

بالقسامة.

أ -أىـ النتائج كالتكصيات.

 -الفيارس كتحتكي عمى:

 -1فيرس اآليات القرآنية.
ِ -2فيرس األحاديث النجكية.
ِ -3فيرس اآلثار.
 -4فيرس المصادر كالمراجع.
ش

خامساً :منيج البحث:

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي في ىذا البحث ،كسار فيو كفق اإلجراءات اآلتية:

 -1قػػراءة كتػػا

الػػديات مػػف مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ جركايػػة اإلم ػاـ دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كجمػػع

اختيارات اإلماـ دمحم في ىػذا الكتػا  ،كمػف ثَػـ عرضػيا عمػى المػذاى
كمناقشاً لآلراء كمرجحاً ما قكي دليمو.
 -2الرجكع إلى المصادر األصمية لمذاى

الفقييػة األربعػة مكتفيػاً جيػا،

الفقياء؛ لتكفير مادة المكضكع.

 -3عزك اآليات إلى سكر القرآف الكريـ مع ذكر رقـ اآلية ككتاجتيا ججان
 -4عزك األحاديث إلى ِ
مظانيا كتخريجيا كالحكـ عمييا ،كذلؾ كاآلتي:
ّ
أ -الجدء جذكر اسػـ الكتػا  ،ثػـ اسػـ المؤلػ حسػ شػيرتو ،ثػـ الكتػا

النص.
كالبػا

الػذي كرد فيػو

الحديث ،ثـ رقـ المجمد كرقـ الصفحة ،ثـ رقـ الحديث ،ثـ الحكـ عمى الحديث.

 -إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما ،يكتفي الباحث جنيراده دكف الحكـ عميو.

ت -إذا كاف إسناد الحديث صحيحاً ،يكتفي الباحث بػالقكؿ( :إف رجالػو ثقػات) دكف أف يعػزك
إلى المصدر.

ث -كاذا ك ػػاف إس ػػناده حس ػػناً أك ض ػػعيفاً ،ي ػػذكر الباح ػػث س ػػج
كالمرجع مف كت

العمل كالرجاؿ ،كغالباً كت

الض ػػع

اجف حجر العسقبلني.

م ػػع ذك ػػر المص ػػدر

ج -إذا قػػاؿ الباحػػث" :الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي فػػبلف" ،ففػػي ىػػذه الحػػاؿ يكػػكف إسػػناد
ػاء عمػ ػػى صػ ػػحة اإلسػ ػػناد كعدالػ ػػة رجالػ ػػو -إال أنػ ػػو مكقػ ػػكؼ عمػ ػػى
الحػ ػػديث صػ ػػحيحاً -جنػ ػ ً
الصحاجي؛ أي :أف الصحاجي لـ ينسبو إلى النجي ( ،)كاذا كاف ىناؾ ضع فػي إسػناد
الحديث يجينو بعد أف يذكر أف الحديث مكقكؼ.

ح -كاذا قػػاؿ" :الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي فػػبلف" ،ففػػي ىػػذه الحػػاؿ يكػػكف إسػػناد الحػػديث
صحيحاً إلى التابعي ،كلكنو ضعي

إلى ما بعد التابعي؛ ألنػو أضػي

إلػى التػابعي كخػبل

عف قرينة تدؿ عمى رفعو أك كقفو ،كقد يككف ىػذا التػابعي ركاه عػف تػابعي آخػر؛ أي :أنػو

حديث مقطكع ضعي

كلكف يستأنس بو ،كاذا كاف ىنػاؾ ضػع

آخػر فػي إسػناد الحػديث

يجينو بعد أف يذكر أف الحديث مكقكؼ.

 -5التعريػ ػ

بالمص ػػطمحات الػ ػكاردة ف ػػي البح ػػث ،كك ػػذلؾ إيض ػػاح الغم ػػكض ف ػػي بع ػػض األلف ػػا ،

بالرجكع إلى المعاجـ ككت

الفقو المختصة.

كاسػػـ مؤلفػػو ثػػـ الجػػزء كرقػػـ الصػػفحة،

 -6اعتمػػد الباحػػث التكثيػػق فػػي الحاشػػية جػػذكر اسػػـ الكتػا
كفػػي نيايػػة البحػػث يكػػكف تكثيػػق الم ارجػػع كػػامبلً ،كقػػد ُرِتَّج ػت الم ارجػػع ضػػمف أقسػػاـ ،مػػثبلً :الق ػرآف
الكريـ كعمكمو ،الحديث الشري كعمكمو ،الفقو ...إلخ ،مع ترتي كل قسـ حس حػركؼ المعجػـ

( ترتيباً ىجائياً ).

ص

 -7بالنسبة لكجو الداللة ،كسػج

االخػتبلؼ ،قػاـ الباحػث جتكثيػق المصػادر التػي أخػذىا منػو ،كمػا

لـ يكف ىناؾ تكثيق كاف ىذا مف فيمو كصياغتو.

 -8كقػػد اقتصػػر البحػػث عمػػى اختيػػارات اإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني فػػي كتػػا

كانت فييا دراسة فقيية مقارنة جيف المذاى  ،كلـ يتعرض لما أجمعت عميو المذاى
طجيعة البحث دراسة مقارنة ،كال حاجة لذكرىا ىنا.

 -9سار الباحث كفق ترتي

معيف ،كلـ يتقيد جترتي

نظر لكحدة المكضكع.
المكطأ؛ اً

 -10كسيككف المنيج في عرض المسائل الفقيية ،عمى النحك اآلتي:
أ -كتابة الحديث في أكؿ المسألة.
 -صكرة المسألة.

ت -تحرير محل النزاع.
ث -سج

ج -مذاى

االختبلؼ.

الفقياء ،كسيتـ االقتصار عمى المذاى

ح -اختيار اإلماـ دمحم جف الحسف الشيباني.
خ -أدلة المذاى .

د -مناقشة أدلة المذاى .

ذ -الترجيح مع جياف مسكغاتو.

ض

الػػديات ،التػػي

الفقيية األربعة.

األربعة؛ ألف

الالصل التمييدي
ترجمة اإلماميف مالؾ والشيباني والتعريف بالموطأ
كفيو ثبلثة مباحث:
المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ جف أنس.
المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم جف الحسف الشيباني.
المبحث الثالث :التعري

بكتا

المكطأ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني.

1

المبحث األوؿ
ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس
كفيو أربعة مطال :
المطمب األوؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

2

المطمب األوؿ

اسمو ونسبو ومولده ووفاتو
أوالً :اسمو ونسبو:
ىك اإلماـ العمـ ،شيخ اإلسبلـ ،حجة األمة ،إماـ دار اليجرة ،أجػك عجػد هللا مالػؾ جػف أنػس جػف
اف جف ُخثَ ْي ِل جف عمػرك جػف الحػارث ،كىػك؛ أي:
مالؾ جف أجي عامر جف عمرك جف الحارث جف َغ ْي َم َ
الحارث ذك أَصبح جف عكؼ جف مالؾ جف زيد جف َشد ِاد جػف ُزرعػ َة ،كىػك ِحميػر األَص َػغر ِ
الح ْم َي ِػر لي،
َْ
َْ
ْ ُ
َُْ
()1
َص َب ِح لي ،المدني ،حمي جني تَ ْي ٍـ مف قريش .
ثـ األ ْ
"وأمو ىيَ :عالِ َي ُة ِج ْن ُت َش ِرْي ٍؾ األ َْزِدي ُة.

ض ُر ،أكالد أجي عامر"(.)2
وأعمامو ىـ :أجك ُس َي ْي ٍل نافع ،كأ َُكْي ٌس ،كالربِ ْي ُع ،كالن ْ

جػػده مالػػؾ بػػف أبػػي عػػامر :مػػف كبػػار التػػابعيف كعممػػائيـ ،ركأ عػػف عمػػر كعثمػػاف كطمحػػة
كعائشة كأجي ىريرة كحساف جػف ثاجػت –رضػي هللا عػنيـ -كغيػرىـ ،كىػك أحػد األربعػة الػذيف حممػكا
نعش عثماف ليبلً إلى قجره ،كغسمكه ،كدفنكه ،ركأ عنو :أنس كبو يكنى ،كأجك سييل نافع ،كالربيع،

مات سنة أربع كسبعيف عمى الصحيح(.)3

أبو جده أبو عامر ( :)صحاجي جميل ،شيد المغازي كميا مع النجي ( )خبل جد اًر(.)4
أوالده :كاف لئلماـ مالؾ أربعة أكالد ىـ :يحيى ،كدمحم ،كحماد ،كفاطمة(.)5
ثانياً :مولده:
اختمػ

فػػي تػػاريخ مكلػػده ،فقيػػل سػػنة تسػػعيف ،كقيػػل ثػػبلث كتسػػعيف كقيػػل أربػػع كتسػػعيف ،كقيػػل

خمػػس كتسػػعيف ،كقيػػل سػػت كتسػػعيف ،كقيػػل سػػبع كتسػػعيف لميج ػرة ،كالصػػحيح أنػػو كلػػد سػػنة ثػػبلث

كتسعيف لميجرة في المدينة النجكية ،عاـ مكت أنس خادـ رسكؿ هللا (.)6()

) )1انظ ػػر :س ػػير أع ػػبلـ الن ػػببلء لم ػػذىجي( ،)48/8الطبق ػػات الكج ػػرأ الج ػػف س ػػعد( ،)465/5كفي ػػات األعي ػػاف الج ػػف
خمكاف( ،)135/4الديباج الجف فرحكف(.)82/1

) )2سير أعبلـ النببلء لمذىجي(.)49/8

) )3انظر :الديباج الجف فرحكف( ،)85/1التحفة المطيفة لمسخاكي(.)401/2
) )4انظر :الديباج الجف فرحكف(.)85/1
) )5انظر :الديباج الجف فرحكف(.)86/1

) )6انظر :سير أعبلـ النببلء لمذىجي( ،)71/8الديباج الجف فرحكف( ،)88/1تذكرة الحفا لمذىجي(.)157/1
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ثالثػاً :وفاتػػو :اختمػ

فػػي تػػاريخ كفاتػػو كالصػػحيح أنيػػا كانػػت يػػكـ األحػػد لتمػػاـ اثنػػيف كعشػريف

يكم ػاً مػػف مرضػػو صػػجيحة أربػػع عش ػرة مػػف ربيػػع األكؿ سػػنة تسػػع كسػػبعيف كمائػػة بالمدينػػة ،كدفػػف

بالبقيع( ،)1ججكار إجراىيـ كلد النجي (.)2()

المطمب الثاني

نشأتو وصالاتو وأخ قو

أوالً :نشػػػػأتو :نش ػػأ اإلم ػػاـ مال ػػؾ ف ػػي جي ػػت اش ػػتغل بعم ػػـ الح ػػديث كاس ػػتطبلع اآلث ػػار كأخب ػػار
الصػػحابة كفتػػاكييـ ،فجػػده مالػػؾ جػػف أجػػي عػػامر كػػاف مػػف كبػػار التػػابعيف كعممػػائيـ ،كقػػد ركأ عػػف

مجمكعة مف الصحابة ،أما أجػكه أنػس فمػـ يكػف اشػتغالو بالحػديث كثيػ اًر؛ ألنػو لػك كػاف لػو شػأف فيػو
لكػػاف اإلمػػاـ مالػػؾ أكؿ مػػف ركأ عنػػو ،إذ لػػـ يثجػػت عنػػو إال حػػديث ُشػػؾ فػػي صػػحتو ،كميمػػا كػػاف
كجػ ِّػده غنػػاء ،كيكفػػي مقػػاميـ فػػي العمػػـ لتكػػكف األسػرة مػػف األسػػر
ػاؿ أجيػػو مػػف العمػػـ ففػػي أعمامػػو َ
حػ ُ
ض ُر جف أنس مبلزماً لمعمماء يتمقى منيـ كيأخذ عنيـ(.)3
المشيكرة بالعمـ ،كقد كاف أخكه الن ْ
كقد حفظ اإلماـ مالؾ القرآف الكريـ منذ الصغر ،ثـ اتجو بعػد ذلػؾ إلػى حفػظ الحػديث ،كاقتػرح

عمى أىمو أف يذى

"قمت ألمي :أذى

إلى مجالس العمماء؛ ليكت

فأكت

العمـ كيدرسو ،فذكر ذلؾ ألمو ،قاؿ اإلماـ مالؾ:

العمـ؟ فقالت تعاؿ فالبس ثيا

كقاؿ رحمو هللا :كانت أمي تعممني كتقكؿ لي اذى

قاؿ عجد الرحمف جف القاسـ" :أفضى بمالؾ طم

ثـ مالت عميو الدنيا بعد"(.)5

العمـ  ،...ثـ قالت :اذى

فاكت

اآلف،

إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو قجل عممو"(.)4
العمـ إلى أف نقػض سػق

جيتػو فبػاع خشػبو،

ثانياً :صالاتو" :قاؿ أجك عاصـ -أحمػد جػف َجػكاس :-مػا أريػت محػدثاً أحسػف كجيػاً مػف مالػؾ،

كقاؿ عيسى جف عمر المديني :ما رأيت قه جياضاً كال حمرة أحسف مف كجو مالؾ ،كال أشد جياض
ؼ كاسماعيل كالشافعي كبعضيـ يزيػد عمػى
ثك منو ،ككصفو غير كاحد مف أصحابو ،منيـ ُم َ
ط ِّر ُ
بعض ،قالكا :كاف طكيبلً جسيماً( )6عظيـ اليامة أجيض الرأس كالمحية شديد الجيػاض إلػى الصػفرة،
) )1البقيع :بفتح ّأكلو ،ككسر ثانيو ،كعيف ميممػة :ىػك بقيػع الغرقػد ،مقجػرة أىػل المدينػة[ .انظػر :معجػـ مػا اسػتعجـ
مػ ػػف أسػ ػػماء الػ ػػببلد كالمكاضػ ػػع لؤلندلسػ ػػي( ،)265/1م ارصػ ػػد االطػ ػػبلع عمػ ػػى أسػ ػػماء األمكنػ ػػة كالبقػ ػػاع لمبغػ ػػدادي
(.])213/1

) )2انظ ػ ػػر :كفي ػ ػػات األعي ػ ػػاف الج ػ ػػف خمك ػ ػػاف ( ،)138/4س ػ ػػير أع ػ ػػبلـ الن ػ ػػببلء لم ػ ػػذىجي( ،)130/8ال ػ ػػديباج الج ػ ػػف
فرحكف( ،)133/1الطبقات الجف خياط( ،)479ترتي

) )3انظر :مالؾ حياتو كعصره ألجي زىرة (.)30-29
) )4ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)119/1

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)130/1الديباج الجف فرحكف(.)98/1

) )5ترتي
)َ )6ج ِسيماً :أي عظيماً[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])99/12

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)131-130/1الديباج الجف فرحكف(.)98/1
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()2

()1
َشػػـ
َعػ َػي َف  ،حسػػف الصػػكرة أصػػمع أ َ
أْ
يأخػػذ إطػػار شػػاربو كال يحمقػػو كال يحفيػػو كيػػرأ خمف ػو مػػف المثػػل ،ككػػاف يتػػرؾ لػػو َسػ َػجَمتَيف( )3كيحػػتج
بفتمػػة( )4عمػػر لشػػاربو ،إذا ىمػػو األمػػر"( ،)5كقػػاؿ مصػػع الزبيػػري" :كػػاف مالػػؾ مػػف أحسػػف النػػاس

عظػػيـ المحيػػة تاميػػا ،تجم ػ صػػدره ذات سػػعة كطػػكؿ ،ككػػاف

كجياً كأحبلىـ عيناً كأنقاىـ جياضاً كأتميػـ طػكالً فػي جػكدة جػدف"( ،)6كقػاؿ عجػد الػرحمف جػف ميػدي:
"ما رأيت أعقل مف مالؾ جف أنس"( ،)7ككاف -رحمو هللا -سريع الحفظ ،قكي الذاكرة ،حريصاً عمى

طم

العمـ ،كاعياً لما يستمع إليو ،فقد حفظ أربعيف حديثاً بمجرد أف سمعيا لمرة كاحػدة مػف شػيخو
الزىػري ،كلمػا أعادىػا عميػو قػاؿ لػو شػيخو" :قػـ فأنػت مػف أكعيػة العمػـ ،أك

دمحم جف مسمـ جف شيا

قاؿ :إنؾ لنعـ المستكدع لمعمـ"(.)8

ثالثػاً :أخ قػػو :فيػػي أخػػبلؽ العػػالـ الربػػاني ،اإلمػػاـ الػػكرع ،فقػػد كػػاف أحسػػف النػػاس خمقػاً كأدبػاً؛

ينيل الناس مف أدبو كعممو ،قاؿ عجد هللا جف كى " :الذي تعممنػا مػف أد

مالػؾ أكثػر ممػا تعممنػا

مف عممو"( ،)9كقاؿ زياد جف يكنس" :كاف كهللا مالؾ أعظـ الخمق مػركءة كأكثػرىـ صػمتاً ،ككػاف إذا

جمس جمسة ال ينحل منيا حتى يقكـ كرأيتو كثير الصمت قميل الكبلـ متحفظاً لمسانو"(.)10

مف ىيبة مالػؾ كال أتػـ عقػبلً كال أشػد

كقاؿ عجد الرحمف جف ميدي" :ما رأت عيناي أحداً أىي
تقكأ كال أكفر دماغاً مف مالؾ"( ،)11كقاؿ عجد هللا جف المبارؾ" :كاف مالؾ أشد الناس مػدارة لمنػاس
كترؾ ما ال يعنيو"(.)12

1
ِ
العَي ِف"[ .لساف العر الجف منظكر(.])302/13
) ) " َر ُج ٌل أ ْ
العيفَ ،جِّي ُف َ
َعَي ُفَ :كاس ُع َ
) )2الش ػػمـ :ارتف ػػاع َقص ػػب ِة األَنػ ػ كحس ػػنيا ك ِ
اؼ األ َْر َنب ػ ِػة َقمِ ػػيبلً[ .انظ ػػر :لس ػػاف الع ػػر الج ػػف
اء أَعبلى ػػا كِاشػ ػر ُ
ُ َ َ
ُْ ُ َ ْ
اس ػػت َك ُ
َُ
منظكر(.])327/12
3
ِ
يل :السَجمة َما َعَمى الش ِار ِ ِم َف الش َػع ِر،
) ) السَجَمةَ :ما َعَمى ّ
الشَفة ُ
العْميا م َف الش ْع ِر َي ْج َم ُع الشارَبيف َك َما َج ْيَن ُي َماَ ،كِق َ
ط َرفو[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])322-321/11
يل َ
َكِق َ
4
ككف ْتػػل َ ِ
الفِتيمػػةَ :مػػا فتْمتػػو َجػ ْػي َف
الفِتيػػل ك َ
ػاؿَ :ف َتمػػو أَي صػ َػرفو كَلػ َػكاه ،ك َ
ػي الشػ ْػي ِء َكَمّيِػػؾ اْل َح ْجػ َػل َ
)) َ
الف ْتػػلَ :لػ ل
الفتيمػػةُ ،يَقػ ُ
الفِتيل ما َي ْخ ُرُج ِم ْف َج ْي ِف ِ
اإلصبعيف ِإذا فتْمتيما[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])514/11
يلَ :
أَصابعؾَ ،كِق َ
َ
) )5ترتيػ المػػدارؾ لمقاضػػي عيػػاض( ،)121-120/1كانظػػر :سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذىجي( ،)70/8الػػديباج الجػػف

فرحكف(.)90/1

) )6ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)121/1سير أعبلـ النببلء لمذىجي( ،)70/8الديباج الجف فرحكف(.)90/1

( (7تاريخ بغداد لمخطي
( (8ترتي
) )9ترتي

البغدادي( ،)263/9تيذي

الكماؿ لممزي(.)493/12

المدارؾ لمقاضي عياض(.)134/1
المدارؾ لمقاضي عياض(.)127/1

) )10المرجع نفسو(.)127/1
) )11المرجع نفسو(.)127/1
) )12المرجع نفسو(.)128/1
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المطمب الثالث

حياتو العممية ومؤلالاتو
عند الحديث عف حياة اإلماـ مالؾ العممية ،الجد مف ذكر شيكخو ،كتبلميذه ،كجمكسو لمتعمػيـ،

كمؤلفاتو.

أوالً :شػػيوخو :أدرؾ اإلمػػاـ مالػػؾ مػػف الشػػيكخ مػػا لػػـ يدركػػو أحػػد بعػػده ،فقػػد أدرؾ مػػف التػػابعيف
نف اًر كثي اًر ،كأدرؾ مف تابعييـ نف اًر أكثر ،كاختار منيـ مف ارتضاه لدينو كفيمو كقيامو بحق الركاية
كشركطيا ،كسكنت نفسو إليو ،كترؾ الركايػة عػف أىػل ِديػف كصػبلح ال يعرفػكف الركايػة ،فكػاف مػف

أخذ عنيـ تسع مائة شيخ :ثبلث مائة مف التابعيف ،كست مائة مف تابعييـ(.)1

كمف أشير شيكخو :عجد الرحمف جف ىرمز ،كنافع مكلى اجف عمر ،كدمحم جف مسػمـ جػف شػيا
الزنػ ِ
ػاد عجػػد هللا جػػف َذ ْكػ َػكاف،
الزىػػري ،كعجػػد الػػرحمف جػػف القاسػػـ جػػف دمحم جػػف أجػػي بكػػر الصػػديق ،كأجػػك ِّ َ
كأيك جف أجي تميمة السختياني ،كربيعة جف أجي عجد الرحمف ،كدمحم جف عجد الرحمف جف نكفػل جػف

األسكد ،كعائشة جنت سعد جف أجي كقاص ،كعامر جف عجد هللا جف الزبير جف العكاـ ،كثكر جػف زيػد
ِ
الد ِيمي ،كزيد جف أسمـ ،كحميد الطكيل ،كىشاـ جػف عػركة ،كاجػراىيـ جػف أجػي عجمػة المقدسػي ،كيحيػى
ّ ّ
اجف سعد األنصػاري ،كغيػرىـ(– )2كقػد ذكػرىـ اإلمػاـ الػذىجي بالتفصػيل بعػدد األحاديػث التػي ركاىػا
عف كل كاحد منيـ كسطره في المكطأ.)3(-

ثانياً :ت ميذه ومف روى عنو :لقد كاف لمككث اإلماـ مالؾ في المدينة األثر الكجير في نشر

ػدد كجي ٌػر ،ككػاف مػػف أشػير تبلميػػذه:
كرَكأ عنػو عػ ٌ
عممػو كمذىبػو ،كقػػد تتممػذ عمػػى يديػو خمػق كثيػػر َ
اإلمػػاـ الشػػافعي ،كاإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كغيػػرىـ الكثيػػر( ،)4كأمػػا مػػف َحػػد َث عنػػو مػػف
شيكخو :فعمو أجك ُس َي ْي ٍل ،كيحيى جف أجي كثير ،كاجف شيا الزىري ،كيحيػى جػف سػعيد ،كيزيػد جػف
الي ِاد ،كزيد جف أجي أ َُن ْي َسة ،كعمرك جف دمحم جف زيد كغيرىـ(.)5
َ
ثالثاً :جموسو لمتعميـ:

كحد َث عنو جماعة
تأىل اإلماـ مالؾ لمفتكأ كجمس لئلفادة كالتعميـ كلو إحدأ كعشركف سنةَ ،
كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ ،ككاف مجمسو في المسػجد النجػكي الشػري  ،كىػك المكػاف الػذي كػاف

) )1انظر :مالؾ جف أنس لعجد الغني الدقر(.)61
) )2انظر :تيذي

الكماؿ لممزي( ،)106-93/27مالؾ جف أنس لعجد الغني الدقر(.)62-61

) )3انظر :سير أعبلـ النببلء لمذىجي(.)52-49/8

) )4ذكر الػذىجي أف الػركاة عػف مالػؾ يقػار عػددىـ ألفػاً كأربػع مائػة[ .انظػر :سػير أعػبلـ النػببلء لمػذىجي(،)52/8
تيذي الكماؿ لممزي(.])110-107/27
) )5انظر :سير أعبلـ النببلء لمذىجي(.)52/8
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يجمػس فيػو عمػر جػف الخطػػا

لمشػكرأ كالحكػـ ،كلػـ يفارقػو فػػي دركسػو حتػى مػرض بسػمس الجػػكؿ،

فبعد مرضو انتقل درسو إلى جيتو( ،)1قاؿ اإلماـ مالؾ" :ليس كل مف أحػ

أف يجمػس فػي المسػجد

لمحديث كالفتيا جمػس ،حتػى يش ِ
ػاكر فيػو أىػل الصػبلح كالفضػل كأىػل الجيػة مػف المسػجد ،فػنف رأكه
لذلؾ أىبلً جمس ،كما جمست حتى شيد لي سبعكف شيخاً مف أىل العمـ أني لمكضع لذلؾ"(.)2

رابعاً :مؤلالاتو:

 -1المكطأ ،كىك كتا

جميل في الفقو كالحديث ،اشتير بو اإلماـ مالؾ.

 -2رسالتو في القدر ،كالرد عمى القدرية ،إلى اجف كى .
 -3كتابو في النجكـ ،كحسا
البا  ،كجعمكه أصبلً.

 -4رسالتو في األقضية ،كت

مدار الزماف كمنازؿ القمر ،كىك كتا

اعتمػد عميػو النػاس فػي ىػذا

جيا إلى بعض القضاة عشرة أجزاء.

 -5رسالتو المشيكرة في الفتكأ ،أرسميا إلى أجي غساف دمحم جف مطرؼ.
 -6رسالتو المشيكرة إلى ىاركف الرشيد في اآلدا

كالمكاعظ.

 -7رسالتو إلي الميث جف سعد في إجماع أىل المدينة.

 -8كتابو في التفسير لغري القرآف الذي يركيو عنػو خالػد جػف عجػد الػرحمف المخزكمػي ،كقػد ُركي
عػف أجػػي العبػػاس السػراج النيسػػاجكري أنػػو قػػاؿ" :ىػذه سػػبعكف ألػ مسػػألة لمالػػؾ" ،كأشػػار إلػػى كتػ
منضدة عنده كتجيا.
 -9كقد ُنس

ِ
الس َير) مف ركاية اجف القاسـ عنو(.)3
إلى اإلماـ مالؾ كتاباً ُيسمى ( ّ
المطمب الرابع
ثناء العمماء عمى اإلماـ مالؾ بف أنس

ذكر العمماء في مناق

اإلماـ مالؾ ما يطكؿ ذكره؛ لغ ازرة عممو كأمانتو ،كثقتو ،كاتباعو لمسنة

ككرعػػو كتعظيمػػو حػػديث رسػػكؿ هللا ( ،)كاقتػػداء األكػػاجر بػػو فػػي حياتػػو كبعػػد مماتػػو ،كشػػيادة أىػػل
العمـ كالصبلح لو باألمانة كالصدؽ كالثبات في األمكر ،كمف أقكاؿ العمماء في ذلؾ:

 -1قػػاؿ عنػػو اإلمػػاـ الشػػافعي" :مالػػؾ أسػػتاذي كعنػػو أخػػذت العمػػـ ،كمػػا أحػػد أمػ ّػف عمػػي مػػف مالػػؾ،
كجعمت مالكاً حجة جيني كبيف هللا ،كاذا ذكر العمماء فمالؾ النجـ الثاق  ،كلـ يجم أحد مجم مالػؾ

ف ػػي العم ػػـ؛ لحفظ ػػو كاتقان ػػو كص ػػيانتو ،كق ػػاؿ :العم ػػـ ي ػػدكر عم ػػى ثبلث ػػة :مال ػػؾ كالمي ػػث كس ػػفياف ج ػػف
عيينػة"( ،)4كقػػاؿ" :مالػؾ كسػػفياف قرينػاف كمالػػؾ الػنجـ الثاقػ  ،كقػاؿ :لػكال مالػؾ كاجػػف عيينػة لػػذى

) )1انظر :مالؾ حياتو كعصره ألجي زىرة( ،)50-49مالؾ جف أنس لعجد الغني الدقر(.)52-51
) )2ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)142/1

) )4ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)76/1سير أعبلـ النببلء لمذىجي( ،)94/8الديباج الجف فرحكف(.)74/1

) )3انظر :ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)94-90/2الديباج الجف فرحكف(.)126-124/1
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عمػػـ الحجػػاز"( ،)1كقػػاؿ" :إذا جػػاء األثػػر فمالػػؾ الػػنجـ"( ،)2كقػػاؿ" :كػػاف دمحم جػػف الحسػػف إذا حػػدث
بالعراؽ عف مالؾ امتؤل منزلو حتى يضيق جيـ المكضع"(.)3

 -2كقاؿ اإلماـ أحمد جف حنجل" :مالؾ سػيد مػف سػادات أىػل العمػـ كىػك إمػاـ فػي العمػـ كالفقػو ،ثػـ

كمف مثل مالؾ متبع آلثار مػف تقػدـ مػع عقػل كأد ؟ مسػانيد مالػؾ أشػير مػف أف تػذكر كىػك
قاؿَ :
النجـ الثاق في أىل النقل"( ،)4كقاؿ" :ىك إماـ في الحديث كالفقو"(.)5
 -3كقػػاؿ اإلمػػاـ النػػككي" :أجمعػػت طكائ ػ

العممػػاء عمػػى إمامػػة مالػػؾ ،كجبللتػػو ،كعظػػيـ سػػيادتو،

كتججيمو ،كتكقيره ،كاإلذعاف لو في الحفظ كالتثجت ،كتعظيـ حديث رسكؿ هللا -صمكات هللا كسبلمو

عميو.)6("-

 -4كقػاؿ اإلمػػاـ الػػذىجي" :كقػد اتفػػق لمالػػؾ مناقػ

العمػر كعمػك الركايػة ،كثانيتيػػا :الػذىف الثاقػ

مػا عممتيػػا اجتمعػػت ألحػد غيػره :أحػػدىا :طػػكؿ

كالفيػػـ كسػعة العمػـ ،كثالثتيػا :اتفػػاؽ األئمػة عمػى أنػػو

حجة صحيح الركاية ،كرابعتيا :إجماع األئمة عمى دينو كعدالتو كاتباعو لمسنف ،كخامستيا :تقدمو

في الفقو كالفتكأ كصحة قكاعده"(.)7

آمػ ُػف عمػػى حػػديث رسػػكؿ هللا ()
 -5كقػػاؿ عجػػد الػػرحمف جػػف ميػػدي" :مػػا بقػػي عمػػى كجػػو األرض َ
ِ
َعَق َل منو"(.)8
مف مالؾ جف أنس ،كال أَُقّد ُـ عميو في صحة الحديث أحداً ،كما رأيت أ ْ
 -6كقاؿ اجف معيف" :مالؾ مف حجج هللا –تعالى -عمػى خمقػو ،إمػاـ مػف أئمػة المسػمميف ،مجتمػع
عمى فضمو"(.)9

 -7كق ػػاؿ بقي ػػة ج ػػف الكلي ػػد" :م ػػا بق ػػي عم ػػى كج ػػو األرض أعم ػػـ بس ػػنة ماض ػػية كال باقي ػػة من ػػؾ ي ػػا

مالؾ"(.)10

 -8كقاؿ أجك عمر يكس

جف عجد هللا جف دمحم جف عجد الجر عف اإلماـ مالؾ" :كاف مف أشد الناس

تركاً لشذكذ العمـ ،كأشدىـ انتقاداً لمرجاؿ ،كأقميـ تكمفاً ،كأتقنيـ حفظاً؛ فمذلؾ صار إماماً"(.)11

) )1ترتي

) )2تيذي
) )3ترتي
) )4ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)150/1
الكماؿ لممزي(.)116/27
المدارؾ لمقاضي عياض(.)34/2
المدارؾ لمقاضي عياض( ،)154/1صفة الصفكة لمجكزي(.)397/1

) )5الديباج الجف فرحكف(.)75/1

) )6مالؾ جف أنس لعجد الغني الدقر(.)4
) )7تذكرة الحفا لمذىجي(.)157/1
) )8الديباج الجف فرحكف(.)110/1
) )9الديباج الجف فرحكف(.)75/1
) )10ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض( ،)76/1سير أعبلـ النببلء لمذىجي( ،)94/8الديباج الجف فرحكف(.)74/1

( (11التمييد الجف عجد الجر(.)65/1
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المبحث الثاني
ترجمة اإلماـ

بف الحسف الشيباني

كفيو أربعة مطال :
المطمب األوؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.
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المطمب األوؿ

اسمو ونسبو ومولده ووفاتو
أوالً :اسمو ونسبو:
العبل َمػ ُة ،فقيػو العػ ارؽ ،إمػاـ أىػل
ىك أجك عجد هللا ،دمحم جف الحسف جػف َف ْرَق ٍػد الش ْػي َب ِان ّيُ ،
الك ْػكِف ّيَ ،
ال ػرأي ،صػػاح اإلمػػاـ أجػػي حنيفػػة ،أصػػمو دمشػػقي( )1مػػف أىػػل قريػػة تسػػمى َح َرْسػػتَا( ،)2كقيػػل :إف

أصػػمو مػػف الجزيػرة( ،)3كأف كالػػده كػػاف فػػي جنػػد أىػػل الشػػاـ ثػػـ قػػدـ كاسػػطاً( ،)4فكلػػد اإلمػػاـ دمحم جيػػا،
كبعد ذلؾ حممو كالده إلى الككفة فنشأ جيا(.)5
كلعل الصػكا

أف أصػمو مػف الجزيػرة مػف منتجػع جنػي شػيباف مػف ديػار ربيعػة ،ثػـ صػار كالػده

في جند الشاـ ،كأقاـ أىمو مرة في َح َرْستَا كمرة بقرية في فمسطيف ،ككمتاىما مف أرض الشػاـ ،كمػف
ىناؾ انتقمكا إلى الككفة( ،)6كفي أثناء إقامة أجكيو جكاسه ألجل ٍ
عمل ،كلد اإلماـ دمحم ثـ عادكا إلى

الككفة ،كبيا كانت نشأتو ،كهللا -تعالى -أعمى كأعمـ(.)7

ثانياً :مولػده :كلػد اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف الشػيباني سػنة اثنتػيف كثبلثػيف كمائػة لميجػرة ،جكاسػه

مف مدف العراؽ(.)8

) )1انظػػر :تػػاريخ بغػػداد لمخطيػ

البغػػدادي( ،)169/2كفيػػات األعيػػاف الجػػف خمكػػاف( ،)184/4مناقػ

اإلمػػاـ أجػػي

حنيفة كصاحجيو لمذىجي( ،)79تاريخ اإلسبلـ لمذىجي( ،)954/4األعبلـ لمزركمي(.)80/6

(َ (2ح َرْستَا :قرية كجيرة عامرة ،في كسه بساتيف دمشق ،عمى طريق حمص[ .انظر :مراصد االطبلع عمى أسػماء
األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])392/1
) )3الجزي ػرة :الم ػراد جيػػا ( :جزيػرة أقػػكر) تقػػع جػػيف دجمػػة كالفػرات ،كىػػي تجػػاكر الشػػاـ ،كسػ ّػميت الجزيػرة؛ ألنيػػا جػػيف
دجمة كالفرات[ .انظر :معجػـ مػا اسػتعجـ مػف أسػماء الػببلد كالمكاضػع لؤلندلسػي( ،)381/3م ارصػد االطػبلع عمػى
أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])331/1

4
ألف جينيػا
) ) انظر :الطبقات الكجرأ الجف سعد( ،)242/7ككاسػه :مدينػة تقػع جػيف بغػداد كالبصػرة ،س ّػميت جػذلؾ؛ ّ
كبيف الككفة  5كـ تقريباً ،كبينيا كبيف البصرة مثل ذلؾ ،كبينيا كبيف المدائف مثل ذلػؾ[ .انظػر :معجػـ مػا اسػتعجـ

م ػػف أسػ ػػماء الػ ػػببلد كالمكاض ػػع لؤلندلسػ ػػي( ،)1363/4م ارصػ ػػد االط ػػبلع عمػ ػػى أسػ ػػماء األمكن ػػة كالبقػ ػػاع لمبغػ ػػدادي

(.])1419/3

) )5انظر :الطبقات الكجرأ الجف سعد( ،)242/7مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)79

(" (6الككفة بالضـ :المصر المشيكر بػأرض باجػل مػف سػكاد العػراؽ ،س ّػميت الككفػة السػتدارتيا أك الجتمػاع النػاس
جيا"[ .مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])1187/3
) )7انظر :جمكغ األماني لمككثري(.)5

) )8انظر :الطبقات الكجرأ الجف سعد( ،)242/7مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)79
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ثالثاً :وفاتو :تػكفي اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف الشػيباني بمدينػة الػري( ،)1سػنة تسػع كثمػانيف كمائػة

لميجرة ،كىك اجف ثماف كخمسيف سنة كدفف جججل طجرؾ(.)2
المطمب الثاني

نشأتو وصالاتو وأخ قو

أوالً :نشػػػأتو :بع ػػد أف كل ػػد اإلم ػػاـ دمحم ج ػػف الحس ػػف الش ػػيباني بمدين ػػة كاس ػػه ،حمم ػػو كال ػػده إل ػػى
الككفػػة ،كبيػػا نشػػأ كترعػػرع( ،)3كيجػػدك أف كجػػكده فػػي الككفػػة كػػاف خيػ اًر لػػو ،حيػػث تربػػى عمػػى مكائػػد
العممػػاء ىنػػاؾ ،كسػػمع مػػف كبػػارىـ كتتممػػذ عمػػى أيػػدييـ ،كلمػػا جم ػ سػػف التمييػػز تعمػػـ الق ػرآف الك ػريـ
ض ػر دركس المغػػة العربيػػة كالركايػػة ،ككانػػت الككفػػة إذ ذاؾ ميػػد العمػػكـ العربيػػة،
كحفظ ػو ،كأخػػذ َي ْح ُ
كدار الح ػػديث كالفق ػػو؛ من ػػذ نزلي ػػا كب ػػار الص ػػحابة كاتخ ػػذىا عم ػػي ج ػػف أج ػػي طالػ ػ ( )عاص ػػمة

الخبلفة ،كلما جم سنو أربع عشػرة سػنة حضػر مجمػس اإلمػاـ أجػي حنيفػة فبلزمػو أربػع سػنيف حتػى

مات اإلماـ أجك حنيفة( ،)4ثـ الزـ بعده اإلماـ أبا يكس
عنيـ الفقو كالحديث ،ثـ رحل إلى المدينة فبلزـ َعالِ َم َيا اإلماـ مالؾ جف أنس ثبلث سنيف ،ثػـ أخػذ
ع ػػف كثيػ ػريف غي ػػره ،حت ػػى أص ػػبح إمامػ ػاً ف ػػي العم ػػـ ،حج ػػة ف ػػي المغ ػػة باتف ػػاؽ أى ػػل العم ػػـ باس ػػتثناء
المتعصجيف ،كتكلى القضاء زمف ىاركف الرشيد ،كانتيت إليػو رياسػة الفق ِػو بػالعراؽ بعػد اإلمػاـ أجػي
ػر فأخػذ
كأخذ عنو ،ككػذلؾ الزـ عممػاء كث اً

يكس (.)5

ثانيػاً :صػػالاتو :كػاف اإلمػػاـ دمحم جػف الحسػػف ذكيػاً ،سػريع الخػػاطر ،قػكي الػػذاكرة ،ذا نفػس كثابػػة
()6
حكػى عنػو
الخُمق لمغاية ،سميناً خفيػ الػركح ،ممتمئػاً صػحة كقػكة ُ ،ي َ
الخْم ِق ك ُ
إلى المعالي ،جميل َ

ذكاء مفرط ،حتى قيل :بأنػو مػف أذكيػاء العػالـ ،كلػو عق ٌػل تػاـ ،ككػاف غزيػر العمػـ ،فصػيح المسػاف،
ٌ
حتى قاؿ عنو اإلماـ الشافعي" :لك أف دمحم جف الحسػف كػاف يكممنػا عمػى قػدر عقمػو مػا فيمنػا عنػو،
فنفيم ُو"(.)7
لكنو كاف يكممنا عمى قدر عقكلنا
ُ

) )1الػ ّػرأ :مدينػػة تقػػع فػػي الطػػرؼ الشػػمالي الشػػرقي مػػف إقمػػيـ الجب ػاؿ ،عمػػى طريػػق السػػاجمة فػػي الع ػراؽ[ .انظػػر:
مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])651/2
) )2انظػػر :الطبقػػات الكجػػرأ الجػػف سػػعد( ،)242/7تػػاريخ بغػػداد لمخطي ػ

البغػػدادي( ،)178/2تػػاج الت ػراجـ الجػػف

ُقطُمكبغػػا( ،)238كطجػػرؾ :قمعػػة عمػػى رأس ججػػل بمدينػػة الػػرّأ ،عمػػى يمػػيف القاصػػد إلػػى خ ارسػػاف ،عمػػى يسػػار ججػػل
الرّأ األعظـ في العراؽ[ .انظر :مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])878/2

) )3انظر :الطبقات الكجرأ الجف سعد( ،)242/7الجكاىر المضية لعجد القادر القرشي(.)526/1
) )4انظر :جمكغ األماني لمككثري(.)5
) )5انظر :تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي( ،)169/2الجكاىر المضية لعجد القادر القرشي( ،)526/1جمكغ األماني

لمككثري( ،)6اإلماـ دمحم جف الحسف لمندكي(.)25-24

( (6انظر :جمكغ األماني لمككثري(.)5

) )7الجكاىر المضية لعجد القادر القرشي(.)528/1
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أيت سميناً أخ ركحاً مف دمحم جف الحسف ،كمػا أريػت أفص َػح منػو،
كقاؿ اإلماـ الشافعي" :ما ر ُ
ػت إذا رأيتػػو يقػ أر الق ػرآف كػػأف القػرآف نػػزؿ جمغتػػو"( ،)1كقػػاؿ " :حممػػت مػػف عمػػـ دمحم كقػػر بعيػػر"(،)2
كنػ ُ

ع ،كال أحسف نطقاً كايراداً مػف دمحم جػف الحسػف"(،)3
كقاؿ" :ما رأيت أعقل ،كال أفقو ،كال أزىد ،كال أ َْكَر َ
كقاؿ" :ما رأيت مجػدناً قػه أذكػى مػف دمحم جػف الحسػف ،كعنػو قػاؿ :كػاف دمحم جػف الحسػف إذا أخػذ فػي
المسػػألة كأنػػو ق ػرآف ينػػزؿ ،ال ُيقػ ِّػدـ حرف ػاً كال يػػؤخره ،كعنػػو قػػاؿ :كػػاف دمحم جػػف الحسػػف يمػػؤل العػػيف
كالقم "( ،)4كقاؿ" :ما رأت عينػاي مثػل دمحم جػف الحسػف ،كلػـ تمػد النسػاء فػي زمانػو مثمػو"( ،)5كقػاؿ:
"سمعت عف دمحم جف الحسف كقر بعير ،كما رأيت رجبلً سميناً أفيـ منو ،قػاؿ :ككػاف إذا تكمػـ ُخيػل

لؾ أف القرآف أنزؿ جمغتو"(.)6

ثالثػاً :أخ قػػو :فيػػي أخػػبلؽ اإلمػػاـ التقػػي الػػكرع ،صػػاح

كمخالفيػػو ،صػػاح

الصػػدر الكاسػػع ،الحمػػيـ عمػػى أق ارنػػو

الخمػػق الرفيػػع ،كالتكاضػػع رغػػـ عمػػك كعبػػو فػػي العمػػـ ،كمنصػػبو فػػي القضػػاء،

ككرمو الفياض عمى الفقراء كالمحتاجيف ،كطمبػة العمػـ المشػتغميف بػو ،فقػد ذكػر المسػطركف لسػيرتو

جػزءاً مػف ىػذه المكاقػ

لئلمػاـ ،منيػا مػا ذكػره تمميػذه أسػد جػف الفػرات عنػدما قػاؿ لػو" :إنػي غريػ ،

قميل التفقو ،كالسماع منؾ نزر( ،)7كالطمبة عندؾ كثيػر فمػا حيمتػي؟ فقػاؿ دمحم :اسػمع مػع العػراقييف
بالنيار ،كقد جعمت لػؾ الميػل كحػدؾ فتجيػت عنػدي كأسػمعؾ ،كقػاؿ أسػد :ككنػت أجيػت عنػده كينػزؿ

إلي ،كيجعل جيف يديو قدحاً فيو الماء ،ثـ يأخذ في القػراءة ،فػنذا طػاؿ الميػل كرآنػي نعسػت مػؤل يػده

كنضح بو عمى كجيي فأنتبو ،فكاف ذلػؾ دأبػو كدأجػي حتػى أتيػت عمػى مػا أريػد مػف السػماع عميػو،

ككػاف دمحم جػف الحسػف يتعيػده بالنفقػػة بعػد أف عمػـ أف نفقتػو نفػدت ،ككػػاف فػي إحػدأ المػرات أعطػػاه
ثمػػانيف دينػػا اًر حينمػػا رآه يشػػر مػػف مػػاء السػػجيل ،كسػػعى فػػي نفقتػػو عنػػدما أراد أسػػد االنصػراؼ مػػف

العراؽ"(.)8

) )1تاريخ بغداد لمخطيػ

البغػدادي( ،)172/2تيػذي

األسػماء كالمغػات لمنػككي( ،)81/1مناقػ

اإلمػاـ أجػي حنيفػة

كصاحجيو لمذىجي(.)80

)- )2كناية عف كثرة العمـ الذي تمقاه مف اإلماـ دمحم[ .-طبقات الفقياء لمشيرازي( ،)135/1كانظر :تاريخ اإلسػبلـ
لمذىجي( ،)954/4الجكاىر المضية لعجد القادر القرشي( ،)528/1فضائل أجي حنيفة الجف أجي العكاـ(.])350

) )3مناق

) )4تيذي
( (5مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)87
األسماء كالمغات لمنككي(.)81/1
الشافعي لمجييقي(.)161/1

( (6الجكاىر المضية لعجد القادر القرشي(.)43/2
7
ِ
يل ِم ْف ُك ِّل َشي ٍء"[ .لساف العر الجف منظكر(.])203/5
) ) "الن ْزر كالن ِزير :اْلَقم ُ
ْ
) )8جمكغ االماني لمككثري( ،)15كانظر :اإلماـ دمحم جف الحسف لمندكي(.)233
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المطمب الثالث

حياتو العممية ومؤلالاتو
عنػػد الحػػديث ع ػػف الحيػػاة العمميػػة لئلم ػػاـ دمحم جػػف الحس ػػف الشػػيباني ،الجػػد م ػػف ذكػػر ش ػػيكخو،

كتبلميذه ،كجمكسو لمتعميـ ،كمؤلفاتو.

أوالً :شيوخو:
استيل اإلماـ دمحم حياتو الفقيية بحضكر حمقات اإلماـ أجي حنيفػة النعمػاف جػف ثاجػت ،فاسػتمع
إليو كأخذ عنو بعض كت

الفقو( ،)1كبعد كفاة اإلماـ أجي حنيفة لزـ اإلماـ دمحم القاضي أبا يكسػ

يعقك جف إجراىيـ كتفقو عمى يديو ،ثـ رحل إلي اإلمػاـ مالػؾ جػف أنػس كسػمع منػو المكطػأ ،فيػؤالء

األئمػػة الثبلثػػة ىػػـ أجػػرز شػػيكخ اإلمػػاـ دمحم ،كىنػػاؾ أئمػػة مشػػيكركف تتممػػذ عمػػي أيػػدييـ مػػنيـ :عجػػد
ِ
الي ْمػ َػد ِاني ،ك ُم ِحػ ّػل جػػف
الممػػؾ جػػف عجػػد العزيػػز جػػف جػػري ٍج الم ِكػ
ػي ،ك ِم ْسػ َػعر جػػف كػ َػدا ِـ ُ ،
كع َمػػر جػػف َذ ّر َ
ّ
ُ َْ َ ّ ّ
ِ
كزَفر جف اْل ُي َذ ْي ِل ،كمالؾ جف ِم ْغ َكؿ ،كُي ْػكُنس جػف
جف َع ْمركُ ،
ُم ْح ِرز الضِّج ّي ،كاأل َْكَزاع ّي عجد الرحمف ُ
أَِجي ِإسحاؽ اليمد ِاني السِجي ِعي ،كسْفياف جف س ِعيد الثكِري ،كداكد الط ِائي ،كالَق ِ
الي َذلِي،
اسـ جف معف
ْ ّ ُ َ
ْ َ
َ ْ ْ ّ َُ
َْ ُ ّ
َ َْ ّ
()2
كب ْكر جف م ِ
اعز اْل ُككِفي ،كجماعة .
َ
َ
ّ
ثانياً :ت ميذه:

ذاع صيت اإلماـ دمحم حتى سارت لو الركباف ،كقصده طمبة العمػـ ،كمػف أشػير مػف سػافر إليػو

كطم العمـ عنده ىك اإلمػاـ دمحم جػف إدريػس الشػافعي ،كغيػره الكثيػر الكثيػر ممػف تتممػذ عمػى يػدي
الكيساني ،كخَم جػف أيػك الع ِ
ػام ِر ّي ،كاجػراىيـ جػف ُرْسػتُـ
ىذا اإلماـ الفذ كمنيـُ :ش َع ْي جف ُسَم ْي َماف َ ْ ّ َ
َ
ِ
ِ
َسػػد جػػف ُفػ َػرات ،كأحمػػد جػػف حفػػص المعػػركؼ بػػأجي حفػػص
المػ ْػرَكز ّي ،ك ُم َعمػػى جػػف منصػػكر الػػراز ّي ،كأ َ
َ
ِ
ِ
يس ػػى ج ػػف أ ََب ػػاف ،كىش ػػاـ ج ػػف ُع َج ْي ػػد هللا ال ػ ّػراز ّي ،كيحي ػػى ج ػػف ص ػػالح
الكجي ػػر ،كعم ػ
ػي ج ػػف َم ْع َج ػػد ،كع َ
َ ّ
ٍ
ِ
اعة التميمػي ،كنصػر جػف زيػاد الن ْي َسػاجكر ّي،
الك َحاظ ّي ،كأجك ُع َج ْيػد القاسػـ جػف َس ّػبلـ ،ك ُم َحمػد جػف َس َػم َ
ُ
ٍ
ِ
الخ َػك ِارْزِمي،
اج العامري ،كَد ُاكد جف ُرَش ْػيد ُ
كَي ْح َيى ُ
كي ،كأحمد جف َح ّ
جف َمع ْي ٍف ،كُفرات جف نصر اْل َي َر ّ
ّ
كالحسػػف جػػف حمػ ِ
ضػ َػرِمي ،كدمحم جػػف ُمَقاتػػل الػ ّػراز ّي ،كاسػػماعيل جػػف تَ ْكَب ػ َة الَق ْزِكْيِنػػي ،ك َعمِػػي جػػف
ػاد الح
َ
ََ
ّ
ّ
َ ْ ّ
ِ
ل
ِ
الك ْيسػاني ،كمكسػى جػف سػميماف
كسى جف نصر الرِاز ّي ،ك ُسَم ْي َماف ْجػف شػعي
َ
ُم ْسم ِـ جف الط ْكس ّي ،ك ُم َ
ّ
الج ْكَز َجاني ،كخمق كثير سكاىـ(.)3
َ
) )1انظر :تاريخ اإلسبلـ لمذىجي(.)954/4
) )2انظ ػػر :ت ػػاريخ بغ ػػداد لمخطيػ ػ

البغػ ػػدادي( ،)169/2ت ػػاريخ اإلس ػػبلـ لمػػػذىجي( ،)954/4لس ػػاف الميػ ػزاف الجػ ػػف

حجر( ،)60/7اإلماـ دمحم جف الحسف لمندكي( ،)53-31جمكغ االماني لمككثري(.)8-6

) )3انظػػر :تػػاريخ بغػػداد لمخطي ػ

البغػػدادي( ،)169/2سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمػػذىجي( ،)135/9لسػػاف المي ػزاف الجػػف

حجر( ،)60/7اإلماـ دمحم جف الحسف لمندكي( ،)82-54جمكغ االماني لمككثري(.)10-9
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ثالثاً :جموسو لمتعميـ:

بعد أف تفقو اإلمػاـ دمحم عمػى يػد كبػار العممػاء ،تككنػت لػو ممكػة فقييػة ،كعمػـ ارسػخ؛ ممػا أىمػو

سف مبكػرة مػف عمػره ،حيػث جمػس لمتػدريس كالفتػكأ فػي مسػجد الككفػة
لمجمكس مجمس العمماء في ٍّ
كىك اجف عشريف سنة(.)1
ثػػـ انتقػػل إلػػى بغػػداد عاصػػمة الدكلػػة العباسػػية ،فسػػكف جيػػا ،كاختم ػ

الحديث كالرأي( ،)2كصن
رابعاً :مؤلالاتو:

الكت

الكثيرة كنشر عمـ اإلماـ أجي حنيفة(.)3

إليػػو النػػاس كسػػمعكا منػػو

لئلماـ دمحم جف الحسف مؤلفات قيمة في الفقو كالحػديث ،كػاف ليػا دكر كجيػر فػي حفػظ المػذى

الحنفي كانتشاره ،كىي عمى النحك اآلتي:

أوالً :كتػػب ظػػاىر الروايػػة :كسػػميت جػػذلؾ؛ ألنيػػا ركيػػت عػػف اإلمػػاـ دمحم جركايػػة الثقػػات ،فيػػي ثاجتػػة
عنو ،إما متكاترة أك مشيكرة ،كىي:

( -1المبسػػو ) أك (األصػػل) كىػػك مػػف أكؿ مصػػنفاتو ،كفيػػو جمػػع آراءه كآراء اإلمػػاميف أجػػي حنيفػػة
كأجي يكس .

( -2الجامع الصغير) في الفقو ،كقد جمع فيو ما ركاه أجك يكس

عف أجي حنيفة.

( -3الجامع الكبير) كقد جمع فيو ما ركاه عف أجي حنيفة بغير كاسطة.

( -4الزيادات) ألفيا بعد الجامع الكجير؛ استدراكاً لما فاتو فيو مف المسائل.

( -5السير الصغير) في العبلقات الدكلية كأحكاـ الجياد ،كيركيو عف أجي حنيفة.

( -6السير الكبير) مف آخر مؤلفاتو ،كيتكمـ فيو عف العبلقات الدكلية ،كأحكاـ الجياد.
ثانياً :كتب تنزؿ منزلة ظاىر الرواية.

( -1الموطأ) ركاه عف اإلماـ مالؾ.

( -2الحجػػػة عمػػػى أىػػػل المدينػػػة) عػػرض فيػػو الخبلفػػات الفقييػػة جػػيف أىػػل الككفػػة كأىػػل المدينػػة
كناقشيا.

( -3اآلثار) يركي فيو عف أجي حنيفة أحاديث مرفكعة كمكقكفة كمرسمة.

ثالث ػاً :كتػػب ريػػر ظػػاىرة الروايػػة :كسػػميت جػػذلؾ؛ ألنيػػا لػػـ تػػرك عػػف اإلمػػاـ دمحم جركايػػات ظػػاىرة

صحيحة؛ أي :أنيا ليست جنفس الدرجة التي ركيت جيا الكت

السابقة كىي:

( -1الرّقيات) :كىي المسائل التي فرعيا اإلماـ دمحم جف الحسف حينما كاف قاضياً في الرق ِة(.)4

) )1انظر :تاريخ بغداد لمخطي

) )2انظر :تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي( ،)171/2األنسا

لمسمعاني(.)201/8

البغدادي(.)169/2

) )3انظر :تاج التراجـ الجف قطمكبغا(.)237

) )4مدينة بالعراؽ[ .انظر :معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع لؤلندلسي(.])666/2
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الك ْيساني.
َ ( -2
الكْيسانيات) :كىي المسائل التي ركاىا عنو شعي جف سميماف َ
ّ
( -3الجرجانيات) :يركييا عمي جف صالح الجرجاني عف اإلماـ دمحم.
( -4اليارونيات) :كىي مسائل أمميت في عيد ىاركف الرشيد.
( -5النػػػوادر) :مػػف الكت ػ
إجراىيـ جف ُرْستُـ.

اعة كنػ ػكادر
التػػي ركيػػت بطريػػق اآلحػػاد كأشػػيرىا :ن ػكادر دمحم جػػف َسػ َػم َ

( -6زيادات الزيادات) :ألفو بعد إمبلئػو الزيػادات عمػى الجػامع الكجيػر؛ اسػتدراكاً لمػا فاتػو فيػو مػف

المسائل.

( -7الكسب) :كىك آخر كتا

ألفو اإلماـ دمحم قجيل كفاتػو ،كلػـ يكممػو عمػي الكجػو الػذي أراد ،كقػد

اعة(.)1
ركاه عنو تمميذه دمحم جف َس َم َ

المطمب الرابع

ثناء العمماء عمى اإلماـ

بف الحسف الشيباني

ش ػػيد األئم ػػة كالعمم ػػاء لئلم ػػاـ دمحم ب ػػالخير كاألفض ػػمية كالتبح ػػر ب ػػالعمـ؛ كذل ػػؾ لمنزلت ػػو العالي ػػة

كمكانتو الرفيعة جيف العمماء ،كمف ىذه الشيادات التي سطرتيا كت

الفقياء كالمحدثيف:

 -1قاؿ اإلماـ الشافعي" :ما رأيت أفصح مف دمحم جف الحسف ،كنت إذا رأيتػو يقػ أر كػأف القػرآف نػزؿ

()3
ػاظرت أحػداً إال تمعػر كجيػو ،مػا
جمغتو"( ،)2كقاؿ" :ما
ناظرت سميناً أذكى مف دمحم"  ،كقاؿ" :مػا ن ُ
ُ
()5
()4
َم لف الناس عمي في الفقو دمحم جف الحسف"  ،كقاؿ" :ما َأرَْيت أحداً
خبل دمحم جف َ
الح َسف"  ،كقاؿ" :أ َ

اىػػة فػػي َكجيػػو ِإال دمحم جػػف الحسػػف"( ،)6كقػػاؿ" :مػػا أريػػت
يسػأَؿ عػػف مسػػألة فييػػا نظػػر ِإال تجينػػت اْل َك َر َ
ْ
()8
()7
أعقل مف دمحم جف الحسف"  ،كقاؿ" :مػا أريػت أعمػـ بكتػا هللا مػف دمحم ،كأنػو عميػو نػزؿ"  ،كقػاؿ:

"مػػا أريػػت رج ػبلً أعمػػـ بػػالحبلؿ كالح ػراـ كالعمػػل كالناسػػخ كالمنسػػكخ مػػف دمحم جػػف الحسػػف ،كقػػاؿ :لػػك
أنص

الناس لعممكا أنيـ لـ يركا مثل دمحم جػف الحسػف ،كمػا جالسػت فقييػاً قػه أفقػو كال أفتػق لسػاناً

بالفقو منو ،ككاف يحسف مف الفقو كأسبابو أشياء تعجز عنيا األكاجر"(.)9

) )1انظػ ػػر :جمػ ػػكغ األمػ ػػاني لمكػ ػػكثري( ،)68-61اإلمػ ػػاـ دمحم جػ ػػف الحسػ ػػف لمنػ ػػدكي( ،)149-92تػ ػػاج الت ػ ػراجـ الجػ ػػف
ُقطُمكبغا( ،)238الفكر السامي لمفاسي( ،)514-513/1تاريخ التشريع اإلسبلمي لمقطاف(.)341

) )2مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)80

) )3تاريخ اإلسبلـ لمذىجي(.)954/4
) )4المرجع نفسو(.)954/4
) )5تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي(.)173/2

) )7تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي(.)172/2

) )6تيذي

األسماء كالمغات لمنككي( ،)82/1الكافي بالكفيات لمصفدي(.)247/2

) )8مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)81

) )9شذرات الذى

لمعكري(.)410/2
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كقاؿ الربيع جف سميماف" :كق

رجل عمى الشافعي فسألو عف مسػألة فأجابػو ،فقػاؿ لػو الرجػل:

يا أبا عجد هللا ،خالفؾ الفقياء ،فقاؿ لو الشافعي :كىل رأيت فقيياً قه الميػـ إال أف تكػكف أريػت دمحم

اجف الحسف ،فننو كاف يمؤل العيف كالقم  ،كما رأيت مجدناً قه أذكى مف دمحم جف الحسف"(.)1

 -2قاؿ إجراىيـ الحربي" :قمت ألحمد جف حنجػل :مػف أيػف لػؾ ىػذه المسػائل الدقيقػة؟ قػاؿ :ىػي مػف

كت

دمحم جف الحسف"(.)2

 -3قػػاؿ اجػػف حجػػر العسػػقبلني" :ككػػاف الشػػافعي يعظمػػو فػػي العمػػـ ،ككػػذلؾ أحمػػد جػػف حنجػػل"(،)3
()4

قكياً في مالؾ"
كقاؿ" :كاف مف بحكر العمـ كالفقو ّ
 -4قاؿ أجك عجيد القاسـ جف سبلـ" :ما رأيت أعمـ بكتا
 -5قاؿ جعفر جف ياسيف" :كنت عند المزني ،فكق

أي في الركاية عف اإلماـ مالؾ.-هللا مف دمحم جف الحسف"(.)5

عميو رجػل فسػألو عػف أىػل العػراؽ ،فقػاؿ لػو:

مػػا تقػػكؿ فػػي أجػػي حنيفػػة؟ قػػاؿ :سػػيدىـ ،قػػاؿ :فػػأجك يكس ػ ؟ قػػاؿ :أتػػبعيـ لمحػػديث ،قػػاؿ :فػػدمحم جػػف
أحدىـ قياساً"(.)6
الحسف؟ قاؿ :أكثرىـ تفريعاً ،قاؿ :فزفر؟ قاؿّ :
()7
ط،
 -6قػػاؿ الػػذىجي عنػػو" :العبلمػػة فقيػػو الع ػراؽ"  ،كقػػاؿ" :يحكػػى عػػف دمحم جػػف الحسػػف ذكػػاء ُمْفػ ِػر ٌ
ؤدٌد ،ككثرة تبلكة"(.)8
كس ُ
كعقل تاـُ ،
 -7قاؿ ُم َعمى جف منصكر :لقيني أجك يكس جييئة القضػاء ،فقػاؿ لػي :يػا ُم َعمػى ،مػف تمػزـ اليػكـ؟
قمت :دمحم جف الحسف ،فقاؿ" :ألزمو فننو أعمـ الناس"(.)9

الكس ِائي فعزاىمػا قػائبلً:
 -8جزع ىاركف الرشيد يكـ مات اإلماماف دمحم جف الحسف كعمي جف حمزة
َ ّ
" دفنت اليكـ المغة كالفقو"( ،)10كفي ركاية" :دفنت ِ
الفْقو كالعربية ِبالرِّي"(.)11

) )1تاريخ بغداد لمخطي
) )2مناق

البغدادي(.)173/2

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي( ،)86تيذي

) )3تعجيل المنفعة الجف حجر(.)176/2

األسماء كالمغات لمنككي(.)82/1

) )4لساف الميزاف الجف حجر(.)60/7
) )5تاريخ بغداد لمخطي
) )6تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي( ،)172/2مناق

البغدادي(.)249/14

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)80

) )7سير أعبلـ النببلء لمذىجي(.)134/9
) )8مناق

اإلماـ أجي حنيفة كصاحجيو لمذىجي(.)94

) )9فضائل أجي حنيفة الجف أجي العكاـ(.)353
) )10تاريخ بغداد لمخطي

البغدادي( ،)178/2الجداية كالنياية الجف كثير(.)219/10

( (11أخبار أجي حنيفة كأصحابو لمص ْػي َمري( ،)133طبقػات الفقيػاء لمشػيرازي( ،)136كفيػات األعيػاف الجػف خمكػاف
(.)185/4

16

المبحث الثالث
التعريف بكتاب الموطأ برواية اإلماـ

بف الحسف الشيباني

كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :سج

تألي

المكطأ كمكانتو.

المطمب الثاني :نجذة عف منيجي اإلماميف مالؾ كدمحم في المكطأ.
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المطمب األوؿ

سبب تأليف الموطأ ومكانتو

أوالً :سبب التأليف:
يرجع سج تألي المكطأ لعدة أمكر منيا:

مػػف اإلمػػاـ مالػػؾ كتاب ػاً يكطئػػو لمنػػاس فأجابػػو

 -1أف الخميفػػة العباسػػي أبػػا جعفػػر المنصػػكر طم ػ

ػج أجػك جعفػر المنصػكر ،كلقيػو
اإلماـ لذلؾ ،كقد ذكر ىذا السج اجف خمدكف في تاريخو ،فقاؿ" :ح ّ
مالؾ بالمدينة ،فأكرمو كفاكضو ،ككاف فيما فاكضو :يا أبا عجد هللا لـ يجق عمى كجو األرض أعمػـ

تجن
مني كمنؾ ،كقد شغمتني الخبلفة ،فضع أنت لمناس كتاباً ينتفعكف بوّ ،
طئػػو لمنػػاس تكطئػػة ،قػػاؿ مالػػؾ :فمقػػد عّممنػػي التػػألي ،
عبػػاس كشػػدائد اجػػف عمػػر كك ّ
كرخػػص اجػػف ّ
فيو شكاذ اجف مسعكد

فكانت ىذه كأمثاليا مف الجكاعث لمالػؾ عمػى تصػني

المسيل"(.)1
ّ

ىػذا الكتػا  ،فص ّػنفو كس ّػماه (المكطػأ)؛ أي:

 -2ما ذكره اجف عجد الجػر :مػف أف مالكػاً لمػا رأأ تصػني

عجػد العزيػز جػف الم ِ
اج ُشػكف ،كذكػر فيػو
َ

ما اجتمع عميو أىل المدينة ،كلـ يذكر فيو شيئاً مف الحديث ،فأعجػ

بػو اإلمػاـ مالػؾ ،كقػاؿ" :مػا

أحسػػف مػػا عمػػل ،كلػػك كنػػت أنػػا الػػذي عممتػػو لجػػدأت باآلثػػار ،ثػػـ شػػددت ذلػػؾ بػػالكبلـ ،قػػاؿ :ثػػـ إف

مالكاً عزـ عمى تصني

المكطأ فصنفو"(.)2

 -3كقيل إف الميدي –أمير المؤمنيف -ىك مف طم

مف اإلماـ مالؾ كتاباً؛ ليحمػل النػاس عميػو،

قاؿ الزىري :سمعت مالكاً يقكؿ" :قاؿ لي الميدي :ضع يا أبا عجد هللا كتاباً أحمل األمة عميو"(.)3
ثانياً :مكانة الموطأ:

 -1حظػػي المكط ػػأ بمكان ػػة عظيم ػػة ج ػػيف المس ػػمميف؛ حي ػػث تمقت ػػو األم ػػة ب ػػالقجكؿ كك ػػاف م ػػف أص ػػح
الكت  ،فقد قاؿ اإلماـ الشافعي في حقو" :ال أعمـ كتاباً في العمـ أكثر صكاباً مػف كتػا
كقػػاؿ" :مػػا عمػػى األرض كتػػا

مالػؾ"(،)4

مالػػؾ"( ،)5كقػػاؿ اجػػف ميػػدي" :ال أعمػػـ مػػف عمػػـ

أصػػح مػػف كتػػا

اإلسبلـ بعد القرآف أصح مػف مكطػأ مالػؾ"( ،)6كلػـ يكػف صػحيح الجخػاري كصػحيح مسػمـ مصػنفيف
في ذلؾ الكقت؛ ألنيما أصح كتاجيف تمقتيما األمة بالقجكؿ(.)7

) )1تاريخ اجف خمدكف( ،)684-683/7كانظر :الفكر السامي لمفاسي(.)406/1
) )2التمييد الجف عجد الجر( ،)86/1كانظر :تاريخ اجف خمدكف(.)683/7
) )3سير أعبلـ النببلء لمذىجي(.)78/8
) )4الباعث الحثيث الجف كثير(.)30
) )5ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)70/2

) )6المرجع نفسو(.)70/2

) )7انظر :الباعث الحثيث الجف كثير( ،)30فتح الباري الجف حجر(.)10/1
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النػػاس بعػػد

 -2المكطػػأ كتػػا مسػ ّػيل ميسػػر نػػافع لمنػػاس ،قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي فػػي ذلػػؾ" :مػػا كتػ
القرآف شيئاً ىك أنفع مف مكطأ مالؾ"( ،)1كقاؿ اجف ميدي" :ما كتا بعد كتا هللا أنفع لمناس مف

المكط ػػأ"( ،)2كق ػػاؿ اج ػػف كىػ ػ " :م ػػف كتػ ػ
شيئاً"(.)3

مكط ػػأ مال ػػؾ ف ػػبل عمي ػػو أف يكتػ ػ

م ػػف الح ػػبلؿ كالحػ ػراـ

ص ِّػن َ فػي الحػديث كالفقػو ،كجمػع الحػديث كالفقػو فػي كتػا
 -3كتا المكطػأ مػف أكائػل مػا ُ
قميل جيف العمماء ،كىذه ميزة المكطأ التي رفعت مف شأنو ،قاؿ الشيخ عجد الفتاح أجك غدة" :تألي ُ
الحػػديث كجمعػػو فػػي كتػػا عمػػى األجػكا الفقييػػة ،ال يػػنيض بػػو إال فقيػػو يػػدري معػػاني األحاديػػث،
كيفقػو مػداركيا كمقاصػدىا ،كيميػز جػػيف لفػظ كلفػػظ فييػا ،كىػذا الػػنمه مػف العممػػاء المح ِّػدثيف الفقيػػاء
()4
ظ شػيء كالفقػو شػيء
ُي َعلد َن ْز اًر يسي اًر بالنظر إلػى كثػرة المحػدثيف الػركاة كالحفػا األثبػات؛ إذ الحفػ ُ
أمي ُز منو كأشرؼ ،كأىـ كأنفع ،فنف الفقو ِدق ُة الفيـ لمنصكص مػف الكتػا كالسػنة  -عبػارًة أك
آخر َ
ُ
()6
()5
كس كال شطه  ،كال تي لػكر
إشارًة ،صراح ًة أك كناي ًة  -كتنزيميا منازليا في مرات األحكاـ ،ال َك َ
كاحػد

كال جمػػكد ،كىػػذه األكصػػاؼ عزي ػزةُ الكجػػكد فػػي العممػػاء قػػديماً فض ػبلً عػػف شػػدة عزتيػػا فػػي الخم ػ
المتأخر"(.)7
 -4أك

عميو العمماء بالشرح كالتفسير كالجياف كالركاية؛ حيػث كصػل عػدد ركاة المكطػأ إلػى ثبلث ٍػة

كثمػانيف راكيػاً( ،)8ك"لػـ ُيعػػتف بكتػا
كالمخػػال اجتمػػع عمػػى تقػػديره كتفضػػيمو كركايتػػو كتقػػديـ حديثػػو كتصػػحيحو"( ،)9كقػػد َعػػد القاضػػي
اعتناء فكؽ ما يقاؿ؛ كذلؾ لمكانتو كعظـ منزلتو(.)10
عياض نحك ستيف رجبلً اعتنكا بالمكطأ
ً
مػػف كتػ

الحػػديث كالعمػـ اعتنػػاء النػاس بالمكطػػأ؛ فػنف المكافػػق

 -5كمما يزيد مف مكانة المكطأ ،أنو تألي ُ إماـ فقيو محدث مجتيد مشيكد لو باإلمامة فػي الفقػو
غير مسجكؽ بمثمو؛ إذ ىك أك ُؿ كتا في بابو ،كلمساجق فضل كمزيػة؛
كالحديث ،كىك كتا
ٌ
ساجق ُ

فاإلماـ مالؾ ىك الذي َسف التألي َ الحديثي عمى أجكا
ُ
) )1ترتي

الفقو ،كاقتدأ بو المؤلفكف مف بعده(.)11

المدارؾ لمقاضي عياض(.)70/2

) )2المرجع نفسو(.)70/2
) )3المرجع نفسو(.)70/2

) )4سجق إيضاح معناىا (ص.)12:

5
ص[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])257/6
صَ
الك ْكس :النْق ُ
اف َكَال ِزَي َاد َة ،ك َ
) ) أيَ :ال ُنْق َ
6
جاكزةُ الَق ْد ِر ،كالبعد َع ِف اْل َح ِّق[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])334/7
طُ
) ) الش َ
كم َ
ه :اْل َج ْكُر ُ

) )7التعميق الممجد لممكنكي ،مقدمة الشيخ عجد الفتاح أجك غدة(.)18/1
) )8المرجع نفسو(.)30/1
( (9ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)80/2

( (10انظر :ترتي

المدارؾ لمقاضي عياض(.)80/2

) )11انظر :التعميق الممجد لممكنكي ،مقدمة الشيخ عجد الفتاح أجك غدة(.)26-25/1
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المطمب الثاني

نبذة عف منيجي اإلماميف مالؾ بف أنس و

بف الحسف في الموطأ

أوالً :منيج اإلماـ مالؾ بف أنس في الموطأ:
إف ممػا يميػز كتػا المكطػأ أنػػو جمػع جػيف الفقػو كالحػديث ،كأف سػػج

تأليفػو ىػك التيسػير عمػػى

النػػاس ،كىػػذا المػػنيج تميػػز بػػو اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي كتابػػو معتمػػداً عمػػى مكىجتػػو الفريػػدة فػػي الجمػػع جػػيف
أصناؼ العمكـ ،كالتي لـ تجتمع إال لعدد قميل مف العمماء.
كتابو عمى طريقة األجكا

 -1فقد صن

الزكاة ،ككتا

الفقييػة ،مثػل :كتػا

الصياـ ،... ،كتحت كل كتا

 -2ككاف يضع عنكاناً لكل با

الطيػارة ،ككتػا

الصػبلة ،ككتػا

فرع أجكاباً فقيية.

يتضمف الحكـ الفقيي.

 -3ث ػػـ ي ػػكرد األحادي ػػث المرفكع ػػة إل ػػى الرس ػػكؿ ( ،)كك ػػاف يتح ػػرأ ف ػػي ذل ػػؾ تق ػػديـ األحادي ػػث
الصحيحة.

 -4ثـ يعقجيا بأقكاؿ الصحابة –رضي هللا عنيـ ،-ثـ ما كرد مف فتاكأ التابعيف ،كالغال
أنيـ مف أىل المدينة(.)1

عمييـ

 -5كيذكر في بعض المكاطف مػا عميػو العمػل المجمػع عميػو عنػد أىػل المدينػة ،كقػد يػذكر بعػض
اآلراء الفقيية لو( ،)2كمف المعركؼ عف اإلماـ مالػؾ أنػو كػاف يقػدـ عمػل أىػل المدينػة كعمميػـ
عمى غيرىـ مف اآلراء كالفتاكأ؛ شأنو في ذلؾ شأف بعض الصحابة كالتابعيف(.)3

 -6كفػػي آخػػر الكتػػا

كضػػع باب ػاً جامع ػاً ،ذكػػر فيػػو مػػا ال يػػدخل فػػي بػػا

خػػاص مػػف األجػ ػكا

المخصصة بفقو بعض األعماؿ ،كاإلمػاـ مالػؾ -رحمػو هللا -ىػك أكؿ مػف عنػكف كتابػاً جامعػاً
ألجكا

الفقو(.)4

" -7كأضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ مػػا اسػػتنبطو مػػف األحكػػاـ فػػي مكاقػػع االجتيػػاد ،ممػػا يرجػػع إلػػى جمػػع جػػيف
متعارضػ ػػيف ،أك تػ ػػرجيح أحػ ػػد الخج ػ ػريف ،أك تقػ ػػديـ إجمػ ػػاع أك قيػ ػػاس ،أك عػ ػػرض عمػ ػػى قكاعػ ػػد

الشريعة ،فكاف بحق كتا

شريعة اإلسبلـ"(.)5

( (1انظر :الفكر السامي لمفاسي(.)406/1
) )2انظر :ترتي

) )3انظر :ترتي
( (4انظر :كش
) )5كش

المدارؾ لمقاضي عياض(.)72/2
المدارؾ لمقاضي عياض( ،)39/1كش

المغطى الجف عاشكر(.)27

المغطى الجف عاشكر( ،)28التعميق الممجد لممكنكي(.)26/1

المغطى الجف عاشكر(.)28
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بف الحسف في الموطأ:

ثانياً :منيج اإلماـ

كالبا  ،مصد اًر ذلػؾ جمفػظ الكتػا

أك البػا  ،مثػاؿ :كتػا

ال ِػدي ِ
اتَ ،بػا ُ :
َّ

 -1يذكر عنكاف الكتا
ِ
الد َي ِة في الشَفتَ ْي ِف.
ّ
 -2ثـ يذكر حديثاً أك حديثيف مف طريق اإلمػاـ مالػؾ ،سػكاء أكػاف مرفكعػاً أـ مكقكفػاً أـ مقطكعػاً،
مثاؿ :أخجرنا مالؾ ،حدثنا نافع ،أف اجف عمر ( ،...)كيذكر الحديث.

 -3بعد ذكر األحاديث يعق

ججياف مذىبو مشي اًر إلى ما أفادتو كدلت عميو األحاديث.

 -4بعد ذكر مذىبو يذكر مكافقتو مع شيخو ،بقكلو :كىك قكؿ أجي حنيفة ،إال ناد اًر فيما خال

فيو

اإلماـ أبا حنيفة ،كال يكتفي فيما يركيو عف غير اإلماـ مالؾ عمى شيخ معيف كاإلماـ أجي حنيفة،
جل يسند عنو كعف غيره.

مسمكو مما أفادتو ركايتو عػف اإلمػاـ مالػؾ ،كيػذكر سػند مذىبػو مػف غيػر

ينبو عمى ما يخال
ّ -5
طريق اإلمػاـ مالػؾ ،فيجػيف مػدأ كػكف اجتيػاده مخالفػاً أك مكافقػاً لئلمػاـ مالػؾ أك غيػره ،مػف عممػاء
الحجاز كالعراؽ ،كأحيانًا يذكر مذاى

لككنو مدار مسمؾ الحنفية.
 -6لـ يذكر مذى

صاحبو أجي يكس

يصرح جذكر مذى
الصحابة ،كقد ّ
في مكطئو ،كال في كتا

إجراىيـ النخعي –أيضًا-؛

(اآلثار) ،ال مكافقاً كال مخالفاً.

 -7ال يق ػػكؿ فػ ػي ركايت ػػو ع ػػف ش ػػيكخو إال (أخجرن ػػا) ،كال ي ػػذكر ف ػػي ركايت ػػو ع ػػنيـ( :س ػػمعت) ،كال
(حدثنا) ،كال غير ذلؾ.

 -8يريد بقكلو( :البأس) الجكاز ،كبقكلو( :ينبغػي كػذا ككػذا) المعنػى األعػـ الشػامل لمسػنة المؤكػدة
كالكاج ػ  ،كمػػا يريػػد بػػاألثر :معنػػى أعػػـ شػػامبلً لمحػػديث المرفػػكع كالمكقػػكؼ عمػػى الصػػحابة كمػػف
بعػػدىـ ،كيريػػد بقكلػػو( :ىػػذا حسػػف ،أك جميػػل ،أك مستحسػػف) معنػػى أعػػـ مقاجػػل الكاجػ

بقرينػػة أنػػو

يقكؿ في بعض مكاضعو( :ىذا حسف كليس جكاج ) ،فيشمل السنة المؤكدة كغيػر المؤكػدة ،كيريػد

بالفقياء في قكلو( :كالعامة مف فقيائنا) فقياء العراؽ كالككفة ،كالعامة يستعمل بمعنى األكثر ،كقد
يريد بو معنى الجماعة كالطائفة في بعض المكاضع.

كيصدر بعضيا بقكلو( :جمغنا).
 -9يذكر بعض اآلثار كاألخبار غير مسندة،
ّ
 -10عجػػر اإلمػػاـ دمحم عػػف اختيا ارتػػو بصػػي متعػػددة منيػػا( :كبػػو نأخػػذ ،كعميػػو الفتػػكأ ،كبػػو يفتػػى،
كعميػػو االعتمػػاد ،كعميػػو عمػػل األمػػة ،ككػػل ىػػذا حسػػف ،كيك ػره ،كينبغػػي ،كلػػيس جكاج ػ  ،كىػػذا كمػػو

كاسع ،كىك الصحيح ،كىك الظاىر ،كىك األشير) كنحك ذلؾ.

 -11ليس في ىذا الكتا

حديث مكضكع ،نعػـ فيػو ضػعاؼ ،أكثرىػا يسػيرة الضػع

تنججػر بكثػرة

الطرؽ ،كبعضيا شديدة الضع  ،لكف كجكدىا ال يطعف في عمـ اإلماـ دمحم كال في ركايتو(.)1
) )1انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.)146-142/1
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الالصل األوؿ
اختيارات اإلماـ

بف الحسف في بعض المسائل المتعمقة بدية الجناية
عمى ما دوف النالس

كفيو تمييد كمبحثاف:
التمييد :تعري

الدية كأدلة مشركعيتيا كحكمتيا.

المبحث األوؿ :دية الشفتيف كاألسناف كالعيف القائمة.
المبحث الثاني :دية الجركح.
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التمييد
تعريف الدية وأدلة مشروعيتيا وحكمتيا
كفيو ثبلثة مطال :
المطمب األوؿ :تعري

الدية.

المطمب الثاني :أدلة مشركعية الدية.
المطمب الثالث :الحكمة مف تشريع الدية.
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المطمب األوؿ
تعريف الدية

أوالً :تعريف ِّ
الدية لغةً:
ِ
ِ
ِ
الدي ػ ُة :مصػػدر مػػأخكذ مػػف مػػادة (كدأ) ،كىػػي ك ِ
ػق القتيػػل( ،)1كىػػي:
الدي ػ ُةَ :حػ ل
احػ َػدةُ الػ ّػديات ،ك ّ
ّ
ََ
َ
()2
ػت القتيػ َػل أَِديػػو ِدي ػ ًة إذا أَعطيػػت ِد َيتَػػو ،كاتػ َػد ْي ُت أي:
كد ْيػ ُ
ػكؿَ :
"المػػاؿ الػػذي ىػػك جػػدؿ الػػنفس" " ،تَُقػ ُ
()3
ِ ِ ِ
أَخػ ِ
ػاؿ الػػذي ىػػك جػػدؿ الػػنفس"(،)4
ُ
ػذت د َيتَػػو" " ،كَكَدأ القاتػ ُػل القتيػػل َيديػػو د َي ػ ًة إذا أعطػػى َكلِيػ ُػو المػ َ
()5
ِ
ِ
ٍ
َىَمكػػو ،
المُنػػكف أَي أ ْ
كتطمػػق مػػادة كدأ عمػػى اليػػبلؾ ،يقػػاؿ :أ َْكَدأ إ َذا َىَمػ َ
ػؾ َف ُيػ َػك ُمػػكد ،كأ َْكَدأ بػػو َ
ِ
ِ
ِ
طبػػاء( )6الناَقػ ِػة كتُ َشػلد َعَمػػى أ ْ ِ ِ
ِ
ضػػعيا
"كالتػكاديَ :
الخ َشػ ُ
صػػرت لػ َػئبل َي ْر َ
َخبلفيػػا إذا ُ
ػبات التػػي تُ َ
صػ لػر ج َيػػا أَ ْ ُ
الف ِ
صيل"(.)7
َ
ثانياً :تعريف ِّ
الدية اصط حاً:
ِ
الدية عند المذاى الفقيية األربعة ،ثـ نختار التعريػ المختػار ،كلكػف قجػل
سنتعرض لتعري
ّ
الجدء بعرض تعريفات الدية يجدر اإلشػارة إلػي أف الديػة تسػمى َعْقػبلً لػكجييف" :أحػدىما أنيػا تَ ْع ِق ُػل

ػاؽ إلػى كلػي
اؽ ،كالثػاني أف الديػة كانػت إذا أخػذت مػف اإلجػل تُ ْج َم ُػع َفتُ ْعَق ُػل ثُػـ تُ َس ُ
الدماء مف أف تَُر َ
الجناية"(.)8
ِ
الدية عمى النحك اآلتي:
كقد جاءت تعريفات ّ
ِّ -1
الدية عند الحنالية(:)9
ىي" :اسـ لضماف يج

بمقاجمة اآلدمي أك طرؼ منو ،سمي جيا؛ ألنػو يػؤدأ عػادة؛ ألنػو قػل

ما يجري فيو العفك لعظـ حرمة اآلدمي"(.)10
) )1انظر :لساف العر الجف منظكر(.)383/15

) )2المصباح المنير ألجي العباس الفيكمي(.)654/2

) )3لساف العر الجف منظكر( ،)383/15كانظر :مختار الصحاح الجف أجي بكر(.)335
) )4المصباح المنير ألجي العباس الفيكمي(.)654/2

( (5انظر :لساف العر الجف منظكر( ،)385/15المصباح المنير ألجي العباس الفيكمي(.)654/2
6
ِ ِ
ييا المَجف[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])4/15
) ) َحَم ُ
مات الض ْرع التي ف َ
) )7لساف العر الجف منظكر(.)386/15

) )8االختيار لتعميل المختار الجف مكدكد المكصمي(.)58/5
9
الدية عند الحنفية فمنيـ مف قػاؿِ :
ِ
"الدَيػ ُة :اسػـ لممػاؿ الػذي ىػك جػدؿ الػنفس" ،كمػنيـ مػف قػاؿ:
ّ
( ( تعددت تعريفات ّ َ
"ماؿ مؤدأ في مقاجمة متم ليس بماؿ كىك النفس" ،كقيل -أيضاًِ :-
"الدَي ُة عبارة عما ُي ْؤَدأ كقد صار ىػذا االسػـ
ّ
عمم ػاً عمػػى جػػدؿ النفػػكس دكف غيرىػػا"[ .تجيػػيف الحقػػائق لمزيمعػػي( ،)126/6المبسػػكط لمسرخسػػي( ،)59/26البحػػر
الرائق الجف نجيـ(.])372/8

) )10البحر الرائق الجف نجيـ(.)373/8
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ِّ -2
الدية عند المالكية:

مقدر شرعاً ال باجتياد"(.)1
"الدية :ماؿ يج بقتل آدمي حر عف دمو أك ججرحو،
اً
ِّ -3
الدية عند الشافعية:
ىي" :الماؿ الكاج
ِّ -4
الدية عند الحنابمة:

بالجناية عمى الحر في نفس أك فيما دكنيا"(.)2

"ىي الماؿ اْل ُم َؤدأ إلى مجني عميو أك كليو؛ بسج

جناية"(.)3

الع قة بيف التعريف المغوي والتعريف االصط حي:
ىناؾ عبلقة كثيقة جيف التعري

المغكي كالتعري

االصطبلحي لمديػة؛ حيػث عرفيػا الحنفيػة

()4

الجنايػػة عمػػى

اصػطبلحاً جػػنفس تعريفيػػا المغػػكي ،كبقيػة التعريفػػات تػػدكر حػػكؿ المػاؿ اْل ُمػ َػؤدأ بسػػج
النفس أك ما دكنيا.
كالدية مأخكذة مف اْل َػكَدأ ،كىػك اليػبلؾ ُس ِّػم َي ْت جػذلؾ؛ ألنيػا ُم َسػج َب ٌة َع ْن ُػو فسػميت باسػـ سػججيا؛
ضػػعيا
أي :أنيػػا تج ػ بسػػج اليػػبلؾ فسػػميت منػػو ،أك مػػف التكديػػة كىػػي شػ ّػد أطبػػاء الناقػػة ل ػئبل َي ْر َ
َف ِ
طالِ ُ جيا مف القصاص ،أك ىي مشتقة مف األداء ألنيا ماؿ يؤدأ إلى
صيُم َيا ،كالدية ُي ْم َن ُع َم ْف ُي َ
مجنػي عميػو ،أك إلػي كليػػو ،أك مػأخكذة مػف كدأت الشػيء أي سػػكيتو؛ ألنيػا تُ ْس ِػك ُف الطَمػ َ فيسػػتكي
الناس في السككف عف المطالبة(.)5
ما ي حظ عمى تعريالات الدية:
يبلحػظ عمػى تعريفػػات الحنفيػة أف بعضػيا يحصػػر مفيػكـ الديػة بمػػا ىػك جػدؿ الػػنفس فقػه ،كقػػد
تج ػ

الديػػة فيمػػا دكف الػػنفس ،كمػػا أف بعػػض التعريفػػات لػػيس بمػػانع مػػف دخػػكؿ الحككمػػة

) )1مكاى

()6

كى ػي

الجميل لمحطا ( ،)257/6منح الجميل لدمحم عميش(.)90/9

) )2نياية المحتاج لمرممي( ،)315/7إعانة الطالجيف لمبكري( ،)138/4كانظر :كفاية األخيار لمحصني(.)460
) )3اإلقناع لمحجاكي( ،)199/4شرح منتيى اإلرادات لمجيكتي( ،)291/3كشاؼ القناع لمجيكتي(.)5/6

( (4انظػػر :تجيػػيف الحقػػائق لمزيمعػػي( ،)126/6الػػدر المختػػار لمحصػػكفي( ،)573/6حاشػػية اجػػف عاجػػديف(،)573/6
المبا

في شرح الكتا

لعجد الغني الغنيمي(.)152/3

) )5انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)59/26الذخيرة لمقرافي( ،)352-351/12حاشية الدسكقي(.)266/4
( (6تطمق الحككمة عنػد الفقيػاء عمػى الكاجػ الػذي ُيَق ِّػد ُرهُ َع ْػد ٌؿ فػي جنايػة لػيس فييػا مقػدار معػيف مػف المػاؿ ،كقػد
اتَفَقػ ِ
ػي عميػػو مػػف الجػػاني ،كسػػج
ػت األ َْنَقػػاؿ عمػػى أف المػراد بالحككمػػة :االجتيػػاد كاعمػػاؿ الفكػػر فيمػػا َي ْسػػتَ ِحلق ُو اْل َم ْجِنػ ل
التسمية؛ أف استقرار الحككمة يتكق عمى ح ْك ِـ ح ِ
اك ٍـ أك ُم َحك ٍـ ُم ْعتََج ٍر ،كمف ثَـ لك اجتيد فيو غيره لـ يكف لو أثر،
ُ َ
شكِ
ِ
الدَي ػ ِػة ف ػػي أني ػػا غي ػػر مق ػػدرة ف ػػي الش ػػرع ،كتجػ ػ كتَُق ػػد ُر ب ُح ْكػ ػ ِـ اْل َع ػ ْػدؿ[ .انظ ػػر :حاش ػػية
في ػػي تختمػ ػ ع ػػف األ َْر ِ َ ّ

الصػ ػػاكي( ،)381/4شػ ػػرح ل
الزرقػ ػػاني عمػ ػػى مختصػ ػػر خميػ ػػل( ،)57/8المكسػ ػػكعة الفقييػ ػػة الككيتيػ ػػة لمجمكعػ ػػة مػ ػػف
المؤلفيف(.])69-68/18
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ليست دية؛ ألف الدية مقدرة شرعاً ،أما الحككمة فبل تقدير ليا مػف الشػرع ،كانمػا ترجػع إلػي اجتيػاد
الحػػاكـ ،كيبلحػػظ -أيض ػاً -أنيػػا لػػـ تشػػمل الجنايػػة عمػػى المنػػافع كنذىػػا
نفػػس المأخػػذ الػػذي يؤخػػذ عمػػى تعري ػ

دخكؿ الحككمة.

السػػمع أك البصػػر ،كىػػك

المالكيػػة ،كأمػػا تعريفػػي الشػػافعية كالحناجمػػة فػػبل يمنعػػاف مػػف

التعريف المختار:
ِ
كلي ِو؛ بسج
المقد ُر شرعاً اْل ُم َؤدأ إلى
ٍ
الد َي ُة :ىي الماؿ ّ
ّ
مجني عميو أك ّ
ّ

جناية.

شرح التعريف:

(الماؿ) :جنس يشمل األمكاؿ بأنكاعيا؛ أي :كل ما لو قيمة عرفاً ،كيجكز االنتفاع بو(.)1

المقدر شرعاً) :قيد أخرج الحككمة كالصمح كأنكاع األمكاؿ التي لػـ يػنص الشػرع عمػى تقػديرىا فػي
( ّ
الدي ػػة كالمن ػػافع كنحكى ػػا ،حي ػػث اتف ػػق الفقي ػػاء عم ػػى "أف الدي ػػة ال تك ػػكف م ػػف غي ػػر اإلج ػػل كال ػػدراىـ
الحمػػل"( ،)2كأخػػرج –أيض ػاً -المػػاؿ اْل ُمػ َػؤدأ بسػػج
كالػػدنانير كالبقػػر كالغػػنـ كالطعػػاـ ك ُ
الماؿ أك العرض؛ حيث لـ يرد تقدير شرعي ليذا الماؿ.

الجنايػػة عمػػى

مجني عميو) :أي :المدفكع إلى مف كقعت عميو جناية فيما دكف النفس.
(اْل ُم َؤدَّى إلى
ٍّّ
كليو.
(أو ّ
وليو) :إذا كانت الجناية عمى النفس؛ ألنو يتعذر دفع الماؿ إلى المقتكؿ ،فيدفع إلى ّ
ِ
عدي عمى الجدف بما يكج قصاصاً أك ماالً(.)3
(بسبب جناية) :أي :ألجل الت ّ
المطمب الثاني

أدلة مشروعية الدية
ثجتت مشركعية الدية بالكتا
 -1فأمػػا الكتػػا

كالسنة كاإلجماع:

ﱈﱊﱋ
ﱉ
فقكلػػو –تعػػالى :-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ...ﱠ [النساء.]92 :
وجو الداللة :دلت اآلية داللة صريحة عمى كجك الديػة عمػى مػف قتػل نفسػاً مؤمنػة خطػأً()4؛
ألف األمر في القرآف لمكجك ما لـ ِ
تأت قرينة تصرفو عف الكجك (.)5

) )1انظ ػػر :مجم ػػة البح ػػكث اإلس ػػبلمية ص ػػدرت ع ػػف الرئاس ػػة العام ػػة إلدارات البحػػػكث العممي ػػة كاإلفت ػػاء كالػ ػػدعكة
كاإلرشاد(.)181/73
) )2مرات

اإلجماع الجف حزـ( ،)140اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)281/2

) )3انظر :الركض المربع لمجيكتي(.)631
) )4انظر :تفسير القرطجي(.)315/5
) )5انظر :االجياج لمسبكي(.)5/2
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 -2كأما السنة :فحديث أجي ىريرة ( )عف النجي ( )قػاؿ ...} :مػف ُق ِتػل َل ِ
يػل َف ُي َػو ِب َخْي ِػر
َْ َ ُ
ػو َقت ه
َّ
ودى َوِا َّما ُيَقػاد {( ،)1ككػذلؾ مػا ركاه أجػك بكػر جػف دمحم جػف عمػرك جػف حػزـ عػف أجيػو
الن َ
ظَرْي ِفِ :إ َّما ُي َ

عف جده أف رسكؿ هللا ( )كت إلى أىل اليمف كتاباً فيو الفرائض كالسنف كالديات ،كبعث بو مع
َف
عمػػرك جػػف حػػزـ ( ،)كقػػد جػػاء فيػػو } :أ َّ
اع َتػ َػب َ
ػو َقػ َػوهد ِإَّال أ ْ
ُ ُم ْؤ ِمن ػاً َق ػ ْت ًَ ،عػ ْػف َبِّيَنػ ٍّػة َفِهَّنػ ُ
َف َمػ ِػف ْ
()2
س ِّ
اإل ِب ِػل ،وِفػي ْاألَ ْن ِ
َيْر َضى أ َْولَِياء اْلم ْق ُت ِ
ػف ِإ َذا أُ ِ
الدَيػ َة ِم َائػ ًة ِم َػف ِْ
الػن ْال ِ
َف ِفػي َّ
ػب َج َد ُعػ ُو
ػوؿَ ،وأ َّ
َ
وع َ
ُ َ
()3
الش َال َتي ِف ِّ
اف ِّ
ِّ
الدَي ُةَ ،وِفي الّمِ َس ِ
الدَي ُة . {...
الدَيةَُ ،وِفي َّ ْ
ػاء
وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديثاف داللػػة ص ػريحة عمػػي مشػػركعية الديػػة ،كىػػي مائػػة مػػف اإلجػػل جنػ ً
عمي ما صرح بو حديث عمرك جف حزـ (.)

 -3كأما اإلجماع :فقد أجمع أىل العمـ عمى مشركعية الدية(.)4
المطمب الثالث

الحكمة مف تشريع الدية
لقد شرع هللا الدية كأكججيا عمي الجاني ِ
لح َك ٍـ كثيرة منيا" :حفظ األركاح ،كحقف دماء األجرياء،

كالزجر ،كالردع عف االستيانة باألنفس"(.)5

كقد ذكر سيد ساجق بعض ىذه الحكـ فقاؿ" :حكمتيا كالمقصكد منيا :الزجر ،كالردع ،كحماية

األنفػس ،كليػػذا يجػ أف تكػػكف بحيػث يقاسػػي مػػف أدائيػا المكمفػػكف جيػا ،كيجػػدكف منيػػا حرجػاً كألمػاً
ػر يػنقص مػف أمػكاليـ ،كيضػيقكف
كمشقة ،كال يجدكف ىذا األلـ كيشػعركف بػو ،إال إذا كػاف مػاالً كثي اً
بأدائو كدفعو إلى المجني عميو أك كرثتو ،فيي جزاء يجمع جيف العقكبة كالتعكيض"(.)6

) )1صحيح الجخاري ،كتا

الديات ،با  :مف قتل لو قتيل فيك جخير النظريف ( ،)5/9حديث رقـ (.)6880

) )2أُ ِ
كع َ َج َد ُع ُو :أي ُقطع جميعو[ .انظر :مشػارؽ األنػكار لمسػجتي( ،)141/1سػجل السػبلـ لمصػنعاني(،)355/2
شرح الزرقاني عمى المكطأ(.])278/4
) )3سنف النسائي ،كتا القسامة ،با  :ذكر حػديث عمػرك جػف حػزـ فػي العقػكؿ كاخػتبلؼ النػاقميف لػو (،)373/6
حديث رقـ ( ،)7029إسناده حسف؛ ألف فيو سميماف جف داكد الخك ِ
الني كىك صدكؽ[ .انظر :تقري التيػذي الجػف
ْ َْ ّ
حجر(.])251
) )4انظػػر :اإلجمػػاع الجػػف المنػػذر( ،)132م ارت ػ

اإلجمػػاع الجػػف حػػزـ( ،)140اإلقنػػاع فػػي مسػػائل اإلجمػػاع الجػػف

القطاف(.)282/2

) )5الفقػ ػ ػ ػػو الميسػ ػ ػ ػػر لمجمكعػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػػؤلفيف( ،)354كانظػ ػ ػ ػػر :االختيػ ػ ػ ػػار لتعميػ ػ ػ ػػل المختػ ػ ػ ػػار الجػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػكدكد
المكصمي(.)58،35/5

) )6فقو السنة لسيد ساجق(.)552/2
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المبحث األوؿ
دية الشالتيف واألسناف والعيف القائمة
كفيو ثبلثة مطال :
المطمب األوؿ :دية الشفتيف.
المطمب الثاني :دية السف إذا اسكدت.
المطمب الثالث :دية العيف القائمة.
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المطمب األوؿ
دية الشالتيف

حديث الباب:

الشػ َال َتي ِف ِّ
ِ
الدَيػةَُ ،فػِه َذا
أخجرنا مالؾ ،أخجرنا اجف شيا  ،عف سعيد جف المسي  ،أنو قاؿ } :في َّ ْ
السْالَمىَ ،ف ِالييا ُثُم ُث(ِّ )1
الدَي ِة {(.)2
ُق ِط َع ِت ُّ
َ

أوالً :صورة المسألة:
إذا اعتػػدأ شػػخص عمػػى آخػػر بقطػػع إحػػدأ شػػفتيو عمػػداً كلػػـ تتحقػػق شػػركط القص ػػاص ،أك
تحققت كلكف عفا المجني عميو عف القصاص إلى الدية ،أك كانت الجناية خطأً ،فكـ مقػدار الديػة

التي تج

عمي الجاني بقطع إحدأ الشفتيف؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى أف في قطع الشفتيف دية كاممة( ،)3ككذلؾ في إذىا

منافعيما ،بأف ضػر

الشػػفتيف فأشػػميما ،أك تقمصػػتا فمػػـ تنطبقػػا عمػػى األسػػناف ،كذلػػؾ ألنػػو َعطػ َػل َنْف َع ُي َمػػا( ،)4كاختمفػكا فػػي
مقدار دية الشفة العميا كالشفة السفمى إذا قطعت إحداىما دكف األخرأ.
ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1اعتبار زيادة المنفعة في تقدير دية الشفتيف ،فمػف اعتجػر زيػادة منفعػة الشػفة السػفمى بحفػظ
المعا

كحبس الطعاـ كالش ار زاد في ديتيا( ،)5كمف قاؿ :إف الدية عمى األسماء ال عمى

قدر المنافع ،جعل الدية سكاء في الشفتيف(.)6

 -2التعارض جيف ظاىر األحاديث الكاردة فػي ديػة إحػدأ الشػفتيف دكف األخػرأ؛ حيػث كردت
أدلة تكج

في كل كاحدة مػف الشػفتيف نصػ

أدلة أخرأ تكج

الديػة مػف غيػر تفريػق جينيمػا ،جينمػا جػاءت

في الشفة العميا ثمث الدية ،كفي السفمى الثمثاف.

) )1في ركاية يحيى لممكطأ كفي نسخة الزرقاني :ثُُمثَػا الديػة –بالتثنيػة ،-مكطػأ مالػؾ ،كتػا

العقػكؿ ،بػا  :مػا فيػو

الدية كاممة ( ،)856/2الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف المسي .

) )2مكطػػأ مالػػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الديػػة فػػي الشػػفتيف ( ،)227حػػديث رقػػـ

( ،)664الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف المسي .
) )3انظر :مرات

اإلجماع الجف حزـ( ،)143المغني الجف قدامة(.)446/8

) )4انظر :العناية شرح اليداية لمباجرتي( ،)282/10المعكنػة لعجػد الكىػا
لمنككي( ،)274/9كشاؼ القناع لمجيكتي(.)40/6

( (5انظر :الكافي الجف قدامة(.)29/4
( (6انظر :األـ لمشافعي(.)134/6
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البغػدادي( ،)1328/1ركضػة الطػالجيف

رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػذىب األوؿ :ذىػ

تج

الحنفيػػة

()1

كالمالكيػػة

في كل كاحدة مف الشفتيف نص

المػػذىب الثػػاني :ذى ػ

السفمى الثمثاف.

خامساً :اختيار اإلماـ

()2

كالشػػافعية

()3

كظػػاىر مػػذى

الحناجمػػة

()4

إلػػى أنػػو

الدية مف غير تفريق جينيما.

أحمػػد فػػي ركايػػة

()5

إلػػى أنػػو يج ػ

فػػي الشػػفة العميػػا ثمػػث الديػػة ،كفػػي

بف الحسف:

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى

قكلػػو" :الشػػفتاف س ػكاء ،فػػي كػػل كاحػػدة منيمػػا نص ػ

األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

الديػػة ،أال تػػرأ أف الخنصػػر كاإلجيػػاـ س ػكاء،

كمنفعتيم ػػا مختمف ػػة ،كى ػػذا ق ػػكؿ إجػ ػراىيـ النخع ػػي ،كأج ػػي حنيف ػػة كالعام ػػة م ػػف فقيائن ػػا"( ،)6كق ػػاؿ ف ػػي

األصل" :كفي الشفتيف الدية كفي إحداىما نص

الدية"(.)7

سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األوؿ :اسػتدؿ جميػكر الفقيػاء عمػى أف فػي قطػع كػل كاحػدة مػف الشػفتيف نصػ
الدية مف غير تفريق جينيما ،بالسنة كاألثر كالقياس.

أوالً :السنة:
 -1عف زيد جف أسمـ قاؿ :مض ِت ل ِ
َش َػي ِ ِ
اإل ْنس ِ
ػاؿ ِفي ِػوَ } :وِفػي
ػافَ ،فػ َذ َك َر اْل َح ِػد َ
ََ
يث َق َ
اء م َػف ْ َ
السػن ُة فػي أ ْ َ
ِ
ِ
الش َال َتي ِف ِّ
ِ
ِ
ٍ
الد َية م َائ ًة مػف
ضى أَُجك َب ْك ٍر ( )في الشَفتَ ْي ِف ِب ّ
اؿَ :ق َ
َّ ْ
الدَي ُة {َ ،كَرَكأ َع ْم ُرك ْج ُف ُش َع ْي َ ،ق َ
ِ
ِ
الديةُ ،وِفي ُك ِل و ِ ِ
ِِ ِ
ِ
اؿِ } :في َّ
ف {(.)8
اح َد ٍّة مْن ُي َما الّن ْص ُ
ّ َ
الش َال َتْي ِف ّ َ َ
ْاإلجلَ ،كُرِّك َينا َع ِف الش ْعج ِّي أَن ُو َق َ
) )1انظر :مختصر القدكري( ،)188-187/1المبسكط لمسرخسي( ،)70/26جدائع الصػنائع لمكاسػاني(،)314/7
تجييف الحقائق لمزيمعي(.)129/6

) )2انظ ػ ػػر :المدكن ػ ػػة لمال ػ ػػؾ ج ػ ػػف أن ػ ػػس( ،)565/4الك ػ ػػافي الج ػ ػػف عج ػ ػػد الج ػ ػػر( ،)1112/2جداي ػ ػػة المجتي ػ ػػد الج ػ ػػف
رشد( ،)204/4المنتقى شرح المكطأ لمباجي(.)83/7

) )3انظ ػػر :األـ لمش ػػافعي( ،)134/6الح ػػاكي الكجي ػػر لمم ػػاكردي( ،)293/12تكمم ػػة المجم ػػكع لممطيع ػػي(،)88/19
ركضة الطالجيف لمنككي(.)274/9

) )4انظػ ػ ػػر :المسػ ػ ػػائل الفقييػ ػ ػػة الجػ ػ ػػف الف ػ ػ ػراء( ،)274/2المغنػ ػ ػػي الجػ ػ ػػف قدامػ ػ ػػة( ،)446/8الشػ ػ ػػرح الكجيػ ػ ػػر الجػ ػ ػػف
قدامة( ،)465/25اليداية لمكمكذاني(.)518

) )5انظػػر :المسػػائل الفقييػػة الجػػف الف ػراء( ،)275/2المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)446/8الكػػافي الجػػف قدامػػة(،)29/4
اإلنصاؼ لممرداكي(.)82/10

) )6مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)227
) )7األصل لمشيباني(.)442/4

) )8سػػنف الجييقػػي ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :ديػػة الشػػفتيف ( ،)154/8تحػػت رقػػـ ( ،)16247الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى
ِ
ِي كىك َلّيف[ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(])437
التابعي زيد جف أسمـ ،كفي إسناده عياض جف عجد هللا اْلف ْيرّ
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وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمنطكقػػو الص ػريح عمػػى كجػػك نص ػ
الشفتيف مف غير تفريق جينيما.

الديػػة فػػي كػػل كاحػػدة مػػف

 -2ما ركاه أجػك بكػر جػف دمحم جػف عمػرك جػف حػزـ عػف أجيػو عػف جػده أف رسػكؿ هللا ( )كتػ

إلػى

أىل اليمف كتاباً فيو الفػرائض كالسػنف كالػديات ،كبعػث بػو مػع عمػرك جػف حػزـ ( ،)كقػد جػاء فيػو
الش َال َتي ِف ِّ
الدَي ُة .)1({...
}َ ...وِفي َّ ْ
وجػػو الداللػػة" :الظػػاىر أف فػػي كػػل كاحػػدة منيمػػا نصػ الديػػة ككممػػا جعمػػت الديػػة فػػي شػػيئيف
()2
الشػ َال َتي ِف ِّ
ِ
الدَيػ ُة { ،كلػـ يقػل
كاف فػي كػل منيمػا نصػفيا كػاألذنيف" " ،كقػد قػاؿ النجػي ( } :)فػي َّ ْ
في السفمى ثمثا الدية"( ،)3كلك كاف ىناؾ تفاضل جيف الشفتيف ألكضح النجي ( )ذلؾ.
ثانياً :اآلثار:

 -1ركي ع ػػف عم ػػي ( )أن ػػو ق ػػاؿ" :األعض ػػاء الت ػػي ى ػػي أزكاج ف ػػي الج ػػدف :العين ػػاف ،كاألذن ػػاف
ِ
اف( ،)4كالحاجبػػاف ،كالشػَػفتَ ِ
اخصػػتَ ِ
اف ،كاليػػداف  ،...كفػػي الشػػفتيف معنػػى الجمػػاؿ الكامػػل كالمنفعػػة
الش َ
الكامم ػػة ،فبقطعي ػػا تجػ ػ الدي ػػة كامم ػػة ،كبقط ػػع إح ػػداىما نصػ ػ الدي ػػة ،كالعمي ػػا كالس ػػفمى ف ػػي ذل ػػؾ
سكاء"(.)5

ِ ِ
الدي ػ ُة ،كِفػػي ِإحػػد ِ
ِ
صػ ُ
َْ ُ
اى َما ن ْ
( ،)قػػاؿ" :فػػي الشػ َػفتَ ْيف ّ َ َ

 -2عػػف الحسػػف جػػف عمػػي جػػف أجػػي طال ػ
ِ
الد َي ِة"(.)6
ّ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
 -3عف عامر جف َشر ِ
ص ٌ "(.)7
اح ْيل الش ْعِج ّي قاؿِ " :في الشَفتَ ْي ِف ّ
َ
الد َي ُةَ ،كِفي ُك ّل َكاح َدة م ْن ُي َما ن ْ
 -4عف عجد الممؾ جف عجد العزيز جف ُج َرْي ٍج ،قاؿ :قمت لعطاء جف أجػى ربػاح :الشػفتاف مػا فييمػا؟
اإلِج ِل ِفي ُك ِل ك ِ
قاؿَ " :خمسك َف َخمسك َف ِم َف ِْ
اح َد ٍة"(.)8
ّ َ
ُْ
ُْ
) )1سجق تخريجو (ص.)27:

) )2المسائل الفقيية الجف الفراء(.)275/2

) )3الجامع لمسائل المدكنة لمصقمي(.)592/23

4
ِ
ِ
ظ الشػ ْػخ ِ
ص"[ .لسػػاف العػػر
فاسػػتُعير َل َيػػا لفػ ُ
) ) "الشػ ْػخص :كػ لػل ِج ْسػ ٍـ َلػ ُػو ْارِتَفػػاعٌ َك ُ
ػكر ،كالمػرُاد ِبػػو ِإثبػ ُ
ظ ُيػ ٌ
ػات الػػذات ْ
الجف منظكر(.])45/7

) )5المبسكط لمسرخسي(.)70/26
) )6مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)361/5تحػػت رقػػـ ( ،)26915الحػػديث

مكقكؼ عمى الصحاجي الحسف جف عمي.
) )7مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)361/5تحػػت رقػػـ ( ،)26917الحػػديث

مكقكؼ عمى التابعي عامر الش ْعِجي.
ّ
) )8مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)362/5تحػػت رقػػـ ( ،)26920الحػػديث
مكقكؼ عمى التابعي عطاء جف أجى رباح.
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السػْػفَمى َعَمػػى اْل ُعْم َيػػا ِمػ َػف
 -5عػػف مجاىػػد جػػف َج ْجػػر ،قػػاؿِ " :فػػي الشػَػفتَ ْي ِف َخ ْم ُسػػك َف َخ ْم ُسػػك َفَ ،كتَُفضػ ُػل ل
الرج ِل كاْلم أرَِة ِبالت ْغمِ ِ
يظ ،كَال تَُفض ُل ِب ِّ
الزَي َاد ِة ِفي َع َدٍد.)1("... ،
ُ َ َْ
َ
()2
ِ
ِ
اؿ" :الشَفتَ ِ
صُ" .
ص ُ َك ّ
اءّ ،
 -6عف مجاىد جف َج ْجرَ ،ق َ
الن ْ
الن ْ
اف َس َك ٌ
وجو الداللة :دلت اآلثار السابقة بمنطكقيا الصػريح عمػى كجػك نصػ الديػة فػي كػل كاحػدة
مف الشفتيف مف غير تفريق جينيما.
ثالثاً :القياس:

الديػػة ،مػػع أف منافعيمػػا متفاكتػػة ،فقػػد اتفقتػػا فػػي

فػػي اليػػديف ديػػة كاممػػة كفػػي إحػػداىما نص ػ

الدية ،حيث إف "اليد اليمنى أشد مف اليسػرأ؛ لفضػل منفعتيػا كقكتيػا ،كأف األكػل جيػا ،كلػـ يفضػل

أحػػد مػػف أىػػل العمػػـ جينيمػػا"( ،)3كقياس ػاً عمػػى اليػػديف اليمن ػى كاليسػػرأ ،فػػبل تفاضػػل فػػي ديػػة إحػػدأ
الش ػػفتيف عم ػػى األخ ػػرأ( ،)4ق ػػاؿ اج ػػف قدام ػػة المقدس ػػي" :ف ػػي الش ػػفتيف الدي ػػة ،كف ػػي إح ػػداىما نصػ ػ

الدية؛ ...ألف كػل شػيئيف كججػت الديػة فييمػا ،كجػ
النفع؛ جدليل اليمنى مع اليسرأ كاألصابع"(.)5

فػي إحػداىما نصػفيا كاليػديف ،كال عجػرة جزيػادة

كقاس ػكا -أيض ػاً -الشػػفتيف عمػػى األصػػابع؛ فاألصػػابع مختمفػػة الجمػػاؿ كالمنفعػػة ،كمػػع تفػػاكت

ِ
ػل
منفعػػة كػػل منيػػا إال أف ديتيػػا كاحػػدة ،فقػػد جػػاء فػػي حػػديث عمػػرك جػػف حػػزـ (َ ...} :)وِفػػي ُكػ ّ
ِ
الر ْج ِػل َع ْش هػر ِم َػف ِْ
َصػا ِب ِع اْلَي ِػد َو ِّ
اإل ِب ِػل  ،)6({...كجػاء فػي ركايػة أخػرأَ ...} :وِفػي اْلَي ِػد
ِإ ْصُب ٍّع م ْػف أ َ
يفَ ،وِفي ُك ِّل ِإ ْصَب ٍّع ِم َّما ُىَنالِ َؾ َع ْش اًر ِم َف ِ
يفَ ،وِفي ِّ
اإل ِب ِل .)7({...
الر ْج ِل َخ ْم ِس َ
َخ ْم ِس َ
) )1مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)362/5تحػػت رقػػـ ( ،)26921الحػػديث

مكقكؼ عمى التابعي مجاىد جف َج ْجر.
) )2مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)362/5تحػػت رقػػـ ( ،)26922الحػػديث

مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي مجاىػػد جػػف َج ْجػػر ،كفػػي إسػػناده عجػػد هللا جػػف أجػػي َن ِجػ ْػي ٍح ،كىػػك مػػدلس مػػف الطبقػػة الثالثػػة كلػػـ
يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])39

) )3الجامع لمسائل المدكنة لمصقمي(.)592/23

) )4انظر :النكادر كالزيادات لمقيركاني( ،)405/13التبصرة لممخمي( ،)6385/13شرح الزركشي(.)159/6
) )5الكافي الجف قدامة( ،)29/4كانظر :الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.)564/9
) )6سجق تخريجو (ص.)27:

) )7مكطػػأ مالػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا

الػػديات ( ،)226حػػديث رقػػـ ( ،)663إسػػناد الحػػديث فيػػو

إنقطاع ،ككصمو النسائي عف عمرك جف منصكر ،قاؿ :حدثنا الحكـ جف مكسػى ،قػاؿ :حػدثنا يحيػى جػف حمػزة ،عػف
سػػميماف جػػف داكد ،قػػاؿ :حػػدثني الزىػػري ،عػػف أجػػي بكػػر جػػف دمحم جػػف عمػػرك جػػف حػػزـ ،عػػف أجيػػو ،عػػف جػػده ،سػػنف
النسائي ،كتا القسامة ،با  :ذكر حديث عمرك جف حزـ في العقكؿ كاختبلؼ الناقميف لػو ( ،)373/6حػديث رقػـ
( ،)7029إسػ ػػناده حسػ ػػف؛ ألف فيػ ػػو سػ ػػميماف جػ ػػف داكد الخػ ػػك ِ
الني كىػ ػػك صػ ػػدكؽ[ .انظػ ػػر :تقري ػ ػ التيػ ػػذي الجػ ػػف
َْ ْ ّ
حجر(.])251
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فقػ ػػد "قضػ ػػى رسػ ػػكؿ هللا ( )فػ ػػي األصػ ػػابع ِب َع ْشػ ػ ٍػر َع ْشػ ػ ٍػر -أي أف األصػ ػػابع كميػ ػػا َسػ ػ َػكاء،-
كاألصابع مختمفة الجماؿ كالمنفعػة  ،فممػا رأينػاه إنمػا قصػد األسػماء كػاف ينبغػي فػي كػل مػا َكَق َع ْػت
عميو األسماء أف يككف ىذا"(.)1
ب -أدلة المذىب الثاني :اسػتدؿ الحناجمػة -فػي قػكؿ -عمػى أف فػي الشػفة العميػا ثمػث الديػة ،كفػي
السفمى الثمثاف ،باألثر كالمعقكؿ.

أوالً :اآلثار:
 -1عف سعيد جف المسي

السْفَمى ُثُمثَا ِ ِ
ِ
الد َي ِة"(.)2
أنو قاؿِ " :في الشَف ِة ل
الد َيةَ ،كِفي اْل ُعْم َيا ُثُم ُث ّ
ّ
ِ
ِ
الدي ُة َك ِ
ِ
ِ
الد َي ِة"(.)3
امَم ًةَ ،فِن َذا ُق ِط َع ِت ل
ييا ُثُمثَا ّ
 عف سعيد جف المسي قاؿ" :في الشَفتَ ْي ِف ّ َالسْفَمى َفف َ
الس ْػفَمى ُثُمثَػػا ِ ِ ِ
ِ
ػر َ َ ،كِفػػي
ػاـ َكالشػ َا
 -2عػف زيػػد جػف عجػػد هللا قػػاؿِ " :فػي الشػَػف ِة ل
ّ
الد َيػػة؛ ألَن َيػا تَ ْحػب ُس الط َع َ
ِ
الد َي ِة"(.)4
اْل ُعْم َيا ُثُم ُث ّ

ِ
ِ
ِ
السػ ْػفَمى اللثُمثَػ ِ
ػافَ ،كِفػػي اْل ُعْم َيػػا
الد َي ػ ُةِ ،فػػي ل
ػاؿِ " :فػػي الشػ َػفتَ ْي ِف ّ
َ -3عػ ِػف عػػامر جػػف َشػ َػراح ْيل الشػ ْػعج ّيَ ،قػ َ
اللثُم ُث"(.)5
وجو الداللة :دلت اآلثار السابقة بمنطكقيا الصريح عمى أف في الشفة العميا ثمث الدية ،كفػي
السفمى الثمثاف.
ثانياً :المعقوؿ:

المنفعة في الشفة السفمى أعظـ؛ ألنيا ىي التي تدكر كتتحرؾ ،كتحفظ الريق ،كتحبس الطعاـ

كالش ار  ،كالعميا ساكنة ال حركة فييا ،فكي

تتساكأ ديتيما مع فارؽ منفعتيما؟

()6

) )1معرفػ ػػة السػ ػػنف كاآلثػ ػػار لمجييقػ ػػي( ،)124/12كانظػ ػػر :جػ ػػدائع الصػ ػػنائع لمكاسػ ػػاني( ،)314/7االختيػ ػػار لتعميػ ػػل
المختار الجف مكدكد المكصمي(.)38/5

) )2مصػػن
مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :الشػػفتيف ( ،)342/9تحػػت رقػػـ ( ،)17478كىػػك فػػي

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)361/5تحػػت رقػػـ ( ،)26913جمفظػػو مػػع

حذؼ لفظ (الشفة) ،الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف المسي .

) )3مكطػػأ مالػػؾ ،كتػػا
المسي .

) )4مصػػن

العقػػكؿ ،بػػا  :مػػا فيػػو الديػػة كاممػػة ( ،)856/2الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي سػػعيد جػػف

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)361/5تحػػت رقػػـ ( ،)26912الحػػديث

مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي زيػػد جػػف عجػػد هللا ،كفػػي إسػػناده الحجػػاج جػػف أرطػػأة كىػػك صػػدكؽ كثيػػر الخطػػأ[ .انظػػر :تقريػ
التيذي

الجف حجر(.])152

) )5مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الشػػفتاف مػػا فييمػػا؟ ( ،)362/5تحػػت رقػػـ ( ،)26923الحػػديث

مكقكؼ عمى التابعي عامر الش ْعِجي.
ّ
) )6انظر :المسائل الفقيية الجف الفراء( ،)275/2المغني الجف قدامة( ،)446/8الكافي الجف قدامة(.)29/4
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كلػػذلؾ كػػاف فػػي الشػػفة السػػفمى أكثػػر مػػف العميػػا؛ ألف فػػي العميػػا جمػػاالً فقػػه ،كفػػي السػػفمى جمػػاالً

كمنفع ًة.

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ -القائل جكجك نص الدية في كل كاحدة مف الشفتيف:-
الشػ َال َتي ِف ِّ
ِ
الدَيػ ُة { ،ال يمػزـ
قد يجا عمى حديث عمرك جف حزـ ( ،)بأف قكلػو ( } :)فػي َّ ْ
منو تساكي الشفتيف في الدية.
كأمػػا اآلث ػػار التػػي ت ػػنص عم ػػى مسػػاكاة الش ػػفتيف فػػي الدي ػػة ،ف ػػبل تخمػػك م ػػف ككنيػػا اجتي ػػاد م ػػف

الصحابة كالتابعيف.

كأما قياس الشفتيف عمى األصابع فقد يجا

عميو بأنو قيػاس مػع الفػارؽ؛ ألنيمػا مختمفػاف فػي

قدر المنفعة ،كفي قيمة الدية ،كفي تكرار كجكدىما في الجدف.

ويمكف مناقشة ذلؾ :بأف القياس ىنا إنما ىك عمى تساكي قيمة الدية جيف األصابع نفسيا مع
اخػ ػػتبلؼ منافعيػ ػػا كجماليػ ػػا كاسػ ػػتعماليا ،فكج ػ ػ

منفعتيما( ،)1فضبلً عمى أف كل شيئيف كج

أف يكػ ػػكف ذلػ ػػؾ فػ ػػي الشػ ػػفتيف حتػ ػػى كاف اختمفػ ػػت

فييما الدية ،كج

 -2مناقشػػة أدلػػة المػػذىب الثػػاني -القائػػل بأنػػو يج ػ

في أحدىما نص

الدية(.)2

ثمػػث الديػػة فػػي الشػػفة العميػػا ،كفػػي السػػفمى

الثمثاف:-
رد جميػػكر الفقيػػاء عمػػى اآلثػػار التػػي اسػػتدؿ جيػػا الحناجمػػة -فػػي قػػكؿ ،-بأنيػػا آثػػار ضػػعيفة ال

يصػػمح االسػػتدالؿ جيػػا ،أمػػا تفػػاكت الشػػفتيف فػػي المنفعػػة فػػردكا عمػػى ذلػػؾ بػػأف الديػػة إذا كججػػت فػػي
العضكيف ففي أحدىما نص

الدية كاليديف كالرجميف كالعينيف كنحك ذلؾ مما يككف في الجدف منػو

َزْكج ػاً ،دكف النظػػر إلػػى تفػػاكت المنفعػػة؛ ألف فػػي تفكيػػت االثنػػيف مػػف ىػػذه األشػػياء تفكيػػت جػػنس
المنفعػػة أك كمػػاؿ الجمػػاؿ فيج ػ كػػل الديػػة ،كفػػي تفكيػػت إحػػداىما تفكيػػت النص ػ فيج ػ نص ػ

الديػػة ،فػػالمعكؿ عميػػو ىػػك العػػدد ال المنفعػػة( ،)3كقػػد صػػرح اإلمػػاـ الشػػافعي جػػذلؾ حيػػث قػػاؿ" :فػػي

اء العميا منيما كالسفمى ،ككذلؾ كل ما جعمت فيو الدية مف شػيئيف أك أكثػر أك
كس َك ٌ
الشفتيف الديةَ ،
أقل ،فالدية فيو عمى العػدد ،ال ُيَفض ُػل أيمػف منػو عمػى أيسػر ،كال أعمػى منػو عمػى أسػفل ،كال أسػفل
ظ ُر إلى عدده"(.)4
ظ ُر إلى منافعو ،كال إلى جمالو ،إنما ُي ْن َ
عمى أعمى ،كال ُي ْن َ
( (1انظر :مسائل الديات كالقصاص لجميل األغا(.)122

( (2انظر :األـ لمشافعي( ،)134/6تكممة المجمكع لممطيعي(.)88/19

) )3انظػ ػػر :المبسػ ػػكط لمسرخسػ ػػي( ،)70/26اليدايػ ػػة لممرغينػ ػػاني( ،)463/4الميػ ػػذ
المجمكع لممطيعي(.)88/19

) )4األـ لمشافعي(.)134/6
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لمشػ ػػيرازي( ،)223/3تكممػ ػػة

كقػػاؿ أجػػك البقػػاء الشػػافعي" :تفاضػػل المنػػافع فػػي األعضػػاء المتجانسػػة ال يكج ػ

الديات كاألصابع كاألسناف"(.)1

تفاضػػميا فػػي

فػي أحػدىما نصػفيا ،كسػائر

كقاؿ اجف قدامة المقدسي" :كػل شػيئيف كججػت فييمػا الديػة ،كجػ
األعضػػاء ،كألف كػػل ذي عػػدد كججػػت فيػػو الديػػة سػ ِػكي جػػيف ج ِم ِ
يعػ ِػو فييػػا ،كاألصػػابع كاألسػػناف ،كال
َ
َُّ
اعتبار جزيػادة النفػع"( ،)2كقػاؿ" :مػا فيػو منػو -فػي اإلنسػاف -شػيئاف :كاليػديف ،كالػرجميف ،كالعينػيف،
كاألذنػػيف ،كاْل َم ْن ِخػ َػرْي ِف ،كالشػػفتيف ...،ففييمػػا الديػػة كاممػػة؛ ألف فػػي إتبلفيمػػا إذىػػا منفعػػة الجػػنس،
كفي إحداىما نص ؛ ألف في إتبلفو إذىا نص منفعة الجنس"(.)3
ثامناً :الترجيح:
نص

بعػػد عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا يظيػػر لمباحػػث أف ال ػراجح ىػػك المػػذى
الدية في قطع إحدأ الشفتيف مف غير تفريق جينيما.

األكؿ القائػػل :جكجػػك

وذلؾ لألسباب اآلتية:
 -1قكة أدلتيـ ككضكح استدالليـ.

 -2اآلثار التي استدؿ جيا أصحا المذى الثاني ال تخمك مف مقاؿ.
الش َال َتي ِف ِّ
ِ
الدَي ُة .)4({...
 -3لعمكـ ما كرد في حديث عمرك جف حزـ ( ...} :)في َّ ْ
 -4كألف كل شيئيف كج فييما الدية ،كج في أحدىما نص الدية كالعينيف كاليديف كالرجميف.
اء عند عامة الصحابة -رضكاف هللا تعالى عنيـ.)5("-
 -5كألف "العميا كالسفمى مف الشَفتَ ْي ِف َس َك ٌ

) )1النجـ الكىاج ألجي البقاء الد ِميري(.)490/8
) )2المغني الجف قدامة(.)446/8
) )3المرجع نفسو(.)435/8

) )4سجق تخريجو (ص.)27:

) )5جدائع الصنائع لمكاساني(.)314/7
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المطمب الثاني

دية السف إذا اسودت
حديث الباب:

ِ
ُص ِ ِ
الس ُّػف
أخجرنا مالؾ ،أخجرنا يحيى جف سػعيد ،أف سػعيد جػف المسػي  ،كػاف يقػكؿِ } :إ َذا أ َ
ػيبت ّ
ِ
اماً {(.)1
اس َوَّد ْت َفال َ
َف ْ
ييا َعْقُم َيا َت ّ

أوالً :صورة المسألة:
ِ
ِ
الس ػ لف مػػف أثػػر الضػػر  ،كلكػػف تغيػػر لكنيػػا إلػػى
إذا ضػػر الجػػاني س ػف غي ػره كلػػـ تُقمػػع ىػػذه ّ
ِ
الس ِّف كاممة؟
السكاد ،فيل يج عمى الجاني في ىذه الحاؿ دية ّ
ثانياً :تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى أنو يج

فيما يج

في كل سف نص

جتغير لكف السف إلى السكاد؛ بسج

عشر الدية ،كىك خمس مف اإلجل( ،)2كاختمفكا

الجناية عمييا.

ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1التعارض جيف ظاىر األحاديث كاآلثار الكاردة فيما يج

الجنايػػة ،حيػػث كردت أدلػػة تكجػ
أدلة أخرأ عمى أف الكاج

ديػػة السػػف كاممػػة ،جينمػػا كردت أدلػػة تكجػ

حككمة عدؿ.

 -2اخػػتبلؼ حػػاؿ السػػف بعػػد تغيػػر لكنيػػا إلػػى الس ػكاد؛ بسػػج
كالمض كرد الريق ،كقد تذى

جتغير لكف السػف إلػى السػكاد؛ بسػج

منافعيا.

 -3االختبلؼ في تأكيل بعض اآلثار الكاردة فيما يج

ثمػػث ديتيػػا ،كنصػػت

الجنايػػة ،فقػػد تبقػػى منافعيػػا بػػالقطع

في السف إذا اسكدت ،فينػاؾ مػف رأأ أف

مقػدار ديػة السػف إذا اسػكدت تكقيفيػة كالتػزـ جػذلؾ ،كىنػاؾ مػف رأأ أنيػا اجتيػادات لتَْق ِػكيـ مػا يجػ
في السف إذا اسكدت(.)3

) )1مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني ،كتا

الػديات ،بػا  :أرش السػف السػكداء كالعػيف القائمػة (،)229

حديث رقـ ( ،)669الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف المسي .

) )2انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف( ،)291/2المغني الجف قدامة(.)451/8
( (3انظر :جداية المجتيد الجف رشد(.)206/4
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رابعاً :مذاىب الالقياء:

المذىب األوؿ :ذى

الحنفية

()1

كالمالكية

()2

كالصحيح مف مذى

الحناجمة

()3

إلى أف السف إذا

اسكدت فقد تـ عقميا كامبلً.
ّ
()5
()4
ػكدت فػنف ذىجػػت
المػػذىب الثػػاني :ذىػ الشػػافعية كأحمػػد فػػي ركايػػة إلػػى أف السػػف إذا اسػ ّ
منفعة السف فعميو دية السف كاممة ،كاف لـ تذى منفعتيا فعميو الحككمة(.)6
المذىب الثالث :ذى

خامساً :اختيار اإلماـ

أحمد في ركاية

()7

اسكدت ففييا ثمث ديتيا.
إلى أف السف إذا ّ

بف الحسف:

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى

األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

قكلػػو" :كبيػػذا نأخػػذ ،إذا أصػػيجت السػػف فاسػػكدت أك احمػػرت أك اخضػػرت فقػػد تػػـ عقميػػا ،كىػػك قػػكؿ
أجي حنيفة"( ،)8كقاؿ في األصل" :كاذا ضر الرجل ِسف الرجل فتحركت فننو ُي ْنتَظر جيا حكالً فنف
اح َمرت أك اخضرت ففييا أرشيا( )9كامبلً"(.)10
اسكدت أك سقطت أك ْ
) )1انظ ػػر :المبس ػػكط لمسرخس ػػي( ،)81/26التجري ػػد لمق ػػدكري( ،)5772/11ج ػػدائع الص ػػنائع لمكاس ػػاني(،)315/7
االختيار لتعميل المختار الجف مكدكد المكصمي(.)39/5

) )2انظػ ػ ػ ػ ػػر :المدكنػ ػ ػ ػ ػػة لمالػ ػ ػ ػ ػػؾ جػ ػ ػ ػ ػػف أنػ ػ ػ ػ ػػس( ،)570/4الن ػ ػ ػ ػ ػكادر ك ِّ
الزيػ ػ ػ ػ ػػادات لمقيركانػ ػ ػ ػ ػػي( ،)406/13التبص ػ ػ ػ ػ ػرة
لممخمي( ،)6371/13الذخيرة لمقرافي(.)364/12
) )3انظ ػػر :المس ػػائل الفقيي ػػة الج ػػف الفػ ػراء( ،)275/2اليداي ػػة لمكم ػػكذاني( ،)519كش ػػاؼ القن ػػاع لمجي ػػكتي(،)44/6
مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ لمككسج( ،)3353/7اإلنصاؼ لممرداكي(.)87/10

) )4انظػر :مختصػر المزنػي( ،)352/8الحػػاكي الكجيػر لممػاكردي( ،)278-277/12الميػذ

لمشػػيرازي(،)226/3

المجمكع لمنككي(.)101،104/19

( (5انظر :المسائل الفقيية الجف الفراء( ،)275/2اليداية لمكمكذاني( ،)519الكافي الجف قدامة( ،)32/4اإلنصاؼ
لممرداكي(.)88/10

( (6سجق إيضاح معناىا (ص.)25:

( (7انظ ػػر :المس ػػائل الفقيي ػػة الج ػػف الفػ ػراء( ،)275/2اليداي ػػة لمكم ػػكذاني( ،)519الش ػػرح الكجي ػػر عم ػػى م ػػتف المقن ػػع
لمجماعيمي( ،)585/9اإلنصاؼ لممرداكي(.)88/10

) )8مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)229

9
س كىػك ِ
ش :ىػك المػاؿ الكاجػ فػي الجنايػة عمػى مػا دكف الػنفس ،كقػد يطمػق عمػى َج َػدؿ الػنْف ِ
ش
الدَيػ ُةَ ،كاألَْر ُ
ّ
( ( األ َْر ُ
َع لـ مف حككمة العػدؿ؛ ألنػو يشػمل الكاجػ فػي جنايػة جػاء فييػا نػص بسػيـ معػيف ،كالكاجػ فػي جنايػة لػيس فييػا
أَ
ػص ِمػف ِ
نص مقدر مف الشارع ،فحككمة العدؿ ىي نػكع مػف األ َْر ِ
الدَي ِػة؛ ألنيػا تشػمل المػاؿ اْل ُم َػؤدأ
َخ ل َ ّ
ش ،كاأل َْر ُ
ش أَ
مقاجل النفس كما دكف النفس ،كقد يطمق األَرش عمى جدؿ النفس أيضاً ،فيككف بمعنى ِ
الدَي ِة[ .انظر :أنيس الفقيػاء
ّ
ُْ

لمقكنكي( ،)110المكسكعة الفقيية الككيتية لمجمكعة مف المؤلفيف(.])45/21(،)69/18

) )10األصل لمشيباني(.)466/4
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سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلػػة المػػذىب األوؿ :اسػػتدؿ الحنفيػػة كالمالكيػػة كالحناجمػػة فػػي الصػػحيح مػػف المػػذى

عمػػى أف

اسكدت فقد تـ عقميا كامبلً ،باألثر كالقياس.
السف إذا ّ
أوالً :اآلثار:
ِ
ػس ِمػ َػف ِْ
ِ
اإلِجػ ِػل أ َْك َعػ ْػدُل َيا ِمػ َػف الػػذ َى ِ أ َِك
السػ ِّػف َخ ْمػ ٌ
 -1عػػف عمػػر جػػف الخطػػا ( )قػػاؿ"َ :كفػػي ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػرَِة ِم ْث ُػل
ػؾَ ،كِفػي سػ ِّف اْل َم ْأ
اس َكد ْت َفَق ْد تَـ َعْقُم َياَ ،فِن ْف ُكس َر م ْن َيا ِإ َذا َل ْـ تَ ْس َكد َفِبح َسا ِ َذل َ
اْل َكرِؽَ ،فن ِف ْ
َذلِ َؾ"(.)1
الس ِف تصا ِ" :إ ِف اسكدت َفن ْذرىا ك ٍ
ِ
اؼ"(.)2
 -2عف عمي جف أجي طال ( )قاؿ :في ّ ّ
َْ ْ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اؿ"ِ :في ِّ ِ
اس َػكد ْت
صا َ َكَي ْخ َش ْك َف أ ْ
 َكع ْف َعم ٍّي (َ )ق َ
َف تَ ْس َكد َي ْنتَظ ُػر ج َيػا َس َػن ًةَ ،فػن ِف ْ
الس ّف تُ َ
ييا َشي ٌء"(.)3
ف ِفييا نذرىا ك ِافيا ،كاف لـ تسكد فميس ِف
َ َ َ ْ ُ َ َ ً َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََْ َ َ ْ
 كعػػف عمِػ ٍػي ("ِ :)فػػي ِِ ِِ ِ
ػص ِم ْن َيػػا،
السػ ِػف ِإذا ك ِسػػر بعضػػيا أُع ِطػ
صػػاحُج َيا بح َسػػا َمػػا َنَقػ َ
ػي َ
َْ َ ّ
ّ ّ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ
ِ ()4
ِ
كُيتَرب ِ
اس َكد ْت تَـ َعْقُم َياَ ،كاِال َل ْـ ُي َزْد َعَمى َذل َؾ" .
َ َ ُ
ص ج َيا َح ْكالًَ ،فن ِف ْ
 -3عف َزيِد ج ِف ثَاِج ٍت (َ )قاؿ"ِ :في ا ِلس ِف يستَأْنى ِجيا سن ٌةَ ،فِن ِف اسكدت َف ِفييا اْلعْقل َك ِ
امبلًَ ،كاِال
ّ ّ ُْ َ َ ََ
َْ ْ ْ
َْ ْ َ َ ُ
َ
()5
اس َكد ِم ْن َيا َفِب ِح َسا ِ َذلِ َؾ " .
َف َما ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اماً"(.)6
الس لف َف ْ
ييا َعْقُم َيا تَ ّ
 -4عف سعيد جف المسي  ،قاؿ" :إ َذا أُص َيجت ّ
اس َكد ْت َفف َ
1
ِ
الس ِّػف ( ،)348/9تحػت رقػـ ( ،)17512الحػديث
ص ْػد ِع ّ
) ) مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با َ :
مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا  ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو عجد العزيز جػف عمػر كىػك صػدكؽ يخطػىء.

[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])358

2
ِ
الس ِّػف ( ،)349/9تحػت رقػـ ( ،)17516الحػديث
ص ْػد ِع ّ
) ) مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با َ :
مكقكؼ عمى الصحاجي عمي جف أجي طال  ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو عجد الكريـ جف أجػي اْلم َخػار ِ
ِؽ البصػري كىػك
ُ
ضعي [ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])361
3
ِ
الس ِّػف ( ،)349/9تحػت رقػـ ( ،)17520الحػديث
ص ْػد ِع ّ
) ) مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با َ :
مكقكؼ عمى الصحاجي عمي جف أجي طال  ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو عجد الكريـ جف أجػي اْلم َخػار ِ
ِؽ البصػري كىػك
ُ
ضعي [ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])361
4
ِ
ضػ َػر ُ َفتَ ْس ػ َػكلد َكتَػ ػ ْذ َى ُ َم ْنَف َعتُ َيػػا ( ،)160/8تح ػػت رق ػػـ
الس ػ ِّػف تُ ْ
) ) السػػنف الكج ػػرأ لمجييقػػي ،كت ػػا ال ػػدياتَ ،بػػا ُ ّ :
( ،)16271الحػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي عمػي جػػف أجػػي طالػ  ،كاسػػناده ضػعي ؛ ألف فيػػو الحجػػاج جػػف أرطػػأة

كىػػك صػػدكؽ كثيػػر الخطػػأ ،كفيػػو -أيض ػاً -حصػػيف جػػف عجػػد الػػرحمف الحػػارثي كىػػك مقجػػكؿ ،كالحػػارث جػػف عجػػد هللا
األعكر كىك ضعي [ .انظر :تقري التيذي الجف حجر( )146(،)170(،)152عمى الترتي ].
5
ِ
الس ِّػف ( ،)348/9تحػت رقػـ ( ،)17509الحػديث
ص ْػد ِع ّ
) ) مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با َ :
مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي زيػػد جػػف ثاجػػت ،كاسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو الحجػػاج جػػف أرطػػأة كىػػك صػػدكؽ كثيػػر الخطػػأ.
[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])152

) )6سجق تخريجو (ص.)36:

38

 -5عف عطاء جف أجي رباح قاؿِ" :إف سَق َ ِ
ِ
اءَ ،ق ْد َماتَ ْت"(.)1
ط ْت س ٌّف أ َْك َر َجَف ْت أَك ْ
اس َكد ْت َف َس َك ٌ
ْ َ
ِ ِ ()2
ِ ِ
ِ
َ -6ع ْف القاضي ُشرْيح جف الحارث أَن ُو َك َ ِ
ييا ِجد َيت َيا" .
الس لف َق َ
َ
اف" :إ َذا ْ
اس َكدت ّ
ضى ف َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ييا د َيتُ َيا" .
َ -7ع ِف عامر جف َش َراح ْيل الش ْعج ِّيَ ،ق َ
الس لف ،أَك ْ
اؿ" :إ َذا ْ
اس َكدت ّ
اصَفر ْت َفف َ
ِ
ػكدت ففييػػا تمػػاـ
السػػف إذا اسػ ّ
وجػػو الداللػػة :دلػػت اآلثػػار السػػابقة بمنطكقيػػا الص ػريح عمػػى أف ّ
عقميا.
ثانياً :القياس:
ِ
ِ
"الس ػ ّف إذا اسػػكدت بطمػػت
الس ػ ِّف إذا اسػػكدت عمػػى شػػمل اليػػد كالعػػيف القائمػػة ججػػامع أف ّ
قيػػاس ّ
منفعتي ػػا؛ ألني ػػا ش ػػيف( )4كال ينف ػػع جي ػػا ،كفػ ػكات المنفع ػػة بكم ػػاؿ؛ ُيكجػ ػ كم ػػاؿ األرش ،كش ػػمل الي ػػد
كذىا

ضكء العػيف ،كألنيػا جػزء ُيقصػد بػو المنفعػة ،فجػاز أف يجػ

كاليد"(.)5

كمػاؿ أرشػو مػع بقائػو كػالعيف

قػاؿ القاضػػي عجػد الكىػػا جػف عمػػي البغػػدادي" :إذا ضػربت السػػف فاسػكدت ،ففييػػا ديتيػػا  ...؛
ِ
الديػػة تجػ جػػذىا المنفعػػة ،كاف بقػػي العضػػك كاليػػد
فػػدليمنا ّأنيػػا إذا اسػػكدت فقػػد بطمػػت منفعتيػػا ،ك ّ
الشبلء كالعيف القائمة"(.)6
وعمموا ما ذىبوا إليو بما يأتي:
ِ
ِ
امػاً؛ ألنػو ذىجػت منفعتيػا كفػات جماليػا ،كذىػا
الس ِّف إلى الس َػكاد ففييػا األرش تَ ّ
إف تَ َغي َر لكف ّ
منفعة العضك بمنزلة ذىا العضك كالدية تج جذىا المنفعة ،كأما الجماؿ -عمى الكماؿ -ففي

1
ِ
الس ِّػف ( ،)348/9تحػت رقػـ ( ،)17515الحػديث
ص ْػد ِع ّ
) ) مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با َ :
مكقكؼ عمى التابعي عطاء جف أجي رباح ،كفي إسناده عجد الممؾ جف عجد العزيز جف جريج كىك مدلس مف الطبقة

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])41

الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات
2
ِ
ِ
اسػ َػكد ْت ( ،)371/5تحػػت رقػػـ (،)27029
السػ ِّػف ِإ َذا أُصػ َ
ػيج ْت َف ْ
) ) مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا ّ :
الحديث مكقكؼ عمى التابعي ُش َرْيح جف الحارث.
3
ِ
ِ
اسػ َػكد ْت ( ،)371/5تحػػت رقػػـ (،)27032
السػ ِّػف ِإ َذا أُصػ َ
ػيج ْت َف ْ
) ) مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا ّ :
الحديث مكقكؼ عمى التابعي عامر الش ْعِج ِي ،كفي إسناده جاجر جف يزيد جف الحارث الجعفي كىك ضعي [ .انظر:
ّ
تقري التيذي الجف حجر(.])137
4
ِ
يح كُذك عي .
) ) الش ْي ُف :خ َبل ُ
كؿ اْل َع َر ُ َك ْج ُو ُف َبل ٍف َزْي ٌف أَيَ :ح َس ٌف ُذك َزْي ٍفَ ،كَك ْج ُو ُف َبل ٍف َش ْي ٌف أَيَ :قِج ٌ
ؼ الزْيف ،تَُق ُ
[انظر :لساف العر الجف منظكر(.])244/13
) )5التجريد لمقدكري( ،)5772/11كانظر :الجكىرة النيرة لمحدادي(.)130/2
) )6اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ لمبغدادي(.)828/2
39

جيػػاض السػػف كبالسػكاد يفػػكت معنػػى الجمػػاؿ فييػػا( ،)1كالجمػػاؿ معتجػػر؛ فكممػػت ديتيػػا ،كمػػا لػػك قطػػع

أذف األصـ(.)2

ػكدت كذىجػػت
ب -أدلػػة المػػذىب الثػػاني :اسػػتدؿ الشػػافعية كأحمػػد فػػي ركايػػة عمػػى أف السػػف إذا اسػ ّ
منفعتيػػا ،فعميػػو الديػػة كاممػػة ،باألدلػػة التػػي اسػػتدؿ بػػو أصػػحا المػػذى األكؿ ،كلكػػف قيػػدكا كمػػاؿ
الدية جذىا المنفعة ،جدليل ما ركاه س ِعيد جػف اْلمس ِػي ِ  } :أ َّ ِ
اس َػوَّد ْت ،تػ َّـ َعَقَم َيػاَ ،وأََرَاد
َ ُ
َُّ
الس َّػف ِإ َذا ْ
َف ّ
َعَم ُـ ِإ َذا َذ َىَب ْت َمْن َال َع ُت َيا {(.)3
ّأْ
َو َّ ُ
منفعتيا فعميو الحككمة ،باألثر كالقياس.

اسكدت كلـ تذى
كاستدلكا عمى أف السف إذا ّ

أوالً :اآلثار:
ِ
 -1عف إجراىيـ جف يزيد النخعي قاؿِ " :في ِّ ِ
كم ٌة"(.)4
الس ّف الس ْكَداء ُح ُك َ
 -2عف عطاء جف أجي رباح قاؿ" :إف سَق َ ِ
اس َكد ْت ،أ َْك َر َجَف ْت ُق ِّك َم ْت"(.)5
ط ْت س ٌّف ،أ َْك ْ
ْ َ
ِ
ػكدت فالكاجػ الحككمػػة،
السػ ّػف إذا اسػ ّ
وجػػو الداللػػة :دؿ األثػراف السػػابقاف بمنطكقيمػػا عمػػى أف ّ
كقيد الشافعية ذلؾ جبقاء المنفعة؛ جمعاً جيف األدلة المتعارضة(.)6

) )1انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)81/26جدائع الصنائع لمكاساني( ،)315/7اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ
لمبغدادي( ،)828/2شرح مختصر خميل لمخرشي( ،)42/8التبصرة لممخمي( ،)6371/13الجامع لمسائل المدكنة
لمصقمي(.)577/23

) " )2الجنايػات عمػى األحػرار يعتجػر فييػا ذىػا

الزينػة عمػى حياليػا ،كالنفػع عمػى حيالػو ،كالػدليل عمػى صػحة ذلػػؾ:

اتفاؽ الجميع مف فقياء األمصار أف في إحدأ أذني الحػر :نصػ

الديػة ،كعظػـ مػا يػراد منيػا الزينػة  ،...ككػذلؾ

األنػ  :فيػػو الديػػة ،كالمجتغػػى منػػو الجمػػاؿ ،كفػػي اليػػديف :الديػػة ،ككػػذلؾ العػػيف إذا ذىػ

األعضاء التي فييا المنافع ،ككذلؾ في ذىا

العقل ،أك ماء الصم

ضػػكؤىا ،كاألسػػناف ،كسػػائر

مف ضربة :ففيو الدية ،كانمػا أبطػل المنفعػة،

فثجػػت جػػذلؾ أف الجنايػػات عمػػى األح ػرار يعتجػػر فييػػا الجمػػاؿ عمػػى حيالػػو ،كالنفػػع عمػػى حيالػػو ،كأمػػا الجنايػػات عمػػى

العجيػػد :فننمػػا يعتجػػر فييػػا المنفعػػة فحس ػ ؛ ألف ذلػػؾ عظػػـ مػػا ي ػراد منيػػا"[ .شػػرح مختصػػر الطحػػاكي لمجصػػاص
(.])372-371/5

3
ِ
الدي ِ
ِ
ات فيمػا دكف الػنفس ( ،)243/3تحػت رقػـ (،)3057
) ) السنف الصغير لمجييقي ،كتا الدياتَ ،با ُ  :ج َما ِع ّ َ
الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف المسي .
4
ِ
ِ
صا ُ ( ،)373/5تحت رقـ ( ،)27051الحديث
) ) مصن اجف أجي شيبة ،كتا الديات ،با ّ :
الس ِّف الس ْكَداء تُ َ
مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي إج ػراىيـ النخعػػي ،كفػػي إسػػناده المغيػرة جػػف ِمْق َسػػـ الضػِّػجي كىػػك مػػدلس مػػف الطبقػػة الثالثػػة كلػػـ
ّ
يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])46

) )5المحمى باآلثار الجف حزـ(.)27/11
) )6انظر :األـ لمشافعي(.)137/6
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ثانياً :القياس:

اس ػ َػكد ْت ففيي ػػا حككم ػػة؛ "ألف منفعتي ػػا ب ػػالقطع كالمضػ ػ كرد الري ػػق كس ػػد
ل ػػك ُ
ضػ ػربت الس ػػف َف ْ
مكضعيا قائمة كما لك اسكد جياض العيف لـ يكف فييا إال حككمة؛ ألف منفعتيا بالنظر قائمة"(.)1

فالكاج ُ الحككمة إف لـ تفت المنفع ُة مع السكاد؛ "ألف الفائت الجماؿ دكف المنفعػة ،فأشػبو مػا
فاسكد ْت"(.)2
إذا َ
جنى عمى يده َ

ػكدت ففييػػا ثمػػث ديتيػػا،
ج -أدلػػة المػػذىب الثالػػث :اسػػتدؿ أحمػػد فػػي ركايػػة عمػػى أف السػػف إذا اسػ ّ
باألثر اآلتي:
ِ ِ
الس ِّف الس ْكَد ِاء ُثُم ُث ِد َيِت َيا"(.)3
َع ْف ُع َم َر جف الخطا ( )قاؿ" :في ّ
ِ
اسكدت ففييا ثمث ديتيا.
الس ّف إذا ّ
وجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو عمى أف ّ

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل جكجك دية السف كاممة باسكدادىا :-

أمػػا احتجػػاجيـ باآلثػػار التػػي تُكج ػ الديػػة كاممػػة باسػػكداد السػػف ،فقيػػد الشػػافعية ذلػػؾ جػػذىا
ط ْت ِسػ ٌّف أ َْك
المنفعة؛ جمعاً جيف األدلة المتعارضة ،فقد ُركي عف عطاء جف أجي رباح قاؿِ" :إ ْف َسػَق َ
رجَفت أ َِك اسكدت َفسكاءَ ،قد ماتَت" ،كركي عنو -أيضاً" -إف سَق َ ِ
اس َػكد ْت ،أ َْك َر َجَف ْػت
َْ ْ ََ ٌ ْ َ ْ
ََ ْ
ط ْت س ٌّف ،أ َْك ْ
ْ َ
ُق ِّك َم ْت".
كأمػػا احتجػػاجيـ بالقيػػاس عمػػي اليػػد الشػػبلء كالعػػيف القائمػػة ،فأجي ػ

عمػػييـ بػػأف "فػػي األسػػناف

ض ِ كحبس الطعػاـ ك ِّ
الري ِ
ػق ،كجمػاؿ فػبل يجػكز أف يجنػي الرجػل عمػى الرجػل
كاألضراس منفعة ِباْل َم ْ
ِ
ش تاماً؛ ألف المنفعة جيا
َفتَ ْس َكّد سلن ُو كتبقى ،لـ يذى منيا شيء إال حسف المكف ،فأجعل فييا ْاأل َْر َ

المنفعػػة

أكثػػر مػػف الجمػػاؿ ،كقػػد بقػػي مػػف جماليػػا أيضػاً سػػد مكضػػعيا ،كليسػػت كاليػػد تُ َشػ لػل فتػػذى
طَف ػأُ فتػػذى المنفعػػة منيػػا؛ أال تػػرأ أف اليػػد إذا ُشػػم ْت ثُػػـ ُق ِط َعػ ْػت ،أك العػػيف إذا
منيػػا ،كال كػػالعيف تُ ْ
ط ِف َئػ ْػت َفُف ِق َئػ ْػت ،لػػـ يكػػف فػػي كاحػػدة منيمػػا إال حككمػػة ،كانمػػا َزَع ْمػػت أف السػكاد إذا لػػـ ُي ْعَمػ ْػـ أنػػو مػػف
ُ

) )1مختصر المزني( ،)352/8الحاكي الكجير لمماكردي( ،)277/12بحر المذى
) )2العزيز شرح الكجيز لمرافعي(.)374/10

لمركياني(.)254-253/12

3
ِ
ِ
صا ُ ( ،)373/5تحت رقـ ( ،)27056الحديث
) ) مصن اجف أجي شيبة ،كتا الديات ،با ّ :
الس ِّف الس ْكَداء تُ َ
مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا  ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو الحجاج جف أرطاة كىك صدكؽ كثير الخطػأ.

[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])152
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مػػرض فػػي ِ ِ ِ
ص َعْقُم َيػػا ،أَنػػى َج َعْمػػت ذلػػؾ َكػػالزَر ِؽ كالشػػيكلة
صػ َػيا ،ال َيػ ْػنُق ُ
ّ
السػ ّػف ُي ْنق ُ
()3
ص عقميػػا؛ ألف المنفعػػة فػػي كػػل طػػرؼ فيػػو عمػػل كجمػػاؿ"  ،فقػػكليـ أنػػو
كالعيػ فػػي العػػيف ال َيػ ْػنُق ُ
()1

كاْل َعمػ ِ
ػش(،)2
َ َ

كأشل اليد ال َيسمـ؛ ألف اليد الشبلء عديمة المنفعة كىذا فيو نكع منفعة.

كأمػػا قياسػػيـ عمػػى أذف األصػػـ فقيػػاس مػػع الفػػارؽ؛ ألف األذف أصػػل خمقتيػػا لمجمػػاؿ جخػػبلؼ

السف فالمقصكد منيا ىك االنتفاع كالجماؿ تبع.
كأما احتجاجيـ بأف ذىػا

فأجي ػ

منفعػة العضػك بمنزلػة ذىػا

العضػك كالديػة تجػ

جػذىا

المنفعػة،

عمػػى ذلػػؾ ب ػأف منفع ػة السػػف قػػد تبقػػى قائمػػة بعػػد اسػػكدادىا -بػػالقطع كالمض ػ كرد الريػػق-

كج ػ ف ػكات المنفعػػة إطبلق ػاً ،كانمػػا ي ِ
ِ
كج ػ ُ ُنقصػػانيا؛ فتج ػ
ُ
فالس ػكاد ال ُي ُ
ذىجت منفعتيا ،فنسمـ بأف فييا الدية كاممة(.)4
كأما احتجاجيـ بػأف فػكات الجمػاؿ يكجػ

حككمػػة العػػدؿ ،كأمػػا إف

كمػاؿ الديػة؛ ألف الجمػاؿ معتجػر ،فأجيػ

بأنو "قد بقي بعد اسكدادىا أكثر جماليا كىك سد مكضعيا ،فمـ يجػز أف يجػ
جماليا كجميع منافعيا دية"(.)5

عمػى ذلػؾ

فييػا مػع بقػاء أكثػر

اسكدت كذىجت منفعتيا فعميو الديػة ،كاف
 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني – القائل بأف السف إذا ّ
لـ تذى منفعتيا فعميو الحككمة :-
ػكدت كلػػـ
أجيػ عمػػى اآلثػػار التػػي اسػػتدؿ جيػػا أصػػحا المػػذى الثػػاني عمػػى أف السػػف إذا اسػ ّ
السػػف دليػػل عمػػى مكِتيػػا؛ كذلػػؾ ألنيػػا ال تَت ِ
ِ
ِ
صػ ُػل
تػػذى منفعتيػػا فتج ػ الحككمػػة بػػأف السػ َػك َاد فػػي ّ ّ
َْ
ِب ُع ُركِق َيا ،كليذا َج َع َل اإلماـ دمحم جف الحسف  -رحمو هللا  -تمؾ السف كالميتة(.)6
كاف كػػاف المػػكف يتغيػػر كالمنػػافع بحاليػػا فيػػك كمػػا لػػك اسػػكدت كلػػـ يػػؤثر ذلػػؾ فػػي منافعيػػا ،كلػػك

تُصكر أنيا تسكد كمنافعيا بحاليا لكج

في السكاد الدية لفكات الجماؿ(.)7

ِ
ػيف :أَف َي ُشػك َ سػك َادىا ُزْرقػ ٌة ،كِقيػل :الشػيل ك ل
) )1ل
الع ِ
الح ْمػرة َكالس َػك ِاد،
الش ْػيَمة أَف َي ُكػك َف َس َػك ُاد اْل َع ْػي ِف َج ْػي َف ُ
الش ْيمة في َ
َ َ
َ
َ
َكِقيػ ػ ػ َػلُ :ىػ ػ ػ َػك أَف َال َي ْخُمػ ػ ػػص س ػ ػ ػك ُادىاَ ،كِقيػ ػ ػ َػل :ال لشػ ػ ػ ْػيَمة ُح ْم ػ ػ ػرة ِفػ ػ ػػي َسػ ػ ػ َػك ِاد اْل َعػ ػ ػ ْػي ِف[ .انظػ ػ ػػر :لسػ ػ ػػاف العػ ػ ػػر الجػ ػ ػػف

منظكر(.])373/11

2
سيبلف دم ِعيا ِفي أَكثر أ ِ
َكقاتيا"[ .لساف العر الجف منظكر(.])320/6
ض ْع ُ ُرْؤَي ِة اْل َع ْي ِف َم َع
الع َمشَ :
))" َ
ِ َْ َ
) )3األـ لمشافعي(.)137/6

) )4انظ ػ ػ ػ ػػر :مختص ػ ػ ػ ػػر المزن ػ ػ ػ ػػي( ،)352/8الح ػ ػ ػ ػػاكي الكجي ػ ػ ػ ػػر لمم ػ ػ ػ ػػاكردي( ،)278-277/12بح ػ ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػ ػػذى
لمركياني(.)254-253/12

) )5الحاكي الكجير لمماكردي( ،)278/12بحر المذى
) )6انظر :المبسكط لمسرخسي(.)98/26

لمركياني(.)254/12

) )7انظر :التجريد لمقدكري(.)5772/11
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ِ
اسكدت ففييا ثمث ديتيا –:
الس ّف إذا ّ
 -3مناقشة أدلة المذىب الثالث  -القائل بأف ّ
قػػد يجػػا عػػف األثػػر الػػذي اسػػتدؿ بػػو أصػػحا المػػذى الثالػػث كىػػك المػػركي عػػف ُع َمػ َػر جػػف
ػث ِد َيِت َيػػا" ،بأنػػو اسػػتدالؿ فػػي غيػػر مكضػػعو؛ ألف التقػػدير
الخطػػا (ِ " :)فػػي ال ِّسػ ِّػف السػ ْػكَد ِاء ُثُمػ ُ
بالثمث كارد في الجناية عمى السف السكداء أصبلً ِج ِخْمَق ٍة أ َْك ِج َن َاي ٍة سابقة ،جدليل ما ركي عػف ُع َم َػر
ِ ِ
ػث ِد َيِت َيػػا"( ،)1كعمػػى فػػرض
السػ ِّػف السػ ْػكَد ِاء ِإ َذا ُن ِزَعػ ْػتَ ،كَك َانػ ْػت ثَاِجتَػ ًة ُثُمػ ُ
جػػف الخطػػا ( )قػػاؿ" :فػػي ّ
فيحمل قضاء عمر ( )عمى ما إذا لـ تذى
صحة استدالليـ ُ
الحاؿ ،كقدرىا عمر ( )بالثمث.
ثامناً :الترجيح:

المنفعة ،فتج

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث أف الراجح ىك المذى

اسكدت كذىجت منفعتيا فعمى الجاني الدية ،كاف لـ تذى
ّ

الحككمة فػي ىػذه

الثاني القائل :إف السف إذا

منفعتيا فعميو الحككمة.

وذلؾ لألسباب اآلتية:
 -1قكة ما استدؿ بو أصحا

المذى

الثاني.

 -2األدلػة التػي كردت فيمػػا يجػ جتغيػر لػػكف السػف إلػى السػكاد ،تَُنػزؿ عمػى حػػاليف؛ فحيػث نصػػت
عمػػى كجػػك الديػػة كػػاف ذلػػؾ فػػي حػػاؿ ذىػػا المنفعػػة ،كحيػػث نصػػت عمػػي كجػػك الحككمػػة ،كػػاف

ذلؾ في حاؿ بقاء المنفعة ،كاعماؿ الدليميف خير مف إىماؿ أحدىما ،كيكػكف ذلػؾ جتػرجيح المػذى
الثاني.

 -3كألف القكؿ جتماـ الدية باسػكداد السػف كاف بقيػت منفعتيػا ،يجعػل لمسػف أكثػر مػف الديػة المقػدرة

ليا شرعاً؛ ألنو إذا أصاجيا شخص آخر بعد ذلؾ كانت فييا حككمة عدؿ.

 -4مف غير العدؿ مساكاة السف التي اسكدت كذىجت منفعتيا بالسف التي لـ تذى

منفعتيا.

1
ِ
ِ
ص ػػا ُ ( ،)373/5ح ػػديث رق ػػـ (،)27057
) ) مص ػػن اج ػػف أج ػػي ش ػػيبة ،كت ػػا ال ػػديات ،ب ػػا ّ :
الس ػ ِّػف الس ػ ْػكَداء تُ َ
الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .
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المطمب الثالث

()1

دية العيف القائمة
حديث الباب:

أخجرنػػا مالػػؾ ،أخجرنػػا يحيػػى جػػف سػػعيد ،عػػف سػػميماف جػػف يسػػار ،أف زيػػد جػػف ثاجػػت كػػاف يقػػكؿ:
} ِفي اْل َعْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ِإ َذا ُف ِقَئ ْت ِم َائ ُة ِديَن ٍّار {(.)2

أوالً :صورة المسألة:
إذا كانت العيف صحيحة الصكرة ،قائمة في مكضعيا إال أف صاحجيا ال ُيبصر جيا ،ثـ ُف ِقئت
ىذه العيف؛ بسج جناية ،فكـ يج عمى الجاني في ىذه الحاؿ؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:

"أجم ػػع أى ػػل العم ػػـ عمػ ػى أف ف ػػي العين ػػيف إذ أص ػػيجتا خطػ ػأً الدي ػػة ،كف ػػي الع ػػيف الكاح ػػدة نصػ ػ

الديػػة"( ،)3كأجمع ػكا عمػػى أف ديػػة العػػيف العظيمػػة الحسػػناء ،القكيػػة البصػػر ،كديػػة العػػيف القجيحػػة،
الصغيرة القيمة ،الضعيفة البصر( ،)4كاختمفكا فيما يج بالجناية عمى العيف القائمة إذا ُف ِقئت.
ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى :تبايف آرائيـ فػي المػراد باآلثػار التػي كردت فػي تقػدير الجنايػة عمػى

الع ػػيف القائم ػػة ،ى ػػل ى ػػذا التق ػػدير عم ػػى س ػػجيل التكقيػ ػ

كاإللػ ػزاـ؛ فيجػ ػ

التقي ػػد ب ػػو أـ عم ػػى س ػػجيل

الحككمة كاالجتياد مف قجل الصحابة؟ فيجكز النقص منو أك الزيادة عميو(.)5

1
ػارىا"[ .لسػ ػػاف العػ ػػر الجػ ػػف
نظرىػ ػػا كابصػ ػ ُ
) ) العػ ػػيف القائمػ ػػة" :ىػ ػػي الباقيػ ػػة فػ ػػي مكضػ ػػعيا صػ ػػحيحة كانمػ ػػا َذ َى ػ ػ َ ُ
منظكر(.])505/12

) )2مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني ،كتا

الػديات ،بػا  :أرش السػف السػكداء كالعػيف القائمػة (،)230

حديث رقـ ( ،)670الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي زيد جف ثاجت.

) )3اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)290/2

) )4انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)290/2
( (5انظر :جداية المجتيد الجف رشد(.)206/4
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رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػذىب األوؿ :ذى ػ
القائمة إذا ُف ِقئت ففييا حككمة.
المذىب الثاني :مذى

خامساً :اختيار اإلماـ

الحنفيػػة

()1

كالمالكيػػة

الحناجمة المختار

()2

كالشػػافعية

()3

كأحمػػد فػػي ركايػػة

()4

إلػػى أف العػػيف

إف في العيف القائمة إذا ُف ِقئت ثمث ديتيا.

()5

بف الحسف:

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى

األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

قكلػػو" :لػػيس عنػػدنا فييػػا -أي فػػي العػػيف القائمػػة -أرش معمػػكـ ،ففييػػا حككمػػة عػػدؿ"( ،)6كقػػاؿ فػػي
كتابػػو الحجػػة" :فػػي العػػيف القائمػػة إذا ُف ِقئػػت ،كفػػي اليػػد الشػػبلء إذا ُقطعػػت ،كفػػي كػػل َن ِاف ػ َذة( )7فػػي
عضك مف األعضاء ،إنو ليس في شيء مف ذلؾ أرش معمكـ ،كفي ذلؾ كمو حككمة عدؿ"(.)8
سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ جميكر الفقياء عمى أنو ليس في العيف القائمة أرش معمكـ ،كانمػا
فييا حككمة عدؿ ،باألثر كالمعقكؿ.

أوالً :اآلثار:
َ -1ع ْف َم ْس ُركؽ جف األجدع قاؿِ " :في اْل َع ْي ِف اْل َع ْكَرِاء(ُ )9ح ْك ٌـ"(.)10
) )1انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)80/26جدائع الصنائع لمكاساني( ،)323/7حاشية اجف عاجديف(.)552/6

) )2انظػ ػػر :المدكنػ ػػة لمالػ ػػؾ جػ ػػف أنػ ػػس( ،)570/4النػ ػ ػكادر ك ِّ
الزيػ ػػادات لمقيركانػ ػػي( ،)445/13الكػ ػػافي الجػ ػػف عج ػ ػػد
الجر( ،)1115/2جداية المجتيد الجف رشد( ،)206/4جامع األميات الجف الحاج (.)502
) )3انظػ ػػر :األـ لمشػ ػػافعي( ،)71/6الحػ ػػاكي الكجيػ ػػر لممػ ػػاكردي( ،)297/12الميػ ػػذ
المجمكع لممطيعي( ،)124/19نياية المطم

لمشػ ػػيرازي( ،)232/3تكممػ ػػة

لمجكيني(.)424/16

) )4انظر :المسائل الفقيية الجف الفراء( ،)280/2اليداية لمكمكذاني( ،)517المغني الجف قدامػة( ،)466/8الكػافي

الجف قدامة( ،)37-36/4الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.)586/9

( )5انظر :المسائل الفقيية الجف الفراء( ،)280-279/2اليداية لمكمػكذاني( ،)517المغنػي الجػف قدامػة(،)466/8
شرح الزركشي( ،)167/6المجدع الجف مفمح(.)312/7

) )6مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)230
) )7أي :في كل جراحة تنفذ إلى تجكي

أي عضك مف األعضاء[ .انظر :التعميق الممجد لممكنػكي( ،)21/3سػجل

السبلـ لمصنعاني(.])359/2

) )8الحجة عمى أىل المدينة لمشيباني(.)307-306/4

) )9أي" :التي ىي باقية لـ َي ْذ َى ْ إال نكرىا"[ .نيل األكطار لمشككاني(.])77/7
) )10مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :فػػي العػػيف القائمػػة تُػ ْػن َخ ُس ( ،)374/5تحػػت رقػػـ (،)27063

الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي َم ْسػ ُػركؽ جػػف األجػػدع ،كفػػي إسػػناده جػػاجر جػػف يزيػػد الجعفػػي كىػػك ضػػعي [ .انظػػر:
تقري التيذي الجف حجر(.])137
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 -2عف إجراىيـ جف يزيد النخعي قاؿِ " :في اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ُح ْك ُـ َذ ِكي َع ْد ٍؿ"(.)1
وجو الداللة :دؿ األثراف السابقاف بمنطكقيما عمى أف العيف القائمة إذا ُف ِقئت فميس فييا أرش

معمكـ ،كانما فييا حككمة عدؿ.
ثانياً :المعقوؿ:

ِ
ش ُمَقػػدٌر ،كال يمكػػف إيجػػا
قػػالكا :إنػػو ال قصػػاص فػػي اْل َعػ ْػي ِف اْلَق ِائ َمػػة كلػػيس فييػػا أ َْر ٌ
فييا؛ لككنيا قد ذىجت منفعتيػا كالمقصػكد منيػا ،كال مقػدر فييػا فتجػ فييػا الحككمػة كاليػد ال ازئػدة؛
ديػػة كاممػػة

كذلؾ ألجل األلـ ،كألف في إذىاجيا إتبلؼ إجماؿ مف غير منفعة؛ فأشبو قطع لساف األخرس(.)2

ب -أدلػػة المػػذىب الثػػاني :اسػػتدؿ الحناجمػػة عمػػى أف فػػي العػػيف القائمػػة ثمػػث ديػػة العػػيف السػػميمة،
بالسنة كاألثر كالمعقكؿ.
أوالً :السنة:
عػػف عمػػرك جػػف شػػعي

جػػف دمحم جػػف عجػػد هللا جػػف عمػػرك جػػف العػػاص ،عػػف أجيػػو ،عػػف جػػده ،أف
()3
ط ِم َس ْت(ُ )4ثُم َث ِدَي ِت َياَ ،وِفي اْلَي ِد
الس َّاد ِة ِب َم َك ِان َيا ِإ َذا ُ
رسكؿ هللا (َ } :)ق َضى ِفي اْل َعْي ِف اْل َع ْوَر ِاء َّ
ِ
ِ ِ
َّ َّ ِ
ِ
الس ْوَد ِاء ِإ َذا ُن ِز َع ْت ُثُم َث ِدَي ِت َيا {(.)5
الس ِّف َّ
الش ء ِإ َذا ُقط َع ْت ُثُم َث دَيت َياَ ،وِفي ّ
وجػػػػػو الداللػػػػػة :دؿ الحػ ػػديث بمنطكقػ ػػو الص ػ ػريح عمػ ػػى أف فػ ػػي العػ ػػيف القائمػ ػػة ثمػ ػػث ديػ ػػة العػ ػػيف

الصحيحة(.)6

) )1مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :فػػي العػػيف القائمػػة تُػ ْػن َخ ُس ( ،)374/5تحػػت رقػػـ (،)27061
الحديث مكقكؼ عمى التابعي إجراىيـ النخعػي ،كفػي إسػناده أشػعث جػف سػكار الكنػدي كىػك ضػعي [ .انظػر :تقريػ
التيذي

الجف حجر(.])113

) )2انظػػر :ج ػػدائع الص ػػنائع لمكاس ػػاني( ،)323/7كفاي ػػة النجي ػػو الجػػف الرفع ػػة( ،)129/16التي ػػذي

ف ػػي فق ػػو اإلم ػػاـ

الشافعي لمبغكي( ،)167/7المغني الجف قدامة(.)467/8

)" )3أي الباقيػػة فػػي مكانيػػا صػػحيحة ،لكػػف ذى ػ

ػارَىا"[ .عػػكف المعجػػكد لمعظػػيـ آب ػػادي(،)201/12
َن َ
صػ ُ
ظ ُرَىػػا َكِا ْب َ

كانظر :ذخيرة العقجى لئلثيكبي(.])263/36
4
ػت :أي انمحػػ ػ ػػت كذىػ ػ ػ ػ ُج ْرمي ػ ػ ػػا[ .انظػػ ػ ػػر :ذخيػ ػ ػ ػرة العقجػػ ػ ػػى لئلثي ػ ػ ػػكبي( ،)263/36ني ػ ػ ػػل األكط ػ ػ ػػار
)) ُ
ط ِم َس ػ ػ ػ ْ
لمشككاني(.])77/7
5
ػت ( ،)369/6حػ ػػديث رقػ ػػـ
) ) سػ ػػنف النسػ ػػائي ،كتػ ػػا القسػ ػػامة ،بػ ػػا  :العػ ػػيف العػ ػػكراء السػ ػػادة لِ َم َك ِان َيػ ػػا ِإ َذا ُ
ط ِم َسػ ػ ْ
ػر ،سػػنف أجػػي داكد ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :ديػػات األعضػػاء
( ،)7015كأخرجػػو أجػػك داكد ِفػػي العػػيف كحػػدىا مختصػ اً
( ،)190/4حػػديث رقػػـ ( ،)4567إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو دمحم جػػف عجػػد هللا جػػف عمػػرك جػػف العػػاص كىػػك مقجػػكؿ.
[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])489

) )6انظر :عكف المعجكد لمعظيـ آبادي( ،)201/12نيل األكطار لمشككاني(.)77/7
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ثانياً :اآلثار:

ِ ِ ِ
ِ
ػث
الس ِّػف الس ْػكَد ِاءَ ،كاْل َي ِػد الشػبل ِءُ ،ثُم ُ
( )أنو قاؿ" :في اْل َع ْي ِف اْلَقائ َمػةَ ،ك ّ

 -1عف عمر جف الخطا
ِد َيِت َيا"(.)1
 عف ُع َم َر ( )قاؿِ " :في اْل َع ْي ِف اْل َع ْكَرِاء ِإ َذا ُن ِخ َس ْت(َ ،)2كَك َان ْت َق ِائ َم ًة ُثُم ُث ِد َيِت َيا"(.)3 -2عف اجف عباس ( )قاؿ"ِ :في اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ِإ َذا ُن ِخ َس ْت ُثُم ُث ِد َيِت َيا"(.)4
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ػيج ْت
 -3عف سالـ جف عجد هللا جف عمر قاؿَ" :ق َ
ضى ُع َم ُر ْج ُف اْل َخطػا فػي اْل َع ْػي ِف اْلَقائ َمػةِ ،إ َذا أُص َ
ط ِف َئ ْت ِجُثُم ِث ِد َيِت َيا"(.)5
َك ُ
 -4ع ػػف قت ػػادة ج ػػف دعام ػػة ق ػػاؿَ" :قض ػػى عم ػػر ج ػػف اْلخط ػػا ِ ِف ػػي اْلع ػػي ِف اْلَق ِائم ػ ِػةِ ،إ َذا ُف ِق َئ ػػت ِجُثُم ػ ِ
ػث
ْ
َُ ُ ْ ُ َ
َ
َْ
َ
ِد َيِت َيا"(.)6
وجو الداللة :دلت اآلثار السابقة بمنطكقيا الصريح عمى أف في العيف القائمة ثمث دية العيف

الصحيحة(.)7

ثالثاً :المعقوؿ:

قالكا :إف العيف القائمة كاممة الصػكرة كباقيػة الجمػاؿ ،فػنذا ُف ِق َئ ْػت ذىػ
كالعيف الصحيحة( ،)8كقد كرد في الشرع بأف ديتيا ثمث دية العيف الصحيحة ،فيج

) )1السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا

ذلػؾ ،فكػاف فييػا مقػدر
األخذ جذلؾ.

الػػديات ،بػػا  :مػػا جػػاء فػػي العػػيف القائمػػة كاليػػد الشػػبل ِء ( ،)171/8تحػػت رقػػـ

ض َر ُ َفتَ ْسَكلد كتذى
( ،)16327كأخرجو -أيضاً -في كتا الديات ،با  :السف تُ ْ
( ،)16270الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .

منفعتيا ( ،)159/8تحت رقػـ

)َ )2ن َخس بمعنى َغرَز كطعف كأثجت مف با ضر  ،تقكؿ العر َ :ن َخس الداب َة أيَ :غرَز ج ْنَجيا أَك م َؤخرَىا ِبع ٍ
ػكد
ُ َ ُ
َ
َ
َ
َ َ َ
أَك َن ْح ِكِه[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])228/6
) )3مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :فػػي العػػيف القائمػػة تُ ػ ْن َخس ( ،)374/5تحػػت رقػػـ (،)27064
الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .

) )4مصػػن اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :فػػي العػػيف القائمػػة تُػ ْػن َخس ( ،)374/5تحػػت رقػػـ (،)27062
الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عجد هللا جف عباس ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو أجك ىبلؿ دمحم جف سميـ الراسجي كىك
صدكؽ فيو ليف[ .انظر :تقري

) )5مصن

التيذي

عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا

الجف حجر(.])481

العقكؿ ،با  :العيف القائمة ( ،)335/9تحت رقـ ( ،)17450الحػديث

مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .
) )6مصن

عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا

العقكؿ ،با  :العيف القائمة ( ،)334/9تحت رقـ ( ،)17441الحػديث

مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .

) )7انظر :عكف المعجكد لمعظيـ آبادي( ،)201/12نيل األكطار لمشككاني(.)77/7

) )8انظر :المغني الجف قدامة( ،)467/8الشرح الكجير عمى متف المقنػع لمجمػاعيمي( ،)586/9العػدة شػرح العمػدة
لجياء الديف المقدسي(.)571
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سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل بأف في العيف القائمة إذا ُف ِقئت حككمة :-
ق ػػد يج ػػا عم ػػى اآلث ػػار الت ػػي اس ػػتدؿ جي ػػا أص ػػحا الم ػػذى األكؿ بأني ػػا ض ػػعيفة كال يص ػػمح
المػذى

االستدالؿ جيا ،جخبلؼ اآلثار التي اسػتدؿ جيػا أصػحا
قضاء عمر ( )في العيف القائمة ،إذا ُف ِق َئ ْت ِجُثُم ِث ِد َيِت َيا(.)1
أمػػا قػػكليـ :إنػػو ال قصػػاص فييػػا كلػػيس فييػػا أرش مقػػدر ،كال يمكػػف إيجػػا
لككنيا قد ذىجت منفعتيا كالمقصكد منيا ،كال مقدر فييا فتج

الثػاني؛ فقػد ثجػت جنسػناد صػحيح
ديػػة كاممػػة فييػػا؛

فييا الحككمة.

فػرد الحناجمػة عمػى ذلػػؾ بػأف العػيف القائمػػة كاف ذىجػت منفعتيػا فيػي كاممػػة الصػكرة كباقيػة الجمػػاؿ،
كالجماؿ معتجر ،فنذا ُف ِق َئ ْت ذى ذلؾ( ،)2ك"قكليـ :ال يمكف إيجػا مقػدر َم ْمُنػكعٌ"()3؛ ألنػو كرد فػي
الشرع تقدير ديتيا جثمث دية العيف الصحيحة؛ فيج األخذ جذلؾ.
 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني – القائل بأف في العيف القائمة إذا ُف ِقئت ثمث ديتيا –:
قػػد يجػػا عمػػى الحػػديث الػػذي اسػػتدؿ بػػو أصػػحا المػػذى الثػػاني بأنػػو ضػػعي كال يصػػمح
االس ػػتدالؿ ب ػػو" ،كالح ػػديث ل ػػك ص ػػح فنن ػػو ُي ْح َم ػ ُػل عم ػػى أن ػػو أكجػ ػ
الحككمة"(.)4
كأما اآلثار التي استدؿ جيا أصحا

المذى

الثاني ،فأجا

فيي ػػا ثم ػػث الدي ػػة عم ػػى معن ػػى
عمييا جميكر الفقياء بما يأتي:

ُيحم ػػل قض ػػاء عم ػػر ( )كغيػ ػره م ػػف اآلث ػػار الػ ػكاردة جتق ػػدير دي ػػة الع ػػيف القائم ػػة جثم ػػث دي ػػة الع ػػيف

الصػػحيحة ،بػػأف ذلػػؾ عمػػى كجػػو الحككمػػة باالجتيػػاد ال عمػػى كجػػو التكقي ػ

التقدير تقكيماً ال تكقيفاً(.)5

قاؿ الخطاجي" :يشبو أف يككف كهللا أعمـ إنما أكج

كاإلل ػزاـ ،فكػػاف ىػػذا

فييا الثمث عمى معنى الحككمة"(.)6

كيؤيد ذلؾ اآلثار التي كردت في تقدير دية العيف القائمة بغير ثمث دية العيف الصحيحة كىي:
 -1عف زيد جف ثاجت ( )قاؿ"ِ :في اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ِإ َذا ُف ِق َئ ْت ِم َائ ُة ِد َين ٍار"(.)7
( (1سجق تخريجو (ص.)47:

) )2انظر :المغني الجف قدامة( ،)467/8الشرح الكجير عمى متف المقنػع لمجمػاعيمي( ،)586/9العػدة شػرح العمػدة
لجياء الديف المقدسي(.)571

) )3المجدع الجف مفمح( ،)313/7الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.)586/9
) )4الميسر في شرح مصاجيح السنة لمتكربشتي( ،)821/3الكاش

عف حقائق السنف لمطيجي(.)2483/8

) )5انظر :الكافي الجف عجد الجر( ،)1115/2المقدمات المميدات الجف رشػد الجػد( ،)323/3جدايػة المجتيػد الجػف
رشد( ،)206/4األـ لمشافعي( ،)334/7الحاكي الكجير لمماكردي( ،)304/12نياية المطم

( (6معالـ السنف لمخطاجي(.)31/4
) )7سجق تخريجو (ص.)44:
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لمجكيني(.)429/16

ِ ِ
ِ
ِ
الد َية ِم َائ ُة ِد َين ٍار"(.)1
ص ُع ْش ُر ّ
 عف زيد جف ثاجت ( )أَن ُو قاؿ" :في اْل َع ْي ِف اْلَقائ َمة تُْج َخ ُِ ِ ِ ِ ِ
ِ
صر ِجيا ِإف ثُِقج ْػت أَك ج ِخص ْػت(َ ،)2ك ِ
ييػا
َ
ػاف ف َ
 -2عف مجاىد جف ججر" :أَف لْم َع ْيف اْلَقائ َمة التي َال ُي ْب ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ِنص ن ْذ ِر اْلعي ِف خمس ك ِع ْشرك َف ،كاِف َكاف َق ْد أ ِ
ييا َن ْذ َرَىا أَك َؿ َم ٍرة"(.)3
َ
ْ ُ َ
َ ْ َ
َْ َ ْ ٌ َ ُ
َخ َذ ف َ
ِ ِ ()4
ِ ِ
ِ
ِِ
الد َية" .
ص ُع ْش ُر ّ
 -3عف سعيد جف اْل ُم َسّي قاؿ" :في اْل َع ْي ِف اْلَقائ َمة تُْج َخ ُ
فػنف تقػػدرت ديػػة العػػيف القائمػػة باجتيػػاد عمػػر جػػف الخطػػا

( )جثمػػث ديػػة العػػيف الصػػحيحة،

كباجتياد زيػد جػف ثاجػت ( )بمائػة دينػار ،فيجػكز أف تتقػدر باجتيػاد مػف بعػدىما مػف الحكػاـ جيػذا

المقدار كبأقل منو كبأكثر ،بحس
أما قكليـ :كج
كاممة الصكرة كَب ِاق َي َة
فػػرد جميػػكر الفقيػػاء

اختبلفو في الشيف

()5

كالقبح(.)6

ص ِػرَىا
َب َ

في العيف القائمة ثمث دية العػيف الصػحيحة؛ ألنيػا كانػت بعػد ذىػا
الجماؿ ،فنذا ُقمِ َع ْت أك ُف ِق َئ ْت ذى ذلؾ؛ فكاف فييا مقدر كالعيف الصحيحة.
عمػػى ذلػػؾ بػػأف "فػػي العػػيف القائمػػة العػػكراء جمػػاؿ عنػػد مػػف ال يعػػرؼ حقيقػػة

الحاؿ ،فأمػا عنػد مػف يعػرؼ ذلػؾ فػبل ،فعرفنػا أف معنػى الحػاؿ فػي ىػذه األعضػاء غيػر كاممػة بعػد
فكات المنفعة ،فمكجكد بعض الجماؿ فييا أكججنا حكـ عدؿ"(.)7

قاؿ القاضي دمحم جف الحسيف -المعركؼ جػاجف الفراء" :-فظاىر ىذا أف الكاج

في ذلػؾ –أي

في العيف القائمة -حككمة غير مقدرة ،كالكجو فيو أنو ليس فيػو جمػاؿ كامػل كال منفعػة ،فمػـ يجػ

فيو مقدر"(.)8

) )1مصن

عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا

العقكؿ ،با  :العيف القائمة ( ،)335/9تحت رقـ ( ،)17447الحػديث

مكقكؼ عمى الصحاجي زيد جف ثاجت.

2
ص َع ْيَنو ِب َم ْعَنى َفَقأَىا[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])4/7
) ) َج َخ َ
) )3مصن عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا العقكؿ ،با  :العيف القائمة ( ،)334/9تحت رقـ ( ،)17444الحػديث

مكقكؼ عمى التابعي مجاىد جف ججر ،كفي إسناده عجد هللا جف أجي نجيح كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصػرح
بالسماع[ .انظر :تعري

) )4مصن

أىل التقديس بمرات

عجد الرزاؽ الصنعاني ،كتا

المكصكفيف بالتدليس جف حجر(.])39

العقكؿ ،با  :العيف القائمة ( ،)335/9تحت رقـ ( ،)17448الحػديث

مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف اْل ُم َسِّي ِ  ،كفي إسناده عجد الممػؾ جػف عجػد العزيػز جػف جػريج كىػك مػدلس مػف الطبقػة
الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس جف حجر(.])41
) )5سجق إيضاح معناىا (ص.)39:
) )6انظر :بحر المذى

لمركياني(.)272/12

) )7المبسكط لمسرخسي(.)80/26

) )8المسائل الفقيية الجف الفراء(.)280/2
49

ثامناً :الترجيح:

بعػػد عػػرض األدلػػة كمناقش ػػتيا يظيػػر لمباحػػث أف ال ػراجح ى ػػك المػػذى
العيف القائمة إذا ُف ِقئت حككمة عدؿ.
وذلؾ لألسباب اآلتية:
 -1كردت أدلة تكج

في العيف القائمة ثمث ديتيا ،كأدلة أخرأ تكج

األكؿ القائػػل :إف ف ػػي

مقدار سكأ الثمػث ،كجمعػاً
اً

جيف األدلة يحمل ذلؾ عمى معنى الحككمة ،كاعماؿ الدليميف خير مف إىماؿ أحدىما.

" -2ألف العيف القائمة يمكف أف تجرأ ليا جراحة كيرك

ليا قرنية كتصبح صحيحة"()1؛ كبالتالي

سػػيككف مػػف الظمػػـ التقيػػد جثمػػث ديػػة العػػيف الصػػحيحة فػػي ىػػذه الحػػاؿ؛ ألنػػو قػػد تػػنجح الج ارحػػة عنػػد
البعض كتككف يسيرة كبسيطة ،جخبلؼ البعض اآلخر.

 -3ألف "عامػ ػػة العممػ ػػاء أكجج ػ ػكا حككمػ ػػة العػ ػػدؿ ...،كحمم ػ ػكا الحػ ػػديث عمػ ػػى معنػ ػػى الحككمػ ػػة ،إذ

الحككمة جمغت ثمث الدية"(.)2

) )1الحاشية العثيمينية عمى زاد المستقنع لحازـ خنفر(.)580

) )2عكف المعجكد لمعظيـ آبادي( ،)201/12ذخيرة العقجى لئلثيكبي(.)263/36
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المبحث الثاني
دية الجروح
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :دية مكضحة الكجو.
المطمب الثاني :جرح العجماء.
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حديث الباب:

المطمب األوؿ
دية م ِ
وض َح ِة( )1الوجو
ُ

ِ
ِ
ػح ِة ِفػي
ػاؿ } :فػي اْل ُموض َ
أخجرنا مالؾ ،أخجرنا يحيى جف سعيد ،عف سػميماف جػف يسػار ،أَن ُػو َق َ
اْلوج ِو ِإ ْف َلـ ُت ِع ِب اْلوجو ِم ْثل ما ِفي اْلم ِ
الر ِ
س {(.)2
وض َح ِة ِفي َّ ْأ
َْ
ْ
ُ
ََْ َ َ

أوالً :صورة المسألة:
ِ
ض ػحاً ككاشػػفاً لعظػػـ كجيػػو ،فيػػل يج ػ
لػػك أف رج ػبلً ضػػر كجػػو إنسػػاف فشػػجو ُم َك ّ
الم ِ
كض َح ِة في الرأس – كىي خمس مف اإلجل – أـ أكثر مف ذلؾ؟
ُ

عميػػو ديػػة

ثانياً :تحرير محل النزاع:

أجمػػع أىػػل العمػػـ عمػػى أف فػػي م ِ
كضػ َػح ِة ال ػرأس خمس ػاً مػػف اإلجػػل( ،)3كأجمع ػكا "عمػػى كجػػك
ُ
()4
القصاص في العمد ،ككجك ِ ِ
ِ
المكض َح َة تككف في الكجو
ّ
الد َية في الخطأ منيا"  ،كاتفقكا عمى أف ُ
()6
كالرأس( ،)5كأما ما كاف مػف م ِ
كض َػح ٍة فػي سػكأ الػرأس كالكجػو فمػيس فييػا إال االجتيػاد  ،كال فػرؽ
ُ
ِ
ِ
فػػي الم ِ
كضػ َػح ِة جػػيف الصػػغيرة كالكجي ػرة ،كالبػػارزة كالمسػػتكرة بالشػػعر؛ ألف اسػػـ ال ُمكضػ َػحة يقػػع عمػػى
ُ
)
7
(
الجميع ،فبل يج في الجميع إال خمس مف اإلجل  ،كاختمفكا فيما يج في م ِ
كض َح ِة الكجو.
ٌ
ُ

1
ِ
كضحة أي :الشجة التي تكشػ العظػـ كتُك ِ
ِ
ػحة كمػا بعػدىا
َ ّ
المكض َ
ضُ
الم َ
ػحو ،كيحسػف جنػا أف نشػير إلػى مػا قجػل ُ
)) ُ
طػ ُػع المحػػـ حتػػى تصػػل إلػػى غشػػاء رقيػػق جػػيف العظػػـ كالمحػػـ ،يسػػمى
ػج ِ
اؽ :كىػػي التػػي تَْق َ
مػػف ِّ
اج فػػأقكؿ :السػ ْػم َح ُ
الشػ َ
كضػػح ُة :كىػػي التػػي تُك ِ
طػػاء ،ثػػـ تمييػػا اْلم ِ
ظػ َػـ أي :تَ ْك ِشػ ُػف ُو
الع ْ
َ ّ
ضػ ُ
ػح َ
َ
ُ
السػ ْػم َحاؽ ،فسػػميت الشػػجة جيػػا ،كيقػػاؿ ليػػا :اْل َمْم َ ُ
كتجػرز كضػحو -أي جياضػو ،-ثػػـ تمييػا الي ِ
ظ َػـ بعػد إيضػػاحو ،أي :تَ ْك ِس ُػرهُ ،كأسػماء ىػػذه
اش َػم ُة :كىػي التػػي تُ َي ِّش ُػـ اْل َع ْ
َ
ػجا ِج ُم ْختَص ػ ًة بمػػا كقػػع بالكجػػو كال ػرأس دكف سػػائر الجػػدف ،كاسػػـ الجػػرح يخػػتص بمػػا كقػػع فػػي الجػػدف[ .انظػػر:
ِّ
الشػ َ

المبسػػكط لمسرخسػػي( ،)73/26جدايػػة المجتيػػد الجػػف رشػػد( ،)202/4الحػػاكي الكجيػػر لممػػاكردي( ،)150/12الكػػافي

الجف قدامة(.])22-21/4

) )2مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني ،كتا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو كالرأس ( ،)232حػديث

رقـ ( ،)676الحديث مكقكؼ عمى التابعي سميماف جف يسار.

) )3انظر :اإلقناع الجف المنذر( ،)360/1اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)285/2
( (4جداية المجتيد الجف رشد(.)203/4

) )5انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)285/2
) )6انظر :اإلقناع الجف المنذر(.)360/1

) )7انظر :حاشية اجف عاجديف( ،)582/6تحفة الفقياء لمسمرقندي( ،)112/3الميذ
الجف قدامة(.)470/8
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لمشيرازي( ،)216/3المغني

ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

كضػػح ِة فػػي الكجػػو ىػػل ىػػي بمنزلػػة الم ِ
 -1تبػػايف آرائيػػـ فػػي منزلػػة الم ِ
كضػ َػح ِة فػػي ال ػرأس أـ ال؟
َ
ُ
ُ
ِ
فمػػف رأأ أنيػػا بمنزلػػة الم ِ
كضػ َػحة فػػي ال ػرأس أكج ػ فييػػا خمس ػاً مػػف اإلجػػل ،كمػػف رأأ أنيػػا ليسػػت
ُ
()2
بمنزلة الم ِ
كض َح ِة في الرأس ،أكج فييا زيادة عمى أرشيا؛ ألف شينيا أكثر.
ُ
 -2تعارض اآلثػار الػكاردة فيمػا يجػ فػي م ِ
كض َػح ِة الكجػو؛ حيػث نصػت أدلػة عمػى كجػك خمػس
ُ
مف اإلجل فييا ،جينما نصت أدلة أخرأ عمى كجك عشػر مػف اإلجػل فييػا ،كنصػت أدلػة عمػى أنػو
َش َان ْت باالجتياد ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فبل ُي َزُاد فييا شيء.
ُي َزُاد عمى َعْقمِ َيا ِبَق ْد ِر ما أ َ
رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػذىب األوؿ :ذىػ

الكجو كالرأس سكاء ،يج

()1

الحنفيػة

()3

كالشػػافعية

()4

كالحناجمػة فػػي المػذى

()5

إلػػى أف المكضػحة فػػي

خمس مف اإلجل.
في كل منيما ٌ

المذىب الثاني :ذى المالكية فػي المشػيكر( )6إلػى أف مكضػحة الكجػو مثػل مكضػحة الػرأس،
ِ
يف الكجو َفُي َزُاد فييا عمى قدر االجتياد إذا َش َان ْت الكجو ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فبل ُي َزُاد فييا
إال أف تُش َ
شيء.
المػػذىب الثالػػث :ذىػ

أحمػػد فػػي ركايػػة

()7

إلػػى أنػو يجػ

اإلجل.

فػػي المكضػػحة فػػي الكجػػو عشػٌػر مػػف

) )1انظر :جكاىر العقكد الجف عجد الخالق( ،)220/2اختبلؼ األئمة العمماء الجف ُىَج ْي َرة(.)237/2
) )2سجق إيضاح معناىا (ص.)39:

) )3انظػػر :األصػػل لمشػػيباني( ،)497/4المبسػػكط لمسرخس ػػي( ،)99/26حاشػػية اجػػف عاجػػديف( ،)580/6الجػػكىرة
النيرة لمحدادي(.)131/2

) )4انظػر :الحػاكي الكجيػر لممػػاكردي( ،)231/12المبػا

فػي الفقػو الشػػافعي الجػف المح ِ
ػاممي( ،)357بحػر المػػذى
ََ

لمركياني( ،)209/12كفاية النجيو الجف الرفعة( ،)100/16جكاىر العقكد الجف عجد الخالق(.)220/2

) )5انظػػر :المسػػائل الفقيي ػة الجػػف الف ػراء( ،)274/2المقنػػع الجػػف قدامػػة( ،)330/7المغنػػي الجػػف قدامػػة(،)470/8
العدة شرح العمدة لجياء الديف المقدسي( ،)573المجدع الجف مفمح(.)330/7

) )6انظر :شرح مختصر خميػل لمخرشػي( ،)35/8الفكاكػو الػدكاني لمنفػراكي( ،)191/2حاشػية الدسػكقي(،)271/4
منح الجميل لدمحم عميش( ،)105/9حاشية الصاكي(.)383/4

) )7انظػػر :المسػػائل الفقييػػة الجػػف الفػراء( ،)274/2المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)470/8العػػدة شػػرح العمػػدة لجيػػاء الػػديف
المقدسي( ،)573الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي( ،)621/9اإلنصاؼ لممرداكي(.)107/10
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بف الحسف:

خامساً :اختيار اإلماـ

األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى
ِ
ص ػ ُ ُع ْشػ ِػر الديػػة ،كىػػك قػػكؿ إج ػراىيـ
قكلػػو" :اْل ُمكضػ َػح ُة فػػي الكجػػو كال ػرأس س ػكاء ،فػػي كػػل كاحػػدة ن ْ
()1
النخعي ،كأجي حنيفة ،ك ِ
رجل رجبلً مكضحة فػي
العامة مف فقيائنا"  ،كقاؿ في األصل" :كاذا َشج ٌ
َ
()2
كجيو أك في رأسو عمداً فيك سكاء" .
سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفيػة كالشػافعية كالحناجمػة عمػى أف المكضػحة فػي الكجػو كالػرأس
سكاء ،يج

خمس مف اإلجل ،بالسنة كاألثر.
في كل منيما ٌ

أوالً :السنة:
استدؿ جميكر الفقياء بعمكـ األحاديث الكاردة فيما يج

في الم ِ
كض َح ِة ،كمف ىذه األحاديث:
ُ
()3
ِ ِ
س ِم َف ِْ
اإل ِب ِل . {...
 -1حديث عمرك جف حزـ ( ،)كقد جاء فيوَ ...} :وِفي اْل ُموض َحة َخ ْم ه
 -2عػػف عمػػرك جػػف شػػعي  ،عػػف أجيػػو ،عػػف جػػده ،أف النجػػي ( )قػػاؿِ } :فػػي اْلمو ِ
ػػس
اض ِ
ػػح َخ ْم ه
ََ
س ِم َف ِْ
اإل ِب ِل {(.)4
َخ ْم ه
َف رسوؿ َّ ِ
ّ (َ )ق َضى ِفي اْلم ِ
س ِم َف ِْ
اإل ِب ِػلَ ،وَل ْػـ
وض َح ِة ِب َخ ْم ٍّ
 -3عف عمر جف عجد العزيز } :أ َّ َ ُ َ
ُ
َي ْق ِ
ض ِفييا ِس َوى َذلِ َؾ {(.)5
وجو الداللة مف األحاديث السابقة :دلت األحاديث بمنطكقيا الصريح عمى أف في كل كاحدة

مػػف المكاضػػح خمسػاً ،كالتػػي فييػػا خمػػس مػػف اإلجػػل مػػا كػػاف فػػي الػرأس كالكجػػو()6؛ لكقػػكع اإلجمػػاع
عمى أف المكضحة ال تككف إال فػي الكجػو كالػرأس كمػا تقػدـ( ،)7كالحػديث عػاـ فػي المكاضػح سػكاء
أكانت في الكجو أـ الرأس ،كىذا يدؿ عمى أف المكضحة في الكجو كالرأس سكاء.

) )1مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)232
) )2األصل لمشيباني(.)497/4
) )3سجق تخريجو (ص.)27:
) )4سنف اجػف ماجػو ،كتػا

الػديات ،بػا  :المكضػحة ( ،)886/2حػديث رقػـ ( ،)2655إسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو

دمحم جف عجد هللا جف عمرك جف العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري

) )5مصػػن

اجػػف أجػػي ش ػيبة ،كتػػا

التيذي

الجف حجر(.])489

الػػديات ،بػػا  :فػػي المكضػػحة كػػـ فييػػا؟ ( ،)349/5حػػديث رقػػـ (،)26777

إسناده ضعي ؛ ألنو مرسل.

) )6انظر :سنف اجف ماجو ،شرح دمحم فؤاد عجد الباقي(.)886/2
( (7انظر( :ص.)52:
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ثانياً :اآلثار:

 -رضػي

 -1عف دمحم جف عجد هللا جف عمرك جف العاص ،أف أبا بكر الصديق كعمر جػف الخطػا
هللا عنيما  -قاال" :اْلم ِ
كض َح ُة ِفي اْلك ْج ِو ك أ ِ
اء"(.)1
الرْس َس َك ٌ
َ َ
ُ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -2عػػف ُعمػ َػر جػػف عجػػد العزيػػز قػػاؿ" :فػػي اْلمكضػ َػحة فػػي اْلك ْجػػو كالػ أ ِ
اء"  ،كقػػد َكتَ ػ َ إلػػى
ػرْس َسػ َػك ٌ
َ َ
ُ
َ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمالوِ" :إف اْلمكض َح َة في اْلك ْجو ك أ ِ
ييا َخ ْم ٌس م َف ْاإلجل" .
الرْس َس َك ٌ
َ َ
اء ،ف َ
ُ
 -3عػػف َقتَػػادة جػػف دعامػػة ،أف ُشػػريح القاضػػي كالحسػػف البصػػري قػػاال" :اْلم ِ
كضػ َػح ُة ِفػػي اْل َك ْجػ ِػو ِم ْثػ ُػل
ََ
َْ
ُ
()4
اْلم ِ
الر ِ
ْس" .
كض َح ِة ِفي أ
ُ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
ْس" .
 -4عف الحسف جف أجي الحسف البصري قاؿ" :اْل ُمكض َح ُة في اْل َك ْجو م ْث ُل اْل ُمكض َحة في أ
وجو الداللة مف اآلثار السابقة :دلت اآلثار بمنطكقيا الصريح عمى أف المكضحة في الكجػو

كالرأس سكاء ،ال فرؽ جينيما في مقدار األرش.

ب -أدلػػة المػػػذىب الثػػاني :اسػػتدؿ المالكيػػة عمػػى أف مكضػػحة الكجػػو ُيػ َػزُاد عمػػى َعْقمِ َيػػا ِبَقػ ْػد ِر مػػا
َش َان ْت باالجتياد ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فبل ُي َزُاد فييا شيء ،باآلثار اآلتية:
أَ
 -1ع ػػف يحي ػػى ج ػػف س ػ ِػع ٍيد ،أَن ػػو س ػ ِػمع سػ ػَميماف ج ػػف يس ػػار ،يػ ػ ْذ ُكر "أَف اْلم ِ
كض ػ َػح َة ِف ػػي اْل َك ْج ػ ِػو ِم ْث ػ ُػل
َ َْ
َ ُ
ُ
ُ َ َ ُ
َ
()6
ِ
اْلم ِ
ِ
ِ
ػر ِ
َف تَعي ػ َ اْل َك ْجػ َػو َفُيػ َػزُاد فػػي َعْقم َيػػا ، "... ،كجػػاء فػػي ركايػػة أخػػرأ عػػف
كضػ َػح ِة ِفػػي الػ أ
ْسِ ،إال أ ْ
ُ
ْسِ ،إال أَف يكػػكف ِفػػي اْلكجػػوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػر ِ
ػاؿ" :اْل ُمكضػ َػح ُة فػػي اْل َك ْجػػو َكاْل ُمكضػ َػحة فػػي الػ أ
ْ َُ َ
َْ
ُس ػَميماف جػػف يسػػارَ ،قػ َ
) )1مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26823

الػػديات ،بػػا  :أرش المكضػػحة ( ،)143/8تحػػت رقػػـ ( ،)16198الحػػديث مكقػػكؼ

عمى الصحاجييف أجي بكر الصػديق كعمػر جػف الخطػا  ،كاسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو دمحم جػف عجػد هللا جػف عمػرك جػف
العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري

) )2مص ػػن

التيذي

عج ػػد ال ػػرزاؽ الص ػػنعاني ،كت ػػا

الجف حجر(.])489

العق ػػكؿ ،ب ػػا  :المكض ػػحة ف ػػي غي ػػر الػ ػرأس ( ،)311/9تح ػػت رق ػػـ

( ،)17336الحديث مكقكؼ عمى التابعي عمر جف عجد العزيز جف مركاف.
) )3مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26824

الحديث مكقكؼ عمى التابعي عمر جف عجد العزيز جف مركاف.

) )4مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26830

الػػديات ،بػػا  :أرش المكضػػحة ( ،)143/8تحػػت رقػػـ ( ،)16200الحػػديث مكقػػكؼ

عمى التابعييف ُش َرْيح جف الحارث كالحسف البصري.
) )5مصن اجف أجي شيبة ،كتا الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26829
الحديث مكقكؼ عمى التابعي الحسف البصري.

) )6مكطأ مالؾ ،كتا
اجف يسار.

الش َجا ِج ( ،)858/2الحديث مكقكؼ عمػى التػابعي ُسػَميماف
العقكؿ ،با  :ما جاء في عقل ِّ
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ِ
ػؾ ُيػ َػزُاد ،)1("... ،كجػػاء فػػي ركايػػة أخػػرأ عػػف َي ْح َيػػى جػػف َسػ ِػع ٍيد قػػاؿَ :سػ ِػم ْع ُت
َشػ ْػي ٌفَ ،ف َعَمػػى َقػ ْػد ِر َذلػ َ
كضػػح َة ِفػػي اْلكجػ ِػو ِم ْثػػل اْلم ِ
س ػَميماف جػػف يسػػار ،ي ػ ْذ ُكر "أَف اْلم ِ
ػر ِ
َف َي ُكػػك َف ِفػػي
كضػ َػح ِة ِفػػي الػ أ
ْس ِإال أ ْ
َْ
َ
َ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل َك ْجو َع ْي ٌ َ ،فُي َزُاد في ُمكض َحة اْل َك ْجو ِبَق ْد ِر َع ْي ِ اْل َك ْجو . "...
 -2عػف م ْكحػكؿ الشػامي َقػاؿ" :اْلم ِ
ػر ِ
َف َي ُكػػك َف ِفػي اْل َك ْج ِػو َش ْػي ٌف َف َي ِزيػ َػد
كضػ َػح ُة ِفػي اْل َك ْج ِػو َكال أ
ْسِ ،إال أ ْ
َ ُ
َ
ُ
()3
َعَمى َق ْد ِر الش ْي ِف" .
وجو الداللة :دؿ األثراف السابقاف بمنطكقيما الصريح عمى أف مكضػحة الكجػو مثػل مكضػحة
عشػػر الديػػة"( ،)4إال أف

ال ػرأس كمعنػػى ذلػػؾ أف "ليػػا مثػػل حكميػػا يج ػ بكػػل كاحػػدة منيمػػا نص ػ
ِ
يف الكجو َفُي َزُاد فييا عمى قدر ما َش َان ْت ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فبل ُي َزُاد فييا شيء.
تُش َ
 -3عػػف س ػَميماف جػ ِػف يسػػار ،أَنػػو َقػػاؿِ " :ف ػي اْلم ِ
كضػ َػح ِة ِفػػي اْل َك ْجػ ِػو ِإ ْف َلػ ْػـ تُ ِع ػ ِ اْل َك ْجػ َػو ِم ْثػ َػل َمػػا ِفػػي
ُ َ
ُ
ُ
()5
اْلم ِ
الر ِ
ْس" .
كض َح ِة ِفي أ
ُ
وجػػو الداللػػة" :قكلػػو :إف لػػـ تعػ

عقميا"( ،)6فنف لـ تُع

مػػف العيػ  ،كفيػػو إشػػارة إلػػى أنيػػا إف كانػػت تُعيػ

ي ػزاد فػػي

الكجو فبل ُي َزُاد فييا شيء.

ج -أدلػػة المػػذىب الثالػػث :اسػػتدؿ أحمػد فػػي ركايػػة عمػػى أنػو يجػ
اإلجل ،باألثر كالمعقكؿ.

فػػي مكضػحة الكجػػو عشػٌػر مػػف

أوالً :اآلثار:
 -1عف سعيد جف اْلمسِي ِ َقاؿ" :اْلم ِ
الر ِ
ْس َخ ْم ٌسَ ،كِفي اْل َك ْج ِو َع ْشٌر"(.)7
كض َح ُة ِفي أ
َُّ
َ
ُ
وجػػو الداللػػة :دؿ األثػػر السػػاجق بمنطكقػػو الصػريح عمػػى أنػو يجػ فػػي المكضػػحة فػػي الكجػػو،
عشر مف اإلجل.
ٌ
) )1مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26825

الحديث مكقكؼ عمى التابعي ُسَميماف جف يسار.
) )2مص ػػن عج ػػد ال ػػرزاؽ الص ػػنعاني ،كت ػػا العق ػػكؿ ،ب ػػا  :المكض ػػحة ف ػػي غي ػػر الػ ػرأس ( ،)310/9تح ػػت رق ػػـ
( ،)17332الس ػػنف الكج ػػرأ لمجييق ػػي ،كت ػػا

ال ػػديات ،ب ػػا  :أرش المكض ػػحة ( ،)143/8تح ػػت رق ػػـ (،)16201

الحديث مكقكؼ عمى التابعي ُسَميماف جف يسار.
) )3مصن اجف أجي شيبة ،كتا الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)353/5تحػت رقػـ (،)26827
الحديث مكقكؼ عمى التابعي َم ْك ُحكؿ الشامي.
) )4المنتقى شرح المكطأ لمباجي( ،)87/7كانظر :المسالِؾ في شرح ُمَكطأ مالؾ لممعافري(.)54/7
) )5سجق تخريجو (ص.)52:
) )6التعميق الممجد لممكنكي(.)27/3
) )7مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)354/5تحػت رقػـ (،)26833

الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف اْل ُم َسِّي ِ .
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ضع ما ِفي م ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
الر ِ
ْس"(.)1
كض َح ِة أ
 -2عف سعيد جف اْل ُم َسّي َق َ
ُ
اؿ" :في اْل ُمكض َحة في اْل َك ْجو ْ ُ َ
وجػو الداللػػة :دؿ األثػػر السػاجق بمفيكمػػو عمػى أنػو يجػ فػػي المكضػحة فػػي الكجػو عشػٌػر مػػف
عشر مف اإلجل.
ذلؾ ٌ
َليا ِد َيتَ ِ
اف"(.)2
َ

خمس مف اإلجل ،كضع
اإلجل؛ ألنو يج في مكضحة الرأس ٌ
احيل الشعِجي َقاؿ" :اْلم ِ
ِ
كض َح ُة ِفي اْل َك ْج ِو
 -3عف عامر جف َش َر ْ
ْ ّ َ
ُ
وجو الداللة :دؿ األثر الساجق بمفيكمو عمى أنػو يجػ فػي مكضػحة الكجػو عش ٌػر مػف اإلجػل؛
عشر مف اإلجل.
ألف مقدار الدية في المكضحة خمس مف اإلجل ،كىذا يعني أف مقدار الديتيف ٌ
ثانياً :المعقوؿ:

إف مكضػػحة الكجػػو تػػكرث الشػػيف( ،)3فصػػار تضػػعيفيا مقاجػػل مػػا فػػات مػػف الجمػػاؿ؛ ألف شػػينيا

في الكجو أقبح كال تسترىا العمامة ،أما مكضحة الرأس فيسترىا الشعر كالعمامة(.)4

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائػل بػأف المكضػحة فػي الكجػو كالػرأس سػكاء ،يجػ

فػي كػل

خمس مف اإلجل :-
منيما ٌ
أمػػا اسػػتدالليـ بعمػػكـ مػػا كردت بػػو السػػنة مػػف قضػػاء النجػػي ( )فػػي المكاضػػح جخمػػس مػػف
اإلجػل ،كبػأف ىػػذا عػاـ فػػي المكضػحة سػكاء أكانػت فػي الكجػػو أـ الػرأس ،فقػػد يجػا
ىذا مف قجيل العاـ الذي خصص باألدلة التي نصت عمى ما يج

عمػػى ذلػؾ بػػأف

في مكضحة الكجو.

كأما استدالليـ باآلثار التي تفيد بأف المكضحة في الكجو كالرأس سػكاء ،فقػد يجػا

عمػى ذلػؾ

بػأف ىػػذا اجتيػػاد مػػف الصػحابة كالتػػابعيف ،كمعمػػكـ أنيػػـ بشػر يصػػيجكف كيخطئػػكف ،كقػػد كردت آثػػار

أخرأ تفيد بأف مكضحة الكجو تختم

عف مكضحة الرأس في األرش.

كنػػكقش اسػػتدالليـ بأنػػو مػػف غيػػر العػػدؿ أف تتسػػاكأ أركش المكاضػػح مػػع اختبلفيػػا فػػي الشػػيف
كالقبح الذي تحدثو ،كلذلؾ يزاد ِف ِ ِ
أقبح(.)5
ييا ل َش ْين َيا؛ ألف شينيا في الكجو َ
َُ َ َ

) )1مص ػػن

عج ػػد ال ػػرزاؽ الص ػػنعاني ،كت ػػا

العق ػػكؿ ،ب ػػا  :المكض ػػحة ف ػػي غي ػػر الػ ػرأس ( ،)311/9تح ػػت رق ػػـ

( ،)17338الحديث مكقكؼ عمى التابعي سعيد جف اْل ُم َسِّي ِ .
) )2مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :المكضحة في الكجو ما فييا؟ ( ،)354/5تحػت رقػـ (،)26834

الحديث مكقكؼ عمى التابعي عامر الش ْعِجي.
ّ
) )3سجق إيضاح معناىا (ص.)39:

) )4انظ ػ ػػر :الحػػ ػػاكي الكجي ػ ػػر لمم ػ ػػاكردي( ،)231/12بح ػ ػػر الم ػ ػػذى

لمركيػػ ػػاني( ،)210/12كفايػػ ػػة النجيػػ ػػو الجػ ػ ػػف

الرفعػػة( ،)101/16المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)470/8الشػػرح الكجيػػر عمػػى مػػتف المقنػػع لمجمػػاعيمي( ،)621/9المجػػدع
الجف مفمح(.)330/7

) )5انظػ ػ ػػر :المدكنػ ػ ػػة لمالػ ػ ػػؾ جػ ػ ػػف أنػ ػ ػػس( ،)561/4الن ػ ػ ػكادر ك ِّ
الزيػ ػ ػػادات لمقيركانػ ػ ػػي( ،)417/13الحػ ػ ػػاكي الكجيػ ػ ػػر
لممػ ػ ػػاكردي( ،)231/12بحػ ػ ػػر المػ ػ ػػذى

لمركيػ ػ ػػاني( ،)210/12المغنػ ػ ػػي الجػ ػ ػػف قدامػ ػ ػػة( ،)470/8المجػ ػ ػػدع الجػ ػ ػػف

مفمح(.)330/7
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ِ
َج ِل
كي ْجتَ َيُد في ذلؾ؛ ألنو نقص أحدثتو جناية الجاني ،كذلؾ مف أ ْ
في َزُاد فييا بقدر ما َعيجت الكجو ُ
ُ
()1
الجماؿ الذي في الكجو .
ِ
ػيف
 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني – القائل بأف مكضحة الكجو مثل مكضحة الرأس ،إال أف تُش َ
الكجو َفُي َزُاد فييا عمى قدر ما َش َان ْت ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فبل ُي َزُاد فييا شيء –:
ػان ْت ،بػأف
أجي عمى اآلثار التي تفيد بأنو يجػ أف ُي َػزُاد فػي مكضػحة الكجػو عمػى قػدر مػا َش َ
المكضحة فػي الػرأس كالكجػو سػكاء؛ ألنيػا مكضػحة فييػا مقػدر ،فكػاف أرشػيا خمسػاً مػف اإلجػل ،كال
عجرة بكثرة الشيف؛ جػدليل التسػكية فػي المكضػحة جػيف الصػغيرة كالكجيػرة ،كالبػارزة كالمسػتكرة بالشػعر

مع اختبلؼ شينيما؛ ألف اسـ المكضحة يشمل الجميع(.)2

عشر مف اإلجل –:
 -3مناقشة أدلة المذىب الثالث  -القائل بأنو يج في مكضحة الكجو ٌ
أما استدالليـ باآلثار التي كردت عػف بعػض التػابعيف كالتػي تُكجػ فػي مكضػحة الكجػو عشػ اًر
م ػػف اإلج ػػل ،فق ػػد يج ػػا

عم ػػى ذل ػػؾ بأن ػػو ق ػػد كردت أحادي ػػث كآث ػػار ع ػػف الص ػػحابة ت ػػدؿ عم ػػى أف

المكضحة في الكجو كالرأس سػكاء ،كىػي أكلػى باالتبػاع كأقػكأ فػي االسػتدالؿ مػف آثػار كردت عػف
بعض التابعيف ،كينطجق ىذا الكبلـ عمى اآلثار التي استدؿ جيا أصحا

المذى

الثاني.

كقػػد نػػكقش اسػػتدالليـ باآلثػػار كتعمػػيميـ بػػأف مكضػػحة الكجػػو تػػكرث الشػػيف ،فصػػار تضػػعيفيا
مقاجػػل مػػا فػػات مػػف الجمػػاؿ؛ ألف شػػينيا أكثػػر ،أمػػا مكضػػحة الػرأس فيسػػترىا الشػػعر كالعمامػػة ،بمػػا

يأتي:

 -1أف ذلػػؾ منػػدفع باالتفػػاؽ عمػػى عػػدـ التفريػػق جػػيف المكضػػحة الكجيػرة كالصػػغيرة مػػع اخػػتبلؼ
شينيما ،فكذلؾ ىنا ال يسكغ التفريق جيف المكضحة في الرأس كالكجو لعمكـ النص(.)3

 -2أف ىػػذا تقػػدير بغيػػر تكقيػ
دية مقدرة(.)4

) )1انظر :المعكنة لعجد الكىا
) )2انظر :الميذ

كال قيػػاس صػػحيح؛ كلػػذلؾ ال يػزاد فػػي شػػينيا شػػيء؛ ألف فييػػا

البغدادي( ،)1333/1ركضة المستجيف الجف جزيزة(.)1218/2

لمشيرازي( ،)216/3ركضة الطالجيف لمنػككي( ،)266/9المغنػي الجػف قدامػة( ،)470/8المجػدع

الجف مفمح(.)330/7

) )3انظر :حاشية اجف عاجديف( ،)582/6تحفة الفقياء لمسمرقندي( ،)112/3الميذ

الجف قدامة(.)470/8

لمشيرازي( ،)216/3المغني

) )4انظػػر :مسػػائل اإلمػػاـ أحمػػد كاسػػحاؽ لمككسػػج( ،)3286/7المغنػػي الج ػف قدامػػة( ،)470/8الشػػرح الكجيػػر عمػػى
متف المقنع لمجماعيمي(.)621/9
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ثامناً :الترجيح:

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث أف الراجح ىك المذى الثاني القائل :إف مكضحة
ِ
يف الكجو َفُي َزُاد فييا عمى قدر ما َش َان ْت ،فنف لػـ تُ ِش ْػف الكجػو
الكجو مثل مكضحة الرأس ،إال أف تُش َ
فبل ُي َزُاد فييا شيء.
وذلؾ لألسباب اآلتية:

 -1مف غير العدؿ أف تككف المكضحة في الكجو كالػرأس سػكاء؛ ألف مكضػحة الكجػو أقػبح كأجػرز
مف مكضحة الرأس؛ حيث يسترىا الشعر كالعمامة جخبلؼ مكضحة الكجو.

 -2كردت أدل ػػة تثج ػػت أف المكض ػػحة ف ػػي الكج ػػو كالػ ػرأس سػ ػكاء ،جينم ػػا كردت أدل ػػة تثج ػػت أف دي ػػة

مكضحة الكجو أكثر مف دية مكضحة الرأس ،كاعماؿ الدليميف خير مف إىماؿ أحدىما كيككف ذلؾ
جترجيح المذى

الثاني.
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حديثا الباب:

المطمب الثاني
ِ ()1
جرح ال َع ْج َماء

 -1أخجرنا مالؾ ،حدثنا اجف شيا  ،عف سعيد جف المسي  ،كعف أجي َسَم َم َة جف عجد الرحمف ،عف
ِ ()4
()3
()2
ِ
ػار،
ػار َ ،واْل َم ْعػد ُف ُجَب ه
أجي ىريرة ،أف رسكؿ هللا ( )قاؿَ } :جْر ُح اْل َع ْج َماء ُجَب هار َ ،واْل ِبْئ ُػر ُجَب ه
()5
َوِفي ِّ
س {(.)6
الرَك ِاز اْل ُخ ْم ُ

1
ِ
ِ
ِ
كم ْسػتَ ْع ِج ٌـ[ .انظػر:
ماء؛ ألَنيا َال تَتَكم ُـ ،ل
)) َ
فكل َمف َال يقد ُر َعَمى اْل َك َبل ِـ َف ُي َػك أَعجػـ ُ
الع ْجماء :اْلَجي َ
يمةُ ،س ّميت َع ْج َ
لساف العر الجف منظكر( ،)389/12التعميق الممجد لممكنكي(.])28/3

)ُ )2جَبػػار :أي ىػػدر لػػيس فيػػو ضػػماف كال يج ػ
لساف العر الجف منظكر( ،)37/4التعميق الممجد لممكنكي(.])28/3

فيػػو شػػيء؛ أي :ال ديػػة فيمػػا أتمفتػػو مػػف نفػػس أك عضػػك[ .انظػػر:

) )3الجئػر جبػار :معنػػاه أنػو إذا حفرىػػا فػي مكضػع يجػػكز حفرىػا فيػػو كممكػو أك داره أك فنائػو ،فسػػقه فييػا إنسػػاف أك
جييمة ،فمات أك جرح فبل ضماف ،ككذلؾ إذا استأجر أجي اًر لحفر الجئر أك لتنقيتيا بأف يخرج منيػا شػيئاً كقػع فييػا،
ىدر؛ ألنو ال ضماف فيو لعدـ التسلج كالمباشرة منو[ .انظر :صحيح مسػمـ،
فسقه الجئر عمى األجير فقتمو ،فذلؾ ٌ

شرح دمحم فؤاد عجد الباقي( ،)1334/3التعميق الممجد لممكنكي(.])29/3
) )4اْل َم ْع ِد ُف :مكاف يخرج منو شيء مف الجكاىر كالمعادف كالذى كالفضة كالنحاس كالحديد كغير ذلؾ ،مف َع َػد َف
بالمكاف إذا أقاـ بػو ،فػنذا سػقه فيػو إنسػاف كغيػره كتمػ فػبل ضػماف ،ككػذلؾ إذا اسػتأجر أجيػ اًر ليعمػل فػي مػنجـ أك

يحفره ،فكقع عميو فيمؾ فدمو ىػدر ،ال شػيء عمػى مػف اسػتأجره كال ديػة لػو فػي جيػت المػاؿ كال غيػره[ .انظػر :شػرح

الزرقاني عمى المكطأ( ،)313/4التعميق الممجد لممكنكي(.])29/3

ػاز لغػػة :بمعنػػى اْل َم ْرُكػ ِ
)ِّ )5
ػكز كىػػك مػػف الرْكػ ِػز ،أي :اإلثبػػات ،كىػػك المػػدفكف فػػي األرض إذا خفػػي ،يقػػاؿَ :رَكػ َػز
الرَكػ ُ
الرمح إذا َغرَز أسفمو فػي األرض ،كشػيء ر ِ
اك ٌػز أي :ثاجػت ،ك ِّ
الرْك ُػز ىػك الصػكت الخفػي ،قػاؿ هللا –تعػالى :-ﱡﭐ ﱠ
َ
َ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [سػػكرة م ػريـ ،]98 :كفػػي االصػػطبلح :ذى ػ

جميػػكر الفقيػػاء (المالكيػػة كالشػػافعية كالحناجمػػة)

إلى أف ِّ
ػاز :ىػك مػا دفنػو أىػل الجاىميػة ،كيطمػق عمػى كػل مػا كػاف َمػاالً عمػى اخػتبلؼ أنكاعػو ،إال أف الشػافعية
الرَك َ
صكا إطبلقو عمى الذى كالفضة دكف غيرىما مف األمكاؿ ،كأما ِّ
ػاز عنػد الحنفيػة فيطمػق عمػى أعػـ مػف كػكف
َخ ل
الرَك ُ
رِ
اك ِزِه الخالق أك المخمكؽ فيشمل عمى ىػذا المعػادف كالكنػكز[ .انظػر :لسػاف العػر الجػف منظػكر(،)356-355/5
َ
المبسػ ػ ػػكط لمسرخسػ ػ ػػي( ،)211/2الرسػ ػ ػػالة لمقيركانػ ػ ػػي( ،)68نيايػ ػ ػػة المطم ػ ػ ػ

لمجػ ػ ػػكيني( ،)361/3المغنػ ػ ػػي الجػ ػ ػػف

قدامة( ،)48/3المكسكعة الفقيية الككيتية لمجمكعة مف المؤلفيف(.])98/23

6
ػار ( ،)232حػػديث رقػػـ (،)677
) ) مكطػػأ مالػػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :الِج ْئػ ِػر ُجَبػ ٌ
صػػحيح الجخػػاري ،كتػػا الزكػػاة ،بػػا  :فػػي الركػػاز الخمػػس ( ،)130/2حػػديث رقػػـ ( ،)1499ككػػذلؾ أخرجػػو فػػي

كتا

الػديات ،بػا  :المعػدف جبػار كالجئػر جبػار ( ،)12/9حػديث رقػـ ( ،)6912كبػا  :العجمػاء جبػار (،)12/9

حديث رقـ ( ،)6913صحيح مسمـ ،كتا

الحدكد ،با  :جرح العجماء كالمعدف كالجئر جبار ( ،)1334/3حديث

رقـ (.)1710
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ػاز ٍ
 -2أخجرنػػا مالػػؾ ،حػػدثنا اجػػف شػػيا  ،عػػف َحػ َػراـ جػػف سػ ْػعِد جػػف م َحيصػ َة ،أَف َناَقػ ًة لِْم َجػ َػرِاء ْجػ ِػف َعػ ِ
ُ َ
َ
()2
ِ ()1
ِ ِ
ِ
َى ِػل اْلح ِ
ٍ
ظ َيػا
ّ ( )أ َّ
ػوؿ َّ
ػائُ ِح ْال َ
َد َخَم ْػت َحائطػاً
َف َعَمػى أ ْ
َ
ُ
لرجػلَ ،فأَْف َس َػد ْت فيػوَ } ،فَق َضػى َر ُس ُ
َف ما أَ ْفس َد ِت اْلمو ِ
اشي ِب َّ
المْي ِل َف َّ
ِب َّ
َىمِ َيا {(.)3
اف َعَمى أ ْ
الض َم ُ
ََ
الن َي ِارَ ،وأ َّ َ َ

أوالً :صورة المسألة:
إذا جنػػت الجييمػػة جنايػػة عمػػى األنفػػس أك مػػا دكنيػػا ،ككانػػت كحػػدىا ترعػػى فػػي الم ارعػػي لػػيبلً
بحيث لـ يكف معيا سائق كال راك

كال قائد ،فيل يضمف مالكيا ذلؾ؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

اتفػػق الفقيػػاء فػػي الجممػػة عمػػى أف مػػف كػػاف مػػع الجييمػػة ضػػمف إتبلفيػػا نفسػاً أك مػػاالً ،لػػيبلً أك

نيػػا اًر ،س ػكاء أكػػاف مالك ػاً لمجييمػػة أـ ال ،كالمسػػتأجر كاألجيػػر كالمسػػتعير كالغاص ػ  ،كس ػكاء أكػػاف
ٍ
جتعد أك تقصير ،فنف لـ يمكف نسجتو إليو بأف لػـ
راكباً أـ سائقاً أـ قائداً ،متى أمكف نسبة ذلؾ إليو ّ
ٍ
تعد ،كلـ يحصل منو تفريه ،فبل ضػماف عميػو؛ إذ مػا ال يمكػف االحتػراز عنػو فػبل ضػماف
يقع منو ّ

()4
ػجياً عمػػى دابػػة أك عجػػداً لرجػػل بغيػػر إذنػػو فرمػػت بػػو أنػػو
فيػػو " ،كأجمع ػكا أف الرجػػل إذا حمػػل صػ ّ
ضػػامف"( ،)5كأجمع ػكا عمػػى أف مػػف أكق ػ داجتػػو فػػي مكضػػع لػػيس لػػو أف يكقفيػػا فيػػو ،فجنػػت داجتػػو

جناية فيك ضامف(" ،)6كأجمعكا أف الدابة إذ انفمتت كقتمػت رجػبلً أنػو ال ضػماف عمػى ربيػا ،كأجمػع

العمماء أف العجماء إذا جنت جنايػة نيػا اًر ،أك جرحػت جرحػاً لػـ يكػف ألحػد فيػو سػج  ،أنػو ىػدر ال

أرش فيو كال دية"( ،)7كاختمفكا في ضماف ما جنػت الدابػة لػيبلً مػف الجػراح كاألنفػس كسػائر الػدماء،

اع أك مف لو يد عمييا.
إذا كانت كحدىا بحيث لـ يكف معيا ر ٍ

)َ )1ح ِائطاً" :أي بستاناً"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])31/3

2
ظيا" :أي مف أف تفسد عمى حائطيـ"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])31/3
) ) حف َ

ػار ( ،)233حػػديث رقػػـ (،)678
الػػديات ،بػػا  :الِج ْئػ ِػر ُجَبػ ٌ

) )3مكطػػأ مالػػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا
إسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

) )4انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)192/26التاج كاإلكميل لممكاؽ( ،)443/8نياية المحتاج لمرممػي( ،)38/8شػرح
منتيى اإلرادات لمجيكتي(.)329/2

) )5اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)278/2

) )6انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)280-279/2
) )7اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)279/2
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ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

اع
 -1قػػاؿ اجػػف رشػػد" :فسػػج الخػػبلؼ فػػي ىػػذا البػػا معارضػػة األصػػل لِمسػ ْػم ِع ،كمعارضػػة السػ َػم ِ
ِ
ػار { ،كيعػارض أيضػاً التفرقػة التػي
بعضو لبعض ،أعني :أف األصل يعارض } ُجْر ُح اْل َع ْج َمػاء ُجَب ه
في حديث الجراء ،ككذلؾ التفرقة التي في حديث الجراء تعارض أيضاً قكلوُ }:جْر ُح اْل َع ْج َم ِاء ُجَب هار{"(.)1
اء ُجَب هار ،)2({ ... ،ىػل ىػك عػاـ فيبقػى عمػى عمكمػو،
 -2اختبلفيـ في قكؿ النجػي (َ } :)
الع ْج َم ُ
أـ أنو خصص بحديث الجراء جف عاز ( ،)فمف قاؿ أنو عاـ ذى

إلى أف جناية الجييمة ىدر

نيار ،كمف قاؿ بأنو خصػص بحػديث الجػراء جػف عػاز
ما لـ تكف يد أحد عمييا ،ليبلً كاف ذلؾ أك اً
( ،)ذى إلى ضماف جناية الدابة في الميل دكف النيار.
رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػذىب األوؿ :ذىػ

الحنفيػػة

()3

كالمالكيػػة

()4

كالحناجمػػة

()5

إلػػى أف الدابػػة إذا جنػػت جنايػػة عمػػى

ػار ،مػا لػـ تكػف يػده عمييػا ،كػأف
نفس أك مػا دكنيػا ،فػبل ضػماف عمػى مالكيػا ،لػيبلً كػاف ذلػؾ أك ني اً
تككف كحدىا.
المذىب الثػاني :ذىػ

الشػافعية

()6

إلػى أف الدابػة إف كانػت كحػدىا فأتمفػت نفسػاً أك مػا دكنيػا،

نيار لـ يضمف صاحجيا ،كاذا كاف ليبلً ضمف جنايتيا.
ككاف ذلؾ اً
خامساً :اختيار اإلماـ

بف الحسف:
األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى
ِ
ِ
الرَكػ ِ
ػػػارَ ،وِفػػػػي ِّ
ػػػاز
ػػػارَ ،واْل َم ْعػػػػد ُف ُجَبػ ه
ػػػر ُجَبػ ه
تعقيب ػػو عم ػػى ح ػػديثَ } :جػ ْػػػر ُح اْل َع ْج َمػػػػاء ُجَبػ ه
ػػػارَ ،واْل ِبْئػ ُ
()7
ػاء الدابػػة المنفمتػػة تجػػرح اإلنسػػاف ،أك
اْل ُخ ْم ُ
ػػس {  ،بقكلػػو" :كبيػػذا نأخػػذ ،كاْل ُج َبػ ُ
ػار َ
اليػػد ُر ،كاْل َع ْج َمػ ُ
( (1جداية المجتيد الجف رشد(.)108/4

) )2صحيح الجخاري ،كتا الزكاة ،با  :في ِّ
الخ ُم ُس ( ،)130/2حديث رقـ (.)1499
الرَك ِاز ُ
) )3انظػػر :المبس ػػكط لمسرخس ػػي( ،)192/26ج ػػدائع الص ػػنائع لمكاس ػػاني( ،)273/7اليداي ػػة لممرغين ػػاني(،)483/4
الدر المختار لمحصكفي( ،)720حاشية اجف عاجديف(.)608/6

) )4انظر :النكادر ك ِّ
الزيادات لمقيركانػي( ،)239/8الجػامع لمسػائل المدكنػة لمصػقمي( ،)981/13الجيػاف كالتحصػيل
الجف رشد الجد( ،)212-211/9الذخيرة لمقرافي( ،)264/12التاج كاإلكميل لممكاؽ(.)443/8

) )5انظػ ػػر :المغن ػ ػػي الج ػ ػػف قدام ػ ػػة( ،)189/9الك ػ ػػافي الج ػ ػػف قدام ػ ػػة( ،)115/4الع ػ ػػدة ش ػ ػػرح العم ػ ػػدة لجي ػ ػػاء ال ػ ػػديف
المقدسي( ،)566الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي( ،)455/5المجدع الجف مفمح(.)57/5

) )6انظ ػػر :تكمم ػػة المجم ػػكع لممطيع ػػي( ،)260/19مني ػػاج الط ػػالجيف لمن ػػككي( ،)306تحف ػػة المحت ػػاج الج ػػف حج ػػر
الييتمي( ،)206/9اإلقناع في حل ألفا أجي شجاع لمخطي

) )7سجق تخريجو (ص.)60:
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الشربيني( ،)546/2نياية المحتاج لمرممي(.)42/8

ػر كمعػػدناً ،فيسػػقه عميػػو فيقتمػػو ،فػػذلؾ
تَ ْع ِقػ ُػرهُ ،كالجئػػر كالمعػػدف ،كالرجػػل يسػػتأجر الرجػػل يحفػػر لػػو جئػ اً
الرَك ِاز الخمس ،ك ِّ
ىدر ،كفي ِّ
استُ ْخ ِرَج مف اْل َم ْع ِػد ِف مػف ذىػ  ،أك فضػة ،أك رصػاص ،أك
الرَك ُاز ما ْ
نحاس ،أك حديد ،أك زئجق ،ففيو الخمس ،كىك قػكؿ أجػي حنيفػة ،كالعامػة مػف فقيائنػا"( ،)1كقػاؿ فػي

األصل" :إذا سار الرجل عمى داجتو فضربيا أك كبحيا بالمجاـ ،فضػربت جرجميػا أك جػذنجيا لػـ يكػف
عميو شيء ،كلك خبطت ٍ
جيد أك ِر ٍ
جل أك كدمت أك صدمت إنساناً فقتمتو كاف عمى عاقمتو في ذلػؾ
الضػػماف؛ ألنػػو ارك ػ

كاف كػػاف ال يممكيػػا ،كلػػك سػػقه منيػػا ثػػـ ذىجػػت عمػػى كجييػػا حتػػى أصػػاجت

إنساناً فقتمتو ،لـ يكف عميو الضػماف؛ ألنػو غيػر اركػ
جبار؛ ألنيا عجماء"(.)2

كال قائػد كال سػائق كىػي اآلف منفمتػة جرحيػا

سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفيػة كالمالكيػة كالحناجمػة عمػى أف الحيػكاف إذا أتمػ

نفسػاً أك مػا

دكنيػػا ،فػػبل ضػػماف عمػػى صػػاحبو ،س ػكاء أكقػػع ذلػػؾ فػػي ليػػل أـ فػػي نيػػار ،مػػا لػػـ تكػػف يػػده عمييػػا،
بالسنة كاألثر.
أوالً :السنة:
اء َجْر ُح َيا ُجَب هار ،)3({ ... ،كفي ركايػة
 -1عف أجي ىريرة ( :)أف رسكؿ هللا ( )قاؿَ } :
الع ْج َم ُ
اء َعْقُم َيا ُجَب هار ،)4({ ... ،كفي ركاية عف أجي
عف أجي ىريرة ( ،)عف النجي ( )قاؿَ } :
الع ْج َم ُ
ىريرة ( ،)أف رسكؿ هللا ( )قاؿ } :جرح اْلعجم ِ
اء ُجَب هار.)5({ ... ،
َْ ُ َ ْ َ
وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف الدابة إذا جرحػت أحػداً فػذلؾ ىػدر ،لػيس
فيو ضماف عمى مالكيا ،كال يج

فيو شيء ،كالحديث عاـ لـ يفرؽ جيف ليل كنيار( ،)6كليس ذكر

الجػػرح قيػػداً ،كانمػػا الم ػراد بػػو إتبلفيػػا بػػأي كجػػو كػػاف ،س ػكاء كػػاف ججػػرح أك غي ػره(" ،)7كانمػػا عجػػر
بالجرح؛ ألنو األغم

أك ىك مثاؿ نبو بو عمى ما عداه"(.)8

) )1مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)232
) )2األصل لمشيباني(.)559/4
) )3صػػحيح الجخػػاري ،كتػػا
مسمـ ،كتا

الػػديات ،بػػا  :المعػػدف جبػػار كالجئػػر جبػػار ( ،)12/9حػػديث رقػػـ ( ،)6912صػػحيح

الحدكد ،با  :جرح العجماء كالمعدف كالجئر جبار ( ،)1334/3حديث رقـ (.)1710

) )4صحيح الجخاري ،كتا

الديات ،با  :العجماء جبار ( ،)12/9حديث رقـ (.)6913

) )5سجق تخريجو (ص.)60:

) )6انظر :شرح صحيح الجخاري الجف بطاؿ(.)562/8

) )7انظ ػػر :ف ػػتح الب ػػاري الج ػػف حج ػػر( ،)257/12المني ػػاج ش ػػرح ص ػػحيح مس ػػمـ ج ػػف الحج ػػاج لمن ػػككي(،)225/11
التعميق الممجد لممكنكي( ،)28/3شرح الزرقاني عمى المكطأ(.)313/4

) )8شرح الزرقاني عمى المكطأ(.)313/4
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اء ُجَب هار.)1({ ... ،
 -2عف أجي ىريرة ( :)أف رسكؿ هللا ( )قاؿَ } :
الع ْج َم ُ
وجو الداللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى أف ما جنت الدابة مف الجراح كاألنفس فيػك ىػدر ،ال

جبار ،كدلػت
ضماف فيو؛ حيث ال جد مف تقدير ليستقيـ المعنى؛ إذ ال معنى لككف العجماء نفسيا
اً

ػار {( ،)2عمػى أف ذلػػؾ المقػدر ىػػك جرحيػا فكجػ
ػاء َجْر ُح َيػا ُجَبػ ه
ركايػة اإلمػاـ مسػػمـ جمفػظَ } :
الع ْج َمػ ُ
المصػير إليػو كاف كػاف الحكػػـ ال يخػتص بػالجرح جػػل جنتبلفيػا بػأي كجػو كػػاف ،سػكاء كػاف ججػػرح أك
غيره(.)3

ض أحدىما َم ْع ِػد ٌف،
 -3عف عمر جف عجد العزيز قاؿ :جمغنا أف رسكؿ هللا ( )قاؿ في رجميف َرَم َ
ِ
ِ
ِ
اء ُجَب هار {(.)4
يم ٌة ،قاؿَ } :ما َق َت َل اْل َم ْعد ُف ُجَب هارَ ،و َما َق َت َل اْل َع ْج َم ُ
كَق َتَمت ْاآل َخ َر َجي َ

وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمنطكقػػو الصػريح عمػػى أف الدابػػة إذا قتمػػت أحػػداً فػػذلؾ ىػػدر ،لػػيس
فيو ضماف عمى مالكيا ،كال يج فيو شيء ،كالحديث عاـ لـ يفرؽ جيف ليػل كنيػار( ،)5كاذا كانػت
ىدر ،فكذلؾ جنايتيا عمى ما دكف النفس مف با
جنايتيا عمى النفس اً

أكلى.

ثانياً :اآلثار:

اف ،فضػربتو ناقػػة
ػكح َ
صػ َ
 -1عػػف األسػػكد جػػف قػػيس ،عػػف أشػػياخ لػػو" :أف غبلمػاً دخػػل دار زيػػد جػػف ُ
كىا ،فاختصمكا إلى عمر جف الخطا ( )فأبطل دـ الغبلـ،
لزيد فقتمتو ،فعمد أكلياء الغبلـ َف َعَق ُر َ
ثمف الناقة"(.)6

أغ َرَـ األ
كْ
ير أصا رجبلً فقتموَ ،ف َعَق َرهُ أكلياء القتيل ،فاختصمكا إلى
 -2عف إجراىيـ جف يزيد النخعي" :أف َب ِع اً
َغ َرَم ُي ْـ ثمف البعير"(.)7
شريح فأبطل دـ القتيل ،كأ ْ
) )1سجق تخريجو (ص.)62:
) )2سجق تخريجو (ص.)63:

) )3انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ(.)313/4
) )4مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :العجمػػاء ( ،)66/10حػػديث رقػػـ ( ،)18375الحػػديث

مكقػكؼ عمػػى التػابعي عمػػر جػف عجػػد العزيػز جػػف مػركاف ،كفػػي إسػناده عجػػد العزيػز جػػف عمػر كىػػك صػدكؽ يخطػػىء.
[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])358

) )5انظر :شرح صحيح الجخاري الجف بطاؿ(.)562/8
) )6مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :العجمػػاء ( ،)67/10تحػػت رقػػـ ( ،)18381الحػػديث

مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .

) )7مصػػن عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا العقػػكؿ ،بػػا  :العجمػػاء ( ،)67/10تحػػت رقػػـ ( ،)18382الحػػديث
الم ِغ ْي َػرة جػف ِمْق َسػ ٍـ الض ِّػج لي كىػك مػدلس مػف الطبقػة الثالثػة لػـ
مكقكؼ عمػى التػابعي شػريح جػف الحػارث ،كفػي إسػناده ُ
يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])46
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()1
ِ
ص ػِجّياً فقتمتػػو ،فجػػاء أىػػل الصػػجي فقتم ػكا الن ِج َيب ػ َة،
 عػػف إج ػراىيـ النخعػػي قػػاؿَ " :خ َب َطػ ْػت َنج َيب ػ ٌة َ
ط َل َد َـ الصِج ِي"(.)2
َغ َرَم ُي ْـ ُش َرْي ٌح ثَ َم َف الن ِج َيب ِةَ ،كأ َْب َ
َفأ ْ
ّ
بعير أصا رجبلً فقتمو ،فجػاء رجػل فقتػل البعيػر ،فأبطػل ُش َػرْي ٌح
 عف ال ُم ِغ َيرة جف أَِجي اْل ُح ِّر" :أف اًكضم َف الرجل ثمف البعير"(.)3
دية الرجلَ ،

َىُم َيا ما َق َتَم ْت"(.)4
 -3عف دمحم جف مسمـ جف شيا الزىري قاؿَ " :ي ْغ َرُـ قاتل الجييمة ،كال َي ْغ َرُـ أ ْ
وجو الداللة :دلت اآلثار السابقة بمنطكقيا الصريح عمى أف الدابة إذا قتمت أحداً فذلؾ ىػدر،

لػػيس فيػػو ضػػماف عمػػى مالكيػػا ،كال يجػ
جنايتيا عمى ما دكف النفس مف با

ػدر ،فكػػذلؾ
فيػػو شػػيء ،كاذا كانػػت جنايتيػػا عمػػى الػػنفس ىػ اً

أكلى.

ب -أدلة المذىب الثػاني :اسػتدؿ الشػافعية عمػى أف الدابػة إف كانػت كحػدىا كجنػت عمػى نفػس أك
ما دكنيا ،ككاف ذلؾ نيا اًر لـ يضمف صاحجيا ،كاذا كاف ليبلً ضمف ،بالقرآف كالسنة.
أوالً :القرآف:
قػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ هللا -تعػ ػ ػ ػ ػ ػػالى :-ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲗ ...ﱠ [األنجياء.]79-78 :
ﲘ
ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖ
وجػو الداللػػة :دلػت اآليػػة بمفيكميػا عمػػى أف جنايػة الدابػػة مضػػمكنة فػي الميػػل دكف النيػػار؛ إذ
الحرث الذي َنَف َش ْت فيو الغنـ إنما كاف َك ْرماًَ ،فأَْف َس َد ْت ُو بحيث لـ تََدع فيو كرقة كال ُع ْنُقكداً مف عن
الك ْرـ ،فقاؿ سميماف –عميو السبلـ:-
إال أكمتو ،فأتكا داكد -عميو السبلـ ،-فقضى بالغنـ لصاح
َ
غيػ ُػر ىػػذا يػػا نجػػي هللام قػػاؿ :كمػػا ذاؾ؟ قػػاؿ :تَػ ْػدَف ُع اْل َكػ ْػرَـ
كيعم ػره حتػػى يعػػكد كمػػا كػػاف ،كتَػ ْػدَف ُع الغػػنـ إلػػى صػػاح

ػكـ عميػػو فيصػػمحو
إلػػى صػػاح الغػػنـَ ،ف َيُقػ ُ
اْل َكػ ْػرِـ فيصػػي منيػػا ،كيكػػكف لػػو أكالدىػػا

صػػكُف َيا َك َسػ ْػمُن َيا َك َم ْنَف َعتُ َيػػا ،حتػػى إذا عػػاد اْل َكػ ْػرُـ كمػػا كػػاف ،أخػػذ أصػػحا
كألبانيػػا َك ُ
كردكا الغنـ إلى أصحاجيا(.)5

الحػػرث ح ػرثيـ

اف؛ كَق ْد نج ي ْنج نجاب ًة ِإذا َكاف َف ِ
ِ ِ
اضبلً َنفيساً ِفي َن ْك ِع ِو"[ .لساف العر الجػف
)" )1النجي ُ :
َ
كل حيك ٍ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ
الفاضل م ْف ّ
ُ
منظكر(.])748/1
) )2مصػػن عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا العقػػكؿ ،بػػا  :العجمػػاء ( ،)67/10تحػػت رقػػـ ( ،)18383الحػػديث
الم ِغ ْي َػرة جػف ِمْق َسػ ٍـ الض ِّػج لي كىػك مػدلس مػف الطبقػة الثالثػة لػـ
مكقكؼ عمػى التػابعي شػريح جػف الحػارث ،كفػي إسػناده ُ
يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])46
) )3مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :الفحػل كالدابػة كالمعػدف كالجئػر ( ،)401/5تحػت رقػـ (،)27377

الحديث مكقكؼ عمى التابعي شريح جف الحارث.

) )4مصن

اجف أجي شيبة ،كتا

الديات ،با  :الفحػل كالدابػة كالمعػدف كالجئػر ( ،)401/5تحػت رقػـ (،)27379

الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف مسمـ جف شيا

) )5انظر :تفسير اجف كثير(.)355/5

الزىري.
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ِ ِ
الي ْم ُل رعي النيار( ،)1فدؿ ذلؾ عمى أف القضاء كاف في رعي
كمعنى النْفش :الرْع ُي بالم ْيل ،ك َ
الميػػل دكف النيػػار ،كقػػد اتف ػػق داكد كسػػميماف –عمييمػػا السػػبلـ -عم ػػى كجػػك الضػػماف ل ػػيبلً ،كاف

اختمف ػػا ف ػػي ص ػػفتو ،كى ػػذا حك ػػـ عم ػػى ص ػػفة تقتض ػػي انتف ػػاء الحك ػػـ عن ػػد ع ػػدميا ،كق ػػد ص ػػك هللا
الػنص مػردكد ،ثػـ جػاءت

–تعالى -قضاء سػميماف -عميػو السػبلـ -فصػار نصػاً ،كحكػـ مػا خػال
السنة جنص صريح في الفرؽ جيف الميل كالنيار ،كىك حديث الجراء جف عاز (.)2()
ثانياً :السنة:

ِ
عف حراـ جف سعِد جف محيصػ َة ،أَف َناَقػ ًة لِْمجػرِاء ْج ِػف َع ِ ٍ
لرج ٍػلَ ،فأَْف َس َػد ْت ِفي ِػو،
َْ
ػاز َد َخَم ْػت َحائطػاً ُ
ََ
ََ
َُ َ
َف مػا أَ ْفس َػد ِت اْلمو ِ
اشػي ِب َّ
ظ َيػا ِب َّ
الن َي ِ
المْي ِػل
وؿ َّ
َى ِل اْل َح ِائ ُِ ِح ْال َ
ّ ( )أَ َّف َعَمى أ ْ
ََ
ػارَ ،وأ َّ َ َ
} َفَق َضى َر ُس ُ
َف َّ
َىمِ َيا {( ،)3كفي ركاية عف اجف شيا الزىري ،أف اجف م َحّيِصػ َة ْاأل َْنص ِ
َخ َج َػرهُ،
اف َعَمى أ ْ
ػاري أ ْ
الض َم ُ
َ
ُ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ضػ ِ
ييػػا،
أَف َناَق ػ ًة لْم َجػ َػراء َك َانػ ْػت َ
ػارَي ًةَ ،د َخَمػ ْػت فػػي َحػػائه َقػ ْػكـٍَ ،فأَْف َسػ َػد ْت فيػػوَ ،ف ُكّمػ َػـ َرُسػ ُ
ػكؿ ( )ف َ
اشػػػي مػػػا أَصػػػاب ْت مو ِ
ػػل اْلمو ِ
} َفَق َضػػػى أ َّ ِ
ظ ْاألَمػ َػػو ِ
َىمِ َيػػػا ِب َّ
الن َيػ ِ
اشػػػي ِي ْـ
ػػارَ ،و َعَمػػػى أ ْ
اؿ َعَمػػػى أ ْ
َ َ َ ََ
َىػ ِ َ َ
َف ح ْالػػػ َ ْ
ِب َّ
المْي ِل {(.)4
وجػػػو الداللػػػة :دؿ الحػػديث بمنطكق ػػو الص ػريح عم ػػى أف ىنالػػؾ فرقػ ػاً جػػيف المي ػػل كالنيػػار فيم ػػا

أصاجتو الدابة؛ إذ ال يضمف مالؾ الجييمة ما أفسدتو بالنيار ،كيضمف ما أفسػدتو بالميػل ،كاإلفسػاد

يتضػمف الجنايػة عمػى األمػكاؿ مػف زركع كغيرىػا ،كيتضػمف الجنايػة عمػى األنفػس أك مػا دكنيػػا؛ إذ

"الحػػديث فيػػو داللػػة عمػػى أن ػو ال يضػػمف مالػػؾ الجييمػػة مػػا جنتػػو فػػي النيػػار؛ ألنػػو يعتػػاد إرسػػاليا
بالنيار ،كيضمف ما جنتو بالميل؛ ألنو يعتاد حفظيا بالميل"(.)5

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل بأف الدابة إذا جنت جناية عمػى نفػس أك مػا دكنيػا ،فػبل

نيار ،ما لـ تكف يده عمييا :-
ضماف عمى مالكيا ،ليبلً كاف ذلؾ أك اً
أجػػا

الشػػافعية عمػػى األحاديػػث كاآلثػػار التػػي تفيػػد بػػأف جنايػػة الدابػػة عمػػى الػػنفس أك مػػا دكنيػػا

نيار  ،بما يأتي:
ىدر ال شيء فييا سكاء أكاف ذلؾ ليبلً أـ اً
) )1انظر :تفسير اجف كثير(.)355/5

) )2انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)468-467/13
) )3سجق تخريجو (ص.)61:
) )4سنف اجف ماجو ،كتػا

األحكػاـ ،بػا  :الحكػـ فيمػا أفسػدت المكاشػي ( ،)781/2حػديث رقػـ ( ،)2332إسػناده

صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

5
لمم ِ
غربػ ػػي( ،)503-502/8كانظػ ػػر :نخ ػ ػ
) ) الجػ ػ ُ
ػدر التمػ ػػاـ َ
المكطأ( ،)74/4نيل األكطار لمشككاني(.)389/5
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األفكػ ػػار لمعين ػ ػي( ،)399/15ش ػ ػرح الزرقػ ػػاني عمػ ػػى

()1
ػاء :اْل ُم ْنَفمِتَػ ُة التػي ال
أ -أنيا محمكلة عمى رعي النيار  ،كيؤيد ذلؾ قكؿ اإلماـ أجي داكد" :اْل َع ْج َم ُ
يككف معيا أحد ،كتككف بالنيار ،ال تككف بالميل"(.)2

 -حديث الجراء جف عاز ( ،)نص صريح في كجػك الضػماف بالميػل ،كسػقكطو بالنيػار ،ال

تأكيػػل فيػػو بص ػرفو عػػف ظػػاىر نصػػو ،ثػػـ الفػػرؽ جػػيف الميػػل كالنيػػار مػػف طريػػق المعنػػى :حيػػث إف
المكاشي مرصد لطم

الفضل ،كاستمداد الرزؽ ،كالفضل في المكاشي جنرساليا نيػا اًر فػي مراعييػا،

فس ػػقه حفظي ػػا في ػػو ،كالمي ػػل زم ػػاف الن ػػكـ كالدع ػػة ،فم ػػزـ أرب ػػا

المكاش ػػي في ػػو حفظي ػػا ف ػػي أفني ػػتيـ

كمساكنيـ بالميل دكف النيار؛ فمذلؾ صػار رعػي النيػار ىػد اًر؛ ألف النيػار زمػاف ال ُينسػ

أربا

المكاشي تفريه ،فكج

ألف الميل زماف ُينس

فيػو إلػى

أف يسقه عنيـ ضماف ما أفسدتو ،كرعػي الميػل مضػمكناً بػالكجك ؛

فيػو إلػى أربػا

المكاشػي التفػريه فػي الحفػظ؛ إذ إف إىماليػا بالميػل مػف بػا

التعػدي ،فكجػ

أف يمػزميـ الضػماف ،فػالمعنى فػي النيػار عػدـ التفػريه ،كفػي الميػل كجػكد التفػريه،

ج -قػػد يجػػا

-أيضػاً -عمػػى األحاديػػث التػػي اسػػتدؿ جيػػا الجميػػكر بػػأف ىػػذا مػػف قجيػػل العػػاـ الػػذي

فافترقا ،فبل يصح التسكية جينيما في عدـ الضماف؛ ألف الحفظ ال يشق بالميل كيشق بالنيار(.)3

خصص بحديث الجراء جف عػاز ( ،)كالعػاـ ينجنػي عمػى الخػاص كيػرد إليػو ،فالمصػير فػي ىػذا

إلى حديث الجراء ( )كهللا أعمـ(.)4

 -2مناقشػػة أدلػػة المػػذىب الثػػاني – القائػػل بػػأف الدابػة إف كانػػت كحػػدىا كجنػت عمػػى نفػػس أك مػػا
دكنيا ،ككاف ذلؾ نيا اًر لـ يضمف صاحجيا ،كاذا كاف ليبلً ضمف –:
أما استدالليـ بقكلو تعالى :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲗ ...ﱠ [األنجياء.]79-78 :
ﲘ
ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖ
فقد نكقش بما يأتي:

أ -حديث } :جرح اْلعجم ِ
اء ُجَب هار ،)5({ ... ،عمى عمكمو ينفي ضماف مػا تصػيبو الجييمػة لػيبلً أك
َْ ُ َ ْ َ
نيا اًر ،فثجت جذلؾ نسخ ما في قصة داكد كسميماف -عمييما السػبلـ ،-كألف سػائر أسػبا الضػماف
ال يختم

ليبلً كج

نيار سقه ضمانو لػيبلً ،كمػا كجػ
الحكـ فييا بالميل كالنيار ،فما سقه ضمانو اً
نيار ،فمما اتفق الجميع عمى نفي إيجا
ضمانو اً

الضماف نيا اًر ،كج

ضػمانو

أف يككف الحكـ

) )1انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)469/13
) )2سنف أجي داكد(.)196/4

) )3انظػػر :الحػػاكي الكجيػػر لممػػاكردي( ،)469-468/13العزيػػز شػػرح الػػكجيز لمرافعػػي( ،)328/11بحػػر المػػذى
لمركياني(.)162-161/13

) )4انظر :تكممة المجمكع لممطيعي(.)261/19
) )5سجق تخريجو (ص.)60:
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كذلؾ ليبلً(.)1

ش ىػك الرعػي بالميػل ،فكػاف ىػذا فػي الحػرث الػذي تفسػده الجيػائـ طبعػاً بػالرعي ،كتػدعكىا
 "النْف ُنفس ػػيا إل ػػى أكم ػػو ،جخ ػػبلؼ غيػ ػره ،ف ػػبل يصػ ػح قي ػػاس غيػ ػره عمي ػػو"()2؛ أي :ال يص ػػح قي ػػاس األنف ػػس

كالجراح كسائر الدماء عمى الزرع؛ ألف الزرع يعتجر طعاماً لمجيائـ كتدعكىا نفسيا إلى أكمو.
()3
ع لػػداكد كسػػميماف
ػػار { ُ ،ح ْكػ ٌػـ مػػف رسػػكؿ هللا ( )جخػػبلؼ مػػا ُشػ ِػر َ
ػػاء َجْر ُح َيػػػا ُجَبػ ه
جَ } -
الع ْج َمػ ُ
ﲎ ﱠ [المائدة.]48 :
ﲏ
عمييما السبلـ ،)4(-كقد قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍونوقش ذلؾ بأف هللا أمر نجيو دمحماً ( )باالقتداء جيما ،فيمف أمره باالقتداء جيـ مف أنجيائػو

()5

ﳁ ...ﱠ [األنعاـ ،]90 :فجاز االقتداء بكل ما
ﳂ
ﲾﳀ
في قكلو :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲿ
كرد بو القرآف مف شرائع األنجياء ،إال أف يمنع مف ذلؾ مػا يجػ التسػميـ لػو ،مػف َن ْس ٍػخ فػي الكتػا
أك سػػنة كاردة عػػف النجػػي ( )جخػػبلؼ ذلػػؾَ ،فػ ُػي ْعَم ُـ حينئػػذ أف ش ػريعتنا مخالفػػة لش ػريعتيـ ،فتحمػػل
عمى ما يج

االحتماؿ عميو(.)6

كحكػػػـ داكد كسػ ػػميماف -عمييمػ ػػا السػ ػػبلـ -خػ ػػال

شػ ػػرعنا فػ ػػي صػ ػػفة التضػ ػػميف ،كقػ ػػد اختم ػ ػ

اجتيادىما في ذلؾ ،فقضى داكد -عميو السبلـ -بالغنـ لصػاح
السػػبلـ -لصػػاح

الحػرث ،كقضػى سػميماف -عميػو

الحػػرث بػػأف يأخػػذ الغػػنـ فيسػػتغميا حتػػى يسػػتكفي مػػف غمتيػػا مػػا كػػاف يخػػرج مػػف

زرع ػػو عم ػػى المتع ػػارؼ ،فقض ػػاء س ػػميماف -عمي ػػو الس ػػبلـ -ال ػػذي أثن ػػى هللا –تع ػػالى -عمي ػػو بقكل ػػو:

ﲗ ﱠ [األنجي ػ ػػاء ،]79 :مخ ػ ػػال
ﲘ
ﱡﭐ ﲖ

لش ػ ػػرعنا بعي ػ ػػد من ػ ػػو ،ال يحتم ػ ػػل أف يص ػ ػػرؼ

بالتأكيل إليو؛ إذ ال يجكز أف تُجعل منفعة الجييمة في مقاجمة الفساد ،فسقه االستدالؿ بالقصة(.)7
) )1انظر :المبا

في الجمع جيف السنة كالكتا

الجف أجي يحيى( ،)727/2التجريد لمقدكري(.)6133/12

) )2المغني الجف قدامة( ،)189/9كانظر :الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.)455/5
) )3سجق تخريجو (ص.)63:

) )4انظر :االستذكار الجف عجد الجر(.)208/7

) )5األنجياء الذيف ذكرىـ هللا -عز كجل -لنجينا دمحم ( )كأمره باالقتداء جيـ ،كردت أسماؤىـ في اآليات اآلتية:
ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [األنعاـ.]86-83 :
) )6انظر :التمييد الجف عجد الجر( ،)84/11شرح الزرقاني عمى المكطأ(.)75/4

) )7انظر :التجريد لمقدكري( ،)6133/12الجيػاف كالتحصػيل الجػف رشػد الجػد( ،)212/9المقػدمات المميػدات الجػف
رشد الجد(.)344/3
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أما استدالليـ بحديث البراء بف عازب ( ،)فقد نوقش بما يأتي:
أ -قضاء رسكؿ هللا ( )أف ما أفسدت المكاشي بالميل ضمانو عمى أىميا ،ليس عمى عمكمو في
اف
جميػػع مػػا أفسػػدت أك قتمػػت بالميػػل ،كانمػػا الم ػراد بػػو :الح ػكائه كالػػزرع كالحػػرث ال غيػػرَ ،فالضػ َػم ُ
مخصكص جذلؾ؛ كبالتالي فنف كل ما أفسدت الجيائـ بالميل فضمانو عمى أرباجيا مف األمكاؿ دكف

الدماء(.)1

كذى البعض إلى أف قكؿ النجي ( } :)جرح اْلعجم ِ
اء ُجَب هار {( ،)2ناسخ لقضػائو -بػأف مػا
َْ ُ َ ْ َ
أفسدت المكاشي بالميػل ضػماف عمػى أىميػا ،)3(-كالصػحيح أنػو مػف بػا العمػكـ كالخصػكص؛ ألف

النسخ إنما يككف بما يتعارض ،كال يمكف الجمع جينو جتخصيص بعضو جبعض كبيانو لو(.)4
 -جائز أف يككف النجي ( )إنما أكج

الضماف فػي حػديث الجػراء ( )إذا كػاف صػاحجيا ىػك

الذي أرسميا ،أك كاف معيا مػف يحفظيػا ،كمعمػكـ أف السػائق ليػا بالميػل ،ال يخمػك مػف نفػش بعػض

غنمػػو ،كاف لػػـ يعمػػـ جػػذلؾ ،فجػػيف النجػػي ( )حكميػػا فيمػػا أصػػاجت كىػػك إيجػػا

كارسالو(.)5

ج -قضاء النجي ( )عمى أربا
يدؿ عمى إيجا

الحكائه بحفظيا نيا اًر ،كعمػى أربػا

الضماف كال سقكطو؛ ألف تارؾ حفظ مالو ال يكج

اإلنساف لداجتو ال يكج

ضماف ما تفعمو إذا لـ تكف يده عمييا(.)6

الضػػماف لسػػكقو

المكاشػي بحفظيػا لػيبلً ،ال

سقكط الضماف ،كتػرؾ حفػظ

أمػػا قػػكليـ :يضػػمف مالػػؾ الجييمػػة مػػا جنتػػو فػػي الميػػل؛ ألنػػو يعتػػاد حفظيػػا بالميػػل ،فمػػزـ أربػػا

المكاشي حفظيا في أفنيتيـ كمساكنيـ بالميل دكف النيار ،كألف الميل زماف ،ينسػ

المكاشػػي التفػريه فػػي الحفػػظ؛ إذ إف إىماليػػا بالميػػل مػػف بػػا

التعػػدي ،فكجػ

فيػو إلػى أربػا

أف يمػػزميـ الضػػماف،

فالمعنى في النيار عدـ التفريه ،كفي الميل كجكد التفريه ،فافترقا في كجك الضماف.

فقػػد أجػػا اإلمػػاـ أحمػػد ج ػف دمحم القػػدكري عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو" :ال ُنسػػمـ التف ػريه؛ ألف العػػادة أف الغػػنـ
تترؾ ليبلً في الصحراء غير مربكطة ،كال يحكط عمييا ،ككذلؾ اإلجل في الجرية"(.)7
) )1انظ ػ ػ ػػر :الك ػ ػ ػػافي الج ػ ػ ػػف عج ػ ػ ػػد الج ػ ػ ػػر( ،)851/2الجي ػ ػ ػػاف كالتحص ػ ػ ػػيل الج ػ ػ ػػف رش ػ ػ ػػد الج ػ ػ ػػد( ،)212/9ال ػ ػ ػػذخيرة
لمقرافي( ،)264/12التكضيح لخميل جف إسحاؽ(.)345/8

) )2سجق تخريجو (ص.)60:

) )3انظػر :التجريػد لمقػدكري( ،)6134/12المعتصػػر ليكسػ
رشد الجد(.)212/9

جػف مكسػى ال َمَمطػػي( ،)21/2الجيػاف كالتحصػيل الجػػف

) )4انظر :الجياف كالتحصيل الجف رشد الجد( ،)212/9التمييد الجف عجد الجر(.)86/11
) )5انظر :المبا

في الجمع جيف السنة كالكتا

) )6انظر :التجريد لمقدكري(.)6134/12

الجف أجي يحيى(.)728/2

) )7التجريد لمقدكري(.)6135-6134/12
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"كألنيػ ػػا جنايػ ػػة مػ ػػف جييمػ ػػة اجتػ ػػداء ،ال صػ ػػنع لصػ ػػاحجيا فييػ ػػا كال كقعػ ػػت جتف ػ ػريه منػ ػػو فمػ ػػـ يمزمػ ػػو
ضماف"(.)1

ِ
كألف فعل الدابة مْقتَ ِ
صٌر عمييا غير مضاؼ إلػى صػاحجيا؛ إذ لػـ يكج ْػد منػو مػا ي ِ
الن ْس َػبة
كجػ ُ ّ
ُ
ُ َ
ُ
()3
()2
الرُكك  ،كقد أفسدت كليست يده عمييا ،فمـ يمزمو الضماف .
إليو مف الس ْك ِؽ كاْلَق ْكد ك ل
كالجييمػػة ال تتمػ

غيػػر الػػزرع عػػادة ،فػػبل يحتػػاج إلػػى حفظيػػا عنػػو جخػػبلؼ الػػزرع ،كىػػذا إذا لػػـ

تكػػف يػػد أحػػد عمييػػا ،فػػنف كػػاف صػػاحجيا معيػػا أك غيػره فعمػػى مػػف يػػده عمييػػا ضػػماف مػػا أتمفتػػو مػػف

نفس أك ماؿ(.)4
ثامناً :الترجيح:

بعػػد عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا يظيػػر لمباحػػث أف الػػراجح ىػػك المػػذى

األكؿ القائػػل :إف جنايػػة

نيار ،ما لـ تكف يد أحد عمييا.
الجييمة ىدر ،ال ضماف عمى صاحجيا ،ليبلً كاف ذلؾ أك اً
وذلؾ لألسباب اآلتية:
 -1قكة استدالؿ أصحا

المذى

األكؿ.

 -2قياس األنفػس كالجػراح كسػائر الػدماء عمػى الػزرع كالحػرث قيػاس مػع الفػارؽ فػبل يصػح؛ كذلػؾ
ألف الجييمة ال تجني عمى األنفس أك ما دكنيا عادة كال تقصد ذلؾ غالباً ،فبل يحتػاج إلػى حفظيػا

عف ذلؾ ،جخبلؼ الزرع(.)5

 -3كألنيا جناية مف جييمػة اجتػداء ،ال صػنع لصػاحجيا فييػا ،كال كقعػت جتفػريه منػو ،كلػـ تكػف يػده
ٍ
تعد ،كلـ يحصل منو تفريه.
عمييا ،فمف الظمـ أف يضمف جنايتيا كلـ يقع منو ّ
كيجدر اإلشارة إلى أنو يمكف قياس السيارة عمى الدابة في بعػض الحػاالت؛ فالسػيارة المرككنػة

في الشارع دكف حركة كال يكجد مف يقكدىا ،إف تسججت في إتبلؼ نفس أك ما دكنيا –كػأف يػدفعيا
شخص في حادث مركر ،-فبل ضماف عمػى صػاح

كضعيا فيو.

) )1اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ لعجد الكىا

السػيارة مػا لػـ يكػف متعػدياً فػي المكػاف الػذي

البغدادي(.)837/2

) )2انظر :اليداية لممرغيناني( ،)483/4تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)153/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)413/8
) )3انظر :المغني الجف قدامة(.)188/9

) )4انظػ ػػر :المغن ػ ػػي الج ػ ػػف قدام ػ ػػة( ،)188/9الك ػ ػػافي الج ػ ػػف قدام ػ ػػة( ،)115/4الع ػ ػػدة ش ػ ػػرح العم ػ ػػدة لجي ػ ػػاء ال ػ ػػديف
المقدسي(.)566

) )5انظر :المغني الجف قدامة(.)188/9
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الالصل الثاني
اختيارات اإلماـ

بف الحسف في بعض المسائل المتعمقة بدية الجناية
عمى النالس

كفيو مبحثاف:
المبحث األوؿ :أصكؿ الدية كمقدارىا.
المبحث الثاني :قتل الجماعة بالكاحد كما يج

71

بالقسامة.

المبحث األوؿ
أصوؿ الدية ومقدارىا
كفيو ثبلثة مطال :
المطمب األوؿ :أصكؿ الدية.
المطمب الثاني :دية الخطأ.
المطمب الثالث :مقدار دية العمد كشجيو.
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المطمب األوؿ
أصوؿ الدية

حديث الباب:
اب َق َّوـ(ِّ )1
ِ
ِ
َف ُعمر ْب َف اْل َخ َّ
ط ِ
َى ِػل
َى ِل اْلُقَرىَ ،ف َج َعَم َيا َعَمػى أ ْ
الدَي َة َعَمى أ ْ
َحدثَني َمال ٌ
ؾ أَن ُو َجَم َغ ُػو "أ َّ َ َ
َ
()2
الذى ِب أَْل ِ
ف ِدْرَى ٍّـ"(.)3
ف ديَن ٍّارَ ،و َعَمى أ ْ
شر أَْل َ
َ
َّ َ
َى ِل اْل َو ِر ِؽ ا ْثَن ْي َع َ
أوالً :صورة المسألة:
لك أف رجبلً جنى جناية عمى النفس أك مػا دكنيػا ككججػت عميػو الديػة ،فمػا ىػي األصػكؿ التػي
تُخرج منيا الدية؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

اتفق الفقيػاء عمػى أف اإلجػل أصػل فػي الديػة( ،)4أمػا مػا دكف اإلجػل مػف الػذى
الحَم ِل فقد اختمفكا في ككنيا أصكالً جذاتيا أـ أجداالً عف اإلجل؟
كالغنـ ك ُ

كالفضػة كالبقػر

ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1تبايف آرائيـ في النصػكص الػكاردة فػي تقػدير الديػة مػف الػذى

الحَم ِػل،
كالفضػة كالبقػر كالغػنـ ك ُ

ىل ىذا التقدير يجعل ىذه األصناؼ أصكالً في الديػة أـ أنيػا عمػى سػجيل الجػدؿ كليسػت أصػبلً(،)5
فمف رأأ أنيا مف األصكؿ لمدية أجاز لمجاني أداء الدية مػف أي صػن

أراد ،كمػف رأأ أنيػا عمػى

سجيل الجدؿ كليست أصبلً جذاتيا ،قاؿ :إف األصل في الدية اإلجل ال غير ،كال يجكز العدكؿ عنيا

إال بالتراضي.

 -2اختبلؼ الركايات الكاردة في تقدير الدية مف غير اإلجل ،فقد ذكرت بعض الركايػات أف النجػي

( )قضى فييا بقضاء محدد ،جينما ذكرت ركايات أخرأ أنو ( )كاف يقكميا تقكيماً.

1
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يمتَيػا[ .انظػر :النيايػة فػي غريػ
) ) َقكَـ أيَ :سع َر كَقي َـَ ،ك ُى َك م ْف قيمة الش ْػيء ،أ ْ
َيَ :حػد َد ق َ
األثير(.])125/4
2
ِؽ بكسر الراءِ :
الفضة"[ .النياية في غري الحديث كاألثر الجف األثير(.])175/5
) ) "اْل َكر ُ ْ
) )3مكطأ اإلماـ مالؾ ،كتا العقكؿ ،با  :اْل َع َم ِل في الدية ( ،)850/2الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف

الحػديث كاألثػر الجػف

الخطا  ،كاسناده ضعي ؛ ألنو منقطع.

) )4انظر :المبسكط لمسرخسػي( ،)75/26جدايػة المجتيػد الجػف رشػد( ،)192/4تكممػة المجمػكع لممطيعػي(،)7/19
المغني الجف قدامة(.)367/8

) )5انظر :المغني الجف قدامة(.)368/8
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رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػذىب األوؿ :ذى ػ الشػػافعي فػػي الجديػػد( )1كأحمػػد فػػي ركايػػة( )2إلػػى أف األصػػل فػػي الديػػة
اإلجل ال غير ،فنف عِدمت اإلجل ِحساً -بأف لـ تُكجد فػي مكضػع يجػ تَح ِ
صػيُم َيا منػو ،-أك شػرعاً
َْ
ْ
ّ
ُ َ
بأف ُك ِج َد ْت بأكثر مف ثمف مثميا ،-ففيو قكالف:األوؿ :إذا ُعِد َمت اإلجل فالدية أل دينػار أك اثنػا عشػر ألػ درىػـ ،كىػك مػذى الشػافعي فػي
القديـ.
الثػػػاني :إذا ُعػ ِػدمت اإلجػػل فالدي ػػة قيمػػة اإلجػػل ِب َغ ِالػ ػ ِ َنْقػ ِػد الجمػػد ،بالغػػة م ػػا جمغػػت يػػكـ كج ػػك ِ
ُُ
َ
التسميـ ،كىك مذى الشافعي في الجديد.
المػػذىب الثػػاني :ذىػ

أجػػك حنيفػػة

ثبلثة أجناس كىي :اإلجل كالذى
المػػذىب الثالػػث :ذى ػ

كالفضة كالبقر كالغنـ.

المػػػػذىب الرابػػػػع :ذىػ ػ

كأحمد

()8

()3

كالمالكيػػة

()4

كالشػػافعي فػػي القػػديـ

()5

إلػػى أف أصػػكؿ الديػػة

كالفضة.

الحناجمػػة

()6

إلػػى أف أصػػكؿ الديػػة خمسػػة أجنػػاس كىػػي :اإلجػػل كالػػذى

الص ػػاحباف

()7

-أج ػػك يكسػ ػ

يعق ػػك ج ػػف إجػ ػراىيـ كدمحم ج ػػف الحس ػػف-

في إحدأ الركايات إلى أف أصكؿ الدية ستة أجناس كىي :اإلجل كالذى

كالفضػة كالبقػر

الحَمل.
كالغنـ ك ُ
) )1انظ ػ ػػر :المي ػ ػػذ

لمش ػ ػػيرازي( ،)212/3العزي ػ ػػز ش ػ ػػرح ال ػ ػػكجيز لمرافع ػ ػػي( ،)325-324/10ركض ػ ػػة الط ػ ػػالجيف

لمنككي( ،)261/9مغني المحتاج لمخطي

الشربيني( ،)300-299/5نياية المحتاج لمرممي(.)319/7

) )2انظ ػػر :المقن ػػع الج ػػف قدام ػػة( ،)416المغن ػػي الج ػػف قدام ػػة( ،)367/8ش ػػرح الزركش ػػي( ،)116/6المج ػػدع الج ػػف
مفمح( ،)285/7اإلنصاؼ لممرداكي(.)58/10

) )3انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)78/26تحفة الفقياء لمسمرقندي( ،)106/3اليداية لممرغينػاني( ،)461/4تجيػيف
الحقائق لمزيمعي( ،)127/6حاشية اجف عاجديف(.)574/6

) )4انظر :النكادر ك ِّ
الزيادات لمقيركاني( ،)471/13المعكنة لعجد الكىا

البغدادي( ،)1319/1جداية المجتيد الجف

رشد( ،)194/4حاشية الدسكقي( ،)267/4منح الجميل لدمحم عميش(.)94/9

) )5انظػ ػ ػ ػػر :مختصػ ػ ػ ػػر المزنػ ػ ػ ػػي( ،)351-350/8الحػ ػ ػ ػػاكي الكجيػ ػ ػ ػػر لممػ ػ ػ ػػاكردي( ، )226/12نيايػ ػ ػ ػػة المطم ػ ػ ػ ػ
لمجكيني( ،)322/16تكممة المجمكع لممطيعي( ،)8/19نياية المحتاج لمرممي(.)319/7

) )6انظ ػػر :المقن ػػع الج ػػف قدام ػػة( ،)415المغن ػػي الج ػػف قدام ػػة( ،)367/8ش ػػرح الزركش ػػي( ،)118/6المج ػػدع الج ػػف
مفمح( ،)284/7اإلنصاؼ لممرداكي(.)58/10

) )7انظػػر :األصػػل لمشػػيباني( ،)452-451/4جػػدائع الصػػنائع لمكاسػػاني( ،)253/7اليدايػػة لممرغينػػاني(،)461/4
تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)127/6حاشية اجف عاجديف(.)574/6

) )8انظػػر :المقنػػع الجػػف قدامػػة( ،)416-415الشػػرح الكجيػػر عمػػى مػػتف المقنػػع لمجمػػاعيمي( ،)508-507/9شػػرح
الزركشي( ،)119/6المجدع الجف مفمح( ،)285-284/7اإلنصاؼ لممرداكي(.)59-58/10
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خامساً :اختيار اإلماـ

بف الحسف:

جاء اختياره بما يخال رأي اإلماـ أجي حنيفة ،كما ىك مفصل في المذى
ِ
الد َيػػة عمػػى أىػػل اإلجػػل مائ ػة مػػف اإلجػػل،
مػػف قكلػػو" :جمغنػػا عػػف عمػػر جػػف الخطػػا ( )أَنػػو جع ػل ّ
كعمى أىل ال َكرؽ عشرة آالؼ(ِ )1د ْرَىـ( ،)2كعمى أىل الػذى ألػ دينػار( ،)3كعمػى أىػل الشػاء ألفػي
()5
ِ ()4
الحَم ِػل مػائتي حمػة( ،)6كبػو يأخػذ أجػك
َشاة ُمسنة فتية ،كعمى أىل البقر مائتي بقػرة  ،كعمػى أىػل ُ
يكس كدمحم ،كانما أخذ أجك حنيفة مف ىذا باإلجل كالذى ك ِ
الفضػة ،كأمػا مػا سػكأ ذلػؾ فػبل ،ككػاف
أجك يكس

الرابع ،ككما يفيػـ

كدمحم يأخذاف جذلؾ كمو كيخالفاف أبا حنيفة"(.)7

) )1لػػـ يختم ػ الفقيػػاء فػػي مقػػادير الديػػة -إذا تََقػػد َر ْت -إال فػػي د ارىػػـ الفضػػة؛ كذلػػؾ بسػػج
صػػرؼ الػػدينار بالػػدرىـ ،فعنػػد الحنفيػػة مقػػدار الديػػة مػػف الػػكرؽ عشػرة آالؼ درىػػـ ،كعنػػد جميػػكر الفقيػػاء إذا تََقػػد َر ْت
كانػػت اثنػػي عشػػر أل ػ درىػػـ[ .انظػػر :المبسػػكط لمسرخسػػي( ،)78/26التػػاج كاإلكميػػل لمم ػكاؽ( ،)332/8الحػػاكي

االخػػتبلؼ فػػي سػػعر

الكجير لمماكردي( ،)229/12المغني الجف قدامة(.])368/8

) )2ال ػػدرىـ ي ػػزف م ػػف الفض ػػة  2.975ج ارمػ ػاً (ج ارمػ ػاف كتس ػػعمائة كخم ػػس كس ػػبعكف م ػػف األلػ ػ

فض ػػة)[ .انظ ػػر:

المكسكعة الفقيية الككيتية لمجمكعة مف المؤلفيف(.])249/20

) )3الدينار يزف مف الذى

 4.25جراماً (أربعة جرامات كربع ذىباً)[ .انظر :المكسكعة الفقيية الككيتية لمجمكعة

مف المؤلفيف(.])249/20
) )4اْلم ِسػػن ُةِ :ىػػي الثِنيػ ُة ِمػ ْػف كػػل شػػيء ِمػ َػف ِْ
اإلِجػ ِػل َكاْلَبَقػ ِػر َكاْل َغػ َػن ِـ فمػػا فكقيػػاَ ،كِىػػي أَ ْكَجػ ُػر ِمػ َػف اْل َج َذ َعػ ِػة ِب َسػ َػن ٍة ،كأصػػل
ُ
َ
َ
فتياً ،فيك مف اإلجل :ما دخل في السنة الخامسػة ،كمػف البقػر :مػا
شاباً ّ
اْل َج َذع مف أسناف الدكا  ،ىك ما كاف منيا ّ
ػارة َعػف معػز ِذي سػنة ،كاْل ُم ِسػنة عبػارة
دخل في السنة الثالثة ،كمف الضأف :مػا تمػت لػو سػنة؛ أي :أف اْل َج َ
ذعػة عب َ
َعػػف معػػز ِذي سػػنتَْيف[ .انظػػر :المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ جػػف الحجػػاج لمنػػككي( ،)117،114/13الكاش ػ عػػف
طبلني(.])213/2
حقائق السنف لمطيجي( ،)1301/4عمدة القاري لمعيني( ،)285/6إرشاد الساري لمَق ْس َ
5
ػي َفص ػ ػ ِ
ِ
ِ
ِ
ػاعداً؛ أي :مػ ػػا دخ ػ ػػل ف ػ ػػي الس ػ ػػنة الرابع ػ ػػة[ .انظ ػ ػػر :التميي ػ ػػد الج ػ ػػف عج ػ ػػد
) ) َكَال ُي ْؤ َخ ػ ػ ُذ ف ػ ػػي اْلَبَقػ ػ ِػر إال الثن ػ ػ ل َ
الجر(.])349/17
6
ِ
ػكبيف
الحمة :إزار كرداء مف جنس كاحدَ ،كَال تُ َسمى ُحمة ِإال أ ْ
الحَم ِلَ ،كِى َي ُج ُر ُ
َف تَ ُكػك َف ث َ
كد اْلَي َم ِف ،ك ُ
الحمةَ :كاح َدةُ ُ
)) ُ
ِ ِ ٍ ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يم ػ ُة ُكػ ِّػل ُحمػ ٍػة َخ ْم ُسػػك َف ِد ْرَىم ػاً
مػ ْػف جػ ْػنس َكاحػػد ،كال تكػػكف ُحمػػة إال كىػػي جديػػدةَ ،كَال ُي ْؤ َخ ػ ُذ مػ َػف اْل ُحَمػػل إال اْلَي َمانَي ػ ُة ق َ
َفصػ ِ
ػاعداً[ .انظػػر :التمييػػد الجػػف عجػػد الجػػر( ،)349/17الككاك ػ الػػدراري لمكرمػػاني( ،)55/21النيايػػة فػػي غري ػ
َ
الحديث كاألثر الجف األثير(.])432/1
) )7األصل لمشيباني(.)452-451/4
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سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلػػة المػػذىب األوؿ :اسػػتدؿ الشػػافعي فػػي الجديػػد كأحمػػد فػػي ركايػػة عمػػى أف األصػػل فػػي الديػػة
اإلجل ال غير ،بالقرآف كالسنة كاألثر.
أوالً :القرآف:
ﱈﱊﱋ ﱌ
ﱉ
قػػاؿ هللا -عػػز كجػػل :-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ...ﱠ [النساء.]92:
وجو الداللة :دلت اآلية بمنطكقيا الصريح عمى كجك الدية عمى مف قتل نفساً مؤمن ًة خطأً،
كقد جيف النجي ( )مقدار ىذه الدية فقضى في دية المسمـ مائة مف اإلجل(.)1
ثانياً :السنة:

 -1عف أجي بكر جف دمحم جف عمرك جف حزـ عف أجيو عف جػده أف رسػكؿ هللا ( )كتػ

إلػى أىػل

الػػيمف كتاب ػاً فيػػو الف ػرائض كالسػػنف كالػػديات ،كبعػػث بػػو مػػع عمػػرك جػػف حػػزـ ( ،)كقػػد جػػاء فيػػو:
س ِّ
الدَي َة ِم َائ ًة ِم َف ِْ
الن ْال ِ
َف ِفي َّ
اإل ِب ِل.)2({... ،
}َ ...وأ َّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ٍ
طػأً
ػكؿ ِ (َ } :)ق َضػػى أ َّ
ػل َخ َ
َف َمػ ْػف ُقتػ َ
َ -2ع ْػف َع ْمػ ِػرك ْجػ ِػف ُشػ َػع ْي َ ،ع ْػف أَجيػػوَ ،عػ ْػف َجػ ّػده ،أَف َرُس َ
َف ِدَي ُت ُو ِم َائ هة ِم َف ِْ
اإل ِب ِل {(.)3
ِ
ِ ِ
طِأ ِشْب ِو اْل َع ْم ِػد َمػا
اؿ ...} :أََال ِإ َّف ِدَي َة اْل َخ َ
كؿ (َ )ق َ
َ -3ع ْف َع ْجد ْج ِف َع ْم ٍرك ( ،)أَف َرُس َ
الس ْو ِ َواْل َع َصاِ ،م َائ هة ِم َف ِْ
طوِنيا أ َْوَالدىا {(.)4
اإل ِب ِلِ :مْن َيا أَْرَب ُعو َف ِفي ُب ُ
اف ِب َّ
َك َ
وجو الداللة :دلت األحاديث السابقة بمنطكقيا عمى أف األصل فػي الديػة اإلجػل ال غيػر؛ ألف
االقتصػػار عمػػى ىػػذا النػػكع مػػف أنػكاع الديػػة ،يػػدؿ عمػػى أنػػو األصػػل فػػي الكجػػك  ،كبقيػػة األصػػناؼ

مصالحة ال تقدير شرعي(.)5

) )1انظر :أحكاـ القرآف لمشافعي(.)282/1
) )2سجق تخريجو (ص.)27:
) )3سػ ػػنف أجػ ػػي داكد  ،كتػ ػػا

الػ ػػديات ،بػ ػػا  :الديػ ػػة كػ ػػـ ىػ ػػي؟ ( ،)184/4حػ ػػديث رقػ ػػـ ( ،)4541مسػ ػػند أحمػ ػػد

( ،)178/2حػػديث رقػػـ ( ،)6660إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو دمحم جػػف عجػػد هللا جػػف عمػػرك جػػف العػػاص كىػػك مقجػػكؿ.
[انظر :تقري

التيذي

الجف حجر(.])489

) )4سػػنف أجػػي داكد ،كتػػا

صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

ال ػديات ،بػػا  :فػػي ديػػة الخطػػأ شػػبو العمػػد ( ،)185/4حػػديث رقػػـ ( ،)4547إسػػناده

) )5انظر :نيل األكطار لمشككاني(.)71/7
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ِ
ِِ
ِِ
ٍ
اؿَ } :م ْف
كؿ هللا (َ )ق َ
َ -4ع ْف َع ْم ِرك ْج ِف ُش َع ْي َ ،ع ْف أَجيوَ ،ع ْف َجّده" ،أَف َرُس َ
ِ
ِ
اإل ِب ِ
ػاف ِْ
ػػف ِْ
ػكؿ هللاِ (ُ )يَق ِّكميػػا َعَمػػى أَ ْثمػ ِ
اإلِجػ ِػلَ ،ف ػِن َذا
ػػلَ ،{... ،
م َائ ػ هة م َ
ككػ َ
ػاف َرُسػ ُ
َ
َُ
ِق ِ
ِ ِ
يمِت َيا.)1("... ،
يمت َياَ ،كاِ َذا َغَم ْتَ ،رَف َع في ق َ
َ
ِ
طػػأِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ػوؿ َّ
ّ (ُ )يَقػ ِّػوُـ دَيػ َة اْل َخ َ
ػاؿَ }" :كػ َ
ػاف َر ُسػ ُ
َ -5ع ْػف َع ْمػ ِػرك ْج ِػف ُشػ َػع ْي َ ،عػ ْػف أَجيػوَ ،عػ ْػف َجػ ّػدهَ ،ق َ
ػاف ِْ
َى ِل اْلُقَرى أَْرَب َع ِم َائ ِة ِديَن ٍّار ،أ َْو َع ْدَل َيا ِم َف اْل َػو ِر ِؽَ ،وُيَق ِّوم َيػا َعَمػى أَ ْثم ِ
اإل ِب ِػلَ ،فػِه َذا َرَم ْػت
َعَمى أ ْ
َ
ُ
ِ ِ ِ
اج ْت ر ْخصاً َنَقص ِم ْف ِقيم ِتيا { ،كبَم َغ ْت عَمى عيِد رس ِ
كؿ ِ (َ )ما َج ْي َف
َ َ
َ
َرَف َع في قي َمت َياَ ،واِ َذا َى َ ُ
ََ
َ َْ َُ
آال ِ
أَربع ِم َائ ِة ِد َين ٍار ِإَلى ثَماف ِم َائ ِة ِد َين ٍار ،كع ْدُليا ِم َف اْلكر ِ
ؼ ِد ْرَىـٍ"(.)2
ِؽ ثَ َم ِان َي ُة َ
َْ
َ
ََ َ
َ
ُق ِتػل َخ َ ِ
ػو
طػأًَ ،فدَي ُت ُ
َ
ػص ِمػ ْػف
َى َانػ ْػت َنَقػ َ

وجو الداللة :دؿ الحػديثاف السػابقاف بمفيكميػا عمػى أف األصػل فػي الديػة اإلجػل ال غيػر ،كمػا

سكاىا أجداؿ عنيا؛ ألف النجػي ( )كػاف ُيَق ِّػكُـ اإلجػل ،فػنذا غمػت رفػع فػي قيمػة الديػة ،كاذا رخصػت
أنقص مف قيمػة الديػة ،كلػك كانػت الػدراىـ كالػدنانير أصػكالً جػذاتيا لمػا رفػع النجػي ( )مػف مقػدارىا
كال كاف لغبلء اإلجل أثر عمييا(.)3

قػػاؿ شػػمس الػػديف دمحم جػػف عجػػد هللا الزركشػػي" :كىػػذا ظػػاىر فػػي أنػػو إنمػػا كػػاف يعتجػػر اإلجػػل ال

غير"(.)4

ثالثاً :اآلثار:

ػكؿ ِ
عَمػػى عيػ ِػد رسػ ِ
َ
َْ َُ
ِ ِ ِ
ِِ
يف،
ُ م ْف د َية اْل ُم ْسػمم َ

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
الد َيػ ِػة
يم ػ ُة ّ
َ -1عػ ْػف َع ْمػ ِػرك ْجػ ِػف ُشػ َػع ْي َ ،عػ ْػف أَجيػػوَ ،عػ ْػف َجػ ّػدهَ ،قػ َ
ػاؿَ " :ك َانػ ْػت ق َ
( :)ثَماف ِم َائ ِة ِدين ٍار أَك ثَم ِاني َة َ ِ ِ
ٍِ ِ
ص
َى ِل اْل ِكتَا ِ َي ْك َمئذ ّ
آالؼ د ْرَىـٍَ ،كِد َي ُة أ ْ
َ ْ َ َ
الن ْ
َ
اف َذلِ َؾ َك َذلِ َؾ حتى استُ ْخمِ َ ُعمر -رِحم ُو َ ،-فَقاـ َخ ِطيباً َفَقاؿ :أ ََال ِإف ِْ
اإلِج َػل َق ْػد َغَم ْػت،
اؿَ :ف َك َ
َ
َ
َُ َ َ ُ
َق َ
ْ
َ
َى ِػل اْلػكر ِ
ضيا عمر ( )عَمػى أ ْ ِ
ِ
ِ ٍ
ِؽ ا ْث َنػي َع َش َػر أَْلفػاًَ ،ك َعَمػى
َ
اؿَ :فَف َر َ َ ُ َ ُ
َق َ
َىػل الػذ َى أَْلػ َ د َينػارَ ،ك َعَمػى أ ْ َ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ػاؿَ :كتَ َػر َؾ ِد َيػ َة
َى ِػل اْل ُحَم ِػل ِم َ
َى ِل الشػاء أَْلَفػ ْي َشػاةَ ،ك َعَمػى أ ْ
َى ِل اْل َبَق ِر م َائتَ ْي َبَق َ ٍرةَ ،ك َعَمى أ ْ
أْ
ػائتَ ْي ُحمػةَ ،ق َ
أ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الد َي ِة"(.)5
يما َرَف َع م َف ّ
ْ
َىل ال ّذمة َل ْـ َي ْرَف ْع َيا ف َ

) )1سنف النسائي ،كتا القسامة ،با ِ :ذ ْكر ِاال ْخِت َبل ِ
ؼ عمى َخالد اْل َحذ ِاء ( ،)355/6حديث رقـ ( ،)6976سػنف
اجف ماجو ،كتا الديات ،با  :ديػة الخطػأ ( ،)878/2حػديث رقػـ ( ،)2630مسػند أحمػد ( ،)224/2حػديث رقػـ
( ،)7087إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو دمحم جػػف عجػػد هللا جػػف عمػػرك جػػف العػػاص كىػػك مقجػػكؿ[ .انظػػر :تقريػ

الجف حجر(.])489

) )2سنف أجي داكد ،كتا

الػديات ،بػا  :ديػات األعضػاء ( ،)189/4حػديث رقػـ ( ،)4564إسػناده ضػعي ؛ ألف

فيو دمحم جف عجد هللا جف عمرك جف العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري

) )3انظر :المغني الجف قدامة(.)368/8

التيذي

الجف حجر(.])489

) )4شرح الزركشي(.)120/6
) )5سػػنف أجػػي داكد ،كتػػا

التيػػذي

الػػديات ،بػػا  :الديػػة كػػـ ىػػي؟ ( ،)184/4حػػديث رقػػـ ( ،)4542إسػػناده ضػػعي ؛ ألف

فيو دمحم جف عجد هللا جف عمرك جف العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري
77

التيذي

الجف حجر(.])489

الزى ِرِي َقاؿِ ِ َ :
الدي ُة عَمػى عي ِػد رس ِ
ػكؿ ِ (ِ )م َائػ َة َب ِعي ٍػر،
"ك َانت ّ َ َ
 -2عف دمحم جف مسمـ جف شيا ل ْ ّ َ
َْ َُ
اإلِجل ،كرخ ِ
ير أُكِقي ٌة(َ ،)1ف َذلِؾ أَربع ُة َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِؽَ ،ف َج َعَم َيػا ُع َم ُػر
صػت اْل َػكر ُ
آالؼَ ،فَمما َك َ
ل ُك ّل َبع ٍ َ
َ ََْ
اف ُع َم ُر َغَمت ْ ُ َ َ ُ َ
اإلِجل ،كرخ ِ
آال ٍ
ِ ِ
ِ
ؼ،
ِؽ -أ َْيضاًَ ،-ف َج َعَم َيا ُع َم ُر أُكِق َيتَ ْي ِفَ ،ف َذلِ َؾ ثَ َم ِان َي ُة َ
صت اْل َكر ُ
َكِق َي ًة َكن ْ
صفاً ،ثُـ َغَمت ْ ُ َ َ ُ َ
ِ ِِ
ِؽ َحتى َج َعَم َيا ا ْث َني َع َش َر أَْلفاً أ َْك أَْل َ ِد َين ٍارَ ،ك ِم َف اْل َبَق ِر ِم َائتَػا
ص اْل َكر ُ
ثُـ َل ْـ تَ َزؿ ْاإلج ُل تَ ْغُمكَ ،كتَ ْرُخ ُ
ْ
َبَق َرٍةَ ،ك ِم َف الش ِاة أَْل َش ٍاة"(.)2

 -3عف عمرك جف شعي ٍ قاؿ ..." :كَقضى أَجك ب ْك ٍر ِفػي ِ ِ
ِ
ػاؿ،
ّ
َى ِػل اْلُق َػرأ ح َ
الد َيػة َعَمػى أ ْ
ُ َْ
َ َ ُ َ
ػيف َكثُ َػر اْل َم ُ
ػار ِإَلػػى ثَم ِان ِمائػ ٍػة ،كَقضػػى عمػػر ِفػػي ِ ِ
اإلِجػػل َفأََقػػاـ ِم َائػ ًة ِمػ َػف ِْ
ِ ِ
اإلِجػ ِػل ِسػػت ِم َائ ِة ِد َينػ ٍ
َىػ ِػل
ّ
الد َيػػة َعَمػػى أ ْ
َ َ َ َ
َُُ
َك َغَمػت ْ ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِفيػ ِػو ِمػ ْػف ِقيمػ ِػة ِْ
اإلِجػ ِػل،
ػاف تَ ْخ َتمِ ػ ُ ِفيػػو ّ
ػاؿِ :إ ّنػػي أ ََرأ الزَمػ َ
الد َي ػ ُة ،تَػ ْػن َخف ُ
اْلُقػ َػرأ ا ْث َنػ ْػي َع َشػ َػر أَْلف ػاًَ ،كَقػ َ
َ
ِ ِِ
ِ
صا َ الرُج ُل اْل ُم ْسمِ ُـ َفتَ ْيَم َؾ
اؿ َق ْد َكثَُرَ ،كأ ََنا أ ْ
اـ َب ْعديَ ،كأ ْ
َكتَ ْرتَف ُع فيوَ ،كأ ََرأ اْل َم َ
َف ُي َ
َخ َشى َعَم ْي ُك ُـ اْل ُحك َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َىػ ِػل
د َيتُػ ُػو ِباْل َباطػ ِلَ ،كأ ْ
ػاح ُي ْـ َفَمػ ْػي َس َعَمػػى أ ْ
ػقَ ،فتُ ْح َمػ َػل َعَمػػى َقػ ْػك ٍـ ُم ْسػػمم َ
َف تَ ْرتََفػ َػع د َيتُػ ُػو ِب َغ ْيػ ِػر َحػ ٍّ
يفَ ،فتَ ْجتَػ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َال
َى ِل اْلُق َرأ ِفي ِو تَ ْغمِي ٌ
اْلُق َرأ ِزَي َادةٌ في تَ ْغميظ َعْق ٍلَ ،كَال في الش ْي ِر اْل َح َارـَِ ،كَال في اْل َح َرـَِ ،كَال َعَمى أ ْ
ِِ
َى ِل اْلب ِادي ِة عَمى أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َس َػن ِان َيا َك َمػا
ُي ْزُاد فيو َعَمى ا ْث َن ْي َع َش َر أَْلفاًَ ،ك َعْق ُل أ ْ َ َ َ
َىل ْاإلجل م َائ ٌة م َػف ْاإلجػل َعَمػى أ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َى ِل اْلبَق ِر ِم َائتَا بَقرٍة ،كعَمى أ ْ ِ
ػيـ َعَمػى أَ ْى ِػل
َق َ
ََ ََ
كؿ (َ ،)ك َعَمى أ ْ َ
ضى َرُس ُ
َىل الشػاء أَْلَفػا َشػاةَ ،كَل ْػك أُق َ
ِ
ِ
ِ
ف
َى ِل اْلُق َرأ ِفي
ضى َعَمى أ ْ
كؿ (َ )ق َ
اـ َعَم ْي ِي ْـَ ،كَل ْك َك َ
اف َرُس ُ
اْلُق َرأ إال َعْقميـ َي ُكك ُ َذ َىباً َكَكرقاً َفُيَق ُ
ِِ
يو َالتبعنا َقضاء رس ِ ِ
ِؽ عْقبلً مسمى َال ِزيادة ِف ِ
يو ،كَل ِكنو َك ِ
ِ
ِ
يم ُػو َعَمػى
َ ََ
كؿ ( )ف َ ُ َ
اف ُيق ُ
ََْ َ َ َ ُ
الذ َى َكاْل َكر َ ُ َ
اف ِْ
أَ ْثم ِ
اإلِج ِل"(.)3
َ
وجػػو الداللػػة :دلػػت اآلثػػار السػػابقة بمفيكميمػػا عمػػى أف األصػػل فػػي الديػػة اإلجػػل ال غيػػر كمػػا

سكاىا أجداؿ عنيا؛ ألف عمػر جػف الخطػا
التقػػكيـ ،بس ػج

( )رفػع مقػدار الديػة مػف الػذى

كالفضػة عمػى سػجيل

غػػبلء اإلجػػل ،كلػػك كانػػت أص ػكالً جػػذاتيا لمػػا رفػػع عمػػر ( )مػػف مقػػدارىا كال كػػاف

()4
صرَح عمر جف الخطا
لغبلء اإلجل أثر عمييا  ،كقد َ
أثماف اإلجل.

( )بأف النجي ( )كاف يقػيـ الديػة عمػى

)ْ )1األُكِقي ُة -كربما تَ ِجيء كِقية؛ ألف ىمزتيا زِائدةَ -ق ِديماً ِعبارة عف أَرب ِع ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ََْ َ ٌَ
َ ًَ َ ْ ْ َ َ
صػ ُ
يف د ْرَىماًَ ،كى َي فػي َغ ْي ِػر اْل َحػديث ن ْ
ُ َ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُد ِ
س ِّ
اصط َبل ِح اْلب َبلد[ .انظر :النياية في غري الحديث كاألثر الجف األثير(.])80/1
الر ْ
ط ِلَ ،كتَ ْخ َتم ُ ب ْ
اخت َبلؼ ْ
ُ
) )2مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :كيػػ

الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف مسمـ جف شيا

) )3مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

ل
ِي.
الزْىرِّ

العقػػكؿ ،بػػا  :كي ػ

أمػػر الديػػة ( ،)291/9تحػػت رق ػػـ (،)17255

أمػػر الديػػة؟ ( ،)294/9تحػػت رقػػـ (،)17270

الحديث مكقكؼ عمى التابعي عمرك جف ُش َع ْي ٍ  ،كفي إسناده عجد الممؾ جف عجػد العزيػز جػف جػريج كىػك مػدلس مػف
الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])41

) )4انظر :المغني الجف قدامة(.)368/8
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ِ
ِ
َىػ ِػل اْلُقػ َػرأَ ،ف َج َعَم َيػػا
ػؾ أَنػ ُػو َجَم َغػ ُػو "أَف ُع َمػ َػر ْجػ َػف اْل َخطػػا ِ (َ )قػػكَـ ّ
 -4عػػف اإلمػػاـ َمالػ ٌ
الد َي ػ َة َعَمػػى أ ْ
ِ
َى ِل الذى ِ أَْل ِد َين ٍار ،كعَمى أ ْ ِ
شر أَْل َ ِد ْرَىـٍ"(.)1
َعَمى أ ْ
ََ
َ
َ
َىل اْل َكرِؽ ا ْث َن ْي َع َ
وجػػو الداللػػة :دؿ األثػػر بمفيكمػػو عمػػى أف األصػػل فػػي الديػػة اإلجػػل ال غيػػر كمػػا سػكاىا أجػػداؿ

عنيا؛ ألف عمػر جػف الخطػا

اإلجل جدؿ عنيا.

( )كػاف ُيَق ِّػكُـ اإلجػل بالػذى

كالفضػة ،فػدؿ ذلػؾ عمػى أف مػا دكف

ب -أدلة المذىب الثػاني :اسػتدؿ أجػك حنيفػة كالمالكيػة كالشػافعي فػي القػديـ عمػى أف أصػكؿ الديػة
ثبلثة أجناس كىي :اإلجل كالذى

كالفضة ،بالسنة كاألثر.

أوالً :السنة:
ِ ِ
ِ ِ
َ -1ع ِف عجد هللا ْج ِف َعب ٍ
ػل َّ
ػو ا ْثَنػي
ػي (ِ )ديت
الن ِب ُّ
ػاس ( ،)أَف َرُجػبلً م ْػف َجنػي َعػد ٍّي ُقت َػلَ } ،ف َج َع َ
ََ ُ ْ
َع َشَر أَْلالاً {(.)2
ِ ِ
ِ
َ -2ع ِف ْاج ِف َعب ٍ
ػل َّ
ػي ()
الن ِب ُّ
اؿَ :قتَ َػل َرُج ٌػل َرُجػبلً َعَمػى َع ْيػد َرُسػكؿ هللا (َ } ،)ف َج َع َ
اس (َ ،)ق َ
ِدَي َت ُو ا ْثَني َع َشَر أَْلالاً {(.)3
ْ
()4
ِ
ِ
َ -3ع ْف ْاج ِف َعب ٍ
الدَي َة ا ْثَني َع َشَر أَْلالاً { .
اسَ ،ع ِف النج ِّي ( )أَن ُوَ } :ج َع َل ّ
ْ
وجو الداللة :دؿ ظاىر األحاديث السابقة عمى أف الدية مػف الفضػة اثنػا عشػر ألػ

درىػـ(،)5

كاذا كرد تقدير لمدية مف الفضة دؿ ذلؾ عمى أنيا مف أصكؿ الدية.

) )1سجق تخريجو (ص.)73:
) )2سػػنف أجػػي داكد ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :الديػػة كػػـ ىػػي؟ ( ،)185/4حػػديث رقػػـ ( ،)4546إسػػناده ضػػعي ؛ ألف
أىل التقػديس

فيو دمحم جف مسمـ جف تَ ْد ُرس المكي كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري
بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])45
) )3سػػنف النسػػائي ،كتػػا القسػػامة ،بػػا  :كػػـ الديػػة مػػف اْلػػكر ِ
ِؽ ( ،)356/6حػػديث رقػػـ ( ،)6978سػػنف الػػدارمي،
َ
كتػػا الػػديات ،بػػا  :كػػـ الديػػة مػػف اْلػػكر ِ
ِؽ كالػػذى ؟ ( ،)1527/3حػػديث رقػػـ ( ،)2408إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو
َ

دمحم جػف مسػػمـ جػػف تَػ ْػد ُرس المكػي كىػػك مػػدلس مػػف الطبقػة الثالثػػة كلػػـ يصػػرح بالسػماع[ .انظػػر :تعريػ
بمرات المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])45
) )4سػنف الترمػػذي ،كتػػا
سنف اجف ماجػو ،كتػا

أىػػل التقػػديس

الػديات ،بػػا  :مػػا جػػاء فػي الديػػة كػػـ ىػػي مػف الػػدراىـ؟ ( ،)12/4حػػديث رقػػـ (،)1388
الػديات ،بػا  :ديػة الخطػأ ( ،)878/2حػديث رقػـ ( ،)2629إسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو دمحم

اجف مسمـ جف تَ ْد ُرس المكي كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري
المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])45

) )5انظر :عكف المعجكد لمعظيـ آبادي(.)188/12
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أىل التقديس بمرات

ِِ
ِِ
ِ
ِ
كؿ ِ (َ )كتَ َ ِإَلػى
َ -4ع ْف أَجي َب ْك ِر ْج ِف ُم َحمد ْج ِف َع ْم ِرك ْج ِف َح ْزـٍَ ،ع ْف أَجيوَ ،ع ْف َجّده ،أَف َرُس َ
َى ِل َّ
ف ِديَن ٍّار {(.)1
َى ِل اْل َي َم ِفَ } :و َعَمى أ ْ
الذ َى ِب أَْل ُ
أْ
وجو الداللػة :دؿ ظػاىر الحػديث عمػى أف الديػة مػف الػذى ألػ دينػار ،كاذا كرد تقػدير لمديػة
مف الذى

دؿ ذلؾ عمى أنو مف أصكؿ الدية.

ثانياً :اآلثار:

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
الد َيػ ِػة َعَمػػى َع ْيػ ِػد
يم ػ ُة ّ
َ -1عػ ْػف َع ْمػ ِػرك ْجػ ِػف ُشػ َػع ْي َ ،عػ ْػف أَجيػػوَ ،عػ ْػف َجػ ّػدهَ ،قػ َ
ػاؿَ " :ك َانػ ْػت ق َ
ػار أَك ثَم ِاني ػ ػ َة َ ِ ِ
ِ ِ ِ
ٍِ ِ
َىػ ػ ِػل اْل ِكتَػ ػػا ِ َي ْك َمئػ ػػذ ّ
آالؼ د ْرَى ػ ػـٍَ ،كِد َي ػ ػ ُة أ ْ
صػػ ُ
( :)ثَ َمػ ػػاف م َائػ ػػة د َينػ ػ ٍ ْ َ َ
الن ْ
ِِ
يف.)2("... ،
اْل ُم ْسمم َ
وجو الداللة :دؿ ظاىر األثر عمى أف الدية كانت تؤدأ مف الذى

ػكؿ ِ
رسػ ِ
َُ
ِمػ ػػف ِديػ ػػةِ
ْ َ

كالفضة عمى عيد رسكؿ

هللا ( ،)فدؿ ذلؾ عمى أنيما أصكؿ لمدية.
َ -2قاؿ محمُد ج ُف اْلحس ِف جَم َغ َنا ،ع ْف عمػر ج ِػف اْل َخطػا ِ (" ،)أَنػو َفػرض عَمػى أ ْ ِ
َىػل الػذ َى ِ أَْلػ َ
ُ َ َ َ
َ ََُ ْ
َ َُ ْ
ََ َ
()3
ِدين ٍار ِفي ِ ِ
آال ِ
َى ِل اْلكر ِ
ؼ ِد ْرَىـٍ" .
ِؽ َع َش َرَة َ
ّ
َ
الد َيةَ ،ك َعَمى أ ْ َ
وجو الداللة :دؿ األثر بمفيكمو عمى أف الذى

مف الذى

كالفضة أصكؿ لمديػة؛ حيػث كرد تقػدير لمديػة

كالفضة.

ج -أدلػػػة المػػػذىب الثالػػػث :اسػػتدؿ الحناجمػػة عمػػى أف أصػػكؿ الديػػة خمسػػة أجنػػاس كىػػي :اإلجػػل
كالذى

كالفضة كالبقر كالغنـ ،بالسنة كاألثر.

أوالً :السنة:
َعػ ْػف َع ْمػ ِػرك ْجػ ِػف ُشػ َػع ْي ٍ ،
ِ
اف
اْلَبَق ِر م َائ َت ْي َبَقَرٍّةَ ،و َم ْف َك َ

عػػف أَِجيػ ِػو ،عػػف جػ ِػد ِهَ ،قػػاؿ ...} :وَق َضػػى رسػػوؿ َّ ِ
َىػ ِػل
ّ (َ )عَمػػى أ ْ
َ ْ َّ
َْ
َ
َُ ُ
َ
الش ِ
ِدَي ُة َعْقمِ ِو ِفي َّ
اء َفأَْل َالي َش ٍّ
اة {( ،)4كجاء في ركاية َع ْف َع ْم ِرك ْج ِػف
ْ

) )1سنف الدارمي ،كتا الػديات ،بػا  :كػـ الديػة مػف اْلػكر ِ
ِؽ كالػذى ؟ ( ،)1530/3حػديث رقػـ ( ،)2409إسػناده
َ
ض ػ ػػعي ؛ ألف في ػ ػػو س ػ ػػميماف ج ػ ػػف داكد الخػ ػ ػكالني أج ػ ػػك داكد الدمش ػ ػػقي كى ػ ػػك ض ػ ػػعي [ .انظ ػ ػػر :الض ػ ػػعفاء الكجي ػ ػػر
لمعقيمي( ،)127/2الكامل في ضعفاء الرجاؿ الجف عدي( ،)268/4ديكاف الضعفاء كالمترككيف لمذىجي(.])171

) )2سجق تخريجو (ص.)77:

) )3السنف الكجرأ لمجييقي ،كتا

الديات ،با  :تقدير الجدؿ باثني عشػر ألػ

درىػـ أك بػأل

دينػار عمػى قػكؿ مػف

جعميمػػا أصػػميف ( ،)140/8تحػػت رقػػـ ( ،)16186الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي عمػػر جػػف الخطػػا  ،كاسػػناده
ضعي ؛ ألنو منقطع.

) )4سنف أجي داكد ،كتا

الػديات ،بػا  :ديػات األعضػاء ( ،)189/4حػديث رقػـ ( ،)4564إسػناده ضػعي ؛ ألف

فيو دمحم جف عجد هللا جف عمرك جف العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري
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ُش َع ْي ٍ َ ،ع ْف
اْلَبَق ِر ِم َائ َتي
ْ

أَِج ِ
يو ،عف ج ِػد ِه ...} :وَق َضى رسوؿ َّ ِ
َى ِػل
ّ ( )أ َّ
اف َعْقُم ُو ِفي اْلَبَق ِرَ ،عَمى أ ْ
َْ َّ
َف َم ْف َك َ
َُ ُ
الش ِ
الش ِ
َى ِل َّ
اف َعْقُم ُو ِفي َّ
اء أَْل َالي َش ٍّ
اة {(.)1
اءَ ،عَمى أ ْ
َبَقَرٍّةَ ،و َم ْف َك َ
ْ

وجو الداللة :دؿ ظػاىر الحػديث عمػى أف الديػة تػؤدأ مػف البقػر كالغػنـ ،كاذا كرد تقػدير لمديػة

مف البقر كالغنـ دؿ ذلؾ عمى أنيما مف أصكؿ الدية.
ثانياً :اآلثار:
ِِ
ِ
ِِ
ِ
الدي ِة عَمى عيِد رس ِ
ٍ
كؿ ِ (:)
َع ْف َع ْم ِرك ْج ِف ُش َع ْي َ ،ع ْف أَجيوَ ،ع ْف َجّدهَ ،ق َ
يم ُة ّ َ َ َ ْ َ ُ
اؿَ " :ك َان ْت ق َ
ِ ِ ِ
ثَماف ِم َائ ِة ِدين ٍار أَك ثَم ِاني َة َ ِ ِ
ٍِ ِ
ِِ
ػاؿ:
َى ِل اْل ِكتَػا ِ َي ْك َمئػذ ّ
صػ ُ م ْػف د َيػة اْل ُم ْسػمم َ
آالؼ د ْرَىـٍَ ،كِد َي ُة أ ْ
َ ْ َ َ
يفَ ،ق َ
الن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َك ِ
ِ ِِ
ػاؿ:
َ
اؿ :أ ََال إف ْاإلج َل َق ْػد َغَم ْػتَ ،ق َ
اـ َخطيباً َفَق َ
اف َذل َؾ َك َذل َؾ َحتى ْ
استُ ْخم َ ُع َم ُر َ -رح َم ُو َُ ،-فَق َ
َى ِػل اْلػػكر ِ
ضػيا عمػػر عَمػػى أ ْ ِ
ِ
ِ ٍ
َىػ ِػل اْل َبَقػ ِػر
ِؽ ا ْث َنػ ْػي َع َشػ َػر أَْلفػاًَ ،ك َعَمػػى أ ْ
َفَف َر َ َ ُ َ ُ َ
َىػػل الػػذ َى أَْلػ َ د َينػػارَ ،ك َعَمػػى أ ْ َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َى ِػل الِّذم ِػة
َى ِػل اْل ُحَم ِػل ِم َ
ػاؿَ :كتَ َػر َؾ د َيػ َة أ ْ
َى ِل الشاء أَْلَف ْي َشاةَ ،ك َعَمى أ ْ
م َائتَ ْي َبَق َ ٍرةَ ،ك َعَمى أ ْ
ػائتَ ْي ُحمػةَ ،ق َ
ِ ِ
ِ
الد َي ِة"(.)2
يما َرَف َع م َف ّ
َل ْـ َي ْرَف ْع َيا ف َ
كالفضة كالبقر كالغػنـ ،كاذا كرد

وجو الداللة :دؿ ظاىر األثر عمى أف الدية تُؤدأ مف الذى
تقدير لمدية مف ىذه األصناؼ دؿ ذلؾ عمػى أنيػا أصػكؿ لمديػة ،فػنذا أحضػر مػف عميػو الديػة شػيئاً

منيا لزـ قجكلو ،سكاء كاف مف أىل ذلػؾ النػكع أك لػـ يكػف؛ ألنيػا أصػكؿ فػي قضػاء الكاجػ
كِ
احٌد منيا ،فكانت اْل ِخ َي َرةُ إلى مف كججت عميو(.)3
َ
المذى

كاستثنى أصحا
ِ
ِ
ه"(.)4
ضِب ُ
"ألَن َيا تَ ْخ َتم ُ َ ،كَال تَ ْن َ

ُي ْج ِػز ُ

الثالث اْل ُحَمل مع أف األثر نص عمى تقدير الدية مف اْل ُحَم ِل؛ كذلػؾ

كقػػد اسػػتدلكا -باإلضػػافة لمػػا سػػجق -عمػػى أف الػػذى

الثاني ،كلـ أذكرىا ىنا تجنباً لمتكرار.

كالفضػػة مػػف أصػػكؿ الديػػة بأدلػػة المػذى

) )1سنف النسائي ،كتا القسامة ،با ِ :ذ ْكر ِاال ْخِت َبل ِ
ؼ عمى َخالد اْل َحذ ِاء ( ،)355/6حديث رقـ ( ،)6976سػنف
اجػػف ماجػػو ،كتػػا الػػديات ،بػػا  :ديػػة الخطػػأ ( ،)878/2حػػديث رقػػـ ( ،)2630إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو دمحم جػػف
عجد هللا جف عمرك جف العاص كىك مقجكؿ[ .انظر :تقري

) )2سجق تخريجو (ص.)77:

التيذي

) )3انظر :المجدع الجف مفمح(.)284/7
) )4المجدع الجف مفمح(.)285/7
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د -أدلػػة المػػذىب الرابػػػع :اسػػتدؿ الصػػاحباف -أج ػك يكس ػ

كدمحم جػػف الحسػػف -كأحمػػد فػػي إحػػدأ

الركايػػات عمػػى أف أصػػكؿ الديػػة سػػتة أجنػػاس كىػػي :اإلجػػل كالػػذى
بالسنة كاألثر.

أوالً :السنة:
طِ
ػكؿ ِ (َ } :)ق َضػى
اء ْج ِف أَِجػي َرَب ٍ
َع ْف َع َ
ػاح ،أَف َرُس َ
الش ِ
ِْ
َى ِل َّ
اء أَْل َالي
َى ِل اْلَبَق ِر ِم َائ َت ْي َبَقَرٍّةَ ،و َعَمى أ ْ
اإل ِب ِلَ ،و َعَمى أ ْ
ْ
َى ِل اْلَق ْم ِح َشْيئاً َل ْـ َي ْح َال ْظ ُو ُم َح َّمهد {(.)1
َو َعَمى أ ْ

الحَمػػل،
كالفضػػة كالبقػػر كالغػػنـ ك ُ

ِفػي ِ ِ
َى ِػل ِْ
اإل ِب ِػل ِم َائػ ًة ِم َػف
ّ
الدَيػة َعَمػى أ ْ
ػائ َتي ُحَّمػةٍّ،
َى ِػل اْل ُحَم ِػل ِم
َشاةٍَّ ،و َعَمى أ ْ
َ ْ

وجو الداللة :دؿ ظاىر الحديث عمى أف الدية تؤدأ مف البقر كالغنـ كاْل ُحَم ِػل ،كاذا كرد تقػدير
لمدية مف ىذه األصناؼ دؿ ذلؾ عمى أنيا مف أصكؿ الدية.

ثانياً :اآلثار:
ِِ
ِ
ِِ
ِ
الدي ِة عَمى عيِد رس ِ
ٍ
كؿ ِ (:)
اؿَ :
َع ْف َع ْم ِرك ْج ِف ُش َع ْي َ ،ع ْف أَجيوَ ،ع ْف َجّدهَ ،ق َ
يم ُة ّ َ َ َ ْ َ ُ
"ك َان ْت ق َ
ِ ِ ِ
ثَماف ِم َائ ِة ِدين ٍار أَك ثَم ِاني َة َ ِ ِ
ٍِ ِ
ِِ
ػاؿ:
َى ِل اْل ِكتَػا ِ َي ْك َمئػذ ّ
صػ ُ م ْػف د َيػة اْل ُم ْسػمم َ
آالؼ د ْرَىـٍَ ،كِد َي ُة أ ْ
َ ْ َ َ
يفَ ،ق َ
الن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿ:
َف َك َ
اؿ :أ ََال إف ْاإلج َل َق ْػد َغَم ْػتَ ،ق َ
اـ َخطيباً َفَق َ
اف َذل َؾ َك َذل َؾ َحتى ْ
استُ ْخم َ ُع َم ُر َ -رح َم ُو َُ ،-فَق َ
َى ِػل اْلػػكر ِ
ضػيا عمػػر عَمػػى أ ْ ِ
ِ
ِ ٍ
َىػ ِػل اْل َبَقػ ِػر
ِؽ ا ْث َنػ ْػي َع َشػ َػر أَْلفػاًَ ،ك َعَمػػى أ ْ
َفَف َر َ َ ُ َ ُ َ
َىػػل الػػذ َى أَْلػ َ د َينػػارَ ،ك َعَمػػى أ ْ َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َى ِػل الِّذم ِػة
َى ِػل اْل ُحَم ِػل ِم َ
ػاؿَ :كتَ َػر َؾ د َيػ َة أ ْ
َى ِل الشاء أَْلَف ْي َشاةَ ،ك َعَمى أ ْ
م َائتَ ْي َبَق َ ٍرةَ ،ك َعَمى أ ْ
ػائتَ ْي ُحمػةَ ،ق َ
ِ ِ
ِ
الد َي ِة"(.)2
يما َرَف َع م َف ّ
َل ْـ َي ْرَف ْع َيا ف َ
وجو الداللة :دؿ ظاىر األثر عمى أف الدية تػؤدأ مػف الػذى

كالفضػة كالبقػر كالغػنـ كاْل ُحَم ِػل،

منيا بمقدار ،كمعمكـ أنو مػا كػاف

ألف عمر ( )جعل الدية مف ىذه األصناؼَ ،كَقد َر كل صن
يتف ُق القضاء جذلؾ كمو في كقت كاحػد ،فعرفنػا أف المػراد جيػاف المقػدار مػف كػل صػن
تقدير لمدية مف ىذه األصناؼ دؿ ذلؾ عمى أنيا أصكؿ لمدية.

كقد استدؿ الصاحباف كأحمد في ركاية -باإلضافة لما سػجق -عمػى أف الػذى

كالغنـ مف أصكؿ الدية بأدلة المذى

) )1سػنف أجػي داكد ،كتػا

الثاني كالثالث.

( ،)3كاذا كرد

كالفضػة كالبقػر

الػديات ،بػػا  :الديػة كػـ ىػي؟ ( ،)184/4حػػديث رقػـ ( ،)4543إسػناده ضػعي ؛ ألنػػو

مرسػػل ،كألف فيػػو دمحم جػػف إسػػحاؽ جػػف يسػػار المػػدني كىػػك مػػدلس مػػف الطبقػػة الرابعػػة كلػػـ يصػػرح بالسػػماع[ .انظػػر:
تعري

أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])51

) )2سجق تخريجو (ص.)77:

) )3انظر :المبسكط لمسرخسي(.)78/26
82

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل بأف األصل في الدية اإلجل ال غير :-
نكقش استدالؿ أصحا

المذى

األكؿ بما يأتي:

 -1الذى كالفضة أصكؿ األمكاؿ ،كىي أثماف َكِق َػي ٌـ لؤلشػياء دكف غيرىمػا مػف العػركض كالسػمع،
كعمػػى ذلػػؾ ال يجػػكز أف تكػػكف فرع ػاً لئلجػػل()1؛ ألف "عمػػر ( )قػػكـ الديػػة عمػػى أىػػل الػػذى أل ػ

دينار ،كعمى أىل الكرؽ اثني عشر ألفاً ،كلـ يخال

عميػو أحػد ،كألنػو نػكع مػاؿ يجػكز إخ ارجػو فػي

الديػة معنػى جعمػت اإلجػل فيػو أصػبلً ،فكػاف الػذى
الدية ،فكاف أصبلً جنفسػو كاإلجػل ،كألف ّ
فيو أصبلً كالزكاة"(.)2

كالػكرؽ

قػػاؿ دمحم جػػف أحمػػد جػػف أجػػي سػػيل السرخسػػي" :كاألصػػل فػػي القيمػػة الػػدراىـ كالػػدنانير ،إال أف
القضاء باإلجل كاف بطريق التيسير عمييـ؛ ألنيػـ كػانكا أربػا اإلجػل ،ككانػت النقػكد تَتَ َعس ُػر مػنيـ؛
كألنيػػـ كػػانكا َي ْسػػتَ ْكُفك َف الديػػة عمػػى أظيػػر الكجػػكه؛ لينػػدفع جيػػا بعػػض الشػػر عػػنيـ ،كذلػػؾ فػػي اإلجػػل

ه جيػا مػا ىػك األصػل فػي
أظير منو في النقكد ،فكانت جخبلؼ القياس جيذا المعنى ،كلكػف ال َي ْسػُق ُ
قيمة المتمفات"(.)3
 -2لك كاف مقدار الذى

لثبلث سنيف(.)4

كالفضػة أجػداالً عػف اإلجػل لكػاف دينػاً جػديف؛ ألف الديػة فػي الخطػأ مؤجمػة

قاؿ دمحم جف أحمد جػف أجػي سػيل السرخسػي" :عمػر جػف الخطػا َلمػا َدك َف الػدكاكيف جعػل الديػة
عمػػى أىػػل اإلجػػل مائػػة مػػف اإلجػػل ،كعمػػى أىػػل الػػذى أل ػ دينػػار ،كعمػػى أىػػل اْلػػكر ِ
ِؽ عش ػرة آالؼ
َ
درىـ ،كقضاؤه ذلػؾ كػاف بمحضػر مػف الصػحابة ،كلػـ ينكػر عميػو أحػد فحػل محػل اإلجمػاع مػنيـ،

كالمعنػػى فيػػو :أف لمقاضػػي أف يقضػػي بالديػػة مػػف الػػدراىـ أك الػػدنانير ُمػ َػؤجبلً فػػي ثػػبلث سػػنيف ،فمػػك
ػيئ ًة
كاف األصل في الدية اإلجل ،كىي َد ْي ٌف ،كالدراىـ كالدنانير َج َد ٌؿ عنيا ،كػاف ىػذا َد ْينػاً ِج َػد ْي ٍفَ ،كَن ِس َ
ِج َن ِس َيئ ٍة ،كذلؾ حراـ شرعاً"(.)5
 -3تتحمل العاقمة الدية مكاساة في جناية الخطأ ،فكػاف الت ْخِيي ُػر جػيف أصػناؼ الديػة أرفػق بحػاليـ،
كأجيػ عمػػى ذلػػؾ بػػأف اْلمكاسػػاة ال تُ ِ
كجػ ُ الت ْخِييػػر فػػي الديػػة ،كمػػا ال ُي َخيػ ُػر جػػيف مػػا سػػكأ الػػدنانير
َُ َ
ِ
استَ َحق ُو ْاآل َدمليك َف مف حقكؽ األمكاؿ إذا تَ َعي َن ْت
كالدراىـ كبيف غيرىا مف العركض كالسمع؛ كألف ما ْ
) )1انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)226/12

) )2اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ لعجد الكىا
) )3المبسكط لمسرخسي(.)76/26

البغدادي(.)826/2

) )4انظر :جداية المجتيد الجف رشد(.)194/4
) )5المبسكط لمسرخسي(.)75/26
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لـ َي ْد ُخْم َيا تَ ْخِي ٌير كسائر الحقكؽ(.)1
 -4قد ينػاقش اسػتدالؿ أصػحا

المػذى

األكؿ عمػى أف األصػل فػي الديػة اإلجػل ال غيػر بأنػو قػد

كرد النص عمى أصناؼ أخرأ مف الماؿ تُؤدأ منيا الدية ،كيجا
اشتممت عمى تقدير الدية مف غير اإلجل أحاديث ضعيفة ،ال يصمح االستدالؿ جيا كسيأتي -جنذف
عمى ذلؾ بأف األحاديػث التػي

هللا -تفصيل ذلؾ عند مناقشة أدلة المذاى

األخرأ.

 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني –القائل بأف لمدية ثبلثة أصكؿ كىي :اإلجل كالذى
نكقشت أدلة أصحا

المذى

الثاني بأنيا أدلة ضعيفة ال تقاكـ أدلػة أصػحا

مف حيث الصحة( ،)2كعمى فرض صحتيا يجا

عمييا بما يأتي:

كالفضة–:
المػذى

األكؿ

 -1تقػػدير األصػػناؼ ال ػكاردة مػػف غيػػر اإلجػػل تحمػػل عمػػى أنيػػا أجػػداؿ عػػف اإلجػػل كليسػػت أص ػكالً
جذاتيا ،جدليل تغير مقدار الدية مف الذى

كالفضة بسج

غبلء اإلجل.

قػػاؿ شػػمس الػػديف دمحم جػػف عجػػد هللا الزركشػػي" :كالركايػػة األكلػػى أظيػػر دلػػيبلً –كىػػي أف األصػػل

في الدية اإلجل ال غير-؛ ألف أحاديث ىذه الركاية ال تقاكـ تمؾ األحاديث ،كعمػى تقػدير مقاكمتيػا

فتُحمل عمى أنو جعل ذلؾ جدالً عف اإلجل ،كىذا ظاىر في حػديث عمػرك جػف شػعي  ،إذ أكلػو :أف
رس ػػكؿ هللا ( )ك ػػاف ُيَق ػ ِّػكُـ دي ػػة الخط ػػأ عم ػػى أى ػػل الق ػػرأ أربعمائ ػػة دين ػػار ،أك ع ػػدليا م ػػف ال ػػكرؽ،
كيقكميا عمى أثماف اإلجل ،إذا غمت رفع في قيمتيا ،كاذا ىاجت رخصاً نقص مػف قيمتيػا ،كبمغػت
عمػػى عيػػد رسػػكؿ هللا ( )مػػا جػػيف أربعمائػػة إلػػى ثمانمائػػة ،كعػػدليا مػػف الػػكرؽ ثمانيػػة آالؼ درىػػـ،
قاؿ :كقضى عمى أىل البقر بمائتي بقرة ،كمف كاف دية عقمو في شػاء فألفػا شػاة ،كىػذا ظػاىر فػي
أنو إنما كاف يعتجر اإلجل ال غير"(.)3

ظ دية العمد ،كخف
 -2النجي (َ )فر َؽ جيف دية العمد كالخطأَ ،ف َغم َ
( )إال ف ػػي اإلج ػػل ،كال يتحق ػػق ى ػػذا ف ػػي غي ػػر اإلج ػػل؛ ألف التغم ػػيظ كرد بالس ػػف كالص ػػفة ال جزي ػػادة

دية الخطأ ،كلـ يرد ذلؾ عنو

كج ْمػ ٌػع جػػيف مػػا َفرَقػ ُػو الشػػارعَ ،كاِ َازَلػ ٌة
العػػدد ،كاعتبػػار ديػػة العمػػد كالخطػػأ بقيمػػة كاحػػدة تَ ْسػ ِػكَي ٌة جينيمػػاَ ،
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ؼ مػػا قصػػده الشػػارع ككرد بػػو ،كألف العػػادة تغيػػر قيمػػة اإلجػػل
لمت ْخفي ػ َكالت ْغمػػيظ جميع ػاً ،كىػػذا خػ َػبل ُ

كي ْعتََجػ ُػر ذلػػؾ فييػػا لنقػػل
بػػاختبلؼ أسػػنانيا ،فمػػك كان ػت تُػ َػؤدأ عمػػى عيػػد النجػػي ( )بقيمػػة كاحػػدةُ ،
إلينا ،كلـ َي ُج ْز اإلخبلؿ بو ،ثـ لك ُح ِم َل األمر عمى ذلؾ لكػاف ذكػر األسػناف َع َجثػاً َغ ْي َػر ُم ِفي ٍػد ،فػنف
) )1انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)229/12

) )2انظ ػ ػ ػػر :شػ ػ ػ ػػرح الزركشػ ػ ػ ػػي( ،)120-119/6الس ػ ػ ػػنف الكجػ ػ ػ ػػرأ لمجييقػ ػ ػ ػػي( ،)140/8معرف ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػنف كاآلثػ ػ ػ ػػار
لمجييقي(.)110/12

) )3شرح الزركشي(.)120-119/6
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ِ
فائػدة ذلػؾ إنمػا ىػك كػكف اخػتبلؼ أ ِ
اخ ِػت َبل ِ
ؼ اْل ِق َػي ِـ ،كعمػى ىػذا فبقيػة األصػناؼ أجػػداؿ
َس َػنان َيا َمظنػ َة ْ
ْ
()1
عف اإلجل ،فعدـ ذكر التغميظ في غيرىا مف األجناس دليل عمى أنيا ليست أصبلً .
 -3اختمػ ػ الق ػػائمكف ب ػػأف الفض ػػة أص ػػل م ػػف أص ػػكؿ الدي ػػة ف ػػي تق ػػدير الدي ػػة م ػػف الفض ػػة ،ف ػػذى

الحنفيػػة

()2

إلػػى أف مقػػدار الديػػة مػػف الفضػػة عش ػرة آالؼ درىػػـ ،كذى ػ

جميػػكر الفقيػػاء

()3

إلػػى أف

درىـ ،كىذا االختبلؼ في مقدار الفضة دليل

مقدار الدية -إذا تََقد َر ْت -مف الفضة اثنا عشر أل
عمى أنيا ليست أصبلً جذاتيا؛ إذ لك كانت أصبلً لمزـ عدـ التغيير في مقدارىا.

 -4النجي ( )كاف ُيَق ِّكُـ اإلجل ،فنذا غمػت رفػع فػي قيمػة الديػة مػف الػذى
إيج ُاج َيػا تَْق ِكيمػاً لئلجػل ،كال
أنقص مف قيمة الدية ،كلك كانت الدراىـ كالدنانير أصكالً جذاتيا لما كاف َ
كاف لغبلء اإلجل أثر في ذلؾ ،كال لذكره معنى( ،)4ككذلؾ فعل عمر (.)
كالفضػة ،كاذا رخصػت

تقدر باإلجل ،كالشارع دائماً يقدر أجزاء الديػة
 -5جميع ديات األعضاء كالجركح التي فييا مقادير ّ
باإلجػل ،فػدؿ ىػذا عمػى أف اإلجػل ىػي األصػل ال غيػر ،كأف مػا ذكػر مػف الػذى  ،كالفضػة ،كالبقػػر،
كالغنـ ،فيك مف با

التقكيـ ،كتابع ليا ،كليس أصبلً(.)5

 -6اإلجػػل جػػدؿ متم ػ  ،حػػق آلدمػػي ،فكػػاف متعين ػاً كعػػكض األم ػكاؿ ،كمػػف أراد العػػدكؿ عنيػػا إلػػى
غيرىا فمآلخر منعو؛ ألف الحق متعيف فييا َفاستُ ِحقت َكاْل ِم ْث ِل في اْل ِم ْثمِي ِ
ات اْل ُم ْتَمَف ِة(.)6
ْ ْ
()7
ِ
ِ ِ
صػْفت –كصػ
قاؿ اإلماـ الشافعي" :تُ ْؤ َخ ُذ اإلجػل مػا ُكج َػد ْت َكتَُقػكُـ عنػد ْاإل ْع َػكاز عمػى مػا َك َ
تقػكيـ اإلجػل بالقيمػة يػكـ كجػك التسػميـ-؛ ألف مػف َل ِزَم ُػو شػيء لػـ ُيَقػكْـ عميػو كىػك يكجػد مثمػو ،أال
ترأ أف مف َل ِزمو صن مف العركض لـ يؤ َخ ْذ منو إال ىك ،فنف أَعكَز ما َل ِزمو مف الصن أ ِ
ُخ َذ ْت
ُْ
َُ
َُ
َْ
ِ ()8
ِ
صاح َب ُو" .
يمتُ ُو َي ْكَـ َيْم َزُـ َ
قَ
 -7كما كرد في تقدير الدية مف غير اإلجل ،لعمو كاف عمى التراضي جيف الفريقيف(.)9

) )1انظر :المغني الجف قدامة( ،)371-368/8المجدع الجف مفمح(.)285/7
) )2انظر :المبسكط لمسرخسي(.)78/26

) )3انظر :التاج كاإلكميل لممكاؽ( ،)332/8الحاكي الكجير لمماكردي( ،)229/12المغني الجف قدامة(.)368/8
) )4انظر :المغني الجف قدامة(.)368/8

) )5انظر :الشرح الممتع الجف عثيميف(.)120-119/14

) )6انظر :المغني الجف قدامة( ،)368/8المجدع الجف مفمح(.)285/7
7
ِِ
ػكزِني َىػ َذا األَ ْمػ ُػر ِإذا
َعػ َ
ػت :عػ َ
ػيء ُقْمػ َ
ػاؿ أ ْ
العػ َػكُز أَف ُي ْعػ ِػكَز َ
ػيء كأَنػػت ِإليػػو ُم ْحتَػ ٌ
ػازنيُ ،
)) َ
كيَقػ ُ
ػاج ،كِاذا َلػ ْػـ تَجػػد الشػ َ
ؾ الشػ ُ
اشتد عَميؾ كعسر كأعجزؾ تحصيمو ،كأَعكَزِني الشيء يع ِكُزِني أَي َقل ِع ْن ِدي مع ح ِ
ػكء
ُ ُْ
العَكُزُ :
اجتي ِإليو ،ك َ
ََ َ َ
َ ْ َ ََُ
َْ
الع ْد ُـ كس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كج ْد[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])385/5
كعكَز
يق الش ْيءَ ،
الشيء َع َك اًز إذا َل ْـ ُي َ
الع َكُز :ض ُ
اْل َحاؿ ،ك َ
ُ
) )8األـ لمشافعي(.)124/6
) )9انظر :ركضة الطالجيف لمنككي( ،)261/9المحمى الجف حزـ(.)299/10
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كع َد ِميا(.)1
 -8تقكيـ النجي ( )كعمر ( )لمدية ُيحتمل أنو كاف مع ِإ ْعكزاز اإلجل َ
ِ
الد َيػ َة مائػة مػف اإلجػل ،ثػـ
قاؿ اإلماـ الشافعي" :كعاـ في أىػل العمػـ أف رسػكؿ هللا ( )فػرض ّ
َقكميا عمر ( )عمى أىل الذى كالكر ِ
ِؽَ ،فاْل ِعْم ُـ محيه إف شاء هللا -تعالى -أف عمر ال ُيَق ِّك ُم َيا
َ
ََ
ِ
ِ
اعػ ُػو أف
إال قيمػػة يكميػػا ،كلعمػػو َقػػكَـ ّ
الد َيػ َة اْل َحالػ َة كميػػا فػػي العمػػد ،كاذا َقك َم َيػػا عمػػر قيمػػة يكميػا َفاتَّب ُ
تَُقػػكـ كممػػا كججػػت عمػػى إنسػػاف قيمػػة يكميػا ... ،كلعػػل عمػػر أف ال يكػػكف َقكميػػا إال فػػي ِحػ ٍ
ػيف كبمػد
ََ
َ
ككلِ ِي الجناية"(.)2
َع َكَز ْت ،كال يككف َقك َم َيا إال ِج ِرضى مف الجاني
ىكذا قيمتيا فيو حيف أ ْ
َ ّ
ً
 -3مناقشة أدلة المذىب الثالث – القائل بػأف لمديػة خمسػة أصػكؿ كىػي :اإلجػل كالػذى

كالفضػة

كالبقر كالغنـ –:
نكقشت أدلة أصحا

إلى ذلؾ ما يأتي:

المذى

الثالث بما نكقشػت بػو أدلػة أصػحا

المػذى

الثػاني ،كيضػاؼ

 -1ال يصػػمح تقػػدير الديػػة بػػالغنـ كالبقػػر كالحمػػل؛ ألنيػػا مجيكلػػة الماليػػة ،كالتقػػدير يتقػػيـ كيسػػتقيـ
بشيء معمكـ المالية(.)3

" -2كانما أخذ ُع َم ُر ( )مف البقر كالغنـ َكاْل ُحَم ِل في االجتػداء؛ ألنيػا كانػت أمػكاليـ ،فكػاف األداء
منيا أيسر عمييـ ،كأخػذىا بطريػق التيسػير عمػييـ ،فظػف الػراكي أف ذلػؾ كػاف منػو عمػى كجػو جيػاف

التقدير لمدية في ىذه األصناؼ ،فمما صارت الدكاكيف ،كاإلعطاءات ُجل أمػكاليـ الػدراىـ كالػدنانير
كاإلجل ،فقضى بالدية منيا"(.)4
" -3ال م ْد َخ َل لمبقر كالغنـ فػي قيمػة المتمفػات أصػبلً ،فيػي بمنزلػة الػلد ِ
كر كالعجيػد كالجػكاري ،كىكػذا
َ
كاف ينبغي أف ال تدخل اإلجل ،إال أف اآلثار اشتيرت فيو عف رسكؿ هللا ( )فتركنا القياس جػذلؾ

في اإلجل خاصة"(.)5

ِ
ػاز أف تَُقػكَـ بالطعػاـ عمػى أىػل الطعػاـ ،كبالخيػل عمػى أىػل
ػاز أف تَُقػكَـ ِبالشػاة كالبقػر َل َج َ
" -4لك َج َ
()6
صػح أف الديػة ال تكػكف مػف الخيػل ،كال مػف الحميػر،
الخيل ،كىذا ال يقكؿ بو أحد"  ،أي أنػو َلمػا َ
كال مف العركضَ ،ك َج َ أف ال تككف -أيضاً -مف البقر ،كال مف الغنـ ،كال مف الثيا .
كأجي عمى ذلؾ بػأف "اإلجػل حيػكاف تجػ فيػو الزكػاة ،كقػد صػح أف الديػة تكػكف منيػا ،فكجػ

أف يقػاس عمييػػا البقػػر كالغػنـ؛ ألنيمػػا حيػكاف يزكػى ،كالحػػق مػػف ىػذا ىػػك أنػػو لمػا صػػح أف الديػػة ال
) )1انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)229/12
) )2األـ لمشافعي(.)123/6

) )3انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي(.)127/6
) )4المبسكط لمسرخسي(.)78/26
) )5المرجع نفسو(.)78/26

) )6جداية المجتيد الجف رشد( ،)195/4كانظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)226/12
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تككف مف الخيل ،كال مف الحمير ،كال مػف العػركض ،كجػ
مف الفضة ،كال مما عدا ما جاء بو النص كاالتفاؽ"(.)1

-أيضػاً -أف ال تكػكف مػف الػذى  ،كال

 -4مناقشػػة أدلػػة المػػذىب الرابػػع – القائػػل بػػأف لمديػػة سػػتة أصػػكؿ كىػػي :اإلجػػل كالػػذى
كالبقر كالغنـ كالحمل –:

نكقشػػت أدلػػة أصػػحا

المػػذى

ال اربػػع بمػػا نكقشػػت بػػو أدلػػة أصػػحا

المػػذى

كالفضػػة

الثػػاني كالثالػػث،

كيضاؼ إلى ذلؾ ما يأتي:

ِ
ِ
ه،
ضػِب ُ
 -1تقػػكيـ الديػػة يسػػتقيـ بشػػيء معمػػكـ الماليػػة ،كاْل ُحَمػ ِػل مجيكلػػة الماليػػة؛ ألَن َيػػا تَ ْخ َتمػ ُ َكَال تَ ْن َ
كليذا ال يقدر جيا ضماف المتمفات ،كاآلثار التي كردت في تقدير الدية باْل ُحَم ِل ُيحتمل القضػاء جيػا
بطريق الصمح فبل يمزـ األخذ جيا(.)2

 -2قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي" :الديػػة ال تَُقػػكُـ إال بالػػدنانير كالػػدراىـ كمػػا ال ُيَقػػكُـ غيرىػػا إال جيمػػا ،كلػػك
ِ
ػاة- ،فقػد ُرِك َي ىػذا عػف
جاز أف ُنَق ِّك َم َيػا ِب َغ ْي ِرَىػا جعمنػا عمػى أىػل اْل َبَق ِػر اْل َبَق َػر ،كعمػى أىػل الشػاة الش َ

عمر كما ُرِكَي ْت عنو قيمة الدنانير كالدراىـ ،-كجعمنا عمى أىل الطعػاـ الطعػاـ ،كعمػى أىػل الخيػل
َع ػ َػكَز
الخي ػػل ،كعم ػػى أى ػػل اْل ُحَم ػ ِػل اْل ُحَم ػ َػل بقيم ػػة اإلج ػػل ،كلك ػػف األص ػػل كم ػػا كص ػػفت اإلج ػػل ،ف ػػنذا أ ْ
فالقيمة"(.)3
ثامناً :الترجيح:

األكؿ القائػل :إف األصػل

بعد عرض األدلة كمناقشػتيا يظيػر لمباحػث أف الػراجح ىػك المػذى
في الدية اإلجل ال غير ،فنف ُعِد َمت اإلجل فالدية قيمػة اإلجػل ِب َغالِػ ِ َنْق ِػد الجمػد ،بالغػة مػا جمغػت يػكـ
ُك ُجك ِ التسميـ.

وذلؾ لألسباب اآلتية:

 -1قكة األدلة التي استدؿ جيا أصحا
 -2ضػػع

المذى

األكؿ.

األحاديػػث كاآلثػػار التػػي اسػػتدؿ جيػػا أصػػحا

المػػذاى

األخػػرأ ،كعمػػى فػػرض صػػحتيا

فتحمل عمى أنيا عمى سجيل التقكيـ كالجدؿ ،ال عمى اعتبار أنيا أصكؿ جذاتيا.

 -3كألف النجػي ( )فػرؽ جػيف ديػة العمػد كالخطػأ ،فغمػظ بعضػيا ،كخفػ

بعضػيا ،كال يتحقػق ىػػذا

في غير اإلجل ،كقد كرد النص صريحاً بأف النجي ( )كاف ُيَق ِّكُـ الدية عمى أثماف اإلجل.
" -4لما صح اإلجماع المتيقف ،كالنص الثاجت :أف الدية تككف مف اإلجل كاختمفػكا فيمػا عػدا ذلػؾ،
كج

أف ال تككف الدية إال مما أجمعكا عميو فقه"(.)4

) )1المحمى الجف حزـ(.)285/10

) )2انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)127/6المجدع الجف مفمح(.)285/7
) )3األـ لمشافعي(.)124/6

) )4المحمى الجف حزـ(.)288/10
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المطمب الثاني
دية الخطأ

تمييد:

قجل الجدء ججياف أسناف اإلجل في دية الخطأ يحسف جنا أف نشير إلػى تعريػ

القتػل الخطػأ عنػد

الخطأ عند الحنالية نكعاف :خطأ في الفعل :كىك أف يرمي غرضاً فيصي

آدمياً ،فالخطأ ىنا

الفقياء.

اتصل بفعل الجارحة كىك الرمي.

كخطػػأ فػػي القصػػد :كىػػك أف يرمػػي شخص ػاً يظنػػو صػػيداً فػػنذا ىػػك آدمػػي ،أك يظنػػو حر ّبي ػاً فػػنذا ىػػك
ص َد
مسمـ ،فالخطأ ىنا اتصل بفعل القم كىك القصد؛ ألنو لـ يخطئ في الفعل حيث أصا ما َق َ
ِ
ص ْيداً َكاْل ُم ْسمِ َـ َح ْربِّياً(.)1
صِد؛ أي :في الظف حيث َ
َرْم َي ُو ،كانما أخطأ في اْلَق ْ
ظف ْاآل َدمي َ
وعند المالكيػة" :فيػك أف ال يقصػد الضػر كال القتػل ،مثػل لػك سػقه عمػى غيػره فقتمػو أك رمػى

صيداً فأصا إنساناً"( ،)2كقيل" :كل ما كقع مف فاعمو مف غير قصد كال إرادة فيك خطأ"( ،)3كىك
"عمى أ َْك ُج ٍو :األكؿ :أف ال يقصد ضربو َك َرْميِ ِو شيئاً أك حربياً فيصي مسمماً ،فيػذا خطػأ جنجمػاع،
طأٌ"(.)4
فيو الدية كالكفارة ،الثاني :أف يقصد الضر عمى كجو المع فيك َخ َ
وعند الشافعية" :أف ال يقصد أصل الفعل ،أك يقصده دكف الشخص"(.)5

ظلنػ ُػو
وعنػػد الحنابمػػة" :الخطػػأ ضػرباف :ضػػر فػػي القصػػد كىػػك نكعػػاف :أحػػدىما أف يرِمػ
ػي َمػػا َي ُ
َْ َ
آدميػاً أك معصػكماً ،أك يفعػل مػا لػو فعمػو فيقتػل إنسػاناً  ،...الثػاني :أف
صيداً أك مباح الػدـ ،فيجػيف ّ
ٍ
ِ ِ
يف مسمماً ...
ص ِّ ُكف ٍار َم ْف َي ُ
ظلن ُو َح ْربِّياً َف َيِج َ
َيْقتُ َل ج َدار َح ْر أك َ
ِ
آدميػاً لػـ يقصػده ،أك ينقمػ كىػك
الضر الثاني في الفعل :كىك أف يرِم
ّ
ػي صػيداً أك ىػدفاً َفُيصػي َ
َْ َ
نائـ أك نحكه عمى إنساف فيمكت"(.)6

كعرفو اجف قدامة بقكلو" :الخطأ :كىك أف ال يقصد إصاجتو فيصيبو فيقتمو"(.)7
والخ صة أف القتل الخطأ :ىك ما كقع دكف قصد الفعل كالشخص ،أك دكف قصد أحدىما(.)8
) )1انظر :اليداية لممرغيناني( ،)443/4تجييف الحقائق لمزيمعي(.)101/6
) )2القكانيف الفقيية الجف جزي الغرناطي(.)226
) )3الكافي الجف عجد الجر(.)1106/2

) )4حاشية الدسكقي( ،)242/4كانظر :منح الجميل لدمحم عميش(.)19/9
) )5مغني المحتاج لمخطي

الشربيني(.)214/5

) )6منتيى اإلرادات الجف النجار( ،)13-12/5كانظر :مختصر الخرقي(.)123
) )7الكافي الجف قدامة(.)251/3
) )8انظر :مغني المحتاج لمخطي

الشربيني(.)213/5
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كسنقتصر في دية الخطأ عمى جياف أعمار اإلجل؛ حس

المكطأ.

البا

عند اإلماـ دمحم جف الحسف في

حديث الباب:

طػِػأ
أخجرنػػا مالػػؾ ،أخجرنػػا اجػػف شػػيا  ،عػػف سػػميماف جػػف يسػػار ،أنػػو كػػاف يقػػكؿِ } :فػػي ِدَيػ ِػة اْل َخ َ
()1
ِ
ػت َلُبػو ٍّف(َ ،)2و ِع ْش ُػرو َف ْاب َػف َلُبػو ٍّف(َ ،)3و ِع ْش ُػرو َف ِحَّقػ ًة(،)4
ػت َم َخ ٍّ
ػاض َ ،و ِع ْش ُػرو َف ِبْن َ
ع ْشُرو َف ِبْن َ
َو ِع ْشُرو َف َج َذ َع ًة(.)6({ )5

أوالً :صورة المسألة:
لػػك أف رج ػبلً قتػػل آخػػر خط ػأً كػػأف رم ػى صػػيداً أك ىػػدفاً فأصػػا
إنساف فقتمو ،فالكاج

اإلجل في دية الخطأ؟

إنسػػاناً ،أك انقم ػ

نػػائـ عمػػى

الدية عمى عاقمة القاتل كالكفارة()7عميو ،كاألصل في الدية اإلجل ،فكـ أعمار

ثانياً :تحرير محل النزاع:

أجمػػع أىػػل العمػػـ عمػػى أنػػو ال قصػػاص عمػػى القاتػػل الػػذي يقتػػل عػػف طريػػق الخطػػأ( ،)8كأجمعػكا

عمى كجك الدية في نفػس المسػمـ الحػر المقتػكؿ خطػأً مائػة مػف اإلجػل( ،)9كأجمعػكا عمػى أف عمػى

) )1جنت َم َخاض :ىي الناقة التي تـ ليا سػنة كدخمػت فػي الثانيػة ،سػميت جػذلؾ؛ ألف أميػا -فػي الغالػ  -صػارت
ذات مخاض ،أي :حامبلً جكلد آخر بعدىا ،كالمخاض ىك كجع الكالدة[ .انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.])11/3
) )2جنػػت َلُجػػكف :ىػػي الناقػػة التػػي تػػـ ليػػا سػنتاف كدخمػػت فػػي الثالثػػة ،سػػميت جػػذلؾ؛ ألف أميػػا -فػػي الغالػ  -حممػػت
بعدىا ككلدت فصارت ذات لجف[ .انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.])11/3
) )3نفس تعري جنت َلُجكف إال أنو ذكر.
)ِ )4
الحقة :ىي الناقة التي أكممت ثبلث سنيف كدخمت في الرابعة ،سميت جذلؾ؛ لككنيا مستحقة لمحمػل كالركػك .
[انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.])11/3

5
الج َذ َعػػة :ىػػي الناقػػة التػػي أكممػػت أربػػع سػػنيف كدخمػػت فػػي الخامسػػة ،سػػميت جػػذلؾ؛ ألنيػػا َجػ َذ َع ْت أي أسػػقطت
)) َ
َسَن ِان َيا[ .انظر :التعميق الممجد لممكنكي( ،)11/3شرح الزرقاني عمى المكطأ(.])280/4
ُمَقد َـ أ ْ

) )6مكطػػأ مالػػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :ديػػة الخطػػأ ( ،)228تحػػت رقػػـ (،)667

الحديث مكقكؼ عمى التابعي سميماف جف يسار.

) )7اتفق الفقياء عمى أف الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمػف يقػدر عمييػا كال جػد ،كاتفقػكا أف الرقبػة فػي ذلػؾ ال تجػز إال
مؤمنة ،كاتفقكا أنو إف عجز عنيا ،فعميو صياـ شيريف متتابعيف ،كاتفقكا أنو إف صاميما فقد أدأ ما عميو[ .انظر:
اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف( ،)288-287/2مرات

اإلجماع الجف حزـ(.])141

) )8انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف( ،)280/2مرات

اإلجماع الجف حزـ(.)141

) )9انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف( ،)284،281-280/2مرات
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اإلجماع الجف حزـ(.)141

القاتػػل خطػأً الكفػػارة( ،)1كأجمعػكا عمػػى أف اإلجػػل أصػػل فػػي ديػػة الخطػػأ( ،)2كلكػػف اختمفػكا فػػي مقػػدار
أعمار اإلجل في دية الخطأ.
ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1التعػػارض جػػيف ظػػاىر األحاديػػث ال ػكاردة فػػي تحديػػد أسػػناف اإلجػػل فػػي ديػػة القتػػل الخطػػأ ،فقػػد
صرحت بعضيا بأف جني ال َم َخاض أحد أخماس دية الخطأ ،جينما نصت أخرأ عمى جني الَمُجكف.
 -2اختبلؼ الركاية عف عجد هللا جف مسعكد ()؛ حيث ُرِك َي عنو الكجياف جميعاً(.)3

رابعاً :مذاىب الالقياء:

()5
()4
المػػػذىب األوؿ :ذى ػ الحنفيػػة كالحناجمػػة إلػػى أف الديػػة فػػي القتػػل الخطػػأ تج ػ أخماس ػاً
ػاض ،كعش ػػركف اج ػػف م َخ ػ ٍ
كى ػػي :عش ػػركف جن ػػت م َخ ػ ٍ
ػاض ،كعش ػػركف جن ػػت َلُج ػػك ٍف ،كعش ػػركف ِحقػ ػ ًة،
َ
َ

كعشركف َج َذ َع ًة.

()7
()6
المػػذىب الثػػاني :ذىػ المالكيػػة كالشػػافعية إلػػى أف الديػػة فػػي القتػػل الخطػػأ تجػ أخماس ػاً
كىي :عشركف جنت م َخ ٍ
اض ،كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كعشػركف اجػف َلُجػك ٍف ،كعشػركف ِحقػ ًة ،كعشػركف
َ
()8
َج َذ َع ًة؛ أي :أنيـ جعمكا مكاف اجف الم َخ ِ
اض اجف َلُجك ٍف .
َ

) )1انظػر :اإلقنػػاع فػػي مسػػائل اإلجمػػاع الجػػف القطػػاف( ،)296/1م ارتػ

اإلجمػػاع الجػػف حػػزـ( ،)140اإلقنػػاع الجػػف

المنذر(.)369/1

) )2انظر :المبسكط لمسرخسػي( ،)75/26جدايػة المجتيػد الجػف رشػد( ،)192/4تكممػة المجمػكع لممطيعػي(،)7/19
المغني الجف قدامة(.)367/8

) )3انظر :جداية المجتيد الجف رشد(.)193/4

) )4انظػ ػ ػػر :شػ ػ ػػرح مختصػ ػ ػػر الطحػ ػ ػػاكي لمجصػ ػ ػػاص( ،)403/5المبسػ ػ ػػكط لمسرخسػ ػ ػػي( )75/26تحفػ ػ ػػة الفقيػ ػ ػػاء
لمسمرقندي( ،)107/3تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)126/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)373/8

) )5انظػػر :المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)377/8المقنػػع الج ػػف قدامػػة( ،)416عمػػدة الفقػػو الجػػف قدامػػة( ،)131اإلقن ػػاع
لمحجاكي( ،)207/4منتيى اإلرادات الجف النجار(.)72/5

) )6انظر :المدكنة لمالؾ جف أنس( ،)559/4النكادر ك ِّ
الزيادات لمقيركاني( ،)472/13الجياف كالتحصيل الجػف رشػد
الجد( ،)434/15جداية المجتيد الجف رشد( ،)193-192/4الذخيرة لمقرافي(.)354/12

) )7انظر :األـ لمشافعي( ،)122/6الميذ

لمشيرازي( ،)211/3نياية المطم

الكجيز لمرافعي( ،)314-313/10اإلقناع في حل ألفا أجي شجاع لمخطي

لمجكيني( ،)310/16العزيػز شػرح

الشربيني(.)503/2

( (8كىنػاؾ أقػػكاؿ أخػػرأ فػػي ديػػة الخطػػأ؛ حيػػث ركي عػػف عمػي كعمػػر جػػف عجػػد العزيػػز كالحسػػف البصػػري كالشػػعجي

كالنخعػػي كالحػػارث جػػف يزيػػد العكمػػي كاسػػحاؽ ،أنيػػا أربػػاع :خمػػس كعشػػركف جنػػت م َخػ ٍ
ػاض ،كخمػػس كعشػػركف جنػػت
َ
َلُجك ٍف ،كخمس كعشركف ِحق ًة ،كخمس كعشركف َج َذ َع ًة ،كعف زيد أنيا :ثبلثكف حقة ،كثبلثػكف جنػت لجػكف ،كعشػركف
اجػػف لج ػػكف ،كعش ػػركف جن ػػت مخ ػػاض ،كق ػػاؿ ط ػػاكس :ثبلث ػػكف حق ػػة ،كثبلث ػػكف جن ػػت لج ػػكف ،كثبلث ػػكف جن ػػت مخ ػػاض،
كعشركف جني لجكف ذككر[ .انظر :جداية المجتيد الجف رشد( ،)193/4المغني الجف قدامة(.])377/8
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بف الحسف:

خامساً :اختيار اإلماـ

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى

األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

قكلو" :كلسنا نأخذ جيذا -أي بأف يككف جنك المُجك ِف أحد أخماس دية الخطأ ،-كلكنا نأخذ بقكؿ عجد
ػاس ،عشػركف جنػت
هللا جف مسعكد ،كقد ركاه اجف مسعكد ،عف النجي ( )أنو قػاؿ :ديػة الخطػأ أ ْ
َخ َم ٌ
اض ،كعشركف اجف م َخ ٍ
م َخ ٍ
اس.
اض ،كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كعشركف ِحق ًة ،كعشركف َج َذ َع ًة ،أ ْ
َخ َم ٌ
َ
َ
كانما خالفنا سميماف جف يسار في ل
الذ ُك ِ
كر ،فجعميا مف جني المُجك ِف ،كجعميا عجد هللا جف مسعكد مػف

جنػػي م َخػ ٍ
ػاض ،كىػػك قػػكؿ أجػػي حنيفػػة مثػػل قػػكؿ اجػػف مسػػعكد"( ،)1كقػػاؿ فػػي األصػػل" :ديػػة الخطػػأ
َ
ِ
أخماس :عشركف َج َذ َع ًة كعشركف حق ًة كعشركف جنت َلُجػك ٍف كعشػركف جنػت م َخ ٍ
ػاض كعشػركف اجػف
َ
م َخ ٍ
اض ...،كبو يأخذ أجك حنيفة"(.)2
َ
سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلػػة المػػذىب األوؿ :اسػػتدؿ الحنفيػػة كالحناجمػػة عمػػى أف الديػػة فػػي القتػػل الخطػػأ مائػػة مخمسػػة،

كأحد أخماسيا :عشركف اجف م َخ ٍ
اض دكف اجف َلُجك ٍف ،بالسنة كاألثر.
َ
أوالً :السنة:
ط ِػأ ِع ْش ُػرو َف ِحَّقػةًَ ،و ِع ْش ُػرو َف
كؿ ِ (ِ } :)في ِدَي ِة اْل َخ َ
 -1عف اجف مسعكد ( )قاؿ :قاؿ َرُس ُ
اض ُذ ُكور {(.)3
اضَ ،و ِع ْشُرو َف ِبْن َت َلُبو ٍّفَ ،و ِع ْشُرو َف َبِني َم َخ ٍّ
َج َذ َعةًَ ،و ِع ْشُرو َف ِبْن َت َم َخ ٍّ
 -2عف اجف مسعكد ( )قاؿَ } :ق َضػى رسػوؿ َّ ِ
ّ (ِ )فػي ِدي ِػة اْل َخ َ ِ ِ
ػاض،
ػت َم َخ ٍّ
يف ِبْن َ
طػأ ع ْش ِػر َ
َ
َُ ُ
()4
يف ِحَّق ًة { .
يف َبِني َم َخ ٍّ
يف َج َذ َعةًَ ،و ِع ْش ِر َ
يف ِبْن َت َلُبو ٍّفَ ،و ِع ْش ِر َ
اض ُذ ُكو اًرَ ،و ِع ْش ِر َ
َو ِع ْش ِر َ
وجو الداللة :دؿ الحديثاف السابقاف بمنطكقيما الصريح عمى أف الدية فػي القتػل الخطػأ تجػ
اض ،كعشركف اجف م َخ ٍ
أخماساً كىي :عشركف جنت م َخ ٍ
اض ،كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كعشركف ِحق ًة،
َ
َ
كعشركف َج َذ َع ًة ،كليس ىناؾ مكاف لجني الَمُجك ِف جيف أخماس دية الخطأ.
) )1مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)228
) )2األصل لمشيباني(.)444/4
) )3سنف أجي داكد ،كتا

الديات ،با  :الدية كـ ىػي؟ ( ،)184/4حػديث رقػـ ( ،)4545سػنف اجػف ماجػو ،كتػا

ط ػأَة كىػػك
الػػديات ،بػػا  :ديػػة الخطػػأ ( ،)879/2حػػديث رقػػـ ( ،)2631إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو اْلحجػػاج جػػف أ َْر َ
طأَة -عجد السبلـ جف عاصـ كىك مقجػكؿ.
صدكؽ كثير الخطأ ،كفي إسناد اجف ماجو لمحديث -غير اْلحجاج جف أ َْر َ

[انظر :تقري

التيذي

) )4سػنف الترمػذي ،كتػا
س ػػنف النس ػػائي ،كت ػػا

الجف حجر( )355(،)152عمى الترتي ].

الػديات ،بػا  :مػا جػاء فػػي الديػة كػـ ىػي مػف اإلجػل؟ ( ،)660/4حػديث رقػػـ (،)1386
القس ػػامة ،ب ػػا  :ذك ػػر دي ػػة أس ػػناف الخط ػػأ ( ،)356/6ح ػػديث رق ػػـ ( ،)6977مس ػػند أحم ػػد

طػأَة كىػك صػدكؽ كثيػر الخطػأ[ .انظػر:
( ،)450/1حديث رقـ ( ،)4304إسناده ضػعي ؛ ألف فيػو اْلحجػاج جػف أ َْر َ
تقري التيذي الجف حجر(.])152
91

ثانياً :اآلثار:
كد أَن ػػو َق ػػاؿ"ِ :ف ػػي اْلخ َ ِ
َع ػ ْػف َع ْج ػ ِػد هللاِ ْج ػ ِػف مس ػػع ٍ
َخ َماسػ ػاً ِع ْش ػ ُػرك َف ِحقػ ػ ًةَ ،ك ِع ْش ػ ُػرك َف َج َذ َعػ ػ ًة،
ط ػػأ أ ْ
َ
َْ ُ
ُ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ػاض ،ك ِع ْشػ ُػرك َف َجنػي م َخػ ٍ
ػات م َخػ ٍ
ػاضَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف َج َنػػات َلُجػػك ٍف"  ،كجػػاء فػػي ركايػػة َعػ ْػف
َ
َ
َكع ْشػ ُػرك َف َج َنػ َ
كد ِ"فػي ِدي ِػة اْلخ َ ِ
َع ْجِد هللاِ ْج ِف مسػع ٍ
ػات م َخ ٍ
ػس َجُنػك م َخ ٍ
ػس
طػأ أ ْ
َ َ
ػاضَ ،ك ُخ ُم ٌ
ػاضَ ،ك ُخ ُم ٌ
ػاسُ :خ ُم ٌ
َخ َم ٌ
َْ ُ
ػس َج َن ُ َ
َ
()2
ِ
اؽَ ،ك ُخ ُم ٌس ِج َذاعٌ" .
َج َن ُ
ات َلُجك ٍفَ ،ك ُخ ُم ٌس حَق ٌ
وجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو الصريح عمى أف الدية في القتػل الخطػأ تجػ أخماسػاً كىػي:
ػاض ،كعشػػركف اجػػف م َخػ ٍ
عشػػركف جنػػت م َخػ ٍ
ػاض ،كعشػػركف جنػػت َلُجػػك ٍف ،كعشػػركف ِحق ػ ًة ،كعشػػركف
َ
َ

َج َذ َع ًة ،كليس ىناؾ مكاف لجني الَمُجك ِف جيف أخماس دية الخطأ.

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية كالشافعية عمى أف الدية في القتل الخطػأ مائػة مخمسػة،

كأحد أخماسيا :عشركف اجف َلُجك ٍف دكف اجف م َخ ٍ
اض ،بالسنة كاألثر.
َ
أوالً :السنة:
 -1عػػف عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ( ،)عػػف النِجػ ِػي ( )أَنػػو َقػػاؿِ } :دي ػ ُة اْل َخ َ ِ
َخماس ػاًِ :ع ْشػ ُػرو َف
َ
ُ َ
طػػأ أ ْ َ
ّ
ػػػات َلبػػػو ٍّف ،و ِع ْشػػػػرو َف بنػػػي َلبػػػػو ٍّف ،و ِع ْشػػػرو َف بَنػػػػاتِ
ِحَّقػػػةً ،و ِع ْشػػػرو َف ج َذعػػػػةً ،و ِع ْشػػػرو َف بَنػ ِ
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
()3
اض { .
َم َخ ٍّ
 -2عف عجد هللا جف مسعكد ( )قػاؿَ } :ق َضى رسوؿ َّ ِ
ّ (ِ )فػي ِدَي ِػة اْل َخ َ
َخ َماسػاً :خ ْمسػاً
ط ِػأ أ ْ
َُ ُ
()4
ات َلبو ٍّف ،وخمساً بَن ِ
ِ
ِ
ِ
ور { .
ات َم َخ ٍّ
وخمساً َبِني َلُبو ٍّف ُذ ُك ٍّ
ْ َ
وخمساً َبَن ُ
اضْ ،
وخمساً حَقاقاًْ ،
ج َذاعاًْ ،
وجو الداللة :دؿ الحديثاف السابقاف بمنطكقيما الصريح عمى أف الدية فػي القتػل الخطػأ تجػ
أخماسػاً كىػػي :عشػػركف جنػت م َخػ ٍ
ػاض ،كعشػػركف جنػت َلُجػك ٍف ،كعشػػركف اجػف َلُجػػك ٍف ،كعشػػركف ِحقػ ًة،
َ
كعشركف َج َذ َع ًة ،كليس ىناؾ مكاف لجني الم َخ ِ
اض جيف أخماس دية الخطأ.
َ

) )1مصن

اجف أجي شػيبة ،كتػا

الػديات ،بػا  :ديػة الخطػأ كػـ ىػي؟ ( ،)346/5تحػت رقػـ ( ،)26749المعجػـ

الكجير لمطجراني( ،)348/9تحت رقـ ( ،)9730السنف الكجرأ لمجييقي ،كتا

الديات ،با  :مف قاؿ :ىي أخماس

كجعػػل أحػػد أخماسػػيا جنػػي المخػػاض دكف جنػػي المجػػكف ( ،)131/8تحػػت رقػػـ ( ،)16157الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى
الصحاجي عجد هللا جف مسعكد.

) )2السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :مػػف قػػاؿ :ىػي أخمػػاس كجعػػل أحػػد أخماسػػيا جنػػي المخػػاض دكف

جني المجكف ( ،)131/8تحت رقـ ( ،)16158الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عجد هللا جف مسعكد ،كاسناده حسف؛
ألف فيو عمي جف دمحم جف عجد هللا كىك صدكؽ[ .انظر :تقري
) )3مصن

اجف أجي شيبة ،كتػا

التيذي

الجف حجر(.])405

الػديات ،بػا  :ديػة الخطػأ كػـ ىػي؟ ( ،)346/5حػديث رقػـ ( ،)26748إسػناده

طأَة كىك صدكؽ كثير الخطأ[ .انظر :تقري
ضعي ؛ ألف فيو اْلحجاج جف أ َْر َ
) )4سػػنف الػػدارقطني ،كتػػا الحػػدكد كالػػديات كغي ػره ( ،)228/4حػػديث رقػػـ ( ،)3366إسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو
التيذي

طأَة كىك صدكؽ كثير الخطأ[ .انظر :تقري
اْلحجاج جف أ َْر َ
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التيذي

الجف حجر(.])152

الجف حجر(.])152

ِ
ػارِّي ( :)أَف َنَفػ اًر ِم ْػف َقك ِم ِػو ْان َ ِ
َ -3ع ْف س ْي ِل ْج ِف أَِجي َح ْثم َة ْاأل َْنص ِ
ييػا،
ْ
طَمُقػكا إَلػى َخ ْي َج َػرَ ،فتََفرُقػكا ف َ
َ
َ
َ
ِِ
ػاحجناَ ،قػػاُلكا :مػػا َق َتْمنػػا كالَ عمِمنػػا َقػ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ػاتبلً،
َ َ َ َ َْ
صػ ِ َ َ
َكَك َجػ ُػدكا أَ َحػ َػد ُى ْـ َقتػػيبلًَ ،كَقػػاُلكا لمػػذي ُكجػ َػد فػػيي ْـَ :قػ ْػد َق َتْمػػتُ ْـ َ
ِ
طَمُقكا ِإَلػػى النِجػ ِػي (َ ،)فَقػػاُلكاَ :يػػا رسػػكؿ ِْ ،ان َ ِ
ػاؿ:
ػان َ
َفػ ْ
طَمْق َنػػا إَلػػى َخ ْي َجػ َػرَ ،ف َك َجػ ْػد َنا أ َ
َحػ َػد َنا َقتػػيبلًَ ،فَقػ َ
َُ َ
ّ
()1
ِ
ِ
ػاؿ:
الكْبػ َػػر ُ
} ُ
ػاؿ َل ُي ػ ْػـَ } :تػػػأ ُْتو َف ِباْلَبِّيَنػػػة َعَمػػػى َمػ ْ
ػػف َقَتَمػ ُ
ػػو {َ ،ق ػػاُلكاَ :مػػا َل َن ػػا َجّي َن ػ ٌةَ ،ق ػ َ
الكْبػ َػػر { َ ،فَقػ َ
ِ
كدَ } ،ف َك ِره رسوؿ َّ ِ
اليي ِ
} َفَي ْحمِ ُالو َف {َ ،قاُلكا :الَ َن ْر َ ِ ِ
اه ِم َائػ ًة
ّ ( )أ ْ
َف ُيْبط َل َد َم ُوَ ،ف َػوَد ُ
ََُ ُ
ضى بأ َْي َماف َ ُ
الص َد َق ِة {(.)2
ِم ْف ِإ ِب ِل َّ
وجو الداللػة :دؿ الحػديث بمفيكمػو عمػى أف جنػي الَمُجػك ِف أحػد أخمػاس الديػة فػي القتػل الخطػأ؛
ػاض ال م ػػدخل لي ػػا ف ػػي أَص ػ ِػل الص ػػدَق ِ
ات؛ إذ ل ػػيس ف ػػي أس ػػناف إج ػػل الص ػػدقة اج ػػف
َ
ألف جن ػػي اْل َم َخ ػ ِ َ ْ َ َ
ْ
اضِ ،إنما فييا ْاج ُف َلُجك ٍف( ،)3فدؿ عمى أف اجف اْلم َخ ِ
م َخ ٍ
اض ال َم ْد َخ َل لو في دية الخطأ.
َ
َ
َ
ثانياً :اآلثار:

 -1عػػف عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ( )قػػاؿ"ِ :دي ػ ُة اْلخ َ ِ
َخمػ ٍ
ػاسِ ،ع ْشػ ُػرك َف ِحق ػ ًةَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف
َ
َ
طػػأ َخ ْم َس ػ ُة أ ْ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ات م َخ ٍ
كر" .
اضَ ،ك ِع ْش ُرك َف َج َنات َلُجك ٍفَ ،ك ِع ْش ُرك َف َجني َلُجك ٍف ُذ ُك ٌ
َج َذ َع ًةَ ،كع ْش ُرك َف َج َن َ
 -2عػػف اإلمػػاـ مالػػؾ ،أف اجػػف شػػيا

الزىػػري ،كسػػميماف جػػف يسػػار ،كربيعػػة جػػف أجػػي عجػػد الػػرحمف

"كانكا يقكلكف :دية الخطأ :عشركف جنت م َخ ٍ
ػر،
اض ،كعشركف جنػت َل ُجػك ٍف ،كعشػركف اجػف َلُجػك ٍف َذ َك اً
َ
كعشركف ِحق ًة ،كعشركف َج َذ َع ًة"(.)5
ط ِػأ خمسػ ُة أَخم ٍ ِ
ِ
ػت َلُجػك ٍف،
ػاس :ع ْش ُػرك َف م ْن َيػا ِج ْن َ
 -3قاؿ دمحم جف مسمـ جف شيا الزىريَ :
"عْق ُػل اْل َخ َ َ ْ َ ْ َ
ك ِع ْش ُرك َف ِج ْن َت م َخ ٍ
اضَ ،ك ِع ْش ُرك َف ِحق ًةَ ،ك ِع ْش ُرك َف َج َذ َع ًةَ ،ك ِع ْش ُرك َف ْاج َف َلُجك ٍف"(.)6
َ
َ
1
الك ْجر :أي قدمكا في الكبلـ أكجركـ سناً[ .انظر :فتح الباري الجف حجر(.])234/12
الك ْجر ُ
)) ُ
) )2صػحيح الجخػػاري ،كتػػا الػديات ،بػػا  :القسػػامة ( ،)9/9حػديث رقػػـ ( ،)6898صػػحيح مسػمـ ،كتػػا

كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،با  :القسامة ( ،)1294/3حديث رقـ (.)1669

القسػػامة

) )3انظ ػػر :مع ػػالـ الس ػػنف لمخط ػػاجي( ،)23/4ع ػػكف المعج ػػكد لمعظ ػػيـ آب ػػادي( ،)188/12ذخيػ ػرة العقج ػػى لئلثي ػػكبي
(.)179-178/36

) )4سػ ػػنف الػ ػػدارقطني ،كتػ ػػا الحػ ػػدكد كالػ ػػديات كغي ػ ػره ( ،)223/4تحػ ػػت رقػ ػػـ ( ،)3362الحػ ػػديث مكقػ ػػكؼ عمػ ػػى
ٍ
الب ْح َرِانػػي كىػػك صػػدكؽ
العبػػاس جػػف َي ِزْيػ َػد جػػف أَِجػػي َحِج ْيػ َ
الصػػحاجي عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ،كاسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو َ
ّ
يخطىء[ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])294
) )5مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :ديػػة الخطػػأ فػػي القتػػل ( ،)851/2السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا

الديات ،با  :أسناف اإلجػل فػي الخطػأ ( ،)129/8تحػت رقػـ ( ،)16149الحػديث مكقػكؼ عمػى دمحم جػف مسػمـ جػف
شيا ل
ِي ،كسميماف جف يسار ،كربيعة جف أجي عجد الرحمف.
الزْىرِّ
) )6مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :أسػػناف ديػػة الخطػػأ ( ،)286/9تحػػت رقػػـ (،)17230

الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف مسػمـ جػف شػيا ل
ِي ،كفػي إسػناده عجػد الممػؾ جػف عجػد العزيػز جػف جػريج
الزْىػرِّ
كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري أىل التقديس بمرات المكصكفيف بالتدليس الجػف

حجر(.])41
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 -4عف سميماف جف يسار ،أنو كاف يقكؿِ " :فػي ِديػ ِة اْلخ َ ِ ِ
ِ
ػت م َخ ٍ
ػت
َ َ
ػاضَ ،ك ِع ْش ُػرك َف ِج ْن َ
طػأ ع ْش ُػرك َف ج ْن َ َ
()1
َلُجك ٍفَ ،ك ِع ْش ُرك َف ْاج َف َلُجك ٍفَ ،ك ِع ْش ُرك َف ِحق ًةَ ،ك ِع ْش ُرك َف َج َذ َع ًة" .

وجػػو الداللػػة :دلػػت اآلثػػار السػػابقة بمنطكقيػػا الص ػريح عمػػى أف الديػػة فػػي القتػػل الخطػػأ تج ػ
أخماسػاً كىػػي :عشػػركف جنػت م َخػ ٍ
ػاض ،كعشػركف جنػت َلُجػػك ٍف ،كعشػػركف اجػف َلُجػػك ٍف ،كعشػػركف ِحقػ ًة،
َ
كعشركف َج َذ َع ًة ،كليس ىناؾ مكاف لجني الم َخ ِ
اض جيف أخماس دية الخطأ.
َ

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشػػػة أدلػػػػة المػػػذىب األوؿ – القائ ػػل ب ػػأف الدي ػػة ف ػػي القت ػػل الخط ػػأ مائ ػػة مخمس ػػة ،كأح ػػد

أخماسيا :عشركف جني م َخ ٍ
اض دكف جني الَمُجك ِف :-
َ
أمػػا حػػديث عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ( ،)الػػذي يػػنص عمػػى أف جنػػي الم َخػ ِ
ػاض أحػػد أخمػػاس ديػػة
َ
الخطأ ،فنكقش بأنو حديث ضعي ال يصمح االستدالؿ بو(.)2
كأجيػ ػ

صحيح(.)3

عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػأف ى ػػذا الح ػػديث ركي مكقكفػ ػاً عم ػػى عج ػػد هللا ج ػػف مس ػػعكد ( )جنس ػػناد

) )1سجق تخريجو (ص.)89:

) )2قاؿ الدارقطني" :ىذا حديث ضعي

غير ثاجت عند أىل المعرفة بالحديث ،مف كجكه عدة :أحدىا أنػو مخػال

ط َع َػف فيػو ،كال تأكيػل عميػو،
لما ركاه أجك عجيدة جف عجد هللا جف مسعكد ،عف أجيػو ،بالسػند الصػحيح عنػو ،الػذي ال َم ْ
ػح
َش ل
كأجك عجيدة أعمـ بحديث أجيو كبمذىبو كفتيػاه مػف ِخ ْشػ ِ جػف مالػؾ كنظ ارئػو ،كعجػد هللا جػف مسػعكد أتقػى لربػو ،كأ َ
كيْفِتي ىك جخبلفو ،ىذا ال يتكىـ مثمو عمى عجد هللا
عمى دينو مف أف يركي عف رسكؿ هللا ( )أنو يقضي بقضاء ُ
اجػػف مسػػعكد  ،...ككجػػو آخػػر :كىػػك أف الخجػػر المرفػػكع الػػذي فيػػو ِذ ْكػ ُػر جنػػي المخػػاض ال َن ْعَم ُمػ ُػو َرَكاهُ إال ِخ ْشػ ُ جػػف
مالؾ ،عف اجف مسعكد كىك رجل مجيكؿ ،كلـ َي ْرِكِه عنو إال زيد جف ُجَج ْي ِر جف َح ْرَم ٍل اْل ُج َش ِم لي ،كأىل العمـ بالحديث
ِ ِ
ال َي ْحتَ لجك َف جخجر ينفرد جركايتو رجل غير معركؼ  ،...ككجو آخر :أف َخَج َر خ ْش جف مالؾ ال َن ْعَم ُـ أف أحػداً َرَكاهُ
ِ
كم ْػف
اج ْج َف أ َْر َ
طَ
عف زيد جف ُجَج ْي ٍر عنو إال َحج َ
اة ،كالحجاج فرجل مشيكر بالتدليس ،كبأنػو ُي َح ّػد ُث عػف َم ْػف لػـ َيْمَق ُػو َ
لـ يسمع منو  ،...ككجو آخر :كىك أف جماعة مف الثقات َرَكْكا ىذا الحديث عف الحجػاج جػف أرطػاة فػاختمفكا عميػو
فيو  ،...ككجو آخر كىك :أنو قد ُرِك َي عػف النجػي ( )كعػف جماعػة مػف الصػحابة كالميػاجريف كاألنصػار فػي ديػة
الخطأ أقاكيل مختمفة ،ال َن ْعَم ُـ ُرِك َي عف أحد منيـ في ذلؾ ِذ ْك ُر جني مخاض إال في حديث ِخ ْش ِ جػف مالػؾ ىػذا".
[س ػػنف ال ػػدارقطني( ،)229-225/4كانظ ػػر :تقريػ ػ التي ػػذي الج ػػف حج ػػر( ،)152تعريػ ػ أى ػػل التق ػػديس بم ارتػ ػ
المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])49

) )3قاؿ الشيخ شمس الديف جف القػيـ -رحمػو هللا" :-كىػذا الحػديث قػد ركاه إسػرائيل عػف أجػي إسػحاؽ السػِج ْي ِع ِي عػف
ّ
عمرك جف عجد هللا عف عمقمة عف عجد هللا جف مسػعكد أنػو قػاؿ :فػي الخطػأ أخماسػاً عشػركف حقػة كعشػركف جذعػة
كعشػػركف جنػػات لجػػكف كعشػػركف جنػػات مخػػاض كعشػػركف جنػػي مخػػاض .قػػاؿ :ككػػذلؾ ركاه سػػفياف الثػػكري عػػف أجػػي
إسحاؽ عف عمقمة عف عجد هللا كعف منصكر عف إجراىيـ عف عجد هللا ،ككذلؾ ركاه أجك مجمز عف أجي عجيػدة عػف

عج ػ ػ ػػد هللا"[ .س ػ ػ ػػجق تخريج ػ ػ ػػو (ص ،)92:ع ػ ػ ػػكف المعج ػ ػ ػػكد لمعظ ػ ػ ػػيـ آب ػ ػ ػػادي( ،)186/12معرف ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػنف كاآلث ػ ػ ػػار
لمجييقي(.])102/12
94

كأما استدالليـ باآلثار –كمػف ضػمنيا مػا ركي مكقكفػاً عمػى عجػد هللا جػف مسػعكد ( -)كالتػي
تفيد بأف جني الم َخ ِ
اض أحد أخماس دية الخطأ  ،فقد يجا عمييا بما يأتي:
َ
إف ىذه اآلثار مخالفة إلجماع الصحابة ،كيدؿ عمى ذلؾ ما ُرِك َي عف سميماف جف يسار ،أنيـ

كانكا يقكلكف" :دية الخطأ :عشركف جنت م َخ ٍ
ػر،
اض ،كعشركف جنػت َلُجػك ٍف ،كعشػركف اجػف َلُجػك ٍف َذ َك اً
َ
كعش ػػركف ِحقػ ػ ًة ،كعش ػػركف َج َذ َعػ ػ ًة"( ،)1كس ػػميماف ت ػػابعي ،كاش ػػارتو إل ػػى م ػػف تقدم ػػو محم ػػكؿ عم ػػى

الصحابة فصار ذلؾ إجماعاً نقمو عنيـ(.)2
كقػد يجػا

عمػى ذلػؾ بػأف الركايػة عػف عجػد هللا جػف مسػعكد ( )اختمفػت ،فكيػ

إجماع كقد ُرِك َي عف اجف مسعكد ( )الكجياف جميعاً؟

يكػكف ىنػاؾ

قاؿ أجك الحسيف أحمد جػف دمحم القػدكري" :الخػبلؼ فػي ىػذه المسػألة ظػاىر جػيف الصػحابة ،...
فكي

يدعي اإلجماع؟"(.)3

 -2مناقشػػػة أدلػػػة المػػػذىب الثػػػاني – القائ ػػل ب ػػأف الدي ػػة ف ػػي القت ػػل الخط ػػأ مائ ػػة مخمس ػػة ،كأح ػػد

أخماسيا :عشركف جني َلُجك ٍف دكف جني الم َخ ِ
اض –:
َ
ِ
أم ػػا ح ػػديث عج ػػد هللا ج ػػف مس ػػعكد ( ،)ال ػػذي ي ػػنص عم ػػى أف جن ػػي الَمُج ػػكف أح ػػد أخم ػػاس دي ػػة
الخطأ ،فنكقش بأنو حديث ضعي ال يصمح االستدالؿ بو(– )4كما ىك حاؿ الحديث الػذي اسػتدؿ
بو أصحا

المذى

األكؿ.-

كنكقش بأف الصكا

ىك ما جاء في الركاية األخرأ جمفػظ (جنػي م َخ ٍ
ػاض) ،ىػذا ىػك المعػركؼ
َ

عػػف عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ( ،)قػػاؿ الترمػػذي" :حػػديث اجػػف مسػػعكد ال نعرفػػو مرفكع ػاً إال مػػف ىػػذا
الكج ػػو ،كق ػػد ُرِك َي ع ػػف عج ػػد هللا ج ػػف مس ػػعكد مكقكفػ ػاً"( ،)5كق ػػاؿ أج ػػك بك ػػر الجييق ػػي" :كالص ػػحيح أن ػػو

َخم ِ
اسػ ػ َػيا جن ػ ػػي
َم ْكُقػ ػ ٌ
ػكؼ عمػ ػػى عجػ ػػد هللا ج ػ ػػف مسػ ػػعكد ،كالصػ ػػحيح ع ػ ػػف عجػ ػػد هللا أنػ ػػو جعػ ػ ػل أحػ ػػد أ ْ َ
الم َخ ِ
اض"(.)6
َ

) )1سجق تخريجو (ص.)93:

) )2انظ ػ ػ ػػر :الح ػ ػ ػػاكي الكجي ػ ػ ػػر لمم ػ ػ ػػاكردي( ،)224/12كفاي ػ ػ ػػة النجي ػ ػ ػػو الج ػ ػ ػػف الرفع ػ ػ ػػة( ،)65/16كفاي ػ ػ ػػة األخي ػ ػ ػػار
لمحصني( ،)461،454بحر المذى

) )3التجريد لمقدكري(.)5703/11

لمركياني(.)204-203/12

) )4انظر :التجريد لمقدكري(.)5703/11
) )5سنف الترمذي(.)660/4

) )6السنف الكجرأ لمجييقي(.)132/8
95

كأجيػ ػ

صحيح(.)1

عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػأف ى ػػذا الح ػػديث ركي مكقكفػ ػاً عم ػػى عج ػػد هللا ج ػػف مس ػػعكد ( )جنس ػػناد

كأما استدالليـ باآلثار –كمػف ضػمنيا مػا ركي مكقكفػاً عمػى عجػد هللا جػف مسػعكد ( -)كالتػي
تفيد بأف جني الَمُجك ِف أحد أخماس دية الخطأ  ،فقد أجي عمييا بما يأتي:

 -1ما ذى

إليو أصحا

المػذى

الثػاني ال يميػق بحػاؿ المخطػئ ،كاقامػة اجػف مخػاض مقػاـ اجػف

لجكف أخ كأَْل َي ُق بحالة الخطػأ؛ ألف الخػاطئ معػذكر ،فيعػذر فػي فعمػو؛ كليػذا ال تجػ
إال عمى العاقمة(.)2

ديػة الخطػأ

ِ
يجػػا ُ
 -2كألف الشػػرع جعػػل اجػػف المجػػكف بمنزلػػة جنػػت المخػػاض فػػي الزكػػاة؛ حيػػث أخػػذه مكانيػػاَ ،فن َ
ِ
عشريف منو مع العشريف مف جنت المخػاضَ ،كِن ِ
ػق ،جػل ال
يجػا أربعػيف جنػت مخػاض كذلػؾ ال َيمي ُ
َ

يجكز لعدـ الت َغ ُاي ِر؛ كذلؾ ألف النجي ( )لـ ُي ِرْد ِجتَ ْغِي ِ
ير أسناف اإلجػل إال التخفيػ  ،كال يتحقػق فػي
ِ
يجا ِ اجف المجكف التخفي فبل يجكز(.)3
إ َ
كع ٌة عمى التخفي  ،بأنيا دية مخففػة تُػؤدأ أخماسػاً،
كنكقش قكليـ :إف دية القتل الخطأ َم ْك ُ
ض َ
كتج ػ عمػػى عاقمػػة الجػػاني ،كتكػػكف مؤجمػػة لمػػدة ثػػبلث سػػنكات ،فػػنذا تَ َخفَفػ ْػت مػػف كجػػو ،لػػـ يج ػ
تخفيفيا مػف كػل كجػو؛ ألننػا نكجػ

كهللا أعمـ(.)4

فييػا مػع التخفيػ

مػا نكجبػو فػي المغمظػة مػف الجػذاع كالحقػاؽ

 -3عف أجي بكر جف دمحم جف عمرك جف حزـ عف أجيو عف جػده أف رسػكؿ هللا ( )كتػ

إلػى أىػل

اليمف كتاباً فيو الفرائض كالسنف كالديات ،كبعث بو مع عمرك جف حزـ ( )إلى الػيمف ،كقػد جػاء
س ِّ
الدَي ػ َة ِم َائ ػ ًة ِمػ َػف ِْ
َف ِفػػي الػ َّػن ْال ِ
اإل ِبػ ِػل  ،)5({...كعمكمػػو يقتضػػي أدنػػى مػػا يقػػع عميػػو
فيػػوَ ...} :وأ َّ
االسػػـ ،فمم ػػا اتف ػػق الجمي ػػع عم ػػى أف م ػػا دكف األخم ػػاس ال يؤخ ػػذ ف ػػي الدي ػػة ،ثج ػػت ى ػػذا الق ػػدر م ػػف
األسناف ،كما فكقيا لـ نثجتو إال جدليل ،كفي إيجػا

اجػف لجػكف مكػاف اجػف مخػاض ،زيػادة سػف ،فػبل

نثجتيا إال جدليل صحيح؛ ألف جني المخاض دكف جني المجكف ،كاألكلػى أف ال نكجػ

) )1قػػاؿ الجييقػػى" :ككيفمػػا كػػاف ،فالحجػػاج جػػف أرطػػأة غيػػر محػػتج بػػو ،كخش ػ

فػي ذلػؾ شػيئاً

جػػف مالػػؾ مجيػػكؿ ،كالصػػحيح أنػػو

مكقكؼ عمى عجد هللا جف مسعكد"[ .السنف الكجرأ لمجييقي( ،)132/8كانظر :الحاكي الكجير لمماكردي(،)224/12
تكممة المجمكع لممطيعي( ،)45/19بحر المذى

لمركياني(.])203/12

) )2انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)127/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)373/8
) )3انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)127/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)373/8
) )4انظر :الحاكي الكجير لمماكردي( ،)225/12بحر المذى
) )5سجق تخريجو (ص.)27:
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لمركياني(.)204/12

إال ما أحطنا عمماً جكجكبو؛ ألف األمكاؿ محظكرة حتى تُعمـ الكجكبات فييا كلـ نحه عمماً جكجك
السف األعمى فييا(.)1
كباإلضافة إلى ما سجق نكقش استدالليـ باألثر المكقكؼ عمى عجد هللا جف مسعكد ( ،)بأف

الصكا ىك ما جاء في الركاية األخرأ جمفظ "جني مخاض" ،كما سجق تقريره كلذلؾ قػاؿ الجييقػي:
"كقػػد ركأ بعػػض حف ِ
اظ َنػػا ،كىػػك الشػػيخ أجػػك الحسػػف الػػدارقطني ىػػذه األسػػانيد عػػف عجػػد هللا ،كجعػػل
ُ
ََ
()2
ه منو" .
مكاف جني المخاض ،جني المجكف ،كىك َغَم ٌ
أما استدالليـ بأف رسكؿ هللا ( )قد َكَدأ قتيل خيجر بمائة مف ِإِج ِػل الص َػدَق ِة ،كال َم ْػد َخ َل لجنػي
ػاض فػػي أَصػ ِػل الصػدَق ِ
اْلم َخ ِ
ات؛ إذ لػػيس فػػي أسػناف إجػػل الصػػدقة اجػف مخػػاضِ ،إن َمػػا اجػف المجػػكف لػػو
َ
ْ
َ
أصل في الكجك في الزكاة ،كال يؤخذ اجف مخاض فييػا ،فكػاف اجػف المجػكف أكلػى ،فقػد نػكقش ذلػؾ

بما يأتي:

 -1يؤخذ اجف المجكف عمى كجو الجدؿ ،فيك أقيـ مقاـ جنت مخاض فػي الزكػاة ،ككػل مكضػع كجػ

فيو اجف لجكف لـ يجز أف يككف أصبلً مػع القػدرة عمػى جنػت مخػاض ،كلمػا أخػذناه عمػى كجػو الجػدؿ
في الزكاة ،لـ نكجبو في الدية(.)3

ِ
ٍ
 -2إف اجف المجكف
يجػا ُ عشػريف منػو مػع العشػريف مػف
مساك الجنة المخاض في الزكاة ،فيصير إ َ
جنػػت المخػػاض ،فػػي معنػػى إيجػػا أربعػػيف جنػػت مخػػاض ،كجعػػل ديػػة الخطػػأ أرباع ػاً ،كىػػذا فاسػػد
باالتفاؽ(.)4

قاؿ اجف قدامة المقدسي" :كألف اجف لجكف يج عمى طريق الجدؿ عػف اجنػة مخػاض فػي الزكػاة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ػير كأنػو أكجػ
إذا لـ يجدىا ،فبل ُي ْج َم ُػع جػيف اْل َج َػدؿ َكاْل ُم ْج َػدؿ فػي َكاجػ  ،كألف ُمكج َج ُي َمػا كاحػدَ ،ف َيص ُ
أربعيف اجنة مخاض؛ كألف ما قمناه األقل ،فالزيادة عميو ال تثجت إال جتكقي  ،يج عمى مف ادعاه

الدليل"(.)5

 -3لمػػا كانػػت ديػػة الخطػػأ فػػي األصػػل مكضػػكعة عمػػى التخفيػ  ،فجعمػػت فػػي ثػػبلث سػػنيف ،كعمػػى
العاقمة ،كانت أخ

مف الزكاة؛ ألنيا تمزـ كقت الكجك  ،فمما كاف في الزكاة أربعػة أسػناف ،كجػ

) )1انظػػر :شػػرح مختصػػر الطحػػاكي لمجصػػاص( ،)405/5التجريػػد لمقػػدكري( ،)5700/11المعتصػػر ليكس ػ

جػػف

مكسى ال َمَمطي(.)106/2

) )2السنف الكجرأ لمجييقي(.)131/8

) )3انظر :شرح مختصر الطحاكي لمجصاص( ،)406/5التجريد لمقدكري(.)5701/11
) )4انظر :شرح مختصر الطحاكي لمجصاص( ،)405/5التجريد لمقدكري(.)5701/11

) )5المغني الجف قدامة( ،)377/8كانظر :العدة شرح العمدة لجياء الديف المقدسي( ،)553الشرح الكجير عمى متف
المقنع لمجماعيمي(.)514-513/9
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تخفيػ ديػػة الخطػػأ عنيػا ،فيػػزاد فييػػا سػػف آخػر تخفيفػاً( ،)1كىػػذا أكلػػى كأليػق بحػػاؿ اْلخػ ِ
ػاطئ ،كحػػاؿ
َ
العاقمة التي تتحمل عف القاتل عمى سجيل المكاساة ،ككجك دية الخطأ عمى التخفي  ،فكمما قر
منو فيك أكلى(.)2

 -4يجػػكز أف يكػػكف اجػػف المخػػاض أخػػذ عمػػى طريػػق القيمػػة ،كيجػػكز أف تكػػكف اإلجػػل تكالػػدت بعػػد

اى َد الدية بعد مضي تماـ الحػكؿ الثػاني ،كقػد صػارت جنػي لجػكف
أخذىا ،كيجكز أف يككف الراكي َش َ
فظف أنيا كذلؾ كججت كال يمكف تأكيل جني المخاض؛ ألف اجف المجكف ال يػدخل فيػو ،جخػبلؼ جنػي

المخاض فننو يدخل في جني المجكف(.)3

 -5قاؿ اجػف قدامػة المقدسػي" :فأمػا ديػة قتيػل خيجػر فػبل حجػة ليػـ فيػو؛ ألنيػـ لػـ َيػد ُعكا عمػى أىػل
خيج ػػر َق ْتَم ػ ُػو إال عم ػػداً ،فتك ػػكف ديت ػػو دي ػػة العم ػػد ،كى ػػي م ػػف أس ػػناف الص ػػدقة ،كالخ ػػبلؼ ف ػػي دي ػػة

الخطأ"(.)4

قػػد يجػػا عمػػى ذلػػؾ بػػأف رسػػكؿ هللا (َ )كَدأ قتيػػل خيجػػر جديػػة الخطػػأ؛ ألف اسػػتحقاؽ أىػػل
القتي ػػل ل ػػـ يثج ػػت؛ إذ ال يس ػػتحقكف إال أف َي ْحمُِفػ ػكا أ َْك َي ْس ػػتَ ْحِمُفكا اْل ُم ػػد َعى عم ػػييـ ،كق ػػد امتنعػ ػكا م ػػف
ػكرك َف بقتػػل صػػاحجيـ ،كلػػـ َي ْثُجػ ْػت ىػػذا القتػػل عمػػى اْل ُمػػد َعى عمػػييـ ،فػػأراد النجػػي
األم ػريف ،كىػػـ َم ْك ُسػ ُ

(َ )ج ْج َر خاطرىـ كقطع المنازعة كاصبلح ذات الجيف جدفع ديتو مف عنده متجرعاً جذلؾ(.)5
" -6النجػػي ( )أَدأ مػػا ال يج ػ
جزيادة سف عمى الكاج

عميػػو ،فػػنذا تجػػرع باألصػػل؛ إلصػػبلح ذات الجػػيف جػػاز أف يتجػػرع

كاف كاف ذلؾ ال يمزمو"(.)6

ثامناً :الترجيح:

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث أف الراجح ىك المذى

األكؿ القائل :إف الدية فػي

القتل الخطأ مائة مخمسة ،كأحد أخماسيا :عشركف جني مخاض دكف جني المجكف.

وذلؾ لألسباب اآلتية:

 -1ألنو قكؿ صحاجي مف فقياء الصحابة كىك أكلى باالتباع(.)7

) )1انظر :شرح مختصر الطحاكي لمجصاص( ،)406/5التجريد لمقدكري(.)5701/11

) )2انظر :اليداية لممرغيناني( ،)461/4العناية شرح اليداية لمباجرتي( ،)274/10التجريد لمقدكري(.)5704/11
) )3انظر :التجريد لمقدكري(.)5702/11

) )4المغني الجف قدامة( ،)377/8كانظر :العدة شرح العمدة لجياء الديف المقدسي( ،)553الشرح الكجير عمى متف
المقنع لمجماعيمي(.)514-513/9

) )5انظػػر :عمػػدة القػػاري لمعينػػي( ،)265/24المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ جػػف الحجػػاج لمنػػككي(،)148-147/11
معرفة السنف كاآلثار لمجييقي(.)102/12
) )6التجريد لمقدكري(.)5702/11

) )7انظر :حاشية الركض المربع الجف قاسـ العاصمي(.)243/7
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جني المخػاض أقػر

 -2كألف مكضكع دية الخطأ عمى التخفي ؛ لتحمل العاقمة ليا ،فكاف إيجا
إلي التخفي مف جني المجكف؛ ِألَف َجِني اْلم َخ ِ
اض ُدك َف َجِني المُجك ِف ،فكاف األكلى.
َ

 -3كألنو ترجح عند أىل العمـ بالحديث أف المتيقف في حديث عجد هللا جف مسعكد ( )أنػو جعػل

أحد أخماس دية الخطػأ عشػريف اجػف مخػاض ،كعجػد هللا جػف مسػعكد ( )أتقػى مػف أف يػركي عػف
كيْفِتي ىك جخبلفو ،كىذا ال ُيتَ َكى ُـ ِم ْثُم ُو عمى عجد هللا جف مسعكد
رسكؿ هللا ( )أنو يقضي بقضاء ُ
(.)1()
ِ
الس ِّػف أقػل ِممػا َح َكػاهُ الشػافعي
قاؿ أجك بكر الجييقػي" :كىػذا الػذي قالػو عجػد هللا جػف مسػعكد فػي ّ
عف بعض التابعيف ،كاسـ اإلجل يقع عميو ،كىك قكؿ صحاجي فقيو فيك أكلى باالتباع"(.)2
كؼ عمى عجد هللا جف مسعكد ،كالصحيح عف عجػد هللا أنػو جعػل أحػد
كقاؿ" :كالصحيح أنو َم ْكُق ٌ
َخم ِ
اس َيا جني المخاض"(.)3
أَْ
كقػػاؿ بعػػد ركايتػػو لمحػػديث جمفػػظ (جنػػي مخػػاض)" :ىػػذا ىػػك المعػػركؼ عػػف عجػػد هللا جػػف مسػػعكد

جيذه األسانيد  ،...كصارت الركايات فيو عف اجف مسعكد متعارضة ،كمذى

عجد هللا مشيكر فػي

احػتَج بػأف الشػافعي -رحمػو هللا-
جني المخاض ،كقد اختار أجػك بكػر جػف المنػذر فػي ىػذا مذىبػوَ ،ك ْ
إنمػػا صػػار إلػػى قػػكؿ أىػػل المدينػػة فػػي ديػػة الخطػػأ؛ ألف النػػاس قػػد اختمف ػكا فييػػا ،كالسػػنة عػػف النجػػي
( ،)كردت مطمقة بمائة مف اإلجل غير مفسرة ،كاسـ اإلجل يتناكؿ الصغار كالكبػارَ ،فػأَْل َزَـ القاتػل
أقل ما قالكا إنو يمزمو ،فكاف عنده قكؿ أىل المدينة أقل ما قيل فييا ،ككأنو لػـ يجمغػو قػكؿ عجػد هللا
جف مسعكد ،فكجدنا قكؿ عجػد هللا أقػل مػا قيػل فييػا؛ ألف جنػي المخػاض أقػل مػف جنػي المجػكف ،كاسػـ

اإلجل يتناكلو ،فكاف ىك الكاج

دكف ما زاد عميو ،كىك قكؿ صحاجي فيك أكلى مف غيره"(.)4

) )1انظػػر :سػػنف الػػدارقطني( .)225/4أمػػا بالنسػػبة لحػػديث عجػػد هللا جػػف مسػػعكد ( )الػػذي اسػػتدؿ بػػو أصػػحا

المذى الثاني فقد قػاؿ الػدارقطني فػي تعميمػو" :فيشػبو أف يكػكف الصػحيح أف النجػي ( )جعػل ديػة الخطػأ أخماسػاً
كما َرَكاهُ أجك معاكية ،كحفص ،كأجك مالؾ اْل َج ْنِج لي ،كأجك خالػد ،كاجػف أجػي َزِائ َػد َة فػي ركايػة أجػي ىشػاـ عنػو ،لػيس فيػو
ػاج ربم ػػا ك ػػاف ُيَف ِّس ػ ُػر
تفس ػػير األخم ػػاس؛ التف ػػاقيـ عم ػػى ذل ػػؾ ككثػ ػرة ع ػػددىـ ،ككمي ػػـ ثق ػػات ،كيش ػػبو أف يك ػػكف اْل َحج ػ ُ
األخماس ج أريػو بعػد ف ارغػو مػف حػديث رسػكؿ هللا ( ،)فيتػكىـ السػامع أف ذلػؾ فػي حػديث النجػي ( ،)كلػيس ذلػؾ

فيو ،كانما ىك مف كبلـ الحجاج ،كيقكي ىذا -أيضاً -اختبلؼ عجد الكاحد جف زياد ،كعجد الرحيـ ،كيحيى جف سعيد
األمكي عنو"[ .سنف الدارقطني( ،)229/4كانظر :السنف الكجرأ لمجييقي(.])132/8

) )2معرفة السنف كاآلثار لمجييقي(.)102/12
) )3السنف الكجرأ لمجييقي(.)132/8
) )4المرجع نفسو(.)131/8
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المطمب الثالث
()1

مقدار دية العمد

تمييد:
كتا

()2

وشبيو

الديات مف مكطأ اإلماـ مالؾ جركايػة اإلمػاـ دمحم قػد خػبل مػف األحاديػث المتعمقػة بمقػدار

ديػػة العمػػد كشػػبو العمػػد؛ كلػػذلؾ سػػأتعرض ليػػا جنيجػػاز؛ تتميم ػاً لمفائػػدة ،فقػػد عرفنػػا آراء الفقيػػاء فػػي
أسناف اإلجل في دية الخطأ ،كيجدر جنا أف نشير سريعاً إلى آرائيـ في أسناف اإلجػل فػي ديػة العمػد

كشبو العمد؛ لتكتمل الصكرة في جياف مقدار الدية.

أوالً :مذاىب الالقياء في مقدار الدية إذا ُق ِبَم ْت في القتل العمد:
المذىب األوؿ :ذى الحنفية( )3إلى أنو ليس لمعمد دية محددة ،فما صالح عميو كلي المقتكؿ
اء كاف جدؿ الصمح قميبلً أك كثي اًر ،مػف جػنس الديػة أك مػف خػبلؼ
كس َك ٌ
القاتل فيك لو بالغاً ما جم َ ،
جنسيا.

المذىب الثاني :ذى المالكية( )4كالحناجمة( )5إلى أف ديػة العمػد أربػاع كىػي :خمػس كعشػركف
جنت م َخ ٍ
اض ،كخمس كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كخمس كعشركف ِحق ًة ،كخمس كعشركف َج َذ َع ًة.
َ
()7
()6
المذىب الثالث :ذى الشافعية كأحمد في ركايػة إلػى أف ديػة العمػد أثػبلث كىػي :ثبلثػكف
ِحق ًة ،كثبلثكف َج َذ َع ًة ،كأربعكف َخِمَف ًة(.)9()8

) )1القتػػل العمػػد" :ىػػك قصػػد الفعػػل كالشػػخص بمػػا يقتػػل غالب ػاً" -كػػالطعف بالسػػي
لمنككي( ،)269كانظر تعري القتل العمد :االختيار لتعميل المختار الجف مكدكد المكصمي( ،)23/5جدايػة المجتيػد
أك السػػكيف[ .-منيػػاج الطػػالجيف

الجف رشد( ،)189/4المقنع الجف قدامة(.])397

2
ِ
ِ ِ
صػا[ .-انظػر :مغنػػي
) ) القتػل شػبو العمػد :ىػك قصػػد الفعػل كالشػخص بمػا ال يقتػل غالبػاً َ -كالض ْػر بالس ْػكط َكاْل َع َ
المحتاج لمخطي الشربيني( ،)214/5كانظػر تعريػ القتػل شػبو العمػد :جدايػة المجتػدي لممرغينػاني( ،)239المغنػي

الجف قدامة(.])271/8

) )3انظر :جدائع الصنائع لمكاساني( ،)250/7اليداية لممرغيناني(.)451/4

) )4انظر :الجامع لمسائل المدكنة لمصقمي( ،)537/23جداية المجتيد الجف رشد(.)192/4
) )5انظر :الكافي الجف قدامة( ،)12/4اإلنصاؼ لممرداكي(.)60-59/10

) )6انظر :الحاكي الكجير لمماكردي( ،)213/12الجياف لمعمراني(.)481/11

) )7انظر :الكافي الجف قدامة( ،)12/4المحرر لممجد جف تيمية(.)145/2
8
امػل ِمػف اللنػكؽ ،كتُجمػع عَمػػى خمَِفػات كخ َبلِئػ أي :اْلحك ِ
ِ
ِ
ِ
ام ُػل الِتػي ِفػػي
َ
َ
) ) اْل َخمَفػة ِ-بَف ْػت ِح اْل َخػاء َكَك ْس ِػر الػػبل ِـ :-اْل َح ُ َ
َ
ْ
ََ
طكِن َيا أ َْكَال ُد َىاَ ،كَق ْد َخمَِف ْت ِإ َذا َح َمَم ْت[ .انظر :النياية في غري الحديث كاألثر الجف األثير(.])68/2
ُب ُ
( (9كىناؾ قكؿ رابع في دية العمد؛ حيث قػاؿ أجػك ثػكر" :الديػة فػي العمػد إذا عفػا كلػي الػدـ أخماسػاً كديػة الخطػأ"،

كقاؿ -أيضاً" :-الديات كميا أخماس كدية الخطأ؛ ألنيا جدؿ متم  ،فبل تختمػ

بالعمػد كالخطػأ ،كسػائر المتمفػات،

كحكي عنو أف دية العمد مغمظة ،كدية شػبو العمػد كالخطػأ أخمػاس"[ .جدايػة المجتيػد الجػف رشػد( ،)193/4المغنػي

الجف قدامة( ،)378/8الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.])513/9
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ثانياً :مذاىب الالقياء في مقدار الدية

()1

في القتل شبو العمد(:)2

المػػذىب األوؿ :ذى ػ أجػػك حنيفػػة كأجػػك يكس ػ ( )3كالحناجمػػة( )4إلػػى أف ديػػة شػػبو العمػػد أربػػاع
كىي :خمس كعشركف جنت م َخ ٍ
اض ،كخمس كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كخمس كعشركف ِحقػ ًة ،كخمػس
َ
كعشركف َج َذ َع ًة.
المػػذىب الثػػاني :ذى ػ دمحم جػػف الحسػػف( )5كالشػػافعية( )6كأحمػػد( )7فػػي ركايػػة إلػػى أف ديػػة شػػبو
العمد أثبلث كىي :ثبلثكف ِحق ًة ،كثبلثكف َج َذ َع ًة ،كأربعكف َخمَِف ًة(.)8

( (1اليكـ في كاقعنا المعاصر تؤدي الدية في جمدنا مف الذى ؛ "ألنو ىك المتعامل بػو جػيف أفػرد المجتمػع ،كبمػا أف
دية نفس الػذكر الحػر المسػمـ مػف الػذى

ألػ

دينػار أي :مػا يعػادؿ ( 4.25كغػـ) مػف الػذى

عيػار ( )24حسػ

فتكأ دار اإلفتاء الفمسطينية رقـ ( ،)384كقد أصدرت دار اإلفتػاء الفمسػطينية قػ ار اًر يحمػل رقػـ ( ،)111/2جتػاريخ
2013/11/28ـ ،الحق ػاً لق ػرار مجمػػس اإلفتػػاء األعمػػى رقػػـ (ُ )193يقػ ِّػدر فيػػو الديػػة المخففػػة بأربعػػة كثمػػانيف أل ػ
دينار أردني ،كالدية المغمظة بمائة أل دينار أردني ،كأكد مجمس اإلفتاء أف ىذا السعر يخضع لمتغيير جنػاء عمػى

مػػا يط ػ أر فػػي السػػكؽ مػػف انخفػػاض أك ارتفػػاع لسػػعر الػػدينار األردنػػي"[ .مسػػائل الػػديات كالقصػػاص لجميػػل األغػػا
(.])93-92

( (2القتل عند المالكية نكعاف :عمد كخطأ ،أما شبو العمد فيعتجركنو عمداً -إف قصد العدكاف ،-قاؿ اإلماـ مالؾ:

"شػبو العمػد باطػل ،كانمػا ىػك عمػد أك خطػأ كال أعػرؼ شػبو العمػد" ،كالديػة عنػدىـ :أخمػاس فػي الخطػأ ،كأربػاع فػي
العمد ،كأثبلث في الدية المغمظة -كىي :ثبلثكف ِحق ًة ،كثبلثكف َج َذ َع ًة ،كأربعكف َخمَِف ًة ،-كال تغمظ الديػة عنػدىـ إال
عم ػػى األج ػػكيف كالجػ ػد ال غي ػػر[ .المدكن ػػة لمال ػػؾ ج ػػف أن ػػس( ،)558/4كانظ ػػر :الك ػػافي الج ػػف عج ػػد الج ػػر(-1108/2
 ،)1109جداية المجتيد الجف رشد( ،)192/4القكانيف الفقيية الجف جزي الغرناطي(.])226

) )3انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندي( ،)107/3تجييف الحقائق لمزيمعي(.)126/6
) )4انظر :اليداية لمكمكذاني( ،)524-523المجدع الجف مفمح(.)286-285/7
) )5انظر :األصل لمشيباني( ،)450/4جدائع الصنائع لمكاساني(.)254/7
) )6انظر :األـ لمشافعي( ،)186/7تكممة المجمكع لممطيعي(.)44/19

) )7انظر :مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ لمككسج( ،)3277/7المجدع الجف مفمح(.)286-285/7

( (8كىناؾ قكؿ ثالث في دية شبو العمد؛ قاؿ أجك ثكر" :دية شبو العمد أخماسػاً :عشػركف جنػت مخػاض ،كعشػركف
جنػػت لجػػكف ،كعشػػركف اجػػف لجػػكف ،كعشػػركف حقػػة ،كعشػػركف جذعػػة"[ .تكممػػة المجمػػكع لممطيعػػي( ،)40/19كانظػػر:
الجياف لمعمراني( ،)481/11المغني الجف قدامة( ،)378/8الشرح الكجير عمى متف المقنع لمجماعيمي(.])513/9
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المبحث الثاني
قتل الجماعة بالواحد وما يجب بالقسامة
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :النفر يجتمعكف عمي قتل كاحد.
المطمب الثاني :ما يج

بالقسامة.
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المطمب األوؿ

حديث الباب:

َّ
الن َالر يجتمعوف عمى َق ْت ِل واحد

َف ُعمػػر ْبػ َػف اْل َخ َّ
طػ ِ
ػاب ()
أخجرنػػا مالػػؾ ،أخجرنػػا يحيػػى جػػف سػػعيد ،عػػف سػػعيد جػػف اْل ُم َسػ ِّػي ِ  ،أ َّ َ َ
()3
()2
()1
ِ
} َق َتل َن َال اًرَ ،خمسةً ،أَو سبع ًة ِبرج ٍّل َقَتُموه َق ْت ِ
اء
ػاؿَ :ل ْػو َت َمػاألَ َعَمْيػو أ ْ
ْ ََْ َ ُ
َْ
ػل َصػْن َع َ
َى ُ
ػل ريَم ٍّػة َ ،وَق َ
ُ َ
َ
ِ ()4
َقَتْم ُت ُي ْـ ِبو { .
أوالً :صورة المسألة:
لك أف جماع ًة مف الناس قتمكا رجبلً كاحداً عمداً فيل ُيقتمكف جميعاً أـ ال؟

ثانياً :تحرير محل النزاع:

()5
تمف ػكا ِفػػي النفػػر
اخ ُ
ػاد بػػو اْل ُحػ ّػر ،إذا كػػاف القتػػل عمػػداً َ ،ك ْ
أجمػػع أىػػل العمػػـ عمػػى أف اْل ُحػػر ُيَقػ ُ
يجتمعكف عمى َق ْت ِل كاحد عمداً.

ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1النظر إلى المصمحة المترتبة عمى قتل الجماعة بالكاحد(.)6

)َ )1ق ْت ػ ػ ػػل ِغيَم ػ ػ ػػة" :أي خ ِديعػ ػ ػ ػ ًة ِ
ػر"[ .التعمي ػ ػ ػػق الممج ػ ػ ػػد لممكن ػ ػ ػػكي( ،)18/3كانظ ػ ػ ػػر :ش ػ ػ ػػرح الزرق ػ ػ ػػاني عم ػ ػ ػػى
كس ػ ػ ػ ّاً
َ َ
المكطأ(.])318/4
2
ػاألَ :أي "تع ػ ػػاكف كاجتمػ ػ ػػع عمي ػ ػػو"[ .ش ػ ػػرح الزرقػ ػ ػػاني عم ػ ػػى المكط ػ ػػأ( ،)318/4كانظػ ػ ػػر :التعمي ػ ػػق الممجػ ػ ػػد
) ) تَ َم ػ ػ َ

لممكنكي(.])18/3

3
اء :مدينػػة معركفػػة بػػاليمف[ .انظػػر :معجػػـ مػػا اسػػتعجـ مػػف أسػػماء الػػببلد كالمكاضػػع لؤلندلسػػي(،)843/3
)) َ
صػ ْػن َع َ
مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادي(.])853/2

) )4مكطػػأ مالػػؾ جركايػػة دمحم جػػف الحسػػف الشػػيباني ،كتػػا
تحػت رقػػـ ( ،)671صػػحيح الجخػاري ،كتػػا

الػػديات ،بػػا  :النفػػر يجتمعػػكف عمػػى قتػػل كاحػػد (،)230

الػػديات ،بػا  :إذا أصػػا

كميـ؟ ( ،)8/9تحت رقـ (.)6896

) )5انظػر :اإلقنػػاع فػػي مسػػائل اإلجمػػاع الجػػف القطػػاف( ،)274/2م ارتػ

قػػكـ مػف رجػػل ،ىػػل يعاقػ

أك يقػػتص مػػنيـ

اإلجمػػاع الجػػف حػػزـ( ،)139اإلقنػػاع الجػػف

المنذر( ،)349/1كىذا إجماالً أما عمى التفصيل فقد "اتفقكا أف الحر المسمـ العاقل البال  ،إف قتل مسمماً ح اًر ليس
ىك لو جكلد ،كال انفصل منو ،كىك رجل حر عاقل غير َح ْرِبػي كال سػكراف كال مكػره ،فقتمػو قاصػداً لقتمػو عامػداً غيػر
ّ
متػأكؿ فػي ذلػؾ ،كانفػرد بقتمػو ،كلػـ ُيشػرؾ فيػو إنسػػاف كال حيػكاف كال سػج أصػبلً ،مباشػ اًر لقتمػو جنفسػو بحديػدة يمػػات
مف مثميا ،ككاف قتمو لو في دار اإلسبلـ ،أف لكلي ذلؾ المقتكؿ قتػل ذلػؾ القاتػل إف شػاء ،كاتفقػكا أنػو إف قتمػو كمػا

ذكرنا غيمة أك حرابة فرضي الكلي بقتمو أف دمو حبلؿ"[ .مرات

) )6انظر :جداية المجتيد الجف رشد(.)182/4
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اإلجماع الجف حزـ(.])138

 -2تعارض اآلثار الكاردة في قتل الجماعة بالكاحد؛ فبعضيا أكججت قتل الجماعػة بالكاحػد ،جينمػا

منعت أخرأ مف ذلؾ.

رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػذىب األوؿ :ذى ػ

الحنفيػػة

()1

كالمالكيػػة

()2

كالشػػافعية

()3

كالحناجمػػة

()4

إلػػى أف الجماعػػة تقتػػل

بالكاحد.

كاش ػػترط الحنفي ػػة كالش ػػافعية كالحناجم ػػة لقت ػػل الجماع ػػة بالكاح ػػد أف يك ػػكف فع ػػل ك ػػل كاح ػػد م ػػنيـ

صالحاً لمقتل ،بحيث لك ْانَفرد بو لقتل المجني عميو ،أي :لك انفرد كل كاحػد مػنيـ ججنايتػو أضػي
القتػػل إليػػو ،ككجػ القصػػاص عميػػو ،جينمػػا اشػػترط المالكيػػة لقتػػل الجماعػػة بالكاحػػد أف يتحقػػق مػػنيـ
الت َماُل ُؤ عمى القتل ،أي :التعاكف كاالتفاؽ مسبقاً عمى ارتكا
المػػذىب الثػػاني :ذى ػ

الدية(.)6

خامساً :اختيار اإلماـ

أحمػػد

()5

جريمة القتل.

فػػي ركايػػة إلػػى أن ػو ال تقتػػل الجماعػػة بالكاحػػد ،كتج ػ

عمػػييـ

بف الحسف:

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكافػػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف
قكلو" :كبيذا نأخذ ،إف َقتَ َل َس ْب َع ٌة ،أك أَ ْكثَُر مف ذلؾ رجبلً عمػداًَ ،ق ْت َػل ِغيَم ٍػة أك َغ ْي َػر ِغيَم ٍػة ،ضػربكه
بأسيافيـ حتػى َق َتُمػكهُُ ،قِتُمػكا بػو كميػـ ،كىػك قػكؿ أجػي حنيفػة ،كالعامػة مػف فقيائنػا -رحميػـ هللا،)7("-
كقاؿ" :أال ترأ أف عشرة لك ضربكا رجبلً بأسيافيـ حتى قتمكه ،قتمكا بو جميعاً"(.)8

) )1انظ ػ ػػر :ش ػ ػػرح مختص ػ ػػر الطح ػ ػػاكي لمجص ػ ػػاص( ،)374/5المبس ػ ػػكط لمسرخس ػ ػػي( ،)126/26تحف ػ ػػة الفقي ػ ػػاء
لمسمرقندي( ،)100/3اليداية لممرغيناني( ،)452/4البحر الرائق الجف نجيـ(.)354/8

) )2انظر :المدكنة لمالؾ جف أنس( ،)652-651/4النكادر ك ِّ
الزيادات لمقيركاني( ،)60/14الجياف كالتحصيل الجػف
رشد الجد( ،)80/16جداية المجتيد الجف رشد( ،)182/4مكاى الجميل لمحطا (.)317/6
) )3انظػ ػػر :األـ لمشػ ػػافعي( ،)24/6الميػ ػػذ

لمشػ ػػيرازي( ،)173/3الجي ػ ػػاف لمعم ارن ػ ػػي( ،)326/11كفاي ػ ػػة األخي ػ ػػار

لمحصني( ،)457تكممة المجمكع لممطيعي(.)367/18

) )4انظػر :المسػػائل الفقييػة الجػػف الفػراء( ،)255/2المغنػػي الجػػف قدامػة( ،)290-289/8العػػدة شػرح العمػػدة لجيػػاء
الديف المقدسي( ،)539المجدع الجف مفمح( ،)202/7اإلنصاؼ لممرداكي(.)448/9

المرجع نفسيا.
) )5ا

) )6كىناؾ قكؿ ثالث في ىػذه المسػألة ،فقػد ُرِك َي عػف معػاذ جػف ججػل ،كعجػد هللا جػف ل
الزَب ْي ِػر  -رضػي هللا عنيمػا ،-
كاجف ِس ِ
ِي ،أنو ُيْقتَ ُل بو مف الجماعة كاحدَ ،كُي ْؤ َخ ُذ مف الباقيف قسطيـ مف الدية[ .انظر :الحاكي الكجير
ير َ
يفَ ،كا للزْىرِّ
لمماكردي( ،)27/12المغني الجف قدامة(.])290/8

) )7مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)230
) )8الحجة عمى أىل المدينة لمشيباني(.)408/4
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سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلػػػة المػػػذىب األوؿ :اسػػتدؿ جميػػكر الفقيػػاء عمػػى قتػػل الجماعػػة بالكاحػػد ،بالسػػنة كاإلجمػػاع
كاألثر.
أوالً :السنة:
ٍِ
ِ
الخ ْػد ِري (َ ،)كأ ََبػا ُى َرْي َػرَة ()
 -1عف عجد الرحمف جػف أَِجػي ُن ْعػ ٍـ ُ
ػاؿَ :سػم ْع ُت أ ََبػا َسػعيد ُ
الكػكِف ّي َق َ
السػم ِ
اف ع ْف رس ِ
اء َو ْاألَْر ِ
ِ
اش َػتَرُكوا ِفػي َدـِ ُم ْػؤ ِم ٍّفَ ،أل ََك َّػب ُي ُـ
ػكؿ ِ ( )قػاؿَ } :ل ْػو أ َّ
ض ْ
َف أ ْ
َى َ
ػل َّ َ
َي ْذ ُك َر َ َ ُ
ّ ِفي َّ
الن ِار {(.)1
َّ ُ
ِ ِ ِ
ٍِ
ِ
صػ ِػع َد اْل ِم ْن َجػ َػر
ػاؿُ :قِتػ َػل َقِتيػ ٌػل َعَمػػى َع ْيػ ِػد النِجػ ِ
َ -2عػ ْػف أَجػػي َسػػعيد اْل ُخػ ْػد ِرِّي (َ )قػ َ
ػي ( )باْل َمد َينػػةَ ،ف َ
ّ
ِ
ِ
ػل َبػ ْػي َف أَ ْظ ُيػ ِػرُك ْـ { ثَ َبلثػاًَ ،قػػاُلكاَ :ك ِ َمػػا َعمِ ْم َنػػا َلػ ُػو
ػل َى ػ َذا اْلَقتيػ َ
ػاؿَ } :مػػا َتػ ْػدُرو َف َمػ ْػف َق َتػ َ
َخطيبػاً َفَقػ َ
ِِ
ِ
ِ
السػػم ِ
ػل ْاألَْر ِ
ض
اء َوأ ْ
ػع َعَمػػى َق ْتػ ِػل ُمػ ْػؤ ِم ٍّف أ ْ
ػاؿ (َ } :)و َّالػػذي َن ْال ِسػػي ِبَيػػده َلػ ِػو ْ
اج َت َمػ َ
َىػ ُ
َىػ ُ
َقػػاتبلًَ ،فَقػ َ
ػل َّ َ
ِِ
ّ َج ِميعاً َج َيَّن َـ.)2({... ،
َوَر ُضوا بو َأل َْد َخَم ُي ُـ َّ ُ
وجو الداللة :دؿ ظاىر الحديثيف السابقيف عمى أنػو لػك اشػترؾ جماعػة -ميمػا جمػ عػددىـ،-
في إزىاؽ ركح مؤمف كاحد ،لعاقجيـ هللا جميعاً جندخاليـ النار ،فنذا اشترككا في العقكبة األخركيػة،
فننيـ يشترككف في العقكبة الدنيكية -أيضاً.)3(-
ثانياً :اإلجماع:
" ُرِك َي أف سػػبعة مػػف أىػػل صػػنعاء قتمػكا رجػبلً فقضػػى عمػػر ( )بالقصػػاص عمػػييـ ،كقػػاؿ :لػػك
تماأل عميو أىل صنعاء لقتمتيـ َ ،...كُرِك َي عف َعمِ ٍي ( )أنو قتػل ثبلثػة جكاحػد ،كعػف اجػف عبػاس
ّ
( )أنو قتل جماعة جكاحد ،ككاف الصحابة  -رضي هللا عنيـ – متكافريف ،كلـ ينكر عمييـ أحد
فحل محل اإلجماع"(.)4

) )1سػػنف الترمػذي ،كتػػا
فيو يزيد جف أباف الرق ِ
اش ِي كىك ضعي [ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])599
َ ّ
) )2المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ،كتا الحدكد ( ،)392/4حديث رقـ ( ،)8036إسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو
الػػديات ،بػػا  :الحكػػـ فػػي الػػدماء ( ،)17/4حػػديث رقػػـ ( ،)1398إسػػناده ضػػعي ؛ ألف

داكد جػف عجػد الحميػد كىػك ضػعي  ،كعطيػة جػف سػعد اْل َعػ ْػكِف ِي كىػك مػدلس مػف الطبقػة الرابعػة كلػـ يصػرح بالسػػماع.
ّ
[انظػػر :الضػػعفاء لمعقيمػػي( ،)37/2مي ػزاف االعتػػداؿ لمػػذىجي( ،)11/2ديػكاف الضػػعفاء كالمتػػرككيف لمػػذىجي(،)125
تعري

أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])50

3
الصػ ػ ػػنعاني( ،)130/9المفػ ػ ػػاتيح فػ ػ ػػي شػ ػ ػػرح المصػ ػ ػػاجيح
) ) انظػ ػ ػػر :التنػ ػ ػػكير شػ ػ ػػرح الجػ ػ ػػامع الصػ ػ ػػغير لؤلميػ ػ ػػر ّ

ظ ِيري(.)199/4
لمم ْ
ُ

) )4العناية شرح اليداية لمباجرتي( ،)243/10كانظر :المعكنة لعجد الكىا
115

البغدادي(.)1304/1

ثالثاً :اآلثار:

 -1عػػف عجػػد ِ ج ػف عمػػر -ر ِ
ضػػي
ََُ َ َ
ِ ()1
اء
(َ" :)ل ِك ْ
ييا أ ْ
َى ُل َ
اشتَ َر َؾ ف َ
ص ْن َع َ
ِ
اؿ ُع َم ُرِ :م ْثَم ُو(.)3
صجّياً"َ ،فَق َ
َ

ِ ِ
ػاؿ ُع َمػ ُػر جػػف الخطػػا
ُ َع ْن ُي َمػػا ،-أَف ُغبلَم ػاً ُقتػ َػل غيَم ػ ًةَ ،فَقػ َ
()2
اؿ ُم ِغ َيرةُ ْج ُف َح ِكيـٍَ ،ع ْػف أَِجي ِػوِ" :إف أ َْرَب َعػ ًة َق َتُمػكا
َلَق َتْمتُ ُي ْـ" َ ،كَق َ

 عف سعيد جف اْل ُم َسِّي ِ  ،أَف ُع َم َر ْج َف اْل َخطا ِ (َ" )قتَ َل َنَف اًرَ ،خ ْم َس ًة ،أ َْك َس ْب َع ًة ِج َرُج ٍل َق َتُمكهُ َق ْت َػلِ
ِ ٍ
اء َق َتْمتُ ُي ْـ ِب ِو"(.)4
اؿَ :ل ْك تَ َماألَ َعَم ْيو أ ْ
غيَمةَ ،كَق َ
َى ُل َ
ص ْن َع َ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ
اء"(.)5
 َع ْف أَجي ق َبل َب َة عجد هللا جف زيد َق َاؿَ" :قتَ َل ُع َم ُر َس ْب َع ًة ج َكاحد ب َ
ص ْن َع َ
ِ
ػكؿ ِفػػي النَفػ ِػر َيْقُتُمػػك َف الرُجػ َػل،
ػاؿَ " :كػ َ
ػاف ُع َمػ ُػر ْجػ ُػف اْل َخطػػا (َ )يُقػ ُ
 عػػف عطػػاء جػػف أجػػي ربػػاح َقػ ََج ِميعاً ُيْق َتُمك َف ِب ِو"(.)6
 عف عجد الكريـ جف مالؾ الجػزري" :أَف عمػر َكػاف ي ُشػ ل ِػاؿ َل ُػو
ْ
ََُ َ َ
ؾ فػي قتػل الجماعػة بالكاحػد َحتػى َق َ
عمِ ٌّي" :يا أ ِ
اشتَ َرُككا ِفي س ِرَق ِة َج ُز ٍ
َم َير اْل ُم ْؤ ِمِني َف أ َأ
ضػكاً
َرَْي َت َل ْك أَف َنَف اًر ْ
كر َفأ َ
ضػكاًَ ،ك َىػ َذا ُع ْ
َخ َذ َىػ َذا ُع ْ
َ
َ
َ
()7
ِ
ِ ِ
ْي" .
استَ ْم َد َح َل ُو أ
أُ
اؿَ :ف َذل َؾ ح َ
اؿَ " :ن َع ْـ"َ ،ق َ
َك ْن َت َقاط َع ُي ْـ؟" َق َ
يف ْ
الر َ
 -2عف عجد هللا جف َعب ٍ
اؿَ" :ل ْك أَف ِم َائ ًةَ ،ق َتُمكا َرُجبلً ُقِتُمكا ِب ِو"(.)8
اس (َ )ق َ

)" )1فييا :أي في ىذه الفعمة"[ .عمدة القاري لمعيني(.])55/24
) )2صػحيح الجخػػاري ،كتػػا

الػػديات ،بػا  :إذا أصػػا

قػػكـ مػػف رجػػل ،ىػل يعاقػ

أك يقػػتص مػػنيـ كميػػـ؟ (،)8/9

تحت رقـ (.)6896

) )3صػحيح الجخػػاري ،كتػػا

الػػديات ،بػا  :إذا أصػػا

قػػكـ مػػف رجػػل ،ىػل يعاقػ

أك يقػػتص مػػنيـ كميػػـ؟ (،)8/9

تحت رقـ (.)6896

) )4سجق تخريجو (ص.)103:
) )5مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)475/9تحػت رقػػـ (،)18074

الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا .

) )6مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)475/9تحػت رقػػـ (،)18071

الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمر جف الخطا  ،كاسناده ضعي ؛ ألف فيو عجد الممؾ جف عجد العزيز جف جػريج
كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري

حجر(.])41

) )7مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجػف

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)476/9تحػت رقػػـ (،)18077

الحديث مكقكؼ عمى الصحاجييف عمر جف الخطا  ،كعمي جف أجي طال .

) )8مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)479/9تحػت رقػػـ (،)18082

الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي عجػػد هللا جػػف عبػػاس ،كاسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو إج ػراىيـ جػػف دمحم جػػف أجػػي يحيػػى

األَسممي كىك متركؾ[ .انظر :تقري
ّ

التيذي

الجف حجر(.])93
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ِ
 -3عف س ِع ِيد ج ِف كى ٍ َ ،قاؿَ " :خرج َقكـ ك ِ
ػاؿ
صح َج ُي ْـ َرُج ٌػل َفَقػد ُمكا َكَل ْػي َس َم َع ُي ْػـَ ،فػات َي َم ُي ْـ أ ْ
ْ َْ
َىُم ُػوَ ،فَق َ
َ
ََ ٌْ َ َ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اؿ َس ِع ٌيدَ :كأ ََنا
ُش َرْي ٌحُ :ش ُي َ
صاح َب ُك ْـَ ،كِاال َحَمُفكا باهلل َما َق َتُمكهَُ ،فأَتَ ْكا جي ْـ َعمّياً (َ ،)ق َ
كد ُك ْـ أَن ُي ْـ َق َتُمكا َ
()1
ِ
ِ
ِ
َم َر ِج ِيػ ْػـ
ع ْنػ َػدهَُ ،فَفػػر َؽ َج ْيػ َػن ُي ْـ َفػ ْ
ػاؿَ :ف َسػػم ْع ُت َعمّي ػاً (َ )يُقػ ُ
ػاعتَ َرُفكاَ ،قػ َ
ػكؿ :أ ََنػػا أَُجػػك ال َح َسػػف اْلَقػ ْػرُـ َ ،ف ػأ َ
َعمِ ٌّي (َ )فُقِتُمكا"(.)2
 " َكُرِك َي َع ْف َعمِ ٍي ( )أَن ُو َقتَ َل ثَ َبلثَ َة َنَف ٍر ِج َرُج ٍل"(.)3ّ
ٍ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -4عف عامر جف َش َراح ْيل الش ْعج ِيَ ،عف اْل ُمغ َيرة ْجف ُش ْع َب َة (" :)أَن ُو َقتَ َل َس ْب َع ًة ج َرُجل" .
ّ
ِ
ِ
اؿُ " :ى َما ِب ِو"(.)5
ق
بل
ج
ر
تبل
ق
ف
ي
م
ج
ر
ي
ف
،
عكؼ
ف
ج
الرحمف
 -5عف أَِجي َسَم َم َة جف عجد
َ ُ َْ َ َ ُ ً َ َ
ِ ِ
اؿُ" :يْقتَ ُل الرُج َبل ِف ِبالرُج ِل"(.)6
امة َق َ
 -6عف َقتَ َاد َة جف د َع َ
اع ػ ٌة فػػي َق ْتػ ِػل
وجػػو الداللػػة :دل ػت اآلث ػار السػػابقة بمنطكقي ػا الص ػريح عمػػى أن ػو ِإذا اشػػترؾ َج َم َ
كِ
احٍدُ ،قتمكا بو جميعاً.
َ

ب -أدلػػة المػػذىب الثػػاني :اسػػتدؿ أحمػػد فػػي ركايػػة عمػػى أف الجماعػػة ال تقتػػل بالكاحػػد ،كال ُيقتػػل
جنفس كاحدة أكثر مف كاحد ،بالقرآف كاألثر.

أوالً :القرآف الكريـ:

ﲀﲂﲃﲄﲅ
ﲁ
 -1قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲇ ...ﱠ [البقرة.]178 :
ﲈ
ﲆ
اإلجػػل؛ أَي :أَنػػا ِفػػي ِيـ ِبم ْن ِزَلػ ِػة اْلَف ْحػ ِػل ِفػػي ِ
ػار األُمػػكر ،كالَقػ ْػرـَ :ف ْحػػل ِ
) )1أي :المقػػدـ ِفػػي اْل َم ْع ِرَفػ ِػة كالػ أرْي كتَجػ ِ
اإلجػػل،
ُ
ْ َ
ػر ِ  ،كس ِػمي الس ِػيد الػرِئ ِ
كىك اْلب ِعير الم ْكرـ ال ِذي َال يحمػل عَمي ِػو كَال يػ َذلل ،كَل ِكػف ي ُكػك ُف لِْمَفحَم ِػة ك ِ
الرج ِ
ػاؿ
الض َا
ُ ّ َ ُّ
ْ َ ّ
َُْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ
يس م َػف ِّ َ
ُ
َ َُ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
المْق َرـ؛ ألَنو ُشِّب َو بالمْق َرـ م َف ِ
كك َرمو ع ْن َد ُى ْـ[ .انظر :لساف العر الجف منظكر(.])473 /12
اإلجل لع َ
ظـ شأْنو َ
ُ
ُ
) )2مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

الكجرأ لمجييقي ،كتا

الػػديات ،بػػا  :الرجػػل يقتمػػو النفػػر ( ،)429/5تحػػت رقػػـ ( ،)27696السػػنف

الجراح ،با  :القكد جيف الرجاؿ كالنسػاء ،كبػيف العجيػد فيمػا دكف الػنفس ( ،)74/8تحػت رقػـ

( ،)15976الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمي جف أجي طال .
) )3معرفػة السػنف كاآلثػار لمجييقػي ،كتػا

الجػراح ،بػا  :النفػر يقتمػكف الرجػل أك يصػيجكنو ججػرح ( ،)45/12تحػت

رقـ ( ،)15812الحديث مكقكؼ عمى الصحاجي عمي جف أجي طال .

) )4مصػػن

اجػػف أجػػي شػػيبة ،كتػػا

) )5مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

الػػديات ،بػػا  :الرجػػل يقتمػػو النفػػر ( ،)429/5تحػػت رقػػـ ( ،)27699معرفػػة

الس ػػنف كاآلث ػػار لمجييقػػػي ،كت ػػا الجػ ػراح ،ب ػػا  :النف ػػر يقتم ػػكف الرج ػػل أك يص ػػيجكنو ججػػػرح ( ،)45/12تح ػػت رق ػػـ
( ،)15813الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي اْل ُم ِغيػ َػرِة ْجػ ِػف ُشػ ْػعَب َة ،كاسػػناده ضػػعي ؛ ألف فيػػو ُم َجالِػ َػد جػػف سػػعيد كىػػك
ليس بالقكي كقد تغير في آخر عمره[ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])520
العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)480/9تحػت رقػػـ (،)18088

الحديث مكقكؼ عمى التابعي أَِجي َسَم َم َة جف عجد الرحمف جف عكؼ.
) )6مصػن عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)475/9تحػت رقػػـ (،)18072
الحديث مكقكؼ عمى التابعي قتادة جف دعامة.
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 -2قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ...ﱠ [المائدة.]45 :
وجو الداللة :دلت اآليتاف بمفيكميما عمى أف الجماعػة ال تُقتػل بالكاحػد؛ ألف كمتاىمػا شػرطتا

المساكاة كالمماثمة ،كال مساكاة جيف كاحد كجماعة" ،فػالنفس تقاجميػا الػنفس ،كال تُقتػل األنفػس بػالنفس
الكاحدة؛ ألنو مخال لنص اآلية"(.)1

ﲗﲙ
ﲘ
 -3ق ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػػالى :ﱡﭐ ...ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲚ ﲛ ﱠ [اإلسراء.]33 :
وجػػو الداللػػة :نيػػت اآليػػة بمنطكقيػػا عػػف السػػرؼ فػػي القتػػل ،كانػػو مػػف السػػرؼ قتػػل الجماعػػة

بالكاحد(.)2

ثانياً :اآلثار:
ٍ
اؿ لِ ُعم َر (َ" :)ل ْي َس َل َؾ أَ ْف تَْقتُ َل َنْفس ْي ِف ِج َنْف ٍ
ِ ِ
س"(.)3
َ
 -1عف ُذ ْىل ْجف َك ْع  ،أَف ُم َعاذاً (َ )ق َ َ
ِ
الزبي ِػر كعجػد اْلممِ ِػؾ َال يْقػتُ َبل ِف ِم ْػنيـ ِإال رجػبلً ك ِ
ل
احػداًَ ،ك َمػا
ػاؿَ " :ك َ
َ
 -2عف َع ْم ِرك ْج ِف د َين ٍار َق َ
َُ َ
ُْ
ػاف ْاج ُػف َ ْ َ َ ْ ُ َ
ِ
َحداً َق َتَم ُي ْـ َج ِميعاًِ ،إال َما َقاُلكاِ :في ُع َم َر"(.)4
َعم ْم ُت أ َ
 -3عػػف خالػػد جػػف مي ػراف اْل َحػػذ ِاء ،عػػف دمحم جػػف ِسػ ِ
ػاف َال َيػ َػرأ َب ْأس ػاً ِفػػي الرُجػ ِػل َيْقُتُمػ ُػو
ػاؿَ " :كػ َ
ػيريف َقػ َ
ِ
الد َي َة ِم َف ْاآل َخ ِػر"( ،)5كعػف ُم َحم ٍػد جػف سػيريف قػاؿَ " :ال َيْقتُ ُػل ِم ْػن ُي ْـ
ْخ َذ ّ
َح َد ُى َماَ ،كَيأ ُ
الرُج َبل ِف أ ْ
َف َيْقتُ َل أ َ
ِإال ك ِ
احداً"(.)6
َ
ٍ ()7
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿَ " :ال ُيْقتَ ُل َرُج َبل ِف ِج َرُجل" .
َ -4ع ْف َحجي ْج ِف أَجي ثَاجت َق َ
) )1تفسير آيات األحكاـ لمصاجكني( ،)181/1كانظر :تفسير الطجري(.)357/3
) )2انظر :تفسير القرآف لمعز جف عجد السبلـ(.)218/2

) )3مصػ ػػن اجػ ػػف أجػ ػػي شػ ػػيبة ،كتػ ػػا الػ ػػديات ،بػ ػػا  :مػ ػػف كػ ػػاف ال يقتػ ػػل مػ ػػنيـ إال كاحػ ػػداً ( ،)430/5تحػ ػػت رقػ ػػـ
( ،)27703الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى الصػػحاجي معػػاذ جػػف ججػػل ،كاسػػناده حسػػف؛ ألف فيػػو ِسػ َػماؾ جػػف حػػر جػػف أكس
كىك صدكؽ كقد تغير بأخرة[ .انظر :تقري

) )4مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

التيذي

الجف حجر(.])255

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)479/9تحػت رقػػـ (،)18085

مصن اجف أجػي شػيبة ،كتػا الػديات ،بػا  :مػف كػاف ال يقتػل مػنيـ إال كاحػداً ( ،)430/5تحػت رقػـ (،)27701
الحديث مكقكؼ عمى التابعي عمرك جف دينار ،كفػي إسػناده عجػد الممػؾ جػف عجػد العزيػز جػف جػريج كىػك مػدلس مػف
الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعري

أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])41

) )5مصن اجػف أجػي شػيبة ،كتػا الػديات ،بػا  :الرجػل يقتمكنػو النفػر فيػدفعكف إلػى أكليائػو ( ،)390/5تحػت رقػـ
( ،)27248الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف ِس ِ
يريف.
) )6مصػ ػػن اجػ ػػف أجػ ػػي شػ ػػيبة ،كتػ ػػا الػ ػػديات ،بػ ػػا  :مػ ػػف كػ ػػاف ال يقتػ ػػل مػ ػػنيـ إال كاحػ ػػداً ( ،)430/5تحػ ػػت رقػ ػػـ
( ،)27702الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف ِس ِ
يريف.
) )7مصػ ػػن اجػ ػػف أجػ ػػي شػ ػػيبة ،كتػ ػػا الػ ػػديات ،بػ ػػا  :مػ ػػف كػ ػػاف ال يقتػ ػػل مػ ػػنيـ إال كاحػ ػػداً ( ،)429/5تحػ ػػت رقػ ػػـ
( ،)27700الحديث مكقكؼ عمى التابعي َحجي جف أجي ثاجت.
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 -5عف دمحم جف مسمـ جف شيا ل
ط ُع َي َد ِ
اف ِج َيٍد"(.)1
اؿ"َ :ال ُيْقتَ ُل َرُج َبل ِف ِج َرُج ٍلَ ،كَال تُْق َ
الزْى ِرِّي َق َ
الزى ِرِي كَقتَادة ِ
امػةَ ،ع ِػف سػعيد جػف اْل ُم َس ِّػي ِ  ،أَف ُع َم َػر ْج َػف اْل َخطػا ِ ()
ََ ُ
 عف اجف شيا ل ْ ّجف د َع َ
ِ
الزى ِر لي" :ثُـ مض ِ
ِ ٍ ِ
ػت
اؿَ :ل ْك تَ َم َ
ََ
اؿ ل ْ
األَ َعَم ْيو أ ْ
اء َق َتْمتُ ُي ْـ"َ ،ق َ
اءَ ،كَق َ
َى ُل َ
"أََق َاد الرُج َل جثَ َبلثَة م ْف َ
ص ْن َع َ
ص ْن َع َ
السن ُة بعد َذلِؾ أَال يْقتَل ِإال ك ِ
احٌد"(.)2
ل ََْ َ
ُ َ
َ
وجو الداللة :دلت اآلثار السابقة بمنطكقيا الصريح عمى أف الجماعة ال تقتل بالكاحد.
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل بأف الجماعة تقتل بالكاحد :-
نكقشت أدلة أصحا

المذى

األكؿ بما يأتي:

 -1رد اإلم ػػاـ أحم ػػد ج ػػف حنج ػػل عم ػػى أف عم ػػر ( )قت ػػل جماع ػػة جكاح ػػد بقكل ػػو" :ذل ػػؾ ف ػػي أكؿ

اإلسبلـ"( ،)3كفي لفظ عنو" :ىذا تغميظ مف عمر"(.)4

ضػ ٍػر مػػف الصػ َػح َاب ِة حيػػث
 -2أمػػا قػػكليـ :إف قضػػاء عمػػر ( )بقتػػل الجماعػػة بالكاحػػد كػػاف ِب َم ْح َ
كانكا متكافريف كلـ ينكر عميو أحد منيـ فحل محل اإلجماع ،فنكقش بأنو ُرِك َي عف معػاذ جػف ججػل

( ،)كعجػػد هللا جػػف ل
الزَب ْيػ ِػر ( )أنيمػػا خالفػػا عمػػر ( ،)كقػػاال :ال تؤخػػذ نفسػػاف جػػنفس ،كاختمػ
عف اجف عباس ( ،)فكي يككف ذلؾ إجماعاً جيف الصحابة؟(.)5

 -3كػػل كاحػػد مػػف الجماعػػة م َكػ ِ
ػافئٌ لممقتػػكؿ كمسػ ٍ
اؿ ِب ُمجػػدؿ كاحػػد ،كمػػا ال
ػاك لػػو ،فػػبل تُ ْسػػتَ ْكَفى أ َْجػ َػد ٌ
ُ
تج ديات لمقتكؿ كاحد؛ كألف المعتجر في القصاص المساكاة كالمماثمة؛ أال ترأ أف العيف اليمنػى
ال تقػػتص بػػالعيف اليسػػرأ ككػػذا العكػػس ،كذلػػؾ لمػػا فػػي الزيػػادة مػػف الظمػػـ عمػػى المتعػػدي ،كلمػػا فػػي
النقصاف مف الجخس بحق المتعدي عميو ،كال مساكاة جيف الجماعة كالكاحد ،كىذا شيء يعمـ ججداىة

العقكؿ ،فالكاحد مف الجماعة يككف مثبلً لمكاحد ،فكي

) )1مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)479/9تحػت رقػػـ (،)18083

الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف مسمـ جف شيا

ل
ِي.
الزْىرِّ

الحديث مكقكؼ عمى التابعي دمحم جف مسمـ جف شيا

ل
ِي.
الزْىرِّ

) )2مصػن

عجػد الػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػا

تككف الجماعة مثبلً لمكاحد؟(.)6

العقػكؿ ،بػا  :النفػػر يقتمػكف الرجػل ( ،)475/9تحػت رقػػـ (،)18073

) )3المسائل الفقيية الجف الفراء( ،)255/2شرح الزركشي(.)76/6
) )4شرح الزركشي(.)76/6

) )5انظػ ػ ػػر :المغنػ ػ ػػي الجػ ػ ػػف قدامػ ػ ػػة( ،)290/8الشػ ػ ػػرح الكجيػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى مػ ػ ػػتف المقنػ ػ ػػع لمجمػ ػ ػػاعيمي( ،)334/9شػ ػ ػػرح
الزركشي(.)77-76/6

) )6انظػػر :المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)290/8الشػػرح الكجي ػػر عمػػى مػػتف المقنػػع لمجمػػاعيمي( ،)334/9المج ػػدع الج ػػف
مفمح(.)202/7
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 -4ليس كل كاحد مػف الجماعػة قػاتبلً عمػى االنفػراد؛ ألف القتػل ىػك الفعػل الػذي يػؤدي إلػى خػركج
الػػركح ،كىػػذا فعػػل الجماعػػة ،كلػػيس فعػػل كػػل كاحػػد مػػنيـ ،كألف نفػػس المقتػػكؿ خرجػػت عػػف فعػػل

مشترؾ ،فكج

أف ال يج

جيا القصاص كما لك اشترؾ في قتمو عامد كمخطىء(.)1

 -5التفػػاكت فػػي األكصػػاؼ يمنػػع القصػػاص ،جػػدليل أف الحػػر ال ُي ْؤ َخػ ُذ بالعجػػد ،كال المسػػمـ بالكػػافر،
كالتفاكت في العدد أكلى أف يمنع مف القصاص(.)2
 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني – القائل بأف الجماعة ال تقتل بالكاحد ،كتج

الدية –:

ن ػػكقش اس ػػتدالليـ م ػػف اآلي ػػات عم ػػى أف الجماع ػػة ال تُقت ػػل بالكاح ػػد؛ ألف هللا ش ػػرط ف ػػي القص ػػاص
المساكاة ،كال مساكاة جيف الكاحد كالجماعة ،بما يأتي:
 -1قكل ػ ػو تعػ ػػالى :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ...ﱠ [المائػ ػػدة ،]45 :كقكل ػ ػو:
ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﱠ [البق ػرة ،]178 :مسػػتعمل فػػي الجػػنس؛ ألف الػػنفس تطمػػق عمػػى النفػػكس ،كالحػػر
يطمق عمى األحرار( ،)3كليس في اآليتػيف مػا ينػافي قتػل الجماعػة بالكاحػد؛ إذ ال داللػة فييمػا عمػى
اعتبار الكحدة في النفس ،جل فييما مجرد مقاجمة جنس النفس ججنس الػنفس ،كأمػا النفسػاف بػالنفس

فػػبل ذكػػر لػػو فػػي اآليػػة ،كالمقصػػكد مػػف اآليػػة االحتػراز عػػف أف تقتػػل الػػنفس بمػػا دكنيػػا ،كألنيػػـ فػػي

إزىاؽ الركح غير المتجزئة كشخص كاحد(.)4

ﲗ ﱠ [اإلسراء ،]33 :يريد أف ال يقتل غير قاتمػو ،عمػى أف قكلػو
ﲘ
" -2كقكلو :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ
تع ػ ػػالى :-ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [اإلسػ ػ ػراء ،]33 :يقتضػ ػ ػػي أف يك ػ ػػكف س ػ ػػمطانو فػ ػ ػػيالجماعة كسمطانو في الكاحد ،فصارت اآلية دليمنا"(.)5
 -3المراد بالقصاص َق ْت ُل مف َقتَل ،كائناً مف كاف ،رداً عمى العر التي كانت تريػد أف تقتػل بمػف
ُقتػػل مػػف لػػـ َيْقتُػػل ،كأف يكػػكف فػػي مقاجػػل الكاحػػد مائػػة افتخػػا اًر كاسػػتظيا اًر بالجػػاه كالمقػػدرة ،فػػأمر هللا
بالمساكاة كالعدؿ ،كذلؾ بقتل مف قتل(.)6

) )1انظر :المسائل الفقيية الجف الفراء(.)256/2

) )2انظػػر :المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)290/8الشػػرح الكجي ػػر عمػػى مػػتف المقنػػع لمجمػػاعيمي( ،)334/9المج ػػدع الج ػػف
مفمح(.)202/7

) )3انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)28/12

) )4انظر :العناية شرح اليداية لمباجرتي( ،)244/10البحر الرائق الجف نجيـ(.)355-354/8
) )5الحاكي الكجير لمماكردي(.)29/12
) )6انظر :تفسير اجف كثير(.)489/1
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فيحتمػػل أف تكػػكف فػػي جماعػػة
كأمػػا اآلثػػار التػػي نصػػت عمػػى أف الجماعػػة ال تقتػػل بالكاحػػدُ ،

ػدرأ مػػف
اشػػترؾ فييػػا العامػػد كالمخطػػئ فػػي القتػػل ،كال ُيقتَػ ُػل العامػ ُػد إذا شػػاركو المخطػػئ؛ ّ
ألنػػو ال ُيػ َ
كيحتمل أف يككف في رجميف َقتَبل ،كأحدىما ممف ال يج عميو القصػاص ،كيمكػف أف تكػكف
َق َتَموُ ،
فيقتل بو دكف الممسؾ(.)1
محمكلة عمى الممسؾ كالقاتلُ ،
كباإلضافة إلى ذلؾ نكقش ما ذى

إليو أصحا

المذى

الثاني بما يأتي:

 -1أحق ما يجعل فيو القصاص إذا قتل الجماعة الكاحد؛ ألف القتل ال يكجد عادة إال عمى سجيل

التع ػػاكف كاالجتم ػػاع؛ ألف الكاح ػػد يق ػػاكـ الكاح ػػد غالبػ ػاً ،فم ػػك ل ػػـ يجع ػػل في ػػو القص ػػاص النس ػػد ب ػػا

القصاص؛ إذ كل مف أراد قتل غيره استعاف بغيره يضمو إلى نفسو فيسقه القصاص عنيما ،كفيػو
تفكيت ما شرع لو القصاص ،كىك الحياة كصيانة الدماء(.)2

ادر،
 -2القتػػل ال يكجػػد مػػف كاحػػد غالب ػاً؛ ألنػػو يقاكمػػو الكاحػػد فمػػـ يقػػدر عميػػو ،فمػػـ يحصػػل إال ن ػ اً

كالزاجر ُيشرع فيما َيغُم

ال فيما َي ُندر(.)3

 -3القصاص جزاء الفعل ،كىك متعدد في اشتراؾ الجماعة في القتل كاف اتحد المحل(.)4
 -4الػػنفس ال تتػػبعض فػػي اإلتػػبلؼ ،ككػػل كاحػػد مػػف الجماعػػة فػػي الحكػػـ كأنػػو أخػػذ ججميػػع نفػػس
المقتكؿ ،فكج

عميو القصػاص؛ ألف اشػتراؾ الجماعػة فيمػا ال يتجػ أز يكجػ

التكامػل فػي حػق كػل

كاحد منيـ ،فيضاؼ إلى كػل كاحػد مػنيـ كػامبلً كأنػو لػيس معػو غيػره؛ أي :أف كػل كاحػد مػنيـ فػي
حك ػػـ القات ػػل لكح ػػدهَ ،فُي ْج َع ػ ُػل ك ػػالمنفرد ِج َيػ ػ َذا اْل ِف ْع ػػل َفيجػ ػ اْلقص ػػاص عم ػػييـ جميعػ ػاً ،أال ت ػػرأ أف
التطميقػػة لمػػا لػػـ تتػػبعض ،كػػاف إيقاعػػو لبعضػػيا إيقاع ػاً لجميعيػػا ،كػػذلؾ مشػػاركتو لغي ػره فػػي أخػػذ
النفس ،كىي ال تتبعض كأخذ جميعيا ،فمزمو القصاص(.)5

 -5صػػحيح أف القيػػاس يقضػػي بػػأف القصػػاص ال يمػػزـ الجماعػػة بقتػػل الكاحػػد؛ لعػػدـ المسػػاكاة جػػيف
الجماعػػة كالكاحػػد ،كلكنػػا تركنػػا ىػػذا القيػػاس؛ ألنػػو قػػد ثجػػت أف سػػبعة مػػف أىػػل صػػنعاء قتم ػكا رج ػبلً

فقضى عمر ( )بالقصاص عمييـ ،كىذا استحساف يخال

القياس( ،)6كألف "القصاص ليس ىػك

) )1انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)29/12

) )2انظ ػ ػ ػػر :المبس ػ ػ ػػكط لمسرخس ػ ػ ػػي( ،)127/26ج ػ ػ ػػدائع الص ػ ػ ػػنائع لمكاس ػ ػ ػػاني( ،)238/7جداي ػ ػ ػػة المجتي ػ ػ ػػد الج ػ ػ ػػف
رشد( ،)182/4الحاكي الكجير لمماكردي(.)27/12

) )3انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)115/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)354/8
) )4انظر :تجييف الحقائق لمزيمعي( ،)118/6البحر الرائق الجف نجيـ(.)359/8

) )5انظػ ػػر :تجيػ ػػيف الحقػ ػػائق لمزيمعػ ػػي( ،)115/6البحػ ػػر ال ارئػ ػػق الجػ ػػف نجػ ػػيـ( ،)354/8شػ ػػرح مختصػ ػػر الطحػ ػػاكي
لمجصاص(.)375/5

) )6انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)127-126/26العناية شرح اليداية لمباجرتي(.)243/10
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أف يس ػػتكفي مثػ ػل م ػػا أتمػ ػ عمي ػػو ف ػػي مق ػػادير أج ازئ ػػو؛ ألف الكجي ػػر ُيقت ػػل بالص ػػغير ،كانم ػػا معن ػػى
القصاص :أف يتم عميو نفسو ،كما أتم نفس المقتكؿ ،كقد ثجػت أف كػل كاحػد مػف ىػؤالء متمػ
لمنفس في الحكـ"(.)1
ثامناً :الترجيح:

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث أف الراجح ىك المذى

األكؿ القائػل :إف الجماعػة

تقتل بالكاحد.
وذلؾ لألسباب اآلتية:
 -1ألف القصػاص شػػرع لحفػػظ األنفػػس ،كلػك لػػـ يجػ
ب ػػا

القصػػاص فػي قتػػل الجماعػػة بالكاحػػد النسػػد

القص ػػاص ،كفات ػػت الحكم ػػة المقص ػػكدة م ػػف شػ ػرعيتو ،كل ػػك عم ػػـ الن ػػاس أف الجماع ػػة ال تقت ػػل

بالكاحػػد ،لتعػػاكف األعػػداء عمػػى قتػػل أعػػدائيـ ،ثػػـ لػػـ ُيقتم ػكا ،فتضػػيع دمػػاء النػػاس ،كينتشػػر البغػػي

كالفساد في األرض.

 -2كألف ىذا قكؿ جميكر الصحابة كفييـ إماماف عمبل بما قاال بو –كىما عمر كعمػي رضػي هللا
عنيما -فمـ يقاجميـ قكؿ معاذ كاجف الزبير -رضي هللا عنيما.)2(-

 -3كألف كػػل كاحػػد مػػف الجماعػػة مخػ ِػرٌج لمػػنْف ِ
فس ال تتجػزأ؛ ألنػػو ال يمكػػف أف يكػػكف
س كميػػا؛ إذ الػػن ُ
ُ
أحدىـ أخرج ربعيا ،كاآلخر ثمثيا ،كاآلخر نصفيا.

) )1شرح مختصر الطحاكي لمجصاص(.)376/5
) )2انظر :الحاكي الكجير لمماكردي(.)28/12
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المطمب الثاني

حديث الباب:

ِ ()1

امة
ما يجب َ
بالق َس َ

أخجرنا مالؾ ،حدثنا أجك ليمى جف عجد هللا جف عجد الرحمفَ ،ع ْف َس ْي ِل جف أَِجي َح ْث َم َة ،أَن ُو أ ْ
َخ َج َػرهُ
ٍ ()3
ِ
ِ ِِ
ِ
ِرج (ِ )2
ٍ
ِ
ِ
ػاج ُي َما،
َ ٌ
َص َ
صػ َة َخ َر َجػا إَلػى َخ ْي َج َػر م ْػف َج ْيػد أ َ
اؿ م ْف ُك َج َراء َق ْكمو ،أَف َع ْج َد ْج َف َس ْػيلَ ،ك ُم َحّي َ
()6
()5
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػكد،
ُخِج َر أَف َع ْج َد ْج َف َس ْي ٍل َق ْد ُقت َلَ ،ك ُ
ص ُةَ ،فأ ْ
ط ِرَح في َفقي ٍػر  ،أ َْك َع ْػي ٍفَ ،فػأَتَى َي ُي َ
َفأُت َي ُم َحّي َ
ِ ()7
ِ
ِ
ِ
ػؾ َل ُي ْػـ ،ثُػـ أَْق َج َػل
اؿ :أ َْنتُ ْـ َق َتْمتُ ُمكهُ؟ َفَقاُلكاَ :ك َما َق َتْم َناهُ ،ثُـ أَْق َج َل َحتى َقد َـ َعَمى َق ْك ِمو َ ،ف َذ َك َر َذل َ
َفَق َ
()8
ِ
َخكه أَ ْكجر ِم ْنو( ،)9كعجد الرحم ِف جف سي ٍلَ ،ف َذى (ِ )10
ِ
اف
ل َيتَ َكم َـَ ،ك ُى َك الذي َك َ
ََ
ص ُةَ ،ك ُى َك أ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
ُى َك َك ُح َكّي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لس ػػف(َ ،)11ف ػػتَ َكم َـ
ػاؿ َل ػ ُػو َرُس ػ ُ
ج َخ ْي َج ػ َػرَ ،فَق ػ َ
ص ػػمى ُ َعَم ْي ػػو َك َس ػػم َـَ } :-كّبػ ْػػػر َكّبػ ْػػػر {ُ ،ي ِري ػ ُػد ا ّ
ػكؿ َ -
ِ
َف يػ ُػػدوا صػ ِ
ِ
ِ
َف ُي ْؤَذُنػػػوا
ػػاحَب ُك ْـَ ،وِا َّمػػػا أ ْ
ػكؿ (ِ } :)إ َّمػػػا أ ْ َ
َ
ػاؿ َرُس ػ ُ
صػ ػ ُةَ ،فَق ػ َ
صػ ػ ُة ،ثُػػـ تَ َكم ػ َػـ ُم َحّي َ
ُح َكّي َ
) )1لمقسامة في المغة عدة معاف منيا :الحم كاليميف ،كمنيا :اليدنة جيف الع ِ
ػدك كبػيف المسػمميف ،كقػد تطمػق عمػى
ّ
ِ
نفػس الجماعػة الػذيف يحمُِفػك َف عمػى حِّقيػـ كيأخذكنػوِ ،
ػكب ٌة ِإلػييـ ،كاصػطبلحاً :ىػي أيمػاف مكػررة
كيم ُ
َْ
ػيف الَقسػامة َم ْن ُس َ
َ
َ
في دعكأ قتل معصكـ ،عددىا خمسكف يمينػاً ،يحمفيػا المػدعى عمػييـ كىػـ أىػل المحمػة التػي كجػد فييػا القتيػل كلػـ

يعرؼ قاتمو ،فنذا حمفكا غرمكا الدية ،كاال حبسكا حتى يحمفكا ،كىػذا عنػد الحنفيػة ،أمػا عنػد جميػكر الفقيػاء فيحمفيػا
المدعكف
اجتداء كىـ أكلياء القتيل ،فػنف امتنعػكا عػف الحمػ
ً
عمػػى المػػدعى عمػػييـ ،فػػنف لػػـ يحمػ المػػدعكف كلػػـ يرضػكا بأيمػػاف المػػدعى عمػػييـ جػػر المتيمػػكف[ .انظػػر :تيػػذي

أك لػـ يكػف ىنػاؾ لػكث -كعػداكة ظػاىرة -ردت األيمػاف

المغ ػػة لمي ػػركي( ،)321/8لس ػػاف الع ػػر الج ػػف منظ ػػكر( ،)481/12ج ػػدائع الص ػػنائع لمكاس ػػاني( ،)286/7حاش ػػية
الدسػػكقي( ،)289/4الحػػاكي الكجيػػر لممػػاكردي( ،)4/13المغنػػي الجػػف قدامػػة( ،)498/8المكسػػكعة الفقييػػة الككيتيػػة
لمجمكعة مف المؤلفيف(.])173-172/33

2
كحكيصة اجنػا مسػعكد جػف كعػ
محيصة
ّ
) ) قكلو رجاؿ :ىـ ّ
اجف كع جف عامر –رضي هللا عنيـ[ .-انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.])39/3
3
كفقر كشدة كضيق عيش[ .انظر :التعميق الممجد لممكنكي(.])39/3
) ) ِم ْف َج ْي ٍد أي :قح ٌ
ه ٌ
) )4الفقير :ىػك الجئػر القريبػة القعػر ،الكاسػعة الفػـ ،كقيػل :الحفػرة التػي تكػكف حػكؿ النخػل[ .انظػر :التعميػق الممجػد

جػف عػامر ،كعجػد الػرحمف كعجػد هللا اجنػا سػيل جػف زيػد

لممكنكي(.])39/3

)" )5شؾ مف الراكي"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])39/3
6
محيصة"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])39/3
) ) "أيّ :

)" )7أي :في المدينة"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3
)" )8أي :محيصة"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3

)" )9أي :مف محيصة"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3

)" )10أي :محيصة ،كانما بادر؛ لككنو حاض اًر في الكاقعة"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3
11
ِ
كجػر { :كجي َػر السػف ،كفيػو إرشػاد إلػى األد ،
كجػر ِّ
) ) "قكلو( :يريد الس ّف) ،أي :يريد رسكؿ هللا ( )مف قكلػوِّ } :
سناً أكالً"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3
يعني أنو ينبغي أف يتكمـ األكجر ّ
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ِبحػػر ٍّب {(َ ،)1فكتػ ِإَلػػي ِيـ رسػػكؿ ِ (ِ )فػػي َذلِػػؾَ ،فكتجػكا َلػػوِ :إنػػا ك ِ مػػا َقتْمنػػاهَ ،فَقػػاؿ رسػػكؿ ِ
َْ
َ َ َُ ُ
َ َُ ُ
َ َ ََ ُ
ََ َ ْ ْ َ ُ ُ
()2
( )لِحكِيص ػ َة ،كمح ِيص ػ َة ،كعجػ ِػد الػػرحم ِفَ } :ت ْحمِ ُالػػػو َف وَتسػ َػػت ِحُّقو َف َدـ صػ ِ
ػػاح ِب ُك ْـ {َ ،قػػاُلكا :ال ،
َ
َ َْ
َ َ
َْ
َ ُ َّ َ
َُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ( )م ْف عْندهَ ،فَب َع َث
وؿ َّ
ف َل ُك ْـ َي ُي ُ
اؿَ } :ف َت ْحم ُ
ود { َ ،قاُلكا :الَ ،ل ْي ُسكا ِب ُم ْسمم َ
يفَ } ،ف َوَد ُ
اه َر ُس ُ
َق َ
ِ ِ
ِ
َّار {(.)3
ِإَلْي ِي ْـ ِبم َائة َنا َق ٍّة َح َّتى أ ُْدخَم ْت َعَمْي ِي ُـ الد َ
أوالً :صورة المسألة:
لك أف رجبلً ُقتل عمداً في مكػاف معػيف كلػـ يعػرؼ قاتمػو ،فتجػ
أصػػحا

المكػػاف الػػذي كجػػد فيػػو القتيػػل ،فيػػل األثػػر المترتػ

فػي ىػذه الحػاؿ القسػامة عمػى

عمػػى القسػػامة فػػي دعػػكأ القتػػل العمػػد

القصاص أـ الدية؟
ثانياً :تحرير محل النزاع:
اتفق القائمكف( )4بمشركعية القسامة مف الفقياء عمى أنو "إذا ادعى الكلي عمى رجػل مػف غيػر
أىل المحمة ،فقد أجرأىـ كال شيء عمػييـ"( ،)5كاتفقػكا عمػى أنػو ال فػرؽ جػيف الييػكد كسػائر المشػركيف

إذا كجػد مسػمـ مقتػػكؿ جػيف ظيػرانييـ فػي أف القسػػامة كاجبػة( ،)6كاتفقػكا عمػى كجػػك الديػة بالقسػػامة

1
إمػػا أف ُيعط ػكا ديػػة صػػاحبكـ
إمػػا أف َيػ ُػد ْكا { -بفػػتح اليػػاء كضػ ِّػـ الػػداؿ المخّففػػة -مػػف الديػػة ،يعنػػيّ :
) ) "قكلػػوّ } :
كي ْعَم ُم ػكا بحػػر مػػف هللا كرسػػكلو ،كالضػػميراف لمييػػكد؛ أي :ييػػكد خيجػػر الػػذيف ُكجػػد القتيػػل
المقتػػكؿ ،كامػػا أف ُي ْخَجػػركا ُ

فييـ"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])40/3

2
ألنا لـ نشاىده كانما نقكؿ بالظف"[ .التعميق الممجد لممكنكي(.])42/3
) ) "أيّ :
) )3مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني ،كتا الديات ،با القسامة ( ،)234حديث رقـ ( ،)681صحيح
ُمَن ِائػ ِػو ( ،)75/9حػػديث رقػػـ (،)7192
الجخ ػاري ،كتػػا األحكػػاـ ،بػػا  :كتػػا الحػػاكـ إلػػى عمالػػو كالقاضػػي إلػػى أ َ
صحيح مسمـ ،كتا القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،با  :القسامة ( ،)1294/3حديث رقـ (.)1669

) )4ذى جميكر الصػحابة كالتػابعيف كأصػحا المػذاى األربعػة كغيػرىـ إلػى أف القسػامة مشػركعة ،كذىػ
اجف عجد العزيػز فػي ركايػة عنػو ،كسػميماف جػف يسػار ،كأجػك ِقبلََبػة عجػد هللا جػف زيػد ،كسػالـ جػف عجػد هللا ،كاجػراىيـ جػف
كم ْسمِ ُـ جف خالد ،إلى عدـ األخذ بالقسامة ،كعدـ كجك العمل جيا؛ ألنيا مخالفة ألصكؿ
ُعَمي َة ،كاْل َح َك ُـ جف عتيبةُ ،

عمػر

الشرع المجمع عمى صحتيا ،قاؿ سميماف جف خم الباجي في حديثو عف القسامة" :كقد اتفق العمماء عمػى صػحة
ِِ
يف ِمم ْػف كقػػع االتفػػاؽ كاإلجمػػاع عمػى مخالفتػػو فػػي ذلػػؾ".
الحكػـ جيػػا فػػي الػدماء ،إال مػػا يػػركأ عػػف قػكـ مػػف اْل ُمتََقػ ّػدم َ
[انظر :جدائع الصنائع لمكاساني( ،)286/7جداية المجتيد الجػف رشػد( ،)210/4الحػاكي الكجيػر لممػاكردي(،)3/13
المغني الجف قدامة( ،)487/8المنتقى شرح المكطأ لمباجي( ،)54/7نيل األكطار لمشككاني(.])46/7

) )5اإلقناع في مسائل اإلجماع الجف القطاف(.)297/2

6
ػازةَ( ،)162/8حاشػػية العػػدكي( ،)291/2األـ لمشػػافعي( ،)97/6الكػػافي الجػػف
) ) انظػػر :المحػػيه الجرىػػاني الجػػف َمػ َ

قدامة(.)45/4
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()1
تمفكا في األثر المترت
اخ ُ
في القتل الخطأ كشبو العمد  ،ك ْ

القصاص أـ الدية؟

عمى القسامة في القتػل العمػد ،ىػل ىػك

ثالثاً :سبب االخت ؼ:
يرجع سج

اختبلفيـ إلى:

 -1ى ػػل القس ػػامة جين ػػة قكي ػػة يص ػػمح أف يثج ػػت جي ػػا القص ػػاص( ،)2أـ أف ىنال ػػؾ ش ػػجية ف ػػي ثج ػػكت
القصاص جيا ،فيسقه كتج

الدية.

 -2التعارض جيف ظاىر األحاديث الكاردة فيما تكجبو القسامة؛ حيػث كردت أحاديػث تكجػ
بالقسامة ،جينما كردت أحاديث أخرأ تدؿ عمى ثجكت القصاص بالقسامة.

رابعاً :مذاىب الالقياء:

المػػػػػذىب األوؿ :ذى ػ ػ

القصاص جيا.

المذىب الثاني :ذى

بالقسامة.

خامساً :اختيار اإلماـ

الحنفيػ ػػة
المالكية

()3

()5

كالشػ ػػافعية

كالشافعي

()6

()4

الديػة

إلػ ػػى أنػ ػػو يثجػ ػػت بالقسػ ػػامة الديػ ػػة ،كال يج ػ ػ

فػي القػديـ كالحناجمػة

()7

إلػى أنػو يجػ

القصػاص

بف الحسف:
األكؿ ،ككمػػا يفيػػـ مػػف

جػػاء اختيػػاره بمػػا يكاف ػق مذىبػػو الحنفػػي ،كمػػا ىػػك مفصػػل فػػي المػػذى
قكلػػو" :إنمػػا قػػاؿ ليػػـ رسػػكؿ هللا (َ } :)أت ْحمِ ُالػػو َف وَتسػ َػت ِحُّقو َف َدـ صػ ِ
ػاح ِب ُك ْـ { ،يعنػػي بالديػػة لػػيس
َ ْ
َ َ

) )1انظر :الػدر المختػار لمحصػفكي( ،)726الشػرح الكجيػر لمػدردير( ،)287/4ركضػة الطػالجيف لمنػككي(،)23/10
الكافي الجف قدامة(.)45/4

) )2انظر :نياية المحتاج لمرممي(.)396/7

) )3انظر :مختصر القدكري( ،)192المبسكط لمسرخسي( ،)114/26جػدائع الصػنائع لمكاسػاني( ،)286/7اليدايػة
لممرغيناني( ،)497/4تجييف الحقائق لمزيمعي(.)169/6

) )4انظ ػ ػػر :الح ػ ػػاكي الكجي ػ ػػر لمم ػ ػػاكردي( ،)33/13مني ػ ػػاج الط ػ ػػالجيف لمن ػ ػػككي( ،)289مغن ػ ػػي المحت ػ ػػاج لمخطيػ ػ ػ
الشربيني( ،)390/5نياية المحتاج لمرممي( ،)396/7حاشيتا قميكبي كعميرة(.)168/4

) )5انظر :المدكنة لمالؾ جف أنس( ،)649/4النكادر ك ِّ
الزيادات لمقيركاني( ،)163/14الجياف كالتحصيل الجػف رشػد
الجد( ،)453/15جداية المجتيد الجف رشد( ،)211/4الشرح الكجير لمدردير(.)287/4

) )6انظػ ػػر :الحػ ػػاكي الكجيػ ػػر لممػ ػػاكردي( ،)33/13منيػ ػػاج الطػ ػػالجيف لمنػ ػػككي( ،)289تحفػ ػػة المحتػ ػػاج الجػ ػػف حجػ ػػر
الييتمي( ،)54/9مغني المحتاج لمخطي الشربيني( ،)390/5حاشيتا قميكبي كعميرة( .)168/4قاؿ النػككي" :كاف
ِ
ػام ِة؟ ق ػكالف ،القػػديـ :نعػػـ،
اد َعػػى َقػ ْػتبلً عم ػداً كاْل ُمػػد َعى عميػػو ممػػف ُيْقتَػ ُػل جػػذلؾ القتيػػل ،فيػػل يج ػ القصػػاص باْلَق َسػ َ
ظير :ال ،فعمى الجديد تج ِ
الدَي ُة في ماؿ القاتل َحال ًة"[ .ركضة الطالجيف لمنككي(.])23/10
ّ
كالجديد األَ ْ َ ُ

) )7انظ ػػر :مختص ػػر الخرقػ ػي( ،)131-130/1المغن ػػي الج ػػف قدام ػػة( ،)499/8الش ػػرح الكجي ػػر عم ػػى م ػػتف المقن ػػع
لمجماعيمي( ،)39/10شرح منتيى اإلرادات لمجيكتي( ،)332/3كشاؼ القناع لمجيكتي(.)73/6
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َف َي ُػدوا
ِباْلَق َكِد ،كانمػا يػدؿ عمػى ذلػؾ أنػو إنمػا أراد الديػة دكف اْلَق َػكِد ،قكلػو فػي أكؿ الحػديثِ } :إ َّمػا أ ْ
صػ ِ
َف ُي ْؤَذُنػػػػوا ِب َحػ ْػػػر ٍّب { ،في ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى آخ ػػر الح ػػديث ،كى ػػك قكل ػػوَ } :ت ْحِم ُالػػػػو َف
ػػػاحَب ُك ْـَ ،وِا َّمػػػػا أ ْ
َ
ِ
ِ
َوَت ْس َتحُّقو َف َد َـ َصاح ِب ُك ْـ {؛ ألف الدـ قد ُيستَ َح لق بالدية كما ُي ْستَ َح لق ِباْلَق َكِد ،ألف النجي ( )لـ يقػل
لي ػػـ :تحمف ػػكف كتس ػػتحقكف دـ م ػ ِػف اد َع ْي ػػتُـ ،فيك ػػكف ى ػػذا عم ػػى اْلَق ػػكِد ،كانم ػػا ق ػػاؿ لي ػػـَ } :ت ْحمِ ُالػػػو َف
َ
ْ
َ
وَتسػ َػت ِحُّقو َف َدـ صػ ِ
ػاح ِب ُك ْـ { ،فننمػػا َع َنػػى بػػو تسػػتحقكف دـ صػػاحبكـ بالديػػة؛ ألف أكؿ الحػػديث يػػدؿ
َ ْ
َ َ
َف يػ ُػػدوا صػ ِ
َف ُي ْؤَذُنػػػوا ِب َح ْػػر ٍّب { ،كقػػد قػػاؿ عمػػر جػػف
ػػاحَب ُك ْـَ ،واِ َّمػػػا أ ْ
عمػػى ذلػػؾ ،كىػػك قكلػػوِ } :إ َّمػػا أ ْ َ
َ
الخطػػا ( :)اْلَقسػػام ُة تُ ِ
ه الػػد َـ فػػي أحاديػػث كثي ػرة ،فجيػػذا نأخػػذ ،كىػػك قػػكؿ
كجػ ُ اْل َعْقػ َػلَ ،كال تُ ِشػػي ُ
َ َ
()1
ِ
ِ
أجي حنيفة ،كالعامة مػف فقيائنػا"  ،كقػاؿ" :كاذا كجػد الرجػل َقتػيبلً فػي محّمػة قػكـ ،فعمػييـ أف ُيْقسػ َـ
ِ
الد َيػػة"( ،)2كقػػاؿ"َ :كاِذا ّادعػػى أىػػل
عممنػػا َقػػاتبلً ،ثػػـ يغرمػػكف ّ
قتمنػػا َكَال َ
مػػنيـ َخ ْم ُسػػك َف رج ػبلً ِبػػات َمػػا َ
اْلَقِتيل عمى بعض أىػل اْلمحمػة ال ِػذي كجػد َجػيف أظيػرىـَ ،فَقػاُلكا َقتمػو ف َػبلف عمػداً أَك خطػأً َفػ َذلِؾ ُكمػو
ِ
امة كالدية"(.)3
قس َ
َس َكاء َكفيو اْل َ
سادساً :أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية كالشافعية عمى أف القسامة تكج

الدية ،بالسنة كاألثر.

أوالً :السنة:
ػاؿ ِمػ ْػف ُك َج ػ َػرِاء َق ْك ِمػ ِػو ،أَف َع ْجػ َػد ِ ْجػ َػف َس ػ ْػي ٍل،
َ -1عػ ْػف َسػ ْػي ِل جػػف أَِجػػي َح ْث َمػ ػ َة ( ،)أَنػ ُػو أ ْ
َخ َجػ َػرهُ ِر َجػ ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخِج َر أَف َع ْج َد ِ ْج َف َس ْي ٍل َق ْد ُقِت َل،
ص ُةَ ،فأ ْ
َص َاج ُي َماَ ،فأُت َي ُم َحّي َ
ص َة َخ َر َجا إَلى َخ ْي َج َر م ْف َج ْيد أ َ
َك ُم َحّي َ
ط ِرَح ِفي َف ِق ٍ
اؿ :أ َْنتُ ْـ َق َتْمتُ ُمكهُ؟ َفَقاُلكاَ :ك ِ َما َق َتْم َناهُ ،ثُػـ أَْق َج َػل َحتػى َق ِػد َـ
َك ُ
ير ،أ َْك َع ْي ٍفَ ،فأَتَى َي ُي َ
كدَ ،فَق َ
ِِ
ِ
ِ
َخػكهُ أَ ْك َج ُػر ِم ْن ُػوَ ،ك َع ْج ُػد الػر ْح َم ِف ْج ُػف َس ْػي ٍل،
صػ ُةَ ،ك ُى َػك أ ُ
َعَمى َق ْكموَ ،ف َذ َك َر َذل َؾ َل ُي ْـ ،ثُـ أَْق َج َل ُى َك َك ُح َكّي َ
ِ
ِ
ِ ِ
َفػ َذ َى لِ َيػػتَ َكمـ ،ك ُىػػك ال ِػذي َكػ َ ِ
السػػفَ ،فػػتَ َكم َـ
َ
ػاؿ َل ُػو َرُسػ ُ
ػاف ج َخ ْي َجػ َػرَ ،فَقػ َ
ػكؿ (َ } :)كّبػْػر َكّبػْػر {ُ ،ي ِريػ ُػد ّ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُي ْؤَذُنػػػوا
َف َيػ ُػػدوا َصػػػاحَب ُك ْـَ ،واِ َّمػػػا أ ْ
ػكؿ (ِ } :)إ َّمػػػا أ ْ
ػاؿ َرُس ػ ُ
صػ ػ ُةَ ،فَق ػ َ
صػ ػ ُة ،ثُػػـ تَ َكم ػ َػـ ُم َحّي َ
ُح َكّي َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػكؿ ِ ()
ػاؿ َرُس ُ
كؿ ( )في َذل َؾَ ،ف َكتَُجكا َل ُو :إنا َك َمػا َق َتْم َنػاهَُ ،فَق َ
ب َحْر ٍّب {َ ،ف َكتَ َ إَل ْيي ْـ َرُس ُ
لِحكّيِصػ ػ َة ،كمحّيِصػ ػ َة ،ك َع ْج ػ ِػد ال ػػرحم ِفَ } :ت ْحمِ ُالػػػػو َف َوَتسػ َ ِ ُّ
ِِ
ػاؿ:
ػػػتحقو َف َد َـ َصػػػػاحب ُك ْـ {َ ،ق ػػاُلكا :الَ ،ق ػ َ
َ
َْ
ََُ َ
َُ َ
ِ
} َف َتحِمػػف َل ُكػػـ ييػػود { َ ،قػػاُلكا :الَ ،ليس ػكا ِبمسػ ِػم ِميفَ } ،فػػوداه رسػػوؿ َّ ِ
ػث
ّ (ِ )مػ ْػف ِعْنػ ِػدهَ ،فَب َعػ َ
ْ ُ ْ َُ ُ
ُْ ُْ َ
ََ ُ َ ُ ُ
ِ ِ
ِ
َّار {(.)4
ِإَلْي ِي ْـ ِبم َائة َنا َق ٍّة َح َّتى أ ُْدخَم ْت َعَمْي ِي ُـ الد َ

) )1مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)234
) )2األصل لمشيباني(.)474/4
) )3المرجع نفسو(.)479/4

) )4سجق تخريجو (ص.)114:
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الديػة دكف القصػاص؛ ألف قكلػو:

وجو الداللة :دؿ الحػديث بمفيكمػو عمػى أف القسػامة تكجػ
َف يُدوا ص ِ
َف ُي ْؤَذُنوا ِب َحْر ٍّب { ،معنػاه" :إف ثجػت القتػل عمػييـ بقسػامتكـ فنمػا أف
احَب ُك ْـَ ،وِا َّما أ ْ
} ِإ َّما أ ْ َ
َ
ِ
ِ
ض
َيُدكا صاحبكـ؛ أيَ :ي ْدَف ُعكا إلػيكـ د َيتَ ُػو ،كامػا أف ُي ْعمِ ُم َ
كنػا أنيػـ ُم ْمتَن ُعػك َف مػف التػزاـ أحكامنػا َفُي ْنػتََق ُ
عيدىـ كي ِ
ص ُيرك َف حرباً لنا ،كفيو دليل لمف يقكؿ الكاج بالقسامة الدية دكف القصاص"( ،)1فالنجي
ََ

( )خي ػػرىـ ج ػػيف دف ػػع الدي ػػة كب ػػيف نق ػػض الص ػػمح إذا ل ػػـ ي ػػدفعكىا ،كل ػػـ يتع ػػرض ل ػػذكر القص ػػاص
بالقسامة في الحديث ،جل قصره النجي ( )عمى دفع الدية.

ِ
ػاف ِفػي ىػ َذا سػن ٌة ِم ْػف رس ِ
ػكؿ ِ (َ ،)د َخ َػل َعَم ْي ِػو
 -2عف أجي قبلبة عجد هللا جػف زيػد قػاؿ"َ :كَق ْػد َك َ
َُ
َ ُ
َنَفػ ٌػر ِمػ َػف األَْنصػ ِ
ػارَ ،فتَ َحػػدثُكا ِع ْنػ َػدهَُ ،ف َخػ َػرَج َرُجػ ٌػل ِمػ ْػن ُي ْـ َجػ ْػي َف أ َْيػ ِػدي ِي ْـ َفُقِتػ َػلَ ،ف َخ َرُج ػكا َب ْعػ َػدهَُ ،ف ػِن َذا ُىػ ْػـ
َ
)
2
(
ِ
ِ ِ
ػاحِج ِيـ يتَ َشػػح ُ ِ
ِ
ِبصػ ِ
ِ
ػاف
صػػاحُج َنا َكػ َ
ْ َ
ه فػػي الػػدـَِ ،ف َر َج ُع ػكا إَلػػى َرُسػػكؿ (َ )فَقػػاُلكاَ :يػػا َرُسػ َ
ػكؿ َ ،
َ
ِ
ِ
ِ
تَحد َث معناَ ،فخرج جيف أَيديناَ ،فِن َذا نحف ِبو يتَ َشح ُ ِ
ػاؿِ } :ب َم ْػف
َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ
َُْ َ
َ
ػكؿ (َ )فَق َ
ه في الػدـَِ ،ف َخ َػرَج َرُس ُ
اليي ِ
ِ
اؿ } :آْن ُت ْـ
َت ُ
الي ُي َ
كد َف َد َع ُ
ظُّنو َف ،أ َْو َم ْف َتَر ْو َف َقَتَم ُو { َقاُلكاَ :ن َرأ أَف َ
اى ْـَ ،فَق َ
كد َق َتَم ْت ُوَ ،فأ َْرَس َل إَلى َ ُ
َقَتْم ُتـ ى َذا { َقاُلكا :الََ ،قػاؿ } :أ ََتر َضو َف َن ْالل(َ )3خم ِس ِ
الي ُي ِ
ػوه { َفَقػاُلكاَ :مػا ُي َبػاُلك َف
ْ َ
ْ َ
ْ ْ
ػود َمػا َقَتُم ُ
يف م َػف َ
َ
َ
)
4
(
أَف يْقُتُمكنا أَجم ِعيف ،ثُـ ينتَِفُمكف َ ،قاؿ } :أَ َف َتس َت ِحُّقو َف ِّ
الدَي َة ِبأَْيم ِ
يف ِمْن ُك ْـ { َقاُلكاَ :مػا ُكنػا
َْ َ
اف َخ ْم ِس َ
ْ َ َ َْ َ
ْ
َ
َ
ِ ِ ِ ()5
لِ َن ْحمِ َ َ ،ف َكَداهُ ِم ْف ع ْنده" .

ِ
"كانػ ِ
ػت اْلَقسػ ِ
ِ
ػؾ أَف َرُجػبلً
ػاؿَ َ :
ػام ُة فػػي الػػد ِـ َيػ ْػكَـ َخ ْي َجػ َػرَ ،كَذلػ َ
َ -3عػ ْػف َع ْجػػد الػػر ْح َم ِف جػػف عػػكؼ (َ ،)قػ َ
َ َ
ِ
ػار ِمػػف أَصػػحا ِ النِجػ ِػي (ُ )ف ِق ػد تَحػػت الميػ ِػلَ ،فجػػاء ِت األ َْنصػػارَ ،فَقػػاُلكاِ :إف صػ ِ
ػاح َج َنا
َ ْ َ ْ
َ ُ
صػ ِ ْ ْ َ
َ
مػ َػف األ َْن َ
َ َ
ّ
يتشح ُ ِ ِ ِ
ِ
ػكؿ ِ (:)
ََ َ
ػاؿَ } :ت ْع ِرُفػو َف َقاتَم ُ
َف َق َتَم ْت ُػو اْل َي ُي ُ
ػو { َقػاُلكا :الِ ،إال أ ْ
ػاؿ َرُس ُ
ػكدَ ،فَق َ
ه في َدمػوَ ،فَق َ
اَّلل جيد أَيم ِان ِيـُ ،ث َّـ ُخ ُذوا ِمْنيـ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
الدَي َة {َ ،فَف َعُمكا"(.)6
} ْ
اخ َت ُاروا مْن ُي ْـ َخ ْم ِس َ
يف َر ُج ً َفَي ْحم ُالو َف ب َّ َ ْ َ ْ َ ْ
ُُ
وجو الداللة :دؿ الحديثاف السابقاف بمنطكقيما الصريح عمى أف القسامة تكج

الدية.

) )1المنياج شرح صحيح مسمـ جف الحجاج لمنككي(.)153-152/11
) )2يتَ َشح ُ ِ
ط ِر ُ َفَيتَ َمرغُ ِفي َد ِم ِو"[ .فتح الباري الجف حجر(.])233/12
ضَ
َيَ" :ي ْ
َ
ه في الد ِـ أ ْ
3
ِ
ِ
جيا[ .انظر :عمػدة
امة نفبلً؛ ألَف اْلقصاص ينفى َ
قس َ
) ) َنْف َل أي :حم  ،كأصل النْفل :النْفيَ ،كسميت اْلَيميف في اْل َ
القاري لمعيني(.])63/24
4
يحمفك َف[ .انظر :عمدة القاري لمعيني(.])63/24
) ) َي ْنتَِفُمك َف أَيُ :
) )5صحيح الجخاري ،كتا الديات ،با  :القسامة ( ،)9/9حديث رقـ (.)6899

) )6كش األستار لمييثمي ،كتا الديات ،با  :القسامة ( ،)209/2حػديث رقػـ ( ،)1535إسػناده ضػعي ؛ ألف
نكػػر الحػ ِ
ِ
ػديث[ .انظػػر :التػػاريخ الكجيػػر لمجخػػاري( ،)369/5الكامػػل فػػي ضػػعفاء
فيػػو عجػػد الػػرحمف جػػف َيػػام َ
يف كىػػك ُم َ ُ
الرجاؿ الجف عدي( ،)512/5ديكاف الضعفاء كالمترككيف لمذىجي(.])246
117

ٍ
كن ػ َة َزْك ِج النِج ػ ِي (َ ،)عػ ْػف
كمػ ْػكَلى َم ْي ُم َ
 -4عػػف أجػػي َس ػَم َم َة جػػف عجػػد الػػرحمف ،كسػػميماف جػػف َي َسػػارَ ،
ّ
ِ
رج ٍل ِم ْف أَصحا ِ رس ِ
كؿ هللاِ (ِ )م َف ْاأل َْنص ِ
ام َة َعَمى َما َكاَن ْت
ػار } أ َّ
َُ
َف َر ُس َ
وؿ هللا ( )أَ َقَّر اْلَق َس َ
َ
ْ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاس م َػف ْاألَ ْن َص ِ
يػل َّاد َع ْػوُه َعَمػى
ػار فػي َقت ٍّ
ػوؿ هللا (َ )ب ْػي َف َن ٍّ
َعَمْيو في اْل َجاىمَّيػةَ ،وَق َضػى ب َيػا َر ُس ُ
اْلَي ُي ِ
ود {(.)1
وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمفيكمػػو عمػػى أف القسػػامة تكج ػ

الديػػة؛ ألف النجػػي أقػػر القسػػامة

عمى ما كانت عميو في الجاىمية ،كحقيقتيا أف يقسـ مف أكلياء الػدـ خمسػكف نفػ اًر عمػى اسػتحقاقيـ

دـ صػػاحجيـ إذا كجػػدكه قتػػيبلً جػػيف قػػكـ كلػػـ ُيعػػرؼ قاتمػػو ،فػػنف لػػـ يككنػكا خمسػػيف أقسػػـ المكجػػكدكف
خمسيف يميناً ،كال يككف فييـ صجي كال امرأة كال مجنكف كال عجد ،أك يقسـ جيا المتيمكف عمى نفػي
القتل عنيـ ،فنف حم

المدعكف استحقكا الدية كاف حم

المتيمكف لـ تمزميـ الدية(.)2

ِ ِ
ِ َّ
ِ َّ
ام ِة ِبَق َوٍّد {(.)3
 -5عف َم ْك ُحكؿ الشامي } أ َّ
وؿ هللا َصمى ُ
َف َر ُس َ
هللا َعَمْيو َو َسم َـ َل ْـ َي ْقض في اْلَق َس َ
وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمفيكمػػو عمػػى أف القسػػامة تكج ػ الديػػة؛ ألنػػو ظػػاىر فػػي سػػقكط
القصاص.
 -6عػػف أَِجػػي سػ ِػع ٍيد الخػػدري ( ،)أَف َقِتػػيبلً ك ِجػ َػد َجػ ْػي َف َحيػ ْػي ِفَ } ،فػأَمَر َّ
ػاس ِإَلػػى
ػي ( )أ ْ
الن ِبػ ُّ
َف ُيَقػ َ
َ
ُ
َ
ػكؿ ِ
أَِي ِيما أَ ْقربَ ،فو ِجد أَ ْقرب ِإَلى أ ِ
ٍِ ِ
ِِ
ظر ِإَلى ِشج ِر رس ِ
َ
ّ َ َُ ُ َ ََ
اؿ أَُجك َسعيدَ :كأَّني أ َْن ُ ُ
َحد اْل َحَّيْي ِف بشْب ٍّر َ -ق َ
ْ َُ
()4
(َ ،- )فأَْلَقى ِدَي َت ُو َعَمْي ِي ْـ { .
وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أف القسامة تكج

) )1صػ ػػحيح مسػ ػػمـ ،كتػ ػػا
(.)1670

الدية.

القسػ ػػامة كالمحػ ػػاربيف كالقصػ ػػاص كالػ ػػديات ،بػ ػػا  :القسػ ػػامة ( ،)1295/3حػ ػػديث رقػ ػػـ

) )2انظر :صحيح مسمـ ،شرح دمحم فؤاد عجد الباقي( ،)1295/3نيل األكطار لمشككاني(.)45/7

) )3السنف الكجػرأ لمجييقػي ،كتػا القسػامة ،بػا  :تػرؾ اْلَق َػكِد بالقسػامة ( ،)222/8حػديث رقػـ ( ،)16465إسػناده
ضعي ؛ ألنو مرسل ،كألف فيو مكحكؿ الشامي كىك مدلس مف الطبقة الثالثة كلـ يصرح بالسماع[ .انظػر :تعريػ
أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])46

) )4مسػػند أجػػي داكد الطيالسػػي( ،)648/3حػػديث رقػػـ ( ،)2309السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا
ركي في القتيل يكجد جيف قريتيف كال ي ِ
ص لح ( ،)217/8حديث رقـ ( ،)16453إسناده ضػعي ؛ ألف فيػو إسػماعيل
َ
اجػػف خميفػػة أجػػك إسػرائيل المبلئػػي كىػػك ضػػعي كمػػدلس مػػف الطبقػػة الخامسػػة كلػػـ يصػػرح بالسػػماع ،كفيػػو عطيػػة جػػف
القسػػامة ،بػػا  :مػػا

سػعد العػػكفي كىػػك ضػػعي

كمػػدلس مػػف الطبقػػة الرابعػػة كلػػـ يصػػرح بالسػػماع[ .انظػػر عمػػى الترتيػ  :التػػاريخ الكجيػػر

لمجخػ ػػاري( ،)198/1(،)346/1الضػ ػػعفاء لمعقيمػ ػػي( ،)359/3(،)75/1الكامػ ػػل فػ ػػي ضػ ػػعفاء الرجػ ػػاؿ الجػ ػػف عػ ػػدي

( ،)84/7(،)467/1تعري

أىل التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])50(،)52
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ثانياً :اآلثار:

ِ ِ ِ
َعمِم َت أَف رسكؿ ِ ( )أََق َ ِ
ػام ِة؟
َُ َ
 -1عف َم ْع َم ِر جف راشدَ ،ق َ
اؿُ" :قْم ُت ل ُع َج ْيد ْج ِف ُع َم َر :أ َ ْ
ػاد باْلَق َس َ
ػتَ :ف َك ْي ػ ػ َ تَ ْجتَ ِرُئػ ػػك َف َعَم ْي َيػ ػػا؟
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ػ ُ
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ػ ُ
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ػ ُ
ػتَ :ف ُع َمػ ػ ُػر؟ َقػ ػ َ
ػتَ :ف ػ ػأَُجك َب ْكػ ػ ٍػر؟ َقػ ػ َ
َقػ ػ َ

َف َس َك ْت .)1("...
وجػػو الداللػػةَ :نَفػى عجيػػد هللا جػػف عمػػر أف يكػػكف رسػػكؿ هللا ( )كأجػػك بكػػر كعمػػر –رضػػي هللا
عنيما -أقادكا بالقسامة ،كىذا دليل عمى أف القسامة تكج الدية دكف القصاص.
َ -2قاؿ ُعمر ْج ُف اْل َخطا ِ " :اْلَقسام ُة تُ ِ
ه
كج ُ اْل َعْق َلَ ،كَال تُ ِشي ُ
َ َُ
َ َ
وجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو الصريح عمى أف القسامة تكج
()2

الد َـ"(.)3

الدية.

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية كالحناجمة عمى أف القسػامة تكجػ

القصػاص فػي العمػد،

بالسنة كاألثر.
أوالً :السنة:
يج" ،أَف محِّيص ػ َة ْجػ َػف مسػػع ٍ
كدَ ،ك َع ْجػ َػد هللاِ ْجػ َػف َسػ ْػي ٍل،
 -1عػػف َسػ ْػي ِل ْجػ ِػف أَِجػػي َح ْث َم ػ َةَ ،كَرِافػ ِػع ْجػ ِػف َخػ ِػد ٍ
َْ ُ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ْان َ ِ
ػاء أَ ُخػػكهُ َع ْجػ ُػد
طَمَقػػا ق َجػ َػل َخ ْي َجػ َػرَ ،فتََفرَقػػا فػػي الن ْخػ ِػلَ ،فُقتػ َػل َع ْجػ ُػد هللا ْجػ ُػف َسػ ْػي ٍلَ ،فػػات َي ُمكا اْل َي ُيػ َ
ػكدَ ،ف َجػ َ
الػرحم ِف ،كاج َنػػا ع ِم ِػو حكيِصػ ُة ،كمحيِصػ ُة ِإَلػى النِجػ ِػي (َ ،)فػػتَ َكمـ عجػد الػػرحم ِف ِفػػي أَم ِػر أ ِ
َخيػ ِػوَ ،ك ُىػ َػك
ْ
َ َُْ ْ َ
ْ َ َ ْ َ ّ َُّ َ َ ُ َّ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاؿ } :لَِيْبػ َػدأ ْاأل َْكَبػ ُػر {َ ،فتَ َكم َمػػا ِفػػي أ َْمػ ِػر
ػكؿ هللا (َ } :)كّبػ ِػر اْل ُكْبػ َػر { ،أ َْك َقػ َ
ػاؿ َرُسػ ُ
َصػ َػغ ُر مػ ْػن ُي ْـَ ،فَقػ َ
أْ
ِِ ِ
ػكؿ هللاِ (َ } :)ي ْق ِسػ ُػـ َخ ْم ُسػػو َف ِم ػْن ُك ْـ َعَمػػى َر ُجػ ٍّػل ِم ػْن ُي ْـَ ،فُيػ ْػد َف ُع ِبُرَّم ِتػ ِػو(،{ )4
ػاؿ َرُسػ ُ
صػػاحجي َماَ ،فَقػ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ود ِبأَْيم ِ
ػكؿ
اف َخ ْمس َ
يف مْن ُي ْـ {َ ،قػاُلكاَ :يػا َرُس َ
َقاُلكا :أ َْمٌر َل ْـ َن ْش َي ْدهَُ ،ك ْي َ َن ْحم ُ ؟ َق َ
اؿَ } :ف ُتْب ِرُئ ُك ْـ َي ُي ُ َ
ِ
كؿ هللاِ (ِ )م ْف ِقَجمِ ِو"(.)5
اؿَ :ف َكَداهُ َرُس ُ
هللاَ ،ق ْكٌـ ُكف ٌار؟ َق َ
) )1مصػػن

عجػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني ،كتػػا

العقػػكؿ ،بػػا  :القسػػامة ( ،)37/10حػػديث رقػػـ ( ،)18276الحػػديث

) )3مصػػن

عجػػد ال ػػرزاؽ الصػػنعاني ،كت ػػا

العقػػكؿ ،ب ػػا  :القسػػامة ( ،)41/10ح ػػديث رق ػػـ ( ،)18286الس ػػنف

مكقكؼ عمى التابعي عجيد هللا جف عمر.
) )2أَي :تُؤخ ُذ ِجيا ِ
ِ
ِ
ِ
ػث تُ ْي ِػد ُره ك تُْب ِطُم ُػو َحتػى َال َي ِجػ َ ِفي ِػو
ؾ الدـ ْأرسػاً ِب َح ْي ُ
َْ َ ّ
صَ ،ي ْعني َال تُ ْيم ُ
الدَي ُة َكَال ُي ْؤ َخ ُذ ِج َيا القصا ُ
َشػػيء ِمػػف ِ
الدَيػ ِػة[ .انظػػر :غري ػ الحػػديث إلج ػراىيـ الحربػػي( ،)1152/3غري ػ الحػػديث الجػػف الجػػكزي(،)572/1
ٌْ َ ّ
لساف العر الجف منظكر(.])338/7
الكجرأ لمجييقي ،كتا القسامة ،با  :ترؾ اْلَق َكِد بالقسامة ( ،)222/8تحت رقـ ( ،)16463الحديث مكقكؼ عمى
الصحاجي عمر جف الخطا  ،كاسناده ضعي ؛ ألنو منقطع.
4
ه ِب ِػو َمػ ْػف َعَم ْيػ ِػو اْلَق َػكُدَ ،كُي َسػػم ُـ ِفيػ ِػو ِإَلػػى َكلِ ِػي اْلَقِتيػ ِػل[ .انظػػر :المنيػػاج
)) ل
الرمػ ُة :اْل َح ْجػ ُػل َكاْل ُمػ َػرُاد ُىَنػا اْل َح ْجػ ُػل الػ ِػذي ُيػ ْػرَب ُ
ّ
شرح صحيح مسمـ جف الحجاج لمنككي(.])149/11
) )5صػ ػػحيح مسػ ػػمـ ،كتػ ػػا

القسػ ػػامة كالمحػ ػػاربيف كالقصػ ػػاص كالػ ػػديات ،بػ ػػا

(.)1669
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القسػ ػػامة ( ،)1292/3حػ ػػديث رقػ ػػـ

وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمنطكقػػو الصػريح عمػػى أنػو يثجػػت القصػػاص بالقسػػامة؛ ألنػػو نػػص
عمػػى أف الجػػاني ُي َسػػم ُـ إلػػى أكليػػاء القتيػػل بحجمػػو الػػذي شػػد بػػو لػػئبل ييػػر كذلػػؾ ليقػػتص منػػو ،قػػاؿ
النككي" :كفي ىذا دليل لمف قاؿ إف القسامة يثجت فييا القصاص"( ،)1كقاؿ اجف دقيػق العيػد  -دمحم
اجػػف عمػػي جػػف كى ػ " :-قكلػػوُ } :يػ ْػد َف ُع ِبُرَّم ِتػ ِػو { ُي ْسػػتَ ْع َم ُل فػػي دفػػع القاتػػل لؤلكليػػاء لمقتػػل ،كلػػك أف
الكاج الدية لبعد استعماؿ ىذا المفظ فييا ،كىك في استعمالو في تسميـ القاتل أظير"(.)2
 -2قكل ػػو ( )ألكليػ ػاء ال ػػدـ ف ػػي قت ػػل خيج ػػر ال ػػذي ل ػػـ يع ػػرؼ قاتم ػػوَ } :أت ْحمِ ُالػػػو َف َوَتسػ َػػت ِحُّقو َف َد َـ
()3
ػاحب ُكـ أَو َقػ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
ػاتَم ُك ْـ {(،)4
ػاح ِب ُك ْـ {  ،كجػاء فػي ركايػة } :أ ََت ْحم ُالػو َف َخ ْم ِس َ
ػيف َيمينػاً َف َت ْس َػتحُّقو َف َص َ ْ ْ
َ
()5
كفي ركاية } :أ ََتس َت ِحُّقو َف َق ِتيَم ُكـ  -أَو َقاؿ :ص ِ
ػاحَب ُك ْـ ِ -بأَْيم ِ
ػيف ِمػْن ُك ْـ {  ،كفػي ركايػة:
ػاف َخ ْم ِس َ
ْ
ْ َ َ
ْ
َ
()6
ِ
ِ
ِ
يف َي ِميناًُ ،ث َّـ ُن َسّمِ ُم ُو ِإَلْي ُك ْـ { .
} ُت َس ُّمو َف َقاتَم ُك ْـُ ،ث َّـ َت ْحم ُالو َف َعَمْيو َخ ْم ِس َ

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصػريح عمػى أنػو يثجػت القصػاص بالقسػامة ،قػاؿ سػميماف
اجف خم الباجي" :قكلػو ( } :)وَتس َػت ِحُّقو َف َدـ ص ِ
ػاح ِب ُك ْـ {َ ،ف َػنص عمػى أف اْل ُم ْسػتَ َحق ىػك الػدـ،
َ ْ
َ َ
()7
كال خبلؼ أنو أظيػر فػي القصػاص"  ،كقػاؿ اجػف قدامػة المقدسػي" :أراد دـ القاتػل؛ ألف دـ القتيػل
ثاجت ليـ قجل اليميف"(.)8

 -3عػػف عمػ ِػرك جػ ِػف ُشػػعي ٍ  ،عػ ْػف رسػ ِ
ػكؿ ِ ( :)أَنػ ُػو } َق َتػ ِ
ػام ِة َر ُجػ ً ِمػ ْػف َبِنػػي َن ْصػ ِػر ْبػ ِػف
َْ
َْ ْ
َ
ػل باْلَق َسػ َ
َ َُ
َمالِ ٍّؾ .)9({...

وجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى أنو يثجت القصاص بالقسامة.

ِ
اس ِم ْػف أَصػحا ِ رس ِ
اف ْج ِف َيس ٍارَ ،ع ْف أ َُن ٍ
ػكؿ هللاِ (،)
 -4عف أَِجي َسَم َم َة ْج ِف َع ْجد الر ْح َم ِفَ ،ك ُسَم ْي َم َ
ْ َ َُ
َ
اىمِيػ ِػة َقسػػام َة الػػدـَِ } ،فأَ َقَّرىػػا رسػػوؿ ِ
أَف اْلَقسػػام َة َكانػت ِفػػي اْلج ِ
هللا (َ )عَمػػى َمػػا َكاَنػ ْػت َعَمْيػ ِػو ِفػػي
َ َ َْ
َ
َ َُ ُ
َ َ
) )1المنياج شرح صحيح مسمـ جف الحجاج لمنككي(.)149/11
) )2إحكاـ األحكاـ الجف دقيق العيد(.)223/2
) )3سجق تخريجو (ص.)114:
) )4صحيح مسمـ ،كتا

) )5صحيح الجخاري ،كتا
) )6سػػنف الػػدارمي ،كتػػا

القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،با
األد  ،با

القسامة ( ،)1291/3حديث رقـ ()1669

إكراـ الكجير كيجدأ األكجر بالكبلـ كالسؤاؿ ( ،)34/8حديث رقـ ()6142

الػػديات ،بػػا  :فػػي القسػػامة ( ،)1519/3حػػديث رقػػـ ( ،)2398إسػػناده حسػػف؛ ألف فيػػو

دمحم جف إسحاؽ جف يسار كىك صدكؽ[ .انظر :تقري
) )7المنتقى شرح المكطأ لمباجي(.)54/7

التيذي

الجف حجر(.])467

) )8المغني الجف قدامة(.)500/8
) )9سػنف أجػي داكد ،كتػا

الػػديات ،بػا  :القتػل بالقسػامة ( ،)178/4حػػديث رقػـ ( ،)4522إسػناده ضػعي ؛ ألنػػو

منقطع ،كألف فيو الكليد جف مسمـ الدمشقي كىك مدلس مف الطبقة الرابعة كلـ يصرح بالسماع[ .انظر :تعريػ
التقديس بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.])51
121

أىػل

اىمَِّي ِة ،وَق َضى ِبيا رسوؿ ِ
اْلج ِ
اس ِم َف ْاألَ ْن َص ِار ِم ْف َبِني َح ِارَث َة ِفي َدـٍّ َّاد َع ْوُه َعَمى
هللا (َ )بْي َف أَُن ٍّ
َ
َ
َ َُ ُ
()1
اْلَي ُي ِ
ود { .
وجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بمفيكمػػو عمػػى أف القصػػاص يج ػ

بالقسػػامة؛ ألف إضػػافة قسػػامة

الجاىمية إلى الدـ دليل عمى أنػو كػاف يحكػـ جيػا بالقصػاص ،كقػد أقرىػا النجػي ( )عمػى مػا كانػت

عميو.

ثانياً :اآلثار:

ِ
ِ
الع ِزي ِػز أ َْج َػرَز سػ ِػر َيرهُ َي ْكمػاً لِمن ِ
ػاس ،ثُػػـ
عػف أجػي قبلبػػة  -عجػد هللا جػف زيػػد " :-أَف ُع َم َػر ْج َػف َع ْجػػد َ
َ
َليـ َفدخُمكاَ ،فَقػاؿ :مػا تُقكُلػكف ِفػي الَقس ِ
ػاد ِج َيػا
ػام ُة الَق َػكُد ِج َيػا َح ٌّ
َ َ َ َ
ُْ َ َ
ػقَ ،كَق ْػد أََق َ
ػاؿَ :نُق ُ
ػامة؟ َق َ
ػكؿ :الَق َس َ
َ َ

-1
أَِذ َف
اء(.)3("... )2
ُ
الخَمَف ُ

 -2عف َخ ِار َجة جف َزْيِد ْج ِف ثَاِج ٍت ،أَف َرُجبلً ِم َػف ْاأل َْنص ِ
ض َػرَب ُو ِب ُش ْػكَب ٍق
اف َرُجػبلً َ
ػار َقتَ َػل َك ُى َػك َس ْػك َر ُ
َ
ػكؿ هللاِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ط ٌخ أَك َشِج ِ
ػاس يكمئػذ م ْػف أَصػحا ِ رس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َكَل ْـ َي ُك ْف َعَمى َذل َؾ َجّي َن ٌة َقاط َع ٌة ،إال َل ْ ْ
ْ َ َُ
يو َذل َؾَ ،كفي الن َ ْ َ
ِ ِ
ِ
َف يحمِػ كَالةُ اْلمْقتُ ِ
ِ
ِ
ػكؿ َكَيْقُتُمػكا أ َْك
صػىَ ،ك َمػا ْ
اخ َتَمػ َ ا ْث َنػاف م ْػن ُي ْـ أ ْ َ ْ َ ُ
َ
(َ ،)كم ْف ُفَق َياء الناس َما َال ُي ْح َ
يسػػتَحيكاَ ،فحَمُف ػكا خم ِسػػيف ي ِمين ػاً كَق َتُم ػكا  ،)5("...كجػػاء ف ػػي ركايػػة عػػف خ ِارجػػة جػػف زيػ ِػد جػػف ثَاِج ػ ٍ
ػت
َ
َْ
َْ َ َ
َْ ُْ
َ
َ
ِ
آخ َر ِم َف ْاأل َْنص ِار ِم ْف َجِني النج ِ
ْاأل َْن ِ
ػار ِفػي
اف َرُجبلً َ
ص ِار َك ُى َك َس ْك َر ُ
َ
صار ّي ،قاؿَ" :قتَ َل َرُج ٌل م َف ْاأل َْن َ
َ
ِ
ضرَب ُو َب ل
اجتَ َم َع
كب ِقَ ،حتى َق َتَم ُوَ ،كَل ْـ َي ُك ْف َعَمى َذلِ َؾ َش َي َادةٌ ِإال َل ْ
اؿَ :ف ْ
الش َ
َع ْيد ُم َع ِاكَي َةَ َ ،
ط ٌخ َك ُش ْج َي ٌةَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
َأرْي الن ِ
ػاؿ َخ ِار َجػ ُة ا ْج ُػف َزْي ٍػدَ :ف َرِك ْج َنػا ِإَلػى
اس َعَمى أ ْ
َف َي ْحم َ ُكَالةُ اْل َمْقتُكؿ ،ثُـ ُي َسم ُـ إَل ْيي ْـَ ،ف َيْقُتُمػكهَُ ،فَق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
م َع ِاكَي َة َ ،فَقصص َنا َعَم ْيػو اْلقصػ َة َ ،ف َكتَػ َ م َع ِاكَيػ ُة ِإَلػى سػعيد ْج ِػف اْل َع ِ
ػاف َمػا َذ َك ْرَنػا َل ُػو َحّقػاً
ػاص ِإ ْف َك َ
َ ْ
َ
ُ
ُ
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُي َحّمَف َنا َعَمى اْلَقاتل ،ثُـ ُي َسّم َم ُو إَل ْي َنا . "...
أْ
()4

) )1مسػند أحمػػد ( ،)375/5حػديث رقػػـ ( ،)23179السػنف الكجػػرأ لمجييقػي ،كتػػا
كالجداية فييا مع الم ْػك ِث بأيمػاف المػدعي ( ،)212/8حػديث رقػـ ( ،)16443إسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو الحجػاج جػف
أرطأة كىك صدكؽ كثير الخطأ[ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])152
القسػامة ،بػػا  :أصػل القسػػامة

) )2المراد بالخمفاء :معاكية كعجػد هللا جػف الزبيػر كعجػد الممػؾ جػف مػركاف ،لكػف عجػد الممػؾ أقػاد جيػا ثػـ نػدـ[ .انظػر:
فتح الباري الجف حجر(.])240/12

) )3صحيح الجخاري ،كتا

الديات ،با  :القسامة ( ،)9/9تحت رقـ (.)6899

) )4ل
الخّب ِاز"[ .لساف العر الجف منظكر( ،)485/2تاج العركس لمحسيني(.])490/25
شب ُة َ
كبق بالض ّـَِ :خ َ
"الش َ
) )5السػػنف الكجػػرأ لمجييقػػي ،كتػػا القسػػامة ،بػػا  :مػػا جػػاء فػػي القتػػل بالقسػػامة ( ،)219/8تحػػت رقػػـ (،)16459
الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي خارجػػة جػػف زيػػد ،كفػػي إسػػناده عجػػد الػػرحمف جػػف أجػػي الزنػػاد كىػػك ضػػعي [ .انظػػر:
الضعفاء لمعقيمي( ،)340/2الجرح كالتعديل لمرازي( ،)252/5الكامل في ضعفاء الرجاؿ الجف عدي(.])449/5

) )6معرفػة السػػنف كاآلثػػار لمجييقػػي ،كتػػا

الجػراح ،بػا  :الحكػػـ فػػي قتػػل العمػػد ( ،)20/12تحػػت رقػػـ (،)15694

الحػػديث مكقػػكؼ عمػػى التػػابعي خارجػػة جػػف زيػػد ،كفػػي إسػػناده عجػػد الػػرحمف جػػف أجػػي الزنػػاد كىػػك ضػػعي [ .انظػػر:

الضعفاء لمعقيمي( ،)340/2الجرح كالتعديل لمرازي( ،)252/5الكامل في ضعفاء الرجاؿ الجف عدي(.])449/5
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وجو الداللة :دؿ األثراف السابقاف بمنطكقيما الصريح عمى أنو يثجت القصاص بالقسامة.
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

 -1مناقشة أدلة المذىب األوؿ – القائل بأف القسامة تكج

الدية :-

أجي عف قكلو ( )ألكلياء القتيػل عجػد هللا جػف َس ْػيل جػف زيػد الحػارثي الػذي لػـ ُيعػرؼ قاتمػو:
ػاحب ُكـ ،وِا َّمػا أَف ي ْؤَذُنػوا ِبحػػر ٍّب { ،كقكلػو } :أَ َف َتس َػت ِحُّقو َف ِّ
ِ
الدَيػ َة ِبأَْيم ِ
ػيف
} ِإ َّمػا أ ْ
ػاف َخ ْم ِسػ َ
َْ
ْ ُ
َف َي ُػدوا َصػ َ ْ َ
ْ
َ
ِمْن ُك ْـ { ،بأنو َ"ي ْحتَ ِم ُل أف ُي ِري َػد بقكلػو } :أف َي ُػدوا صػاحبكـ { إعطػاء الديػة؛ ألنػو قػد جػرأ فػي كػبلـ
اْل َح ػ ِ
ػارِثي ْي ِف أني ػػـ طمجػ ػكا الدي ػػة دكف القص ػػاصَ ،كَي ْحتَ ِم ػ ُػل أني ػػـ ل ػػـ يككنػ ػكا اد ُعػ ػكا حينئ ػػذ َق ْتَم ػ ُػو عم ػػداً،
ِ
ؼ مف ىك ،لـ َيْم َػزْـ فػي
َكَي ْحتَم ُل أنيـ َلما َل ْـ ُي َعِّيُنكا القاتل ،كانما قالكا :إف بعض ييكد قتمو ،كال ُي ْع َر ُ
ؼ مػف قتمػو ،كال يقػكؿ دمػي عنػد
ذلؾ قصػاص ،كانمػا َيْم َػزُـ فيػو الديػة ،كالقتيػل جػيف الصػف ْي ِف ال ُي ْع َػر ُ
فبلف ،كال يشيد شاىد بمف قتمو ،فنف ديتو عمى اْل ِف ْرَق ِة اْل ُم َنا ِزَع ِة لو دكف قسامة ،كلذلؾ لـ ُيػ ْذ َك ْر أف
الح ْكػـ إف لػـ يقطػع ييػكد بأنيػا لػـ تَْقتُ ْػل،
النجي ( )حكـ بالقسامة في ىػذا المقػاـ ،كلعػل ىػذا كػاف ُ
ظ َي َر في المقاـ ما يج مػف الحػق إف لػـ يقػع
َكَل ْـ تَ ْن ِ ذلؾ عف أنفسيا ،كتقكؿ ال عمـ لنا ،كانما أَ ْ
النفي لمقتل المكج لمقسامة ،أف عمييـ أف ُي َؤلدكا الديػة ،فػنف امتنعػكا مػف الكاجػ
فبل جد مف محاربتيـ في ذلؾ ،حتى ُي َؤلدكا الحق كيمتزمكا مف ذلؾ حكـ اإلسبلـ"(.)1

عمػييـ فػي ذلػؾ،

ِ
ػيف
كأجي َع ْػف حػديث َع ْج ِػد الػر ْح َم ِف جػف عػكؼ ( ،)كفيػو قكلػو (ْ } :)
ػاروا مػْن ُي ْـ َخ ْم ِس َ
اخ َت ُ
اَّلل جيد أَيم ِان ِيـُ ،ث َّـ ُخ ُذوا ِمْنيـ ِّ
ِ ِ
ِ
الدَي َة {َ ،فَف َعُمكا ،بأنو حػديث ال يخمػك مػف مقػاؿ؛
َر ُج ً َفَي ْحم ُالو َف ب َّ َ ْ َ ْ َ ْ
ُُ
ألف فيو عجد الرحمف جف ي ِ
اميف كىك ضعي (.)2
َ
ِ
ػام َة َعَمػػى َمػػا َكاَنػ ْػت َعَمْيػ ِػو ِفػػي
كأجيػ عػػف اسػػتدالليـ بحػديث } أ َّ
َف َر ُسػ َ
ػوؿ هللا ( )أَ َقػَّػر اْلَق َسػ َ
اىمَِّي ِة ،وَق َضى ِبيا رسػوؿ ِ
اْلج ِ
يػل َّاد َع ْػوُه َعَمػى اْلَي ُي ِ
ػاس ِم َػف ْاألَ ْن َص ِ
ػود {،
ػار ِفػي َق ِت ٍّ
هللا (َ )ب ْػي َف َن ٍّ
َ
َ
َ َُ ُ
ِ
اف جػػف
بأنػػو اسػػتدالؿ فػػي غيػػر مكضػػعو؛ كذلػػؾ لمػػا ركي عػػف أَِجػػي َس ػَم َم َة ْجػ ِػف َع ْجػػد الػػر ْح َم ِفَ ،ك ُس ػَم ْي َم َ
ِِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َيس ػ ٍ
ػام َة ال ػػدـِ،
ػارَ ،ع ػ ْػف أ َُن ػػاس م ػ ْػف أ ْ
ػام َة َك َانػ ػ ْت ف ػػي اْل َجاىمي ػػة َق َس ػ َ
َص ػ َػحا َرُس ػػكؿ هللا ( ،)أَف اْلَق َس ػ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػوؿ هللا (َ )بػ ْػي َف
ػوؿ هللا (َ )عَمػػى َمػػا َكاَنػ ْػت َعَمْيػػو فػػي اْل َجاىمَّيػػةَ ،وَق َضػػى ب َيػػا َر ُسػ ُ
} َفأَ َقَّرَىػػا َر ُسػ ُ
اس ِم َف ْاألَ ْنص ِار ِم ْف َبِني َح ِارَث َة ِفي َد ٍّـ َّاد َع ْوُه َعَمػى اْلَي ُيػ ِ
ود {( ،)3كاضػافة قسػامة الجاىميػة إلػى
أَُن ٍّ
َ
) )1المنتقى شرح المكطأ لمباجي(.)53/7

) )2انظػػر :التػػاريخ الكجيػػر لمجخػػاري( ،)369/5الكامػػل فػػي ضػػعفاء الرجػػاؿ الجػػف عػػدي( ،)512/5ديػكاف الضػػعفاء
كالمترككيف لمذىجي( ،)246مجمع الزكائد لمييثمي(.)290/6

) )3مسػند أحمػػد ( ،)375/5حػديث رقػػـ ( ،)23179السػنف الكجػػرأ لمجييقػي ،كتػػا
كالجداية فييا مع الم ْػك ِث بأيمػاف المػدعي ( ،)212/8حػديث رقػـ ( ،)16443إسػناده ضػعي ؛ ألف فيػو الحجػاج جػف
أرطأة كىك صدكؽ كثير الخطأ[ .انظر :تقري التيذي الجف حجر(.])152
القسػامة ،بػػا  :أصػل القسػػامة
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الػػدـ دليػػل عمػػى أنػػو كػػاف يحكػػـ جيػػا بالقصػػاص ،كقػػد أقرىػػا النجػػي ( )عمػػى مػػا كانػػت عميػػو ،كقػػد

يجا عمى ذلؾ بأف حديث أجي َسَم َم َة جف عجد الرحمف ،كسميماف جف يسار ،ال يخمك مف مقاؿ.
ِ
ِ ِ
ام ِة ِبَق َػوٍّد { ،بأنػو
كأجي عف حديث َم ْك ُحكؿ الشامي } أ َّ
َف َر ُس َ
وؿ هللا (َ )ل ْـ َي ْقض في اْلَق َس َ
حديث منقطع ال يصمح االستدالؿ بو(.)1
كأجي عف حديث أَِجي س ِع ٍيد الخدري ( ،)أَف َقِتيبلً ك ِج َد َج ْي َف َحي ْػي ِفَ } ،فأَمَر َّ
َف
ػي ( )أ ْ
الن ِب ُّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ػو َعَم ْػي ِي ْـ { ،بأنػو حػديث
اس ِإَلى أَِّي ِي َما أَ ْق َػر ُبَ ،ف ُو ِج َػد أَ ْق َػر َب ِإَلػى أَ َحػد اْل َحَّي ْػي ِف ِب ِش ْػب ٍّرَ ،فػأَْلَقى دَي َت ُ
ُيَق َ
ِِ
ِ ِ
يلَ ،ع ْف َع ِطي َة اْل َع ْكِف ِيَ ،ك ِك َبل ُى َما َال ُي ْحتَ لج ِج ِرَك َايِت ِي َما"(.)2
"تََفرَد بو أَُجك إ ْس َرائ َ
ّ
قاؿ اجف حػزـ الظػاىري عػف ىػذا الحػديث" :ىالػؾ؛ ألنػو انفػرد بػو َع ِطيػ ُة ْج ُػف َس ْػعٍد اْل َع ْػكِف لي كىػك
ضعَف ُو ُى َش ْي ٌـ ،كسفياف الثكري ،كيحيى جػف معػيف ،كأحمػد جػف حنجػل ،كمػا نػدري أحػداً
ضعي جداًَ ،

َكثَق ُو ،كذكر عنو أحمد جف حنجل أنو َجَم َغ ُو عنو أنو كاف يأتي اْل َكْمِجي اْل َكذا َ فيأخذ عنػو األحاديػث،
ثـ يكنيو بأجي سعيد َكُي َحِّد ُث جيا عف أجي سعيدَ ،فُيكِى ُـ الناس أنو الخدري ،كىذا مف تمؾ األحاديث
ِ
يل اْل ُم َبلِئ ِػي كىػك إسػماعيل جػف أجػي
إس َػرائ َ
كهللا أعمـ -فيك ساقه ،ثـ ىك -أيضاً -مف ركاية أجي ّْ
إسحاؽ ،فيك َجمِي ٌة َع ْف َجمِي ٍةَ ،كاْل ُم َبلِئ لي ىذا ضعي جداً"(.)3

أمػػا مػػا ركي عػػف معمػ ِػر جػػف ارشػػدَ ،قػػاؿُ" :قْمػػت لِعجيػ ِػد ِ جػ ِػف عمػػر :أ ِ
ػكؿ ِ ()
َعم ْمػ َ
ْ ََُ َ
ُ ُ َْ
ػت أَف َرُسػ َ
َ
ََْ
أََقػػاد ِباْلَقسػ ِ
ػتَ :ف َك ْيػ َ تَ ْجتَ ِرُئػػك َف
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ُ
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ُ
ػاؿَ :الُ ،قْمػ ُ
َ
ػتَ :ف ُع َمػ ُػر؟ َقػ َ
ػتَ :فػأَُجك َب ْكػ ٍػر؟ َقػ َ
ػامة؟ َقػ َ
َ َ
َعَم ْي َيا؟ َف َس َك ْت  ،"...فنكقش بأف ككف ُع َجيد هللا جف عمر ال يعمػـ أف رسػكؿ هللا ( )كأبػا بكػر()

كعمر ( )أقادكا بالقسامة ،ال يمزـ منو عدـ الكقكع؛ فعدـ عممو لػيس جػدليل( ،)4كبأنػو لػـ تقػع فػي
عيدىـ قسامة فػي دعػكأ قتػل عمػد كرضػي المػدعكف بحمػ األيمػاف ،كلػك اجتمِ
ػاد
ػي جيػا أحػدىـ ألََق َ
ُْ َ
جيا(.)5
كأما ما ركي عف عمر جف اْل َخطا ِ قاؿ" :اْلَقسام ُة تُ ِ
ه الد َـ" ،فقد قاؿ عنو
كج ُ اْل َعْق َلَ ،كَال تُ ِشي ُ
َ َ
"ى َذا ُم ْنَق ِط ٌع"(.)6
الجييقيَ :
) )1انظر :معرفة السنف كاآلثار لمجييقي(.)22/12

) )2السنف الكجرأ لمجييقي( ،)217/8كانظر عمى الترتي  :التاريخ الكجير لمجخػاري( ،)198/1(،)346/1الضػعفاء
لمعقيم ػػي( ،)359/3(،)75/1الكام ػػل ف ػػي ض ػػعفاء الرج ػػاؿ الج ػػف ع ػػدي( ،)84/7(،)467/1تعريػ ػ
بمرات

المكصكفيف بالتدليس الجف حجر(.)50(،)52

) )3المحمى الجف حزـ(.)317/11

) )4انظر :أبحاث ىيئة كبار العمماء لمجمكعة مف المؤلفيف(.)247/2
) )5انظر :مصن

عجد الرزاؽ الصنعاني(.)37/10

) )6السنف الكجرأ لمجييقي( ،)222/8كانظر :عكف المعجكد لمعظيـ آبادي(.)164/12
123

أى ػػل التق ػػديس

 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني – القائل بأف القسامة تكج القصاص في العمد –:
أما قكلػو ( } :)ي ْق ِسـ َخمسو َف ِمْن ُكـ عَمػى رج ٍّػل ِمػْنيـَ ،في ْػد َفع ِبرَّم ِت ِػو {" ،فتَأَكَلػو اْلَق ِ
ػائُمك َف ال
ْ َ َُ
ُ
ُْ ُ ُ ُ
َ ُ ُْ
()1
ِ
ِ
الد َي ُة؛ لِ َك ْكِن َيا ثََجتَ ْت عميو" .
َف ُي َسم َـ لُِي ْستَ ْكَفى م ْن ُو ّ
القصاص ِبأَف اْل ُم َرَاد أ ْ

كأجي ػ ػ عػ ػػف اسػ ػػتدالليـ بقكلػ ػػو ( )ألكليػ ػػاء الػ ػػدـ فػ ػػي قتي ػ ػل خيجػ ػػر الػ ػػذي لػ ػػـ ُيعػ ػػرؼ قاتمػ ػػو:
ست ِحُّقو َف َدـ ص ِ
اح ِب ُك ْـ { ،أف المستحق ىك القصاص بما يأتي:
} َأت ْحمِ ُالو َف َوَت َ
َ َ
 -1أجا اإلماـ دمحم جف الحسف الشػيباني عنػو بقكلػو" :إنمػا قػاؿ ليػـ رسػكؿ هللا (َ } :)أت ْحمِ ُالػو َف
وَتس َت ِحُّقو َف َدـ ص ِ
اح ِب ُك ْـ { ،يعني بالدية ليس ِباْلَق َكِد ،كانمػا يػدؿ عمػى ذلػؾ أنػو إنمػا أراد الديػة دكف
َ ْ
َ َ
َف ي ُػدوا ص ِ
َف ُي ْؤَذُنػوا ِب َح ْػر ٍّب { ،فيػذا يػدؿ عمػػى
ػاحَب ُك ْـَ ،واِ َّمػا أ ْ
اْلَق َػكِد ،قكلػو فػي أكؿ الحػديثِ } :إ َّمػا أ ْ َ
َ
آخر الحديث ،كىك قكلوَ } :أت ْحمِ ُالو َف وَتس َػت ِحُّقو َف َدـ ص ِ
ػاح ِب ُك ْـ {؛ ألف الػدـ قػد ُيسػتَ َح لق بالديػة كمػا
َ ْ
َ َ
ُي ْستَ َح لق ِباْلَق َكِد ،ألف النجػي ( )لػـ يقػل ليػـ :تحمفػكف كتسػتحقكف دـ َم ِػف اد َع ْيػتُ ْـ ،فيكػكف ىػذا عمػى
اْلَقكِد ،كانما قاؿ ليـَ } :ت ْحمِ ُالو َف وَتس َت ِحُّقو َف َدـ ص ِ
اح ِب ُك ْـ { ،فننما َع َنى بػو تسػتحقكف دـ صػاحبكـ
َ ْ
َ َ
َ
ِ
َف ُي ْؤَذُنػػوا
َف َي ُػػدوا َصػػاحَب ُك ْـَ ،واِ َّمػػا أ ْ
بالديػػة؛ ألف أكؿ الحػػديث يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ ،كىػػك قكلػػوِ } :إ َّمػػا أ ْ
ِب َحْر ٍّب { .)2("...
" -2قاؿ -النجي ( )ذلؾ -عمى طريق اإلنكار عمييـ ،ال عمى طريق األمػر ليػـ جػذلؾ ،فننػو لػك

ك ػػاف عم ػػى س ػػجيل األم ػػر لك ػػاف يق ػػكؿ :أتحمف ػػكف فتس ػػتحقكف دـ ص ػػاحبكـ ،فأم ػػا قكل ػػو } :أتحمالػػػوف

وتستحقوف { ،فعمى سجيل اإلنكار كقكلو -تعالى :-ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱯ ...ﱠ [الش ػ ػ ػػعراء ،]166-165 :كك ػ ػ ػػذلؾ قكل ػ ػ ػػو :تحمف ػ ػ ػػكف معن ػ ػ ػػاه:
ﱰ
ﱫﱬﱭ ﱮ
أتحمفػ ػػكف ،كقكلػ ػػو :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ...ﱠ [األنفػ ػػاؿ ،]67 :معنػ ػػاه :أتريػ ػػدكف ،ككػػػاف -عميػ ػػو
الصػػبلة كالسػػبلـ -رأأ مػػنيـ الرغبػػة فػػي حكػػـ الجاىميػػة حػػيف أجػكا أيمػػاف الييػػكد بقػػكليـ :ال نرضػػى
بأيماف قكـ كفار ،فقاؿ ذلؾ عمى سجيل الزجر"(.)3

" -3قكلػػو (َ } :)ت ْحمِ ُالػػو َف وَتسػ َػت ِحُّقو َف َدـ ص ِ
ػػاح ِب ُك ْـ {؛ أي :جػػدؿ دـ صػػاحبكـ كىػػك الديػػة؛ ألف
َ ْ
َ َ
()4
صاحبكـ في الحقيقة ىك األنصاري دكف الييكدي" .
كأجيػ ػ عم ػػى ذل ػػؾ ب ػػأف "االس ػػتدالؿ بقكل ػػوَ } :دـ صػ ِ
ظ َي ػ ُػر م ػػف االس ػػتدالؿ بقكل ػػو:
ػػػاح ِب ُك ْـ { أَ ْ
َ َ
ِ
ػاتَم ُكـ أَو صػ ِ
ِ ُّ
ػاحَب ُك ْـ {؛ ألف ىػػذا المفػػظ األخيػػر ال جػػد فيػػو مػػف إضػػمارَ ،فُي ْحتَ َمػ ُػل أف
} َف َت ْسػ َػتحقو َف َقػ ْ ْ َ
) )1المنياج شرح صحيح مسمـ جف الحجاج لمنككي(.)149/11
) )2مكطأ مالؾ جركاية دمحم جف الحسف الشيباني(.)234
) )3المبسكط لمسرخسي(.)109/26
) )4الجياف لمعمراني(.)223/13
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يض ػػمر ( ِديػ ػ َة ص ػ ِ
ػاج إل ػػى تأكي ػػل المف ػػظ
ػاحِب ُك ْـ ) احتم ػػاالً ظ ػ اً
ػاىر ،كأم ػػا بع ػػد التصػ ػريح بال ػػدـَ ،فتَ ْحتَ ػ ُ
ُ ْ ََ
َ َ
ِ
ضم ِار ( َج َدؿ صاحبكـ ) ،ك ِْ
ِِ
إض َػم ٍار لكػاف َح ْمُم ُػو
ػيج إلػى ْ
اإل ْ
ض َم ُار عمػى خػبلؼ األصػل ،كلػك اُ ْحت َ
َ
َ
جن ْ َ
عمى ما يْقتَ ِ
ضي إراقة الدـ أقر "(.)1
َ
ِ
ِ
ِ
 -4قاؿ النككي –رحمو هللا" :-كأما قكلو (َ } :)ف َت ْس َتحُّقو َف َقاتَم ُك ْـ أ َْو َصاحَب ُك ْـ { ،فمعناه :يثجػت
حقكـ عمى مف حمفتـ عميو ،كىل ذلؾ الحق قصاص أك دية فيو الخبلؼ"(.)2
ِ ِ
ٍ
ِ
ػام ِة َر ُجػ ً ِم ْػف َبِنػي
كأما ما ركي عف َع ْم ِرك ْج ِف ُش َع ْي َ ،ع ْف َرُسكؿ ( :)أَن ُو } َق َت َل باْلَق َس َ
َن ْص ِر ْب ِف َمالِ ٍّؾ  ،{...فيك منقطع ال يصمح لبلستدالؿ(.)3
ِ
ػاس ِمػ ْػف أَصػػحا ِ
ػارَ ،عػ ْػف أ َُنػ ٍ
اف ْجػ ِػف َيسػ ٍ
كأمػػا مػػا ركي عػػف أَِجػػي َسػَم َم َة ْجػ ِػف َع ْجػػد الػػر ْح َم ِفَ ،ك ُسػَم ْي َم َ
ْ َ
َ
اىمِيػ ِػة َقسػػام َة الػػدـَِ } ،فأَ َقَّرىػػا رسػػوؿ ِ
ػكؿ هللاِ ( ،)أَف اْلَقسػػام َة َكانػت ِفػػي اْلج ِ
رسػ ِ
هللا (َ )عَمػػى َمػػا
َ َ َْ
َ
َ َُ ُ
َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِم َف ْاألَ ْن َص ِار ِم ْف َبِني َح ِارَث َة ِفي
وؿ هللا (َ )بْي َف أَُن ٍّ
َكاَن ْت َعَمْيو في اْل َجاىمَّيةَ ،وَق َضى ب َيا َر ُس ُ
َد ٍّـ َّاد َع ْوُه َعَمى اْلَي ُي ِ
ود { ،فنكقش االسػتدالؿ جيػذا الحػديث عمػى القصػاص بقػكؿ اجػف حجػر" :كىػذا
يتكق عمى ثجكت أنيـ كانكا في الجاىمية يقتمكف في القسامة"(.)4
ثامناً :الترجيح:

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحػث أف الػراجح ىػك المػذى

تكج

الدية في دعكأ القتل العمد.

وذلؾ لألسباب اآلتية:

 -1احتياطػاً لمػػدماء ،قػػاؿ الخطيػ
احِت َياطاً ألمر الدماء"(.)5
ْ
 -2كالتساع ذمـ الناس.

األكؿ القائػل :إف القسػامة

الشػربيني" :كألف اْلَقسػػام َة حجػ ٌة ضػػعيفة فػػبل تُ ِ
كجػ ُ القصػػاص؛
َ َ ُ

" -3كألف القسػػامة حجػػة ضػػعيفة كعمػػى خػػبلؼ القيػػاس"( ،)6فالقيػػاس يقضػػي بػػأف القصػػاص َيثجػػت

بالػػدليل الصػػحيح الػػذي ُيثجػػت كاقعػػة القتػػل ص ػراحة ،ال أف يغم ػ
دعكأ القتل كما في القسامة.

عمػػى الظػػف صػػدؽ المػػدعي فػػي

 -4كألنو ليس معمكمػاً لنػا حقيقػة أف المػدعى عميػو ىػك القاتػل ،جػل ىنػاؾ شػجية ،كىػذا سػج

لسقكط القصاص كايجا

الدية.

) )1إحكاـ األحكاـ الجف دقيق العيد(.)224-223/2

) )2المنياج شرح صحيح مسمـ جف الحجاج لمنككي(.)147-146/11

) )3انظر :السنف الكجرأ لمجييقي( ،)218/8معرفة السنف كاآلثار لمجييقي(.)19/12
) )4فتح الباري الجف حجر(.)237/12
) )5مغني المحتاج لمخطي

الشربيني(.)390/5

) )6نياية المحتاج لمرممي(.)396/7
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َك ٍ
ػاؼ

الخاتمة
وتشتمل عمى أىـ النتائج والتوصيات:

أوالً :أىـ النتائج:
ِ
كلي ِو؛ بسج جناية.
المقد ُر شرعاً اْل ُم َؤدأ إلى
ٍ
الد َي ُة اصطبلحاً :ىي الماؿ ّ
ّ -1
مجني عميو أك ّ
ّ
 -2اختم الفقياء في ديػة قطػع إحػدأ الشػفتيف دكف األخػرأ ،فمػنيـ مػف قػاؿ :إنػو يجػ فػي كػل
كاحدة مف الشفتيف نص

الدية مف غير تفريق جينيمػا ،كىػذا مػا اختػاره اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف

كبذلؾ كافق رأي شيخو أجي حنيفة ،كمنيـ مف قاؿ :إنو يج

في الشفة العميا ثمث الدية ،كفي

السػفمى الثمثػاف ،كبعػد عػرض األدلػة كمناقشػتيا تجػيف أف الػراجح كجػك نصػ
إحدأ الشفتيف مف غير تفريق جينيما.

 -3اختم

الفقياء فيما يج

جتغير لكف السف إلى السكاد؛ بسػج

الديػة فػي قطػػع

الجنايػة عمييػا ،فمػنيـ مػف قػاؿ:

ػكدت فقػد تػـ عقميػػا كػامبلً ،كىػذا مػا اختػاره اإلمػػاـ دمحم جػف الحسػف كبػذلؾ كافػػق
إف السػف إذا اس ّ
رأي شيخو أجي حنيفة ،كمنيـ مف قاؿ :إف ذىجت منفعة السػف فعميػو ديػة السػف كاممػة ،كاف لػـ
ػكدت ففييػا ثمػػث ديتيػا ،كبعػػد
تػذى منفعتيػا فعميػػو الحككمػة ،كمػنيـ مػػف قػاؿ :إف السػػف إذا اس ّ
عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا تجػػيف أف الػراجح كجػػك ديػػة السػػف كاممػػة إف ذىجػػت منفعتيػػا ،كاف لػػـ

تذى

منفعتيا فالكاج

حككمة عدؿ.

 -4اختم الفقياء فيما يج بالجناية عمى العيف القائمة إذا ُف ِقئت ،فمنيـ مف قػاؿ :إف فػي العػيف
القائمة إذا ُف ِقئت حككمة عػدؿ ،كىػذا مػا اختػاره اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف كبػذلؾ كافػق رأي شػيخو
أجػػي حنيفػػة ،كمػػنيـ مػػف قػػاؿ :إف فػػي العػيف القائمػػة إذا ُف ِقئػػت ثمػػث ديتيػػا ،كبعػد عػػرض األدلػػة
كمناقشتيا تجيف أف الراجح كجك حككمة عدؿ في العيف القائمة إذا ُف ِقئت.

 -5اختم

الفقياء فيما يج

في مكضػحة الكجػو ،فمػنيـ مػف قػاؿ :إف فػي مكضػحة الكجػو خمسػاً

مػػف اإلجػػل ،كىػػذا مػػا اختػػاره اإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف كبػػذلؾ كافػػق رأي شػػيخو أجػػي حنيفػػة ،كمػػنيـ
ِ
ػيف الكجػػو َفُيػ َػزُاد فييػػا عمػػى قػػدر
مػػف قػػاؿ :إف فػػي مكضػػحة الكجػػو خمسػاً مػػف اإلجػػل ،إال أف تُشػ َ
االجتياد إذا َش َان ْت الكجو ،فنف لـ تُ ِش ْف الكجو فػبل ُي َػزُاد فييػا شػيء ،كمػنيـ مػف قػاؿ :إنػو يجػ

فػػي مكضػػحة الكجػػو عشػ ٌػر مػػف اإلجػػل ،كبعػػد عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا تجػػيف أف الػراجح كجػػك
خمس مف اإلجل في مكضحة الكجو.
 -6اختم

الفقياء في ضماف جناية الدابة ليبلً عمى األنفس أك ما دكنيا ،إذا كانت كحدىا بحيث

اع أك مف لو يد عمييا ،فمنيـ مف قاؿ :إف الدابة إذا جنػت جنايػة عمػى نفػس أك
لـ يكف معيا ر ٍ

ما دكنيا ،فبل ضماف عمى مالكيا ،ليبلً كاف ذلػؾ أك نيػا اًر ،مػا لػـ تكػف يػده عمييػا ،كػأف تكػكف
كحدىا ،كىذا ما اختػاره اإلمػاـ دمحم جػف الحسػف كبػذلؾ كافػق رأي شػيخو أجػي حنيفػة ،كمػنيـ مػف
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ق ػػاؿ :إف الداب ػػة إذا كان ػػت كح ػػدىا فأتمف ػػت نفسػ ػاً أك م ػػا دكني ػػا ،كك ػػاف ذل ػػؾ ني ػػا اًر ل ػػـ يض ػػمف

صػػاحجيا ،كاذا كػػاف ذلػػؾ لػػيبلً ضػػمف جنايتيػػا ،كبعػػد عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا تجػػيف أف الػراجح

نيار ،ما لـ تكف يد أحد عمييا.
عدـ ضماف جناية الجييمة ،ليبلً كاف ذلؾ أك اً
الحَم ِل أصكالً جذاتيا
 -7اختم الفقياء في اعتبار ما دكف اإلجل مف الذى كالفضة كالبقر كالغنـ ك ُ
في الدية أـ أجداالً عف اإلجل؟ فمنيـ مف قاؿ :إف األصل فػي الديػة اإلجػل ال غيػر ،كمػنيـ مػف

قاؿ :إف أصػكؿ الديػة ثبلثػة أجنػاس كىػي :اإلجػل كالػذى

كالفضػة ،كىػذا مػا اختػاره اإلمػاـ أجػك

حنيفػػة ،كمػػنيـ مػػف قػػاؿ :إف أصػػكؿ الديػػة خمسػػة أجنػػاس كىػػي :اإلجػػل كالػػذى

كالفضػػة كالبقػػر

كالغػػنـ ،كمػػنيـ مػػف قػػاؿ :إف أصػػكؿ الديػػة سػػتة أجنػػاس كىػػي :اإلجػػل كالػػذى

كالفضػػة كالبقػػر

الحَمل ،كىذا ما اختاره اإلماـ دمحم جف الحسف كبذلؾ خال رأي شيخو أجي حنيفة ،كبعد
كالغنـ ك ُ
عرض األدلة كمناقشتيا تجيف أف الراجح أف األصل في الدية اإلجل ال غير ،فنف ُعِد َمت اإلجل
فالدية قيمة اإلجل ِب َغالِ ِ َنْقِد الجمد ،بالغة ما جمغت يكـ ُك ُجك ِ التسميـ.

 -8اختم ػ

الفقيػػاء فػػي تحديػػد أسػػناف اإلجػػل فػػي ديػػة الخطػػأ ،فمػػنيـ مػػف قػػاؿ :إف الديػػة فػػي القتػػل

الخطػػأ مائػػة مخمسػػة ،كأحػػد أخماسػػيا :عشػػركف اجػػف مخػػاض دكف اجػػف لجػػكف ،كىػػذا مػػا اختػػاره
اإلماـ دمحم جف الحسف كبذلؾ كافق رأي شيخو أجػي حنيفػة ،كمػنيـ مػف قػاؿ :إف الديػة فػي القتػل

الخطأ مائة مخمسة ،كأحد أخماسيا :عشركف اجف لجكف دكف اجف مخاض ،كبعد عرض األدلة

كمناقشػػتيا تجػػيف أف الػراجح أف الدي ػة فػػي القتػػل الخطػػأ تج ػ أخماسػاً :عشػػركف جنػػت م َخػ ٍ
ػاض،
َ
كعشركف اجف م َخ ٍ
اض ،كعشركف جنت َلُجك ٍف ،كعشركف ِحق ًة ،كعشركف َج َذ َع ًة.
َ
 -9اختم الفقياء في قتل الجماعة بالكاحد ،فمػنيـ مػف قػاؿ :إف الجماعػة تقتػل بالكاحػد ،كىػذا مػا
اختػػاره اإلمػػاـ دمحم جػػف الحسػػف كبػػذلؾ كافػػق رأي شػػيخو أجػػي حنيفػػة ،كمػػنيـ مػػف قػػاؿ :ال تقتػػل

الجماعػػة بالكاحػػد ،كتج ػ

الديػػة ،كبعػػد عػػرض األدلػػة كمناقشػػتيا تجػػيف أف ال ػراجح أف الجماعػػة

تُقتل بالكاحد.
 -10اختم الفقياء في األثر المترت

عمى القسامة في دعكأ القتل العمد ،ىل ىػك القصػاص

أـ الدية؟ فمنيـ مف قاؿ :يثجت بالقسامة الدية ،كال يج

القصاص جيا ،كىذا ما اختػاره اإلمػاـ

دمحم جف الحسف كبذلؾ كافق رأي شيخو أجي حنيفة ،كمنيـ مف قاؿ :يج
كبعد عرض األدلة كمناقشتيا تجيف أف الراجح أف القسامة تكج

 -11خال

اإلماـ دمحم جف الحسف المذى

القصػاص بالقسػامة،

الدية في دعكأ القتل العمد.

الحنفي في مسألة كاحدة في كتا

الديات مف مكطأ

اإلمػاـ مالػػؾ جركايػة اإلمػػاـ دمحم ،كىػػي مسػألة أصػػكؿ الديػة ،كاف دؿ ذلػػؾ عمػػى شػيء فننػو يػػدؿ
عمى سعة عممو كفكره كعدـ تعصبو لمذىبو كاجتعاده عف التقميد األعمى.
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ثانياً :أىـ التوصيات:

 -1يكصػػي الباحػػث جدارسػػة لشخصػػية اإلمػػاـ دمحم ،كمنيجػػو -كطريقػػة اسػػتنباطو كاجتيػػاده-؛ فيػػك
بحق مدرسة عممية.

 -2إكماؿ الدراسة في مكطأ اإلماـ مالؾ جركاية اإلماـ دمحم؛ لما ليػذا الكتػا

مػف أىميػة فػي الفقػو؛

فقد اجتمع فيو فقو اإلماـ أجي حنيفة ،كفقو اإلماـ دمحم جف الحسف ،كفقو اإلماـ مالؾ.

 -3تطجي ػػق الجي ػػات المختص ػػة أحك ػػاـ الشػ ػريعة المعطم ػػة كخاص ػػة المتعمق ػػة بالقص ػػاص كال ػػديات،
كالبعد كل البعد عف العادات كاألعراؼ كالتقاليد المخالفة لمشريعة.

 -4تضػػميف منػػاىج الد ارسػػة سػػيرة ىػؤالء األعػػبلـ فػػي مراحميػػا المختمفػػة؛ لمػػا فيػػو مػػف اطػػبلع عمػػى
تراث أمتنا اإلسبلمية كحضارتيا.

 -5عقػػد دكرات تقػػكـ جيػػا ك ازرة األكقػػاؼ ككميػػات الش ػريعة؛ لزيػػادة تكعيػػة النػػاس -كخاصػػة طمبػػة
العمػػـ -بأىميػػة العمػػـ الشػػرعي ،كنشػػر مػػا يسػػتجد مػػف قضػػايا فقييػػة معاص ػرة مػػع جيػػاف الحكػػـ
الشرعي فييا.

أسػػأؿ هللا الك ػريـ ر العػػرش العظػػيـ أف يكفقنػػا لمػػا فيػػو الص ػكا  ،كأف يغفػػر لنػػا مػػا زلػػت بػػو
األقػػبلـ ،كأف يرينػػا الحػػق حق ػاً كيرزقنػػا اتباعػػو ،كيرينػػا الباطػػل بػػاطبلً كيرزقنػػا اجتنابػػو ،كصػػل الميػػـ
عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميماً كثي اًر ،كالحمد هلل ر العالميف.

تـ بحمد هللا
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فيرس اآليات
ـ
1

اآلية
ﲁ
ﲀ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

السورة

اآلية

الصالحة

البقرة

178

110،107

ﲇ ...ﱠ
ﲈ
ﲂﲃﲄﲅﲆ
2

ﱈﱊ
ﱉ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

النساء

92

76،26

ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱗ ...ﱠ
ﱘ
ﱒﱓ ﱔﱕﱖ
3

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ...ﱠ

المائدة

45

110،108

4

ﲎ ...ﱠ
ﲏ
ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

المائدة

48

68

5

ﱒﱔ
ﱓ
ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

األنعاـ

-83

68

86

ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ...ﱠ
ﱘ
ﱕﱖ
6

ﳁ ...ﱠ
ﳂ
ﲾﳀ
ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲿ

األنعاـ

90

68

7

ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ...ﱠ

األنفاؿ

67

124

8

ﳏ ...ﱠ
ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳐ

النحل

53

ث

9

ﱡﭐ ...ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

اإلسراء

33

110،108

ﲗﲙﲚﲛﱠ
ﲘ
ﲕﲖ
 10ﱡﭐ ...ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ
 11ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖ

مريـ

98

60

األنجياء

-78

،67،65

79

68

ﲜ ...ﱠ
ﲝ
ﲗﲙﲚﲛ
ﲘ
 12ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱯ ...ﱠ
ﱰ
ﱭ ﱮ
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الشعراء -165
166

124

فيرس األحاديث
ـ
1
2
3
4

الحديث
ِ
ِ
ػيف َرُج ػبلً َف َي ْحمُِفػػك َف ِبػػاتِ َج ْيػ َػد أ َْي َمػ ِػان ِي ْـ ،ثُػػـ ُخ ػ ُذكا ِمػ ْػن ُي ُـ
ْ
ػاركا مػ ْػن ُي ْـ َخ ْمسػ َ
اختَػ ُ
ا ِّلد َي َة ...
ِ
الدي َة ِبأَيم ِ ِ
ِل
يف ِم ْن ُك ْـ ...
اف َخ ْمس َ
أََفتَ ْستَحقك َف ّ َ ْ َ
أ ََال ِإف ِديػ َة اْلخ َ ِ ِ ِ
ِ
ػاف ِبالسػػك ِط كاْلعصػػاِ ،م َائػ ٌة ِمػ َػف ِْ
اإلِجػ ِػل:
َ َ
طػػأ شػ ْػبو اْل َع ْمػػد َمػػا َكػ َ
ْ َ َ َ
طكِنيا أ َْكَالدىا
ِم ْن َيا أ َْرَب ُعك َف ِفي ُب ُ
ِ
َف ُي ْؤَذُنػكا ِب َح ْػر ٍ  ... ،تَ ْحمُِفػك َف َكتَسػتَ ِحلقك َف َد َـ
صاح َب ُك ْـَ ،كاِمػا أ ْ
ِإما أ ْ
َف َيُدكا َ
ص ِ
احِب ُك ْـ ...
َ

الصالحة
122،117
117
76
،115،114
،117،116

،122،120
125،124

ِِ ِ
ِ
ػكؿ هللاِ (َ )عَمػى
ػام َة الػدـَِ ،فأََقرَىػا َرُس ُ
ام َة َك َانػ ْت فػي اْل َجاىميػة َق َس َ
 5أَف اْلَق َس َ
ما َكانت عَمي ِو ِفي اْلج ِ
125
اىمِي ِة ...
َ َْ َْ
َ
 6أَف رسػ ػػكؿ هللاِ ( )أََقػ ػػر اْلَقسػ ػػام َة عَمػ ػػى مػ ػػا َكانػ ػػت عَميػ ػ ِػو ِفػ ػػي اْلج ِ
اىمِيػ ػ ِػة122،118 ،
َ َ َ
َ ْ َْ
َ
َُ َ
َ
ضى ِج َيا ...
َكَق َ
 7أَف رسكؿ ِ (َ )قضى ِفي اْلم ِ
س ِم َف ِْ
كض َح ِة ِج َخم ٍ
54
اإلِج ِل ...
َ
َُ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
123،118
امة ِبَق َكٍد
 8أَف َرُس َ
كؿ هللا (َ )ل ْـ َيْقض في اْلَق َس َ
ِ
ِ
ِ
ػاس ِإَلػػى أَِّي ِي َمػػا أَْقػ َػر ُ 123،118 ،
َم َر النِجػ ل
ػي ( )أ ْ
َف ُيَقػ َ
 9أَف َقتػػيبلً ُكجػ َػد َجػ ْػي َف َحيػ ْػيف َف ػأ َ
ِ
ِ
َحِد اْل َحي ْي ِف ِب ِش ْج ٍر ...
َف ُكج َد أَْق َر َ إَلى أ َ
ٍ
ِ
ػاء ،32،31،27
اعتَ ػ َػب َ
ه ُم ْؤ ِمنػ ػاً َق ػ ْػتبلًَ ،ع ػ ْػف َجِّي َن ػػة َفِنن ػ ُػو َق ػ َػكٌد ِإال أ ْ
َف َي ْر َ
 10أَف َم ػ ِػف ْ
ض ػػى أ َْكل َي ػ ُ
كؿ ،كأَف ِفي النْف ِ ِ
اْلمْقتُ ِ
الد َي َة ِم َائ ًة ِم َف ِْ
،96،76،54
اإلِج ِل ...
س ّ
َ
َ
 11جرح اْلعجم ِ
،63،62،60
اء ُج َب ٌار... ،
َْ ُ َ ْ َ
،122،121

ِ
الد َي َة ا ْث َن ْي َع َش َر أَْلفاً
َ 12ج َع َل ّ
ِ
ط ػ ِػأ أَخماسػ ػاًِ :ع ْش ػػركف ِحقػ ػ ًة ،ك ِع ْش ػػركف ج َذعػ ػ ًة ،ك ِع ْش ػػركف جن ػ ِ
ػات
ُ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ
 13د َيػ ػ ُة اْل َخ َ ْ َ
ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
ات م َخ ٍ
اض
َلُجكفَ ،كع ْش ُرك َف َجني َلُجكفَ ،كع ْش ُرك َف َج َن َ
 14العجماء ُج َب ٌار... ،
 15العجماء جرحيا ُج َب ٌار... ،
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69،67
79
92
64،62

68،64،63

 16العجماء عقميا ُج َب ٌار... ،
َ 17ف َج َع َل النِج لي (ِ )د َيتَ ُو ا ْث َن ْي َع َش َر أَْلفاً
ِ
َىمِي ػػا ِبالني ػ ِ
َى ػ ِػل اْل َم َك ِاش ػػي َم ػػا
ض ػػى أَف ِحْفػ ػ َ
ػارَ ،ك َعَم ػػى أ ْ
َ 18فَق َ
َ
ظ ْاأل َْم ػ َػكاؿ َعَم ػػى أ ْ َ
َص َاج ْت َم َك ِاشي ِي ْـ ِبالم ْي ِل
أَ
ِِ ِ
ض ػػى رس ػػكؿ ( )أَف عَم ػػى أ ْ ِ
ظي ػػا ِبالني ػ ِ
ػارَ ،كأَف َم ػػا
َ
َ 19فَق َ َ ُ ُ
َ
َى ػػل اْل َح ػػائه حْف َ َ
ِ
ِ
َىمِ َيا
اف َعَمى أ ْ
أَْف َس َدت اْل َم َكاشي ِبالم ْي ِل َفالض َم ُ
ِ
َف ُي ْب ِط َل َد َم ُوَ ،ف َكَداهُ ِم َائ ًة ِم ْف ِإِج ِل الص َدَق ِة
كؿ ( )أ ْ
َ 20ف َك ِرَه َرُس ُ
ِ 21في اْلمك ِ
اض ِح َخم ٌس َخم ٌس ِم َف ِْ
اإلِج ِل
ْ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػت م َخ ٍ
ػاض،
ِ 22في ِد َي ِة اْل َخ َ
طػأ ع ْش ُػرك َف حقػ ًةَ ،كع ْش ُػرك َف َج َذ َعػ ًةَ ،كع ْش ُػرك َف ج ْن َ َ
ك ِع ْش ُرك َف ِج ْن َت َلُجك ٍف ،ك ِع ْش ُرك َف َجِني م َخ ٍ
اض ُذ ُككر
َ
َ
َ
َ 23قتل ِباْلَقس ِ
ِ ِ
ص ِر ْج ِف َمالِ ٍؾ ...
ََ
امة َرُجبلً م ْف َجني َن ْ
َ َ
َ 24قضى أَف مف ُقِتل خ َ ِ
تو ِم َائة ِم َف ِْ
اإلِج ِل
َْ َ َ
َ
طأً َفد َي ُ
َ 25قضػػى رسػػكؿ ِ (ِ )ف ػػي ِديػ ِػة اْلخ َ ِ
ِ
كخمسػ ػاً
طػػأ أ ْ
َ
َ
َ َُ ُ
خمس ػاً ج ػ َذاعاًْ ،
َخ َماسػ ػاًْ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
خمسػ ػاً َجن ػػي َلُج ػػك ٍف
كخمسػ ػاً َج َن ػػات َم َخ ػػاض ،ك ْ
كخمسػ ػاً َج َن ػػات َلُج ػػكفْ ،
حَقاقػ ػاًْ ،
ُذ ُك ٍ
كر
طػ ِػأ ِع ْشػ ِػر َ ِ
ػت م َخػ ٍ
يف
ػكؿ ِ (ِ )فػػي ِد َيػ ِػة اْل َخ َ
ػاضَ ،ك ِع ْشػ ِػر َ
َ 26ق َ
ضػػى َرُسػ ُ
يف ج ْنػ َ َ
َجِني م َخ ٍ
يف ِحق ًة
يف َج َذ َع ًةَ ،ك ِع ْش ِر َ
يف ِج ْن َت َلُجك ٍفَ ،ك ِع ْش ِر َ
اض ُذ ُكك اًرَ ،ك ِع ْش ِر َ
َ
َ 27قضى ِفي ِ ِ
َى ِل ا ِْإلِج ِل ِم َائػ ًة ِم َػف ِْ
ػائتَي
َى ِػل اْل َبَق ِػر ِم
ّ
اإلِج ِػلَ ،ك َعَمػى أ ْ
الد َية َعَمى أ ْ
َ
َ ْ
ٍ
ِ
َبَقػ ٍ
ػائتَي ُحمػ ٍػةَ ،ك َعَمػػى
َىػ ِػل اْل ُحَمػ ِػل ِمػ
َىػ ِػل الشػػاء أَْلَفػ ْػي َشػػاةَ ،ك َعَمػػى أ ْ
ػرةَ ،ك َعَمػػى أ ْ
َ
َ ْ
ظ ُو ُم َحمٌد
َى ِل اْلَق ْم ِح َش ْيئاً َل ْـ َي ْحَف ْ
أْ
ط ِم َس ْت ُثُم َث ِد َيِت َيا...،
ضى ِفي اْل َع ْي ِف اْل َع ْكَر ِاء الساد ِة ِب َم َك ِان َيا ِإ َذا ُ
َ 28ق َ
َ 29كاف رسكؿ ِ ( )يَق ِكـ ِدي َة اْلخ َِ
َى ِل اْلُق َرأ أ َْرَب َع ِم َائ ِة ِد َين ٍار ،أ َْك
ُ ُّ َ َ
طأ َعَمى أ ْ
َ َُ ُ
ع ْدَليا ِم َف اْلكر ِ
ِؽ... ،
َ
َ َ
ِ
اء ك ْاأل َْر ِ
اشتَ َرُككا ِفي َد ِـ ُم ْؤ ِم ٍفَ ،أل ََكج ُي ُـ ُ ِفي الن ِار
ض ْ
َ 30ل ْك أَف أ ْ
َى َل الس َم َ
ِ
اء ُج َب ٌار
َ 31ما َقتَ َل اْل َم ْعد ُف ُج َب ٌارَ ،ك َما َقتَ َل اْل َع ْج َم ُ
طأًَ ،فِد َيتُ ُو ِم َائ ٌة ِم َف ِْ
اإلِج ِل... ،
َ 32م ْف ُقِت َل َخ َ
ِ
ِ
كدأ َكاِما ُيَقاد
يل َف ُي َك ِج َخ ْي ِر الن َ
ظ َرْي ِفِ :إما ُي َ
َ 33م ْف ُقت َل َل ُو َقت ٌ
َ 34م ْف َال َي ْش ُك ُر الن َ
اس َال َي ْش ُك ُر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َىػ ُػل ْاأل َْر ِ
ض
َىػ ُػل السػ َػماء َكأ ْ
اجتَ َمػ َػع َعَمػػى َق ْتػ ِػل ُمػ ْػؤ ِم ٍف أ ْ
َ 35كالػػذي َنْفسػػي ِج َيػػده َلػ ِػك ْ
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63
79
66
66،61
93
54
91
125،120
76
92

91
82

46
77
105
64
77
27
ث
105

36
37
38
39

ضكا ِب ِو َأل َْد َخَم ُي ُـ ُ َج ِميعاً َج َين َـ... ،
َكَر ُ
َى ِل الذ َى ِ  ،أَْل ُ ِد َين ٍار
َك َعَمى أ ْ
ِ
ِ
َىػ ِػل اْل َبَق ػ ِػر
ػاف َعْقُم ػ ُػو فػػي اْل َبَقػ ِػرَ ،عَمػػى أ ْ
ػكؿ ( )أَف َمػ ْػف َكػ َ
كَق َ
ضػػى َرُسػ ُ
اء ،عَمى أَى ِل الش ِ
ِم َائتَي بَقرٍة ،كمف َكاف عْقُمو ِفي الش ِ
اء أَْلَفي َش ٍاة
ْ
َ
ْ َ َ ََْ َ َ ُ
ْ
ِ
ضى رسكؿ ِ ( )عَمى أ ْ ِ
ػائتَي َبَق ٍ
ػاف ِد َيػ ُة َعْقمِ ِػو
ػرةَ ،ك َم ْػف َك َ
َ
َىػل اْل َبَق ِػر م َ ْ َ
َكَق َ َ ُ ُ
ِفي الش ِ
اء َفأَْلَفي َش ٍاة
ْ
َيْق ِس ُـ َخ ْم ُسك َف ِم ْن ُك ْـ َعَمى َرُج ٍل ِم ْن ُي ْـَ ،فُي ْدَف ُع ِج ُرمِت ِو ...

132

80
81
80
،120،119
124

ِفيرس اآلثار

ـ
1

اآلثار
ِ
ِإ َذا اسكد ِت ِ ِ
ييا ِد َيتُ َيا
الس لف أَك ْ
ّ
َْ
اصَفر ْت َفف َ
ِ ِ
ِ
ييا ِجِد َيِت َيا
الس لف َق َ
ْ
اس َكدت ّ
ضى ف َ
ِ ِ ِ
ِ
ييا َعْقُم َيا تَا ّماً
الس لف َف ْ
أُص َيجت ّ
اس َكد ْت َفف َ

صاح األثر
عامر جف َشر ِ
اح ْيل
َ
الش ْعِجي
ّ
ُش َرْيح جف الحارث
سعيد جف المسي

2

ِإ َذا

4

أَعمِم ػ ػػت أَف رس ػ ػػكؿ ِ ( )أََق ػ ػػاد ِباْلَقس ػ ػ ِ
ػاؿَ :ال،
َ
َ ْ َ
ػامة؟ َق ػ ػ َ
َُ َ
َ َ
اؿَ :ال... ،
ُقْم ُتَ :فأَُجك َب ْك ٍر؟ َق َ

5

ِ ٍ ِ
ػاألَ َعَم ْيػ ِػو ُعمر جف اْل َخطا ِ
ػاؿَ :لػ ْػك تَ َمػ َ
أََقػ َ
ُ
اءَ ،كَقػ َ
ػاد الرُجػ َػل جثَ َبلثَػػة مػ ْػف َ
صػ ْػن َع َ
اء َق َتْمتُ ُي ْـ... ،
أْ
َى ُل َ
ص ْن َع َ

3

6

ِإ َذا

األعضاء التػي ىػي أزكاج فػي الجػدف :العينػاف ،كاألذنػاف

َم ْع َمر جف راشد
كعجيد جف

الصفحة
39
39
38،36
123،119

عمر

عمي جف أجي

31

طال

7
8
9
10
11
12
13
14

...
َعَمػػـ ِإ َذا َذ َىجػ ْػت سعيد جف اْلمسِّي ِ
ِ ِ
َ
السػ ّػف إ َذا ْ
ّ
َُ
اسػ َػكد ْت ،تػػـ َعقميػاَ ،كأ ََرَاد َك ُ أ ْ ُ
َم ْنَف َعتُ َيا
ِ
اف سك ِ
مجاىد جف َج ْجر
ص ُ َك ّ
اءّ ،
صُ
الن ْ
الن ْ
الشَفتَ ِ َ َ ٌ
ُعمر ْج ُف اْل َخطا ِ
اْلَقسام ُة تُ ِ
ه الد َـ
كج ُ اْل َعْق َلَ ،كَال تُ ِشي ُ
َُ
َ َ

109

اْلم ِ
سعيد جف اْلمسِّي ِ
الر ِ
ْس َخ ْم ٌسَ ،كِفي اْل َك ْج ِو َع ْشٌر
كض َح ُة ِفي أ
َُ
ُ
كضػ ػػح ُة ِفػ ػػي اْلكجػ ػ ِػو َكاْلم ِ
اْلم ِ
ػر ِ
َف ُسَميماف جف يسار
كضػ ػ َػح ِة ِفػ ػػي الػ ػ أ
ْسِ ،إال أ ْ
َْ
َ
ُ
ُ
َي ُكك َف ِفي اْل َك ْج ِو َش ْي ٌفَ ،ف َعَمى َق ْد ِر َذلِ َؾ ُي َزُاد... ،
اْلم ِ
عامر جف َشر ِ
كض َح ُة ِفي اْلك ْج ِو َليا ِد َيتَ ِ
اح ْيل
اف
َ
َ
َ
ُ
الش ْعِجي
كضح ُة ِفي اْلكج ِو ِم ْثل اْلم ِ
ِ
الر ِ
الحسف جف أجي
ْس
كض َح ِة ِفي أ
َْ
اْل ُم َ
ُ ُ
الحسف البصري
كضح ُة ِفي اْلكج ِو ِم ْثل اْلم ِ
ِ
الر ِ
ُش َرْيح القاضي
ْس
كض َح ِة ِفي أ
َْ
اْل ُم َ
ُ ُ
كالحسف البصري
133

40
32
،119،116
123
56
55
56
55
55

كضػػحة ِفػػي اْلكجػ ِػو ِم ْثػػل اْلم ِ
 15اْلم ِ
ػر ِ
َف
كضػ َػح ِة ِفػػي الػ أ
ْس ِإال أ ْ
َْ
َ
ُ ُ
ُ
تَ ِعي َ اْل َك ْج َو َفُي َزُاد ِفي َعْقمِ َيا... ،
كضػػحة ِفػػي اْلكجػ ِػو ِم ْثػػل اْلم ِ
 16اْلم ِ
ػر ِ
َف
كضػ َػح ِة ِفػػي الػ أ
ْس ِإال أ ْ
َْ
َ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
َي ُكك َف في اْل َك ْجو َع ْي ٌ َ ،فُي َزُاد ...
 17اْلم ِ
ػر ِ
َف َي ُك ػػك َف ِف ػػي اْل َك ْج ػ ِػو
كض ػ َػح ُة ِف ػػي اْل َك ْج ػ ِػو َكال ػ أ
ْس ِإال أ ْ
ُ
َش ْي ٌف َف َي ِز َيد َعَمى َق ْد ِر الش ْي ِف
 18اْلم ِ
كض َح ُة ِفي اْلك ْج ِو ك أ ِ
اء
الرْس َس َك ٌ
َ َ
ُ

ُسَميماف جف يسار

55

ُسَميماف جف يسار

56

َم ْك ُحكؿ الشامي

56

أجك بكر الصديق

55

كعمر جف
الخطا

 19اْلم ِ
كض َحة ِفي اْلك ْج ِو ك أ ِ
اء
الرْس َس َك ٌ
َ َ
ُ
ِ 20إف اْلم ِ
ْس سػػك ِ
كض َػح َة ِفػػي اْلك ْجػ ِػو كالػ أ ِ
ػس ِمػ َػف
ييػػا َخ ْمػ ٌ
ػر َ َ ٌ
َ َ
اء ،ف َ
ُ
ِْ
اإلِج ِل
رجبلً فقتمو فجاء رجل فقتل البعير... ،

ُع َم ُر جف عجد
العزيز

55

ُع َم ُر جف عجد
العزيز

55

شريح القاضي

65

 21أف بعي اًر أصا
شريح القاضي
 22أف َب ِعي اًر أصا رجبلً فقتموَ ،ف َعَق َرهُ أكلياء القتيل... ،
 23أَف َرُج ػبلً ِم ػ َػف ْاأل َْنصػ ِ
ض ػ َػرَب ُو َخ ِار َجة جف َزْيِد جف
اف َرُج ػبلً َ
ػار َقتَػ َػل َك ُىػ َػك َس ػ ْػك َر ُ
َ
ِب ُشكب ٍق كَلـ ي ُكف عَمى َذلِؾ جِين ٌة َق ِ
ثَاِج ٍت
اط َع ٌة... ،
َ ََّ
َْ َ ْ َ ْ َ
 24إف سَق َ ِ
عطاء جف أجي
اس َكد ْت أ َْك َر َجَف ْت ُق ِّك َم ْت
ط ْت س ٌّف أ َْك ْ
ْ َ
رباح
ِ 25إف سَق َ ِ
ِ
عطاء جف أجي
اءَ ،ق ْد َماتَ ْت
ط ْت س ٌّف أ َْك َر َجَف ْت أَك ْ
اس َكد ْت َف َس َك ٌ
ْ َ
رباح
ِ
َىػ ػ ِػل اْلُقػ ػػرأُ ،عمر جف اْل َخطا ِ
 26أَف ُع َمػ ػ َػر ْجػ ػ َػف اْل َخطػ ػػا ِ َقػ ػػكَـ ّ
الد َي ػ ػ َة َعَمػ ػػى أ ْ
َُ
َ
َى ِػل اْلػكر ِ
َفجعَميا عَمى أ ْ ِ
ِ
ِؽ
ِ ٍ
ََ َ َ
َىػل الػذ َى أَْلػ َ د َينػارَ ،ك َعَمػى أ ْ َ
شر أَْل َ ِد ْرَى ٍـ
ا ْث َن ْي َع َ
ِ
الع ِزيػ ِػز أ َْجػ َػرَز سػ ِػر َيرهُ َي ْكم ػاً لِمنػ ِ
ُع َم ُر جف َع ْجِد
ػاس ،ثُػػـ
 27أَف ُع َمػ َػر ْجػ َػف َع ْجػػد َ
َ
أَِذف َليػػـ َفػػدخُمكاَ ،فَقػػاؿ :مػػا تُقكُلػػكف ِفػػي الَقسػ ِ
الع ِز ِ
يز
ػاؿ:
َ َ َ َ
َ ُْ ََ
َ
ػامة؟ َقػ َ
َ َ
ام ُة الَق َكُد ِج َيا َح ٌّق... ،
َنُق ُ
كؿ :الَق َس َ

134

64
121
41،40
41،39
79،73

121

 28أَف عمر َكاف ي ُش ل ِ
ػاؿ
ُ ََ َ َ
ؾ في قتل الجماعة بالكاحد َحتى َق َ
ِ
ِ
اشػتَ َرُككا
يف أ َأ
ػت َل ْػك أَف َنَفػ اًر ْ
َل ُو َعمِ ٌّ
َرَْي َ
ػي"َ :يػا أَمي َػر اْل ُم ْػؤ ِمن َ
ِفي س َرَق ِة َج ُز ٍ
كر ...
َ

ُع َم ُر جف الخطا
كعمي جف أجي
طال

اف ،فض ػربتو ناقػػة
ػكح َ
صػ َ
 29أف غبلم ػاً دخػػل دار زيػػد جػػف ُ
لزيد فقتمتو... ،
 30أَف لِْمع ػ ػػي ِف اْلَق ِائم ػ ػ ِػة الِت ػ ػػي َال يب ِ
ص ػ ػ ُػر ِج َي ػ ػػا ِإ ْف ثُِق َج ػ ػ ْػت أ َْك مجاىد جف ججر
ُْ
َ ْ
َ
ِ
ج ِخص ْتَ ،ك ِ
ص ُ َن ْذ ِر اْل َع ْي ِف ...
َ
ييا ن ْ
اف ف َ
ُ َ
ِ
السن ُة بعد َذلِؾ أَال يْقتَل ِإال ك ِ
اجف شيا ل
الزْى ِر ّي
احٌد
 31ثُـ َم َ
ضت ل َ ْ َ َ
ُ َ
َ
ِ
ص ػِجّياً فقتمتػػو ،فجػػاء أىػػل الصػػجي فقتم ػكا
َ 32خ َب َ
طػ ْػت َنج َيب ػ ٌة َ
الن ِج َيب َة... ،
ص ِح َج ُي ْـ َرُج ٌل َفَق ِػد ُمكا َكَل ْػي َس َم َع ُي ْػـَ ،فػات َي َم ُي ْـ
َ 33خ َرَج َق ْكٌـ َك َ
أَىُمػػوَ ،فَقػػاؿ ُشػػريحُ :شػػيكد ُكـ أَنيػػـ َق َتُم ػكا صػ ِ
ػاح َب ُك ْـَ ،كاِال
ْ ُ
َ َْ ٌ ُ َ ْ ُ ْ
َ
َحَمُفكا ِباهللِ َما َق َتُمكهَُ ،فأَتَ ْكا ِج ِي ْـ َعمِّياً ...
اإلِج ِل ِفي ُك ِل ك ِ
َ 34خمسك َف َخمسك َف ِم َف ِْ
اح َد ٍة
ّ َ
ُْ
ُْ

عمر جف الخطا

شريح القاضي

37
38

39
40

49
109
65

عمي جف أجي

عطاء جف أجى

31

طال

رباح

دمحم جف مسمـ جف
شيا

الزىري

َج َذ َع ًةَ ،ك ِع ْش ُرك َف ْاج َف َلُجك ٍف
ِ ٍ ِ ِ
َفػػرض عَمػػى أ ْ ِ
الديػ ِػة ،ك َعَمػػى عمر جف اْل َخطا ِ
ِ
َ َ َ
َىػػل الػػذ َى أَْل ػ َ د َينػػار فػػي ّ َ َ
آال ِ
َى ِل اْلكر ِ
ؼ ِد ْرَى ٍـ
ِؽ َع َش َرَة َ
أْ َ
ِف ػػي اْلخ َ ِ
َخ َماسػ ػاً ِع ْش ػ ُػرك َف ِحقػ ػ ًةَ ،ك ِع ْش ػ ُػرك َف َج َذ َعػ ػ ًةَ ،ع ْجُد هللاِ جف َم ْس ُعكٍد
ط ػػأ أ ْ
َ
ِ
ِ
ػاض ،ك ِع ْش ػ ػ ُػرك َف َجنػ ػ ػي م َخ ػ ػ ٍ
ػات م َخ ػ ػ ٍ
ػاض،
َ
َ
َكع ْش ػ ػ ُػرك َف َج َن ػ ػ َ
ك ِع ْشركف جن ِ
ات َلُجك ٍف
َ ُ َ ََ
ِ ِ
الس ِف ِإ َذا ُك ِسر بعضيا أُع ِطي ص ِ
عمي جف أجي
احُج َيا ِب ِح َسا ِ َمػا
في ّ ّ
َ َْ ُ َ ْ َ َ
طال
ص ِم ْن َيا... ،
َنَق َ
ِ ِ
ُع َم ُر جف الخطا
الس ِّف الس ْكَد ِاء ِإ َذا ُن ِزَع ْتَ ،كَك َان ْت ثَاِجتَ ًة ُثُم ُث ِد َيِت َيا
في ّ
135

64

107

ِ 35دي ػ ُة اْلخ َ ِ
َخمػ ٍ
ػاسِ ،ع ْشػ ُػرك َف ِحق ػ ًةَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف عجد هللا جف مسعكد
َ َ
طػػأ َخ ْم َس ػ ُة أ ْ َ
اض ،ك ِع ْشركف جن ِ
ِ
ات َلُجك ٍف،
َج َذ َع ًةَ ،ك ِع ْش ُرك َف َج َنات َم َخ ٍ َ ُ َ َ َ
كر
َك ِع ْش ُرك َف َجني َلُجك ٍف ُذ ُك ٌ
طِأ خمس ُة أَخم ٍ ِ
ِ
ػت َلُجػك ٍف،
اس :ع ْش ُػرك َف م ْن َيػا ِج ْن َ
َ 36عْق ُل اْل َخ َ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ػت م َخػ ػ ٍ
ػاضَ ،ك ِع ْشػ ػ ُػرك َف ِحق ػ ػ ًةَ ،ك ِع ْشػ ػ ُػرك َف
َكع ْشػ ػ ُػرك َف ج ْنػ ػ َ َ
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93

93

80
95،92

38
42

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ُثُم ُث ِد َيِت َيا
كم ٌة
ُح ُك َ

ِ ِ
الس ِّف الس ْكَد ِاء
في ّ
ِ ِ
الس ِّف الس ْكَد ِاء
في ّ
ِفػي ِّ ِ
َف تَ ْس َػكد َي ْنتَ ِظ ُػر ِج َيػا َسػ َػن ًة،
صػا َ َكَي ْخ َش ْػك َف أ ْ
الس ّػف تُ َ
ِ
ِ
ييا َن ْذ ُرَىا َك ِافياً... ،
َفن ِف ْ
اس َكد ْت َفف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ييػػا اْل َعْقػ ُػل
لسػ ِّػف ُي ْسػػتَأ َْنى ج َيػػا َسػ َػن ٌةَ ،ف ػن ِف ْ
فػػي ا ّ
اسػ َػكد ْت َفف َ
ِ
اس َكد ِم ْن َيا َفِب ِح َسا ِ َذلِ َؾ
َكامبلًَ ،كاِال َف َما ْ
السػ ػ ْػفَمى ُثُمثَػ ػػا ِ ِ ِ
ِ
ػاـ
ِف ػػي الشػ ػ َػف ِة ل
ّ
الد َي ػػة؛ ألَن َيػ ػػا تَ ْح ػ ػب ُس الط َعػ ػ َ
ِ
الد َي ِة
َكالش َار َ َ ،كِفي اْل ُعْم َيا ُثُم ُث ّ
السْفَمى ُثُمثَا ِ ِ
ِ
الد َي ِة
ِفي الشَف ِة ل
الد َيةَ ،كِفي اْل ُعْم َيا ُثُم ُث ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
الد َي ِة
الد َي ُة َفِن َذا ُق ِط َع ِت ل
ييا ُثُم ُث ّ
ِفي الشَفتَ ْي ِف ّ
السْفَمىَ ،فف َ
ِ
السْفَمى اللثُمثَ ِ
افَ ،كِفي اْل ُعْم َيا اللثُم ُث
الد َي ُة ِفي ل
ِفي الشَفتَ ْي ِف ّ
ِ
الدي ُة َك ِ
ِ
ِ
ييػا ُثُمثَػا
امَم ًةَ ،فِن َذا ُق ِط َع ِت ل
في الشَفتَ ْي ِف ّ َ
السْفَمى َفف َ
ِ
الد َي ِة
ّ
ِ
ِ ِ
الدي ُة ،كِفي ِإحد ِ
ِ
الد َي ِة
صُ ّ
َْ ُ
اى َما ن ْ
في الشَفتَ ْيف ّ َ َ

ِ 51في
ِ 52في
ِ 53في
ِ 54في
55
56
57
58
59
60
61

ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
الشَفتَ ْي ِف ّ
صٌ
الد َي ُة َكِفي ُك ّل َكاح َدة م ْن ُي َما ن ْ
الشَفتَ ْي ِف َخ ْم ُسك َف َخ ْم ُسك َف... ،
اْل َع ْي ِف اْل َع ْكَرِاء ِإ َذا ُن ِخ َس ْت َكَك َان ْت َق ِائ َم ًة ُثُم ُث ِد َيِت َيا
اْل َع ْي ِف اْل َع ْكَرِاء ُح ْك ٌـ

ُع َم ُر جف الخطا
إجراىيـ النخعي

40

عمي جف أجي

38

زيد جف ثاجت

38

زيد جف عجد هللا

33

طال

سعيد جف المسي

33

سعيد جف المسي

29

عامر الش ْعِجي
ّ
سعيد جف المسي

32

الحسف جف عمي

31

33

جف أجي طال

عامر الش ْعِجي
ّ
مجاىد جف َج ْجر
عمر جف الخطا
َم ْس ُركؽ جف
األجدع

ِفي اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ِإ َذا ُف ِق َئ ْت ِم َائ ُة ِد َينار
عجد هللا جف عباس
ِفي اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ِإ َذا ُن ِخ َس ْت ُثُم ُث ِد َيِت َيا
ِ ِ
ِ
ِ
زيد جف ثاجت
الد َي َة ِما َئ ُة ِد َين ٍار
ص ُع ْش ُر ّ
في اْل َع ْي ِف اْلَقائ َمة تُْج َخ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
سعيد جف اْلمسِّي ِ
الد َي ِة
ص ُع ْش ُر ّ
في اْل َع ْي ِف اْلَقائ َمة تُْج َخ ُ
َُ
إجراىيـ النخعي
ِفي اْل َع ْي ِف اْلَق ِائ َم ِة ُح ْك ُـ َذ ِكي َع ْد ٍؿ
ِ ِ ِ
ِ
ػث عمر جف الخطا
السػ ِّػف السػ ْػكَد ِاءَ ،كاْل َيػ ِػد الشػػبل ِءُ ،ثُمػ ُ
فػػي اْل َعػ ْػي ِف اْلَقائ َمػػة َك ّ
ِد َيِت َيا
ِفي اْلم ِ
كض َح ِة ِفي اْل َك ْج ِو ِإ ْف َل ْـ تُ ِع ِ اْل َك ْج َو ِم ْث َل َما ِفي سميماف جف يسار
ُ
اْلم ِ
الر ِ
ْس
كض َح ِة ِفي أ
ُ
زيد جف ثاجت
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42،41

31،30
32
47
46
49،44
47
49
49
45
47
56،52

ضػ ػػع م ػػا ِفػ ػػي م ِ
كضػ ػػح ِة ِف ػػي اْلكجػ ػ ِػو ِ
ِ 62ف ػػي اْلم ِ
كضػ ػ َػح ِة
َْ
َ
ُ
ْ ُ َ
ُ
الر ِ
ْس
أ
ِ 63فػػي ِديػ ِػة اْلخ َ ِ
ػس َجُنػػك م َخػ ٍ
ػس عجد هللا جف َم ْس ُعكٍد
طػػأ أ ْ
َ َ
ػاضَ ،ك ُخ ُمػ ٌ
ػاسُ :خ ُمػ ٌ
َخ َمػ ٌ
َ
ػاض ،ك ُخم ػػس ج َن ػػات َلج ػػك ٍف ،ك ُخم ػ ِ
ػاؽ،
َج َن ػ ُ
ػس حَق ػ ٌ
َ ُ ٌ
ػات َم َخ ػ ٍ َ ُ ٌ َ ُ ُ
َك ُخ ُم ٌس ِج َذاعٌ
ِ 64فػػي ِديػ ِػة اْلخ َ ِ ِ
ِ
ػت م َخػ ٍ
ػت سميماف جف يسار
َ َ
ػاضَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف ِج ْنػ َ
طػػأ ع ْشػ ُػرك َف ج ْنػ َ َ
َلُجػػك ٍفَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف ْاجػ َػف َلُجػػك ٍفَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف ِحق ػ ًةَ ،ك ِع ْشػ ُػرك َف
سعيد جف اْلمسِّي ِ
َُ

َج َذ َع ًة
ِ
"ى َما ِب ِو"
اؿُ :
 65في َرُجَم ْي ِف َقتبل َرُجبلً َق َ

الس ِف تصا ِ :إ ِف اسكدت َفن ْذرىا ك ٍ
ِ
اؼ
 66قاؿ في ّ ّ
َْ ْ َ َُ َ
َ 67قتَ َل ثَ َبلثَ َة َنَف ٍر ِج َرُج ٍل
68
69
70
71
72

73
74
75

أجك َسَم َمة جف عجد
الر ْح َم ِف جف عكؼ
عمي جف أجي

57
92

94،89

107
38

طال
عمي جف أجي

107،105

طال

اْل ُم ِغ َيرةُ جف ُش ْع َب َة
ُع َم ُر جف الخطا

َقتَ َل َس ْب َع ًة ِج َرُجل
ِ ٍِ ِ
111،106
اء
َقتَ َل ُع َم ُر َس ْب َع ًة ج َكاحد ب َ
ص ْن َع َ
ِ ٍ
ِ ٍ
اؿُ :عمر جف اْل َخطا ِ ،105،103
َقتَ َل َنَف اًرَ ،خ ْم َس ًة أ َْك َس ْب َع ًة ج َرُجل َق َتُمكهُ َق ْت َل غيَمةَ ،كَق َ
ِ
106
اء َق َتْمتُ ُي ْـ ِب ِو
َل ْك تَ َماألَ َعَم ْيو أ ْ
َى ُل َ
ص ْن َع َ
ِ
الد َي ِة ِم َائ ًة ِم َف ِْ
31
اإلِج ِل أَُجك َب ْك ٍر الصديق
ضى أَُجك َب ْك ٍر(ِ )في الشَفتَ ْي ِف ِب ّ
َق َ
َقضػػى أَجػػك ب ْكػ ٍػر ِفػػي ِ ِ
ِ
78
ػيف َكثُػ َػر أجك بكر الصديق
ّ
َىػ ِػل اْلُقػ َػرأ حػ َ
الد َيػػة َعَم ػى أ ْ
َ
ُ َ
اإلِجلَ ،فأََقاـ ِم َائ ًة ِم َف ِْ
ِ ِ
اإلِج ِل ِسػت ِم َائ ِة ِد َين ٍ
ػار كعمر جف الخطا
اؿ َك َغَمت ْ ُ
اْل َم ُ
َ
ِإَلى ثَم ِان ِمائ ٍة ،كَقضى عمػر ِفػي ِ ِ
َى ِػل اْلُق َػرأ
ّ
الد َيػة َعَمػى أ ْ
َ َ َ َ َُُ
ا ْث َني َع َش َر أَْلفاً... ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
47
ػيج ْت ُع َم ُر ْج ُف اْل َخطا
َق َ
ضى ُع َم ُر ْج ُف اْل َخطا في اْل َع ْيف اْلَقائ َمػة إ َذا أُص َ
ط ِف َئ ْت ِجُثُم ِث ِد َيِت َيا
َك ُ
ضػػى ُعمػػر ْجػ ُػف اْل َخطػػا ِ ِفػػي اْلعػ ْػي ِف اْلَق ِائمػ ِػة ِإ َذا ُف ِق َئػ ْػت ُعمر ْج ُف اْل َخطا ِ
47
َق َ
َُ
َ
َُ
َ
ِجُثُم ِث ِد َيِت َيا
الزَب ْيػ ِػر ك َع ْجػ ُػد اْلممِػ ِػؾ َال َيْقػػتُ َبل ِف ِمػ ْػنيـ ِإال َرُجػبلً عجد هللا جف ل
اف ْاجػ ُػف ل
108
الزَب ْي ِر
َكػ َ
ُْ
َ
َ
كِ
َك َع ْج ُد اْل َممِ ِؾ جف مركاف
احداً... ،
َ
137

106

76
77
78
79

ِ
ػكؿ ِفػػي النَفػ ِػر َيْقُتُمػػك َف
َكػ َ
ػاف ُع َمػ ُػر ْجػ ُػف اْل َخطػػا (َ )يُقػ ُ
الرُج َلَ ،ج ِميعاً ُيْق َتُمك َف ِب ِو
ِ
َف َيْقتُػ َػل
ػاف َال َيػ َػرأ َب ْأس ػاً فػػي الرُجػ ِػل َيْقُتُمػ ُػو الػػرُج َبل ِف أ ْ
َكػ َ
ِ
الد َي َة ِم َف ْاآل َخ ِر
ْخ َذ ّ
َح َد ُى َماَ ،كَيأ ُ
أَ
ِ ِ
الدي ُة عَمى عيِد رس ِ
كؿ ِ (ِ )م َائ َة َب ِع ٍ
ير ،لِ ُك ِّػل
َك َانت ّ َ َ َ ْ َ ُ
َب ِع ٍ
ير أُكِق َي ٌة ...
ِ
ِ
الدي ػ ِػة عَم ػػى عي ػ ِػد رس ػ ِ
ػكؿ ِ ( :)ثَ َم ػػاف
يمػ ػ ُة ّ َ َ
َْ َُ
َك َان ػ ْػت ق َ
آال ِ
ؼ ِد ْرَىـٍ... ،
ِم َائ ِة ِد َين ٍار أ َْك ثَ َم ِان َي َة َ

 80كػ ػػانكا يقكلػ ػػكف :ديػ ػػة الخطػ ػػأ :عشػ ػػركف جنػ ػػت م َخػ ػ ٍ
ػاض،
َ

ػر،
كعش ػ ػػركف جن ػ ػػت َلُج ػ ػػك ٍف ،كعش ػ ػػركف اج ػ ػػف َلُج ػ ػػك ٍف َذ َك ػ ػ اً
كعشركف ِحق ًة ،كعشركف َج َذ َع ًة

83
84
85
86
87
88
89

دمحم جف ِس ِ
يريف

108

عمر جف الخطا

78

عمر جف الخطا

80،77
82،81

اجف شيا

95،93

الزىري ،كسميماف
جف يسار ،كربيعة
جف أجي عجد
الرحمف

َ 81ال ُيْقتَ ُل َرُج َبل ِف ِج َرُج ٍل
82

ُع َم ُر جف الخطا

106

َحِجي جف أَِجي
ثَاِج ٍت

ط ُع َي َد ِ
اف ِج َيٍد
َال ُيْقتَ ُل َرُج َبل ِف ِج َرُج ٍلَ ،كَال تُْق َ
َال يْقتُل ِم ْنيـ ِإال ك ِ
احداً
َ
َ ُ ُْ
ِ
ُع َم ُر جف الخطا
اء َلَق َتْمتُ ُي ْـ
َل ِك ْ
ييا أ ْ
َى ُل َ
اشتَ َر َؾ ف َ
ص ْن َع َ
عجد هللا جف َعباس
َل ْك أَف ِم َائ ًة َق َتُمكا َرُجبلً ُقِتُمكا ِبو
َف تَْقتُ َل َنْفس ْي ِف ِج َنْف ٍ
معاذ جف ججل
س
َل ْي َس َل َؾ أ ْ
َ
ِ
ػس ِمػ َػف ِْ
ِ
اإلِجػ ِػل أ َْك َعػ ْػدُل َيا ِمػ َػف الػػذ َى ِ أ َِك عمر جف الخطا
السػ ِّػف َخ ْمػ ٌ
َكفػػي ّ
ِ ِ
اس َكد ْت َفَق ْد تَـ َعْقُم َيا... ،
اْل َكرِؽَ ،فن ِف ْ
اجف شيا الزىري
َىُم َيا ما َق َتَم ْت
َي ْغ َرُـ قاتل الجييمة ،كال َي ْغ َرُـ أ ْ
ِ
امة
ُيْقتَ ُل الرُج َبل ِف ِبالرُج ِل
َقتَادة جف د َع َ
اجف شيا ل
الزْى ِر ّي
دمحم جف ِس ِ
يريف

138

108
109
108
106
106،105
108
38
65
107

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :القرآف الكريـ وعمومو:
 القرآف الكريـ.

الخ ْس َػرْك ِجردي
 أحكاـ القرآف لمشافعي  -جمع البييقي :أحمد جف الحسيف جف عمي جػف مكسػى ُ
الخراساني ،أجك بكر الجييقػي (ت 458ىػػ) ،كتػ

ىكامشػو  :عجػد الغنػي عجػد الخػالق ،قػدـ لػو:

دمحم زاىد الككثري ،نشر :مكتبة الخانجي – القاىرة ،الطبعة الثانية1414 ،ىػ 1994 -ـ.

 تالسػػير ابػػف كثيػػر ر تالسػػير القػرآف العظػػيـ :أجػػك الفػػداء إسػػماعيل جػػف عمػػر جػػف كثيػػر القرشػػي
البصػػري ثػػـ الدمشػػقي (ت 774ى ػػ) ،تحقيػػق :سػػامي جػػف دمحم سػػبلمة ،نشػػر :دار طيبػػة لمنشػػر
كالتكزيع ،الطبعة الثانية1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 تالسير الطبري ر جامع البياف في تأويػل القػرآف :دمحم جػف جريػر جػف يزيػد جػف كثيػر جػف غالػ

اآلممػػي ،أجػػك جعفػػر الطجػػري (ت 310ى ػػ) ،تحقيػػق :أحمػػد دمحم شػػاكر ،نشػػر :مؤسسػػة الرسػػالة،

الطبعة األكلى1420 ،ىػ 2000 -ـ.

 تالسير العز بف عبد الس ـ = تفسػير القػرآف (كىػك اختصػار لتفسػير المػاكردي) :أجػك دمحم عػز
الديف عجد العزيز جف عجد السبلـ جف أجي القاسـ جف الحسف السممي الدمشقي ،الممق

بسمطاف

العممػػاء (ت 660ى ػػ) ،تحقيػػق :الػػدكتكر عجػػد هللا جػػف إج ػراىيـ الػػكىجي ،نشػػر :دار اجػػف حػػزـ –
جيركت ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ 1996 -ـ.

 تالسػػير القرطبػػي ر الجػػامع ألحكػػاـ القػرآف :أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف أحمػػد جػػف أجػػي بكػػر جػػف فػػرح

األنصػػاري الخزرجػػي شػػمس ال ػػديف القرطجػػي (ت 671ى ػػ) ،تحقي ػػق :أحمػػد الجردكنػػي كاجػ ػراىيـ
أطفيش ،نشر :دار الكت

المصرية – القاىرة ،الطبعة الثانية1384 ،ىػ 1964 -ـ.

 روائػػػع البيػػػاف تالسػػػير آيػػػات األحكػػػاـ :دمحم عمػػي الصػػاجكني ،طبػػع عمػػى نفقػػة :حسػػف عبػػاس
الشربتمي ،نشر :مكتبة الغزالي  -دمشق ،كمؤسسة مناىل العرفػاف – جيػركت ،الطبعػة الثالثػة،
1400ىػ 1980 -ـ.
ثانياً :كتب الحديث وعمومو:
 -1متوف الحديث

 سنف ابف ماجو :اجف ماجة أجك عجد هللا دمحم جف يزيد القزكيني (ت 273ىػػ) ،تحقيػق :دمحم فػؤاد
عجد الباقي ،نشر :دار إحياء الكت

العربية  -فيصل عيسى الباجي الحمجي.

 سػػػنف أبػػػي داود :أجػػك داكد سػػميماف جػػف األشػػعث جػػف إسػػحاؽ جػػف بشػػير جػػف شػػداد جػػف عمػػرك
ِ
الس ِج ْسػ ػػتاني (ت 275ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػق :دمحم محيػ ػػي الػ ػػديف عجػ ػػد الحميػ ػػد ،نشػ ػػر :المكتبػ ػػة
األزدي ّ
العصرية ،صيدا – جيركت.
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 سػػػػنف الترمػػػػذي :أج ػػك عيس ػػى دمحم ج ػػف عيس ػػى ج ػػف َس ػ ْػكرة ج ػػف مكس ػػى ج ػػف الض ػػحاؾ الترم ػػذي
(ت 279ى ػػ) ،تحقيػػق كتعميػػق :أحمػػد دمحم شػػاكر [جػ ػ  ،]2 ،1كدمحم ف ػؤاد عجػػد البػػاقي [جػ ػ ،]3
كاجػراىيـ عطػػكة عػػكض [ج ػ  ،]5 ،4نشػػر :مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى البػػاجي الحمجػػي – مصػػر،

الطبعة الثانية1395 ،ىػ 1975 -ـ.

 سػػنف الػػػدارقطني :أجػػك الحسػػف عمػػي جػػف عم ػر جػػف أحمػػد البغػػدادي الػػدارقطني (ت 385ى ػػ)،
تحقيػػق :شػػعي

األرنػػؤكط ،كحسػػف عجػػد المػػنعـ شػػمجي ،كعجػػد المطيػ

حػػرز هللا ،كأحمػػد جرىػػكـ،

نشر :مؤسسة الرسالة ،جيركت – لجناف ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2004 -ـ.

 سنف الدارمي :أجك دمحم عجد هللا جف عجد الرحمف جف الفضل جف َجيراـ جػف عجػد الصػمد الػدارمي
التميمي السمرقندي (ت 255ىػ) ،تحقيق :حسيف سميـ أسد الداراني ،نشر :دار المغني لمنشر
كالتكزيع  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1412 ،ىػ 2000 -ـ.

الخ ْسػ َػرْك ِجردي الخ ارسػػاني ،أجػػك بكػػر
 السػػنف الصػػغير :أحمػػد جػػف الحسػػيف جػػف عمػػي جػػف مكسػػى ُ

الجييقي (ت 458ىػ) ،تحقيق :عجد المعطي أميف قمعجي ،نشر :جامعة الد ارسػات اإلسػبلمية،

كراتشي  -باكستاف ،الطبعة األكلى1410 ،ىػ 1989 -ـ.

 السنف الكبرى :أجك عجػد الػرحمف أحمػد جػف شػعي

جػف عمػي الخ ارسػاني النسػائي (ت 303ىػػ)،

تحقيػػق :حسػػف عجػػد المػػنعـ شػػمجي ،أشػػرؼ عميػػو :شػػعي

األرنػػاؤكط ،قػػدـ لػػو :عجػػد هللا جػػف عجػػد

المحسف التركي ،نشر :مؤسسة الرسالة – جيركت ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ 2001 -ـ.

الخ ْسػ َػرْك ِجردي الخ ارسػػاني ،أجػػك بكػػر
 السػػنف الكبػػرى :أحمػػد جػػف الحسػػيف جػػف عمػػي جػػف مكسػػى ُ
الجييقػػي (ت 458ى ػػ) ،تحقيػػق :دمحم عجػػد القػػادر عطػػا ،نشػػر :دار الكت ػ

العمميػػة ،جيػػركت –

لجنات ،الطبعة الثالثة1424 ،ىػ 2003 -ـ.

 صػػحيح البخػػاري ر الجػػامع المسػػند الصػػحيح المختصػػر مػػف أمػػور رسػػوؿ هللا ( )وسػػننو
وأيامػػو :دمحم جػػف إسػػماعيل أجػػك عجػػد هللا الجخػػاري الجعفػػي (ت 256ىػػ) ،تحقيػػق :دمحم زىيػػر جػػف
ناصر الناصر ،نشر :دار طكؽ النجاة ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ.

 صػػحيح مسػػمـ ر المسػػند الصػػحيح المختصػػر بنقػػل العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى رسػػوؿ هللا (:)
مسمـ جف الحجاج أجك الحسف القشيري النيساجكري (ت 261ىػ) ،تحقيق :دمحم فؤاد عجد البػاقي،

نشر :دار إحياء التراث العربي – جيركت.

 المستدرؾ عمى الصحيحيف :أجك عجد هللا الحاكـ حمد جف عجد هللا جف دمحم جف حمدكيو جف ُنعيـ
اجف الحكـ الضجي الطيماني النيساجكري المعركؼ باجف الجيع (ت 405ىػ) ،تحقيق :مصطفى
عجد القادر عطا ،نشر :دار الكت

العممية -جيركت ،الطبعة األكلى1411 ،ق – 1990ـ.
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 مسػػػػند أبػػػػي داود الطيالسػػػػي :أج ػػك داكد سػ ػػميماف ج ػػف داكد ج ػػف الجػ ػػاركد الطيالس ػػي البصػ ػػرأ
(ت 204ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :ال ػػدكتكر دمحم ج ػػف عج ػػد المحس ػػف الترك ػػي ،نش ػػر :دار ىج ػػر – مص ػػر،

الطبعة األكلى1419 ،ىػ 1999 -ـ.

 مسند اإلماـ أحمد بف حنبل :أجك عجد هللا أحمد جف دمحم جػف حنجػل جػف ىػبلؿ جػف أسػد الشػيباني
(ت 241ىػ) ،أشرؼ عمى طباعتو الدكتكر سمير طو المجػذك  ،نشػر :المكتػ
جيركت ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.

اإلسػبلمي -

 المصنف في األحاديث واآلثار :أجك بكر جف أجي شيبة ،عجد هللا جف دمحم جف إجراىيـ جػف عثمػاف
اج ػػف خكاس ػػتي العبس ػػي (ت 235ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :كم ػػاؿ يكسػ ػ
الرياض ،الطبعة األكلى1409 ،ق.

الح ػػكت ،نش ػػر :مكتب ػػة الرش ػػد –

 المصنف :أجك بكر عجػد الػرزاؽ جػف ىمػاـ جػف نػافع الحميػري اليمػاني الصػنعاني (ت 211ىػػ)،
تحقيق :حجي

الرحمف األعظمي ،نشر :المجمس العممي -اليند ،تكزيع :المكت

اإلسبلمي –

جيركت ،الطبعة الثانية1403 ،ق.

 المعجـ الكبيػر :سػميماف جػف أحمػد جػف أيػك جػف مطيػر المخمػي الشػامي ،أجػك القاسػـ الطج ارنػي
(ت 360ى ػػ) ،تحقيػػق :حمػػدي جػػف عجػػد المجيػػد السػػمفي ،نشػػر :مكتبػػة اجػػف تيميػػة – القػػاىرة،
الطبعة الثانية.

الخ ْس َػرْك ِجردي الخ ارسػػاني ،أجػػك
 معرفػة السػػنف واآلثػػار :أحمػػد جػف الحسػػيف جػف عمػػي جػف مكسػػى ُ

بكػر الجييقػػي (ت 458ىػػ) ،تحقيػق :عجػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػي ،الناشػػركف :جامعػػة الد ارسػػات

اإلس ػ ػػبلمية (كراتش ػ ػػي  -باكس ػ ػػتاف) ،دار قتيب ػ ػػة (دمش ػ ػػق  -جي ػ ػػركت) ،دار ال ػ ػػكعي (حمػ ػ ػ

-

دمشق) ،دار الكفاء (المنصكرة  -القاىرة) ،الطبعة األكلى1412 ،ىػ 1991 -ـ.

 موطأ مالؾ بروايػة

بػف الحسػف الشػيباني :مالػؾ جػف أنػس جػف مالػؾ جػف عػامر األصػبحي

الم ػػدني (ت 179ىػ ػػ) ،تعمي ػػق كتحقي ػػق :عج ػػد الكى ػػا

الطبعة الثانية.

عج ػػد المطيػ ػ  ،نش ػػر :المكتب ػػة العممي ػػة،

 الموطأ :مالؾ جف أنس جف مالؾ جػف عػامر األصػبحي المػدني (ت 179ىػػ) ،تحقيػق :دمحم فػؤاد
عج ػػد الب ػػاقي ،نش ػػر :دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي ،جي ػػركت – لجن ػػاف ،ع ػػاـ النش ػػر1406 :ى ػ ػ -

1985ـ.

 -2الشروح والتخريج

 إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ :شيخ اإلسبلـ دمحم جف عمي جف كى

جف مطيع ،أجك الفتح،

تقي الديف القشيري ،المعركؼ كأجيو كجده بػاجف دقيػق العيػد (ت 702ق) نشػر :مطبعػة السػنة

الدمحمية ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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 إرشاد الساري لشرح صحيح البخػاري :أحمػد جػف دمحم جػف أجػى بكػر جػف عجػد الممػؾ القسػطبلني
القتيجي المصري ،أجك العباس ،شيا
مصر ،الطبعة السابعة1323 ،ىػ.

 االسػػتذكار :أجػػك عمػػر يكس ػ

الديف (ت 923ى ػ) ،نشػر :المطبعػة الكجػرأ األميريػة -

جػػف عجػػد هللا جػػف دمحم جػػف عجػػد الجػػر جػػف عاصػػـ النمػػري القرطجػػي

(ت 463ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػق :سػ ػػالـ دمحم عطػ ػػا ،كدمحم عمػػػي معػ ػػكض ،نشػ ػػر :دار الكت ػ ػ
جيركت ،الطبعة األكلى1421 ،ق 2000 -ـ.

العمميػ ػػة –

 الباعث الحثيث إلى اختصار عمػوـ الحػديث :أجػك الفػداء إسػماعيل جػف عمػر جػف كثيػر القرشػي
البص ػػري ث ػػـ الدمش ػػقي (ت 774ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :أحم ػػد دمحم ش ػػاكر ،نش ػػر :دار الكتػ ػ
جيركت – لجناف ،الطبعة الثانية.

العممي ػػة،

ػػدر التمػػػاـ شػػػرح بمػػػوغ المػػػراـ :الحس ػػيف ج ػػف دمحم ج ػػف س ػػعيد البلع ػػي ،المع ػػركؼ ب ػػالم ِ
غربي
 البػ ُ
َ
ّ
(ت 1119ىػ) ،تحقيق :عمي جف عجد هللا الزبف ،نشر :دار ىجر ،الطبعػة األكلػى[ ،ج ػ ]2-1
(1414ى ػ ػ ػ ػ 1994 -ـ)[ ،ج ػ ػ ػ ػ 1424( ]5-3ى ػ ػ ػ ػ 2003 -ـ)[ ،ج ػ ػ ػ ػ 1428( ]10-6ى ػ ػ ػ ػ -
2007ـ).

 التعميػػػل الممجػػػد عمػػػى موطػػػأ

 :دمحم عج ػػد الح ػػي ج ػػف دمحم عج ػػد الحم ػػيـ األنص ػػاري المكن ػػكي

اليندي ،أجك الحسنات (ت 1304ىػػ) ،تعميػق كتحقيػق :تقػي الػديف النػدكي ،نشػر :دار القمػـ -
دمشق ،الطبعة الرابعة1426 ،ىػ 2005 -ـ.

 التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد :أجك عمر يكسػ

جػف عجػد هللا جػف دمحم جػف عجػد

الجػػر(ت 463ىػػ) ،تحقيػػق :مصػػطفى جػػف أحمػػد العمػػكي ،كدمحم عجػػد الكجيػػر البكػػري ،نشػػر :ك ازرة

عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – المغر  ،عاـ النشر1387 :ىػ.
التنػػوير َشػػرح الجػ ِ
الصػ ِػغ ِ
ير :دمحم جػػف إسػػماعيل جػػف صػػبلح جػػف دمحم الحسػػني ،الكحبلنػػي ثػػـ
ػامع َّ
َ ُ ْ ُ َّ 

الص ػػنعاني ،أج ػػك إجػ ػراىيـ ،ع ػػز الػ ػديف ،المع ػػركؼ كأس ػػبلفو ب ػػاألمير (ت 1182ىػ ػػ) ،تحقي ػػق:
د .محمػ ػػد إسػ ػػحاؽ محمػ ػػد إج ػ ػراىيـ ،نشػ ػػر :مكتبػ ػػة دار السػ ػػبلـ – الريػ ػػاض ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى،
1432ىػ 2011 -ـ.

 ذخيػرة العقبػػى فػػي شػػرح المجتبػػى -شػػرح سػػنف النسػػائي :-دمحم جػػف عمػػي جػف آدـ جػػف مكسػػى

الكل ِػكي ،نشػر :دار المعػراج الدكليػة لمنشػر [ج ػ  ،]5-1كدار آؿ جػركـ لمنشػر كالتكزيػع
اإلثيكبي َ
[ج ػ ػ  ،]40-6الطبع ػػة األكل ػػى[ ،ج ػ ػ 1416( ]5-1ى ػ ػ 1996 -ـ)[ ،ج ػ ػ 1419( ]7-6ى ػ ػ -
1999ـ)[ ،جػ ػ ػ 1420( ]9-8ىػ ػ ػ 1999 -ـ)[ ،جػ ػ ػ 1419( ]12-10ىػ ػ ػ 2000 -ـ)[ ،جػ ػ ػ
1424( ]40-13ىػ 2003 -ـ).
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 سػػػبل السػػػ ـ :دمحم جػػف إسػػماعيل جػػف صػػبلح جػػف دمحم الحسػػني الكحبلنػػي ثػػـ الصػػنعاني ،أجػػك

إج ػراىيـ ،عػػز ال ػديف ،المعػػركؼ كأسػػبلفو بػػاألمير (ت 1182ى ػػ) ،نشػػر :دار الحػػديث ،جػػدكف

طبعة كبدكف تاريخ.

 شػػرح الزرقػػاني عمػػى موطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ :دمحم جػػف عجػػد البػػاقي جػػف يكسػ

الزرقػػاني المصػػري

األزى ػػري (ت 1122ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :ط ػػو عج ػػد ال ػػرؤكؼ س ػػعد ،نش ػػر :مكتب ػػة الثقاف ػػة الديني ػػة –
القاىرة ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ.

 شػػرح صػػحيح البخػػارى :اجػػف بطػػاؿ أجػػك الحسػػف عمػػي جػػف خمػ

جػػف عجػػد الممػػؾ (ت 449ىػػ)،

تحقيق :أجك تميـ ياسر جف إجراىيـ ،نشر :مكتبة الرشػد ،السػعكدية  -الريػاض ،الطبعػة الثانيػة،

1423ىػ 2003 -ـ.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أجك دمحم محمكد جف أحمد جف مكسى الغيتاجى الحنفي جدر
الديف العينى (ت 855ىػ) ،نشر :دار إحياء التراث العربي – جيركت.

 عوف المعبود شرح سنف أبػي داود ،ومعػو حاشػية ابػف القػيـ :دمحم أشػرؼ جػف أميػر جػف عمػي
اجػػف حيػػدر ،أجػػك عجػػد الػػرحمف ،شػػرؼ الحػػق ،الصػػديقي ،العظػػيـ آبػػادي (ت 1329ىػػ) ،نشػػر:
دار الكت

العممية – جيركت ،الطبعة الثانية1415 ،ىػ.

 رريب الحديث :إجراىيـ جف إسحاؽ الحربي أجك إسحاؽ (ت  ،)285تحقيق :د .سميماف إجراىيـ
دمحم العايد ،نشر :جامعة أـ القرأ  -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى1405 ،ق.

 رريب الحديث :أجك ُعجيد القاسـ جف سبلّـ جف عجد هللا اليركي البغدادي (ت 224ىػ) ،تحقيق:
د .دمحم عجد المعيد خاف ،نشػر :مطبعػة دائػرة المعػارؼ العثمانيػة ،حيػدر آبػاد -الػدكف ،الطبعػة
األكلى1384 ،ىػ 1964 -ـ.

 رريب الحػديث :جمػاؿ الػديف أجػك الفػرج عجػد الػرحمف جػف عمػي جػف دمحم الجػكزي (ت 597ىػػ)،
تحقيػػق :الػػدكتكر عجػػد المعطػػي أمػػيف القمعجػػي ،نشػػر :دار الكت ػ

الطبعة األكلى1405 ،ق – 1985ـ.

العمميػػة ،جيػػركت – لجنػػاف،

 الالائل في رريب الحديث واألثر :أجك القاسـ محمكد جف عمرك جف أحمد ،الزمخشري جػار هللا

(ت 538ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :عم ػػي دمحم الجج ػػاكي ،كدمحم أج ػػك الفض ػػل إجػ ػراىيـ ،نش ػػر :دار المعرف ػػة –
لجناف ،الطبعة الثانية.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد جف عمي جػف حجػر أجػك الفضػل العسػقبلني الشػافعي،
(ت 852ق) نشػ ػػر :دار المعرفػ ػػة  -جيػ ػػركت1379 ،ق ،ت ػ ػرقيـ :دمحم ف ػ ػؤاد عجػ ػػد البػ ػػاقي ،قػ ػػاـ
جنخراجو كصححو كأشرؼ عمى طباعتو :مح

العزيز جف عجد هللا جف باز.
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الديف الخطي  ،كعميػو تعميقػات العبلمػة :عجػد

 الكاشف عف حقائل السنف ر شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح :شرؼ الديف الحسيف جف
عجد هللا الطيجػي (ت 743ىػػ) ،،تحقيػق :د .عجػد الحميػد ىنػداكي ،نشػر :مكتبػة نػزار مصػطفى

الباز (مكة المكرمة  -الرياض) ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ.

 كشػػػػف األسػػػػتار عػػػػف زوائػػػػد البػػػػزار :ن ػػكر ال ػػديف عم ػػي ج ػػف أج ػػي بك ػػر ج ػػف س ػػميماف الييثم ػػي
(ت 807ى ػػ) ،تحقيػػق :حجي ػ

األكلى1399 ،ىػ 1979 -ـ.

الػػرحمف األعظمػػي ،نشػػر :مؤسسػػة الرسػػالة  -جيػػركت ،الطبعػػة

 كشف المغطا في فضل الموطا :ثقة الديف ،أجك القاسـ عمي جف الحسف جػف ىبػة هللا المعػركؼ
باجف عساكر (ت 571ىػ) ،تحقيق :مح

جيركت.

الديف أجك سعيد عمر العمركي ،نشر :دار الفكر –

 كشػػػػف المغطػػػػى مػػػػف المعػػػػاني واأللالػػػػا الواقعػػػػة فػػػػي الموطػػػػأ :دمحم الطػػػاىر جػ ػػف عاشػ ػػكر
(ت 1394ق) ،تحقيػػق :طػػو جػػف عمػػي جكس ػريح التكنسػػي ،نشػػر :دار السػػبلـ لمطباعػػة كالنشػػر

كالتكزيع كالترجمة  -القاىرة ،كدار سحنكف لمنشر كالتكزيع  -تكنس ،الطبعة الثانية1428 ،ق
– 2007ـ.

 الكواكب الدراري في شرح صػحيح البخػاري :دمحم جػف يكسػ

جػف عمػي جػف سػعيد ،شػمس الػديف

الكرمػ ػػاني (ت 786ى ػ ػػ) ،نشػ ػػر :دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ،جيػ ػػركت  -لجنػ ػػاف ،طبعػ ػػة أكلػ ػػى
1356ىػ 1937 -ـ ،طبعة ثانية1401 :ىػ 1981 -ـ.

 مجمع الزوائد ومنبػع الالوائػد :أجػك الحسػف نػكر الػديف عمػي جػف أجػي بكػر جػف سػميماف الييثمػي
(ت 807ى ػػ) ،تحقيػػق :حسػػاـ الػػديف القدسػػي ،نشػػر :مكتبػػة القدسػػي  -القػػاىرة ،عػػاـ النشػػر:
1414ىػ 1994 -ـ.
 المسػػػالِؾ فػػػي شػػػرح مو َّ
طػػػأ مالػػػؾ :القاضػػي دمحم جػػف عجػػد هللا أجػػك بكػػر جػػف العربػػي المعػػافري
َُ
السػػميماني،
السػػميماني كعائشػػة جنػػت الحسػػيف ل
(ت 543ىػػ) ،قػرأه كعّمػػق عميػػو :دمحم جػػف الحسػػيف ل
الغر اإلسبلمي ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ 2007 -ـ.
نشرَ :دار َ
 معػػػالـ السػػػنف -شػػرح لسػػنف أجػػي داكد :-أجػػك سػػميماف حمػػد جػػف دمحم جػػف إج ػراىيـ جػػف الخطػػا

البسػػتي المعػػركؼ بالخطػػاجي (ت 388ىػػ) ،نشػػر :المطبعػػة العمميػػة – حمػ  ،الطبعػػة األكلػػى،
1351ىػ 1932 -ـ.

اني الكػكفي
 المالاتيح في شرح المصابيح :الحسيف جف محمػكد جػف الحسػف ،مظيػر الػديف الزْي َػد ل
ظ ِيري (ت 727ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :لجن ػػة مختص ػػة م ػػف
ػالم ْ
الضػ ػر ُير ِّ
الح َنف ػ ل
ػي المش ػ ُ
الش ػػيراز لي َ
ػيكر ب ػ ُ
المحققػػيف جنشػ ػراؼ :ن ػػكر ال ػػديف طالػ ػ  ،نشػػر :دار النػ ػكادر ،كى ػػك م ػػف إص ػػدارات إدارة الثقاف ػػة
اإلسبلمية  -ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة األكلى1433 ،ىػ 2012 -ـ.
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 المنتقػػى شػػرح الموطػػأ :أجػػك الكليػػد سػػميماف جػػف خم ػ

جػػف سػػعد جػػف أيػػك جػػف كارث التجيجػػي

القرطجػػي البػػاجي األندلسػػي (ت 474ى ػػ) ،نشػػر :مطبعػػة السػػعادة  -جج ػكار محافظػػة مصػػر،

الطبعة األكلى1332 ،ىػ.

 المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج :أجػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى جػػف شػػرؼ النػػككي
(ت 676ىػ) ،نشر :دار إحياء التراث العربي – جيركت ،الطبعة الثانية1392 ،ق.

أجػػك عجػػد هللا،

 الميسػػر فػػي شػػرح مصػػابيح السػػنة :فضػػل هللا جػػف حسػػف جػف حسػػيف جػػف يكسػ
شػػيا الػػديف التل ِ
كربِ ْشػ ِػتي (ت  661ى ػػ) ،تحقيػػق :د .عجػػد الحميػػد ىنػػداكي ،نشػػر :مكتبػػة ن ػزار
مصطفى الباز ،الطبعة الثانية1429 ،ىػ 2008 -ـ.

 نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثػار :أجػك دمحم محمػكد جػف أحمػد جػف
مكسى جف أحمد جف حسيف الغيتاجى الحنفي جدر الديف العينى (ت 855ىػ) ،تحقيق :أجػك تمػيـ

ياسر جف إجراىيـ ،نشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسػبلمية – قطػر ،الطبعػة األكلػى1429 ،ى ػ
2008 -ـ.

 النياية في رريب الحديث واألثػر :مجػد الػديف أجػك السػعادات المبػارؾ جػف دمحم جػف دمحم جػف دمحم

اجػػف عج ػػد الك ػريـ الش ػػيباني الجػػزري اج ػػف األثيػػر (ت 606ىػ ػػ) ،تحقيػػق :ط ػػاىر أحمػػد الػ ػزاكأ،
كمحمكد دمحم الطناحي ،نشر :المكتبة العممية  -جيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 نيػػل األوطػػػار :دمحم جػػف عمػػي جػػف دمحم جػػف عجػػد هللا الشػػككاني اليمنػػي (ت 1250ى ػػ) ،تحقيػػق:
عصاـ الديف الصبابطي ،نشر :دار الحديث  -مصر ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.
ثالثاً :كتب أصوؿ الالقو والقواعد الالقيية:

 اإلبياج في شرح المنياج :تقي الديف أجك الحسف عمي جف عجد الكػافي جػف عمػي جػف تمػاـ جػف
حام ػػد ج ػػف يحيػ ػى الس ػػبكي (ت 756ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار الكتػ ػ

العممي ػػة – جي ػػركت ،ع ػػاـ النش ػػر:

1416ىػ 1995 -ـ.

 تاريخ التشريع اإلس مي :مناع جف خميل القطاف -المدير السػاجق لممعيػد العػالي لمقضػاء فػي
السعكدية( -ت 1420ىػ) ،نشر :مكتبة كىبة ،الطبعة الخامسة1422 ،ىػ 2001 -ـ.

 الالكر السامي في تاريخ الالقو اإلس مي :دمحم جف الحسف جف العربي جف دمحم الحجكي الثعالجي
ّ
الجعفري الفاسي (ت 1376ىػ) ،نشػر :دار الكتػ العمميػة ،جيػركت – لجنػاف ،الطبعػة األكلػى،
1416ىػ 1995 -ـ.
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رابعاً :كتب الالقو:

 -1الالقو الحنالي:

 االختيار لتعميػل المختػار :عجػد هللا جػف محمػكد جػف مػكدكد المكصػمي الجمػدحي ،مجػد الػديف أجػك
الفضػػل الحنفػػي (ت 683ىػػ) ،عمييػػا تعميقػػات :الشػػيخ محمػػكد أجػػك دقيقػػة -مػػف عممػػاء الحنفيػػة
كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقاً ،-نشػر :مطبعػة الحمجػي  -القػاىرة ،تػاريخ النشػر1356 :ى ػ
1937 -ـ.

 األصػػل المعػػروؼ بالمبسػػو  :أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف الحسػػف جػػف فرقػػد الشػػيباني (ت 189ى ػػ)،
تحقيق :أجك الكفا األفغاني ،نشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية – كراتشي.

 البحر الرائل شرح كنز الدقائل :زيف الديف جف إجراىيـ جف دمحم ،المعركؼ بػاجف نجػيـ المصػري
(ت 970ىػ) ،نشر :دار الكتا

اإلسبلمي ،الطبعة الثانية  -جدكف تاريخ.

 بدايػػة المبتػػدي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أبػػي حنيالػػة :عمػػي جػػف أج ػي بكػػر جػػف عجػػد الجميػػل الفرغػػاني
المرغينػػاني ،أجػػك الحسػػف جرىػػاف الػػديف (ت 593ىػػ) ،نشػػر :مكتبػػة كمطبعػػة دمحم عمػػي صػػبح –

القاىرة.

 بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الش ػرائع :عػػبلء الػػديف ،أجػػك بكػػر جػػف مسػػعكد جػػف أحمػػد الكاسػػاني
الحنفي (ت 587ىػ) ،نشر :دار الكت

العممية ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 البنايػػة شػػرح اليدايػػة :أجػػك دمحم محمػػكد جػػف أحمػػد جػػف مكسػػى جػػف أحمػػد جػػف حسػػيف الغيتػػاجي
الحنفػي جػػدر الػػديف العينػي (ت 855ىػػ) ،نشػػر :دار الكتػ
األكلى1420 ،ىػ 2000 -ـ.

العمميػػة ،جيػػركت  -لجنػػاف ،الطبعػػة

 تبييف الحقائل شرح كنز الدقائل وحاشية ِ
الشْم ِب ِي :عثماف جف عمي جف محجف البارعي ،فخر
ّ ّ
الديف الزيمعي الحنفي (ت 743ىػ) ،الحاشية :شيا الديف أحمد جف دمحم جػف أحمػد جػف يػكنس
الش ػْمِج لي (ت 1021ى ػػ) ،نشػػر :المطبعػػة الكجػػرأ األميريػػة ،ج ػكالؽ -
اجػػف إسػػماعيل ج ػف يػػكنس ِّ
القاىرة ،الطبعة األكلى1313 ،ىػ .

 التجريػػد :أحمػػد جػػف دمحم جػػف أحمػػد جػػف جعف ػر جػػف حمػػداف أجػػك الحسػػيف القػػدكري (ت 428ى ػػ)،
تحقيػػق :مركػػز الد ارسػػات الفقييػػة كاالقتصػػادية ،أ .د .دمحم أحمػػد سػراج ،أ .د .عمػػي جمعػػة دمحم،

نشر :دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة الثانية1427 ،ىػ 2006 -ـ.

 تحالػة الالقيػػاء :دمحم جػف أحمػػد جػف أجػػي أحمػد ،أجػك بكػػر عػبلء الػػديف السػمرقندي (ت 540ىػػ)،
نشر :دار الكت العممية ،جيركت – لجناف ،الطبعة الثانية1414 ،ىػ 1994 -ـ.
 الجػػػػػوىرة النيػػػػػرة :أجػ ػػك بكػ ػػر جػ ػػف عمػ ػػي جػ ػػف دمحم الحػ ػػدادي العبػ ػػادي الزبِيػ ػ ِػد ّي اليمنػ ػػي الحنفػ ػػي
(ت 800ىػ) ،نشر :المطبعة الخيرية ،الطبعة األكلى1322 ،ىػ.
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 حاشػػية ابػػف عابػػديف ر رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار :اجػػف عاجػػديف ،دمحم أمػػيف جػػف عاجػػديف
الدمشػػقي الحنفػػي (ت 1252ى ػػ) ،نشػػر :دار الفكػػر  -جيػػركت ،الطبعػػة الثانيػػة1412 ،ىػ ػ -
1992ـ.

 الحجػػػة عمػػػى أىػػػل المدينػػػة :أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف الحسػػف جػػف فرقػػد الشػػيباني (ت 189ى ػػ)،
تحقيػ ػػق :ميػ ػػدي حسػ ػػف الكيبلنػ ػػي القػ ػػادري ،نشػ ػػر :عػ ػػالـ الكت ػ ػ

1403ق.

– جيػ ػػركت ،الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة،

ِ
صػني المعػركؼ
 الدر المختار شرح تنػوير األبصػار وجػامع البحػار :دمحم جػف عمػي جػف دمحم الح ْ
بعبلء الديف الحصكفي الحنفػي (ت 1088ىػػ) ،تحقيػق :عجػد المػنعـ خميػل إجػراىيـ ،نشػر :دار
الكت

العممية ،الطبعة األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.

 شػػرح مختصػػر الطحػػاوي :أحمػػد جػػف عمػػي أجػػك بكػػر ال ػرازي الجصػػاص الحنفػػي (ت 370ى ػػ)،
تحقيق :د .عصػمت هللا عنايػت هللا دمحم ،أ .د .سػائد بكػداش ،د .دمحم عجيػد هللا خػاف ،د .زينػ
دمحم حسػػف فبلتػػة ،نشػػر :دار البشػػائر اإلسػػبلمية ،كدار الس ػراج ،الطبعػػة األكلػػى 1431ىػ ػ -

2010ـ.

 العنايػػػة شػػػرح اليدايػػػة :دمحم جػػف دمحم جػػف محمػػكد ،أكمػػل الػػديف أجػػك عجػػد هللا الركمػػي البػػاجرتي
(ت 786ىػ) ،نشر :دار الفكر ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 فػتح القػػدير :كمػاؿ الػديف دمحم جػػف عجػد الكاحػػد السيكاسػي المعػركؼ بػػاجف اليمػاـ (ت 861ىػػ)،
نشر :دار الفكر ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 المبػػاب فػػي الجمػػع بػػيف السػػنة والكتػػاب :جمػػاؿ الػػديف أجػػك دمحم عمػػي جػػف أجػػي يحيػػى زكريػػا جػػف
مسعكد األنصاري الخزرجي المنججي (ت 686ىػ) ،تحقيق :د .دمحم فضػل عجػد العزيػز المػراد،
نشر :دار القمـ ،سكريا – دمشق ،كالػدار الشػامية ،لجنػاف  -جيػركت ،الطبعػة الثانيػة1414 ،ى ػ
1994 -ـ.

 المبػػػاب فػػػي شػػػرح الكتػػػاب :عج ػد الغنػػي جػػف طال ػ

جػػف حمػػادة جػػف إج ػراىيـ الغنيمػػي الدمشػػقي

الميداني الحنفي (ت 1298ىػ) ،تحقيق :دمحم محيي الديف عجد الحميد ،نشر :المكتبة العممية،
جيركت – لجناف.

 المبسػػػو  :دمحم ج ػػف أحم ػػد جػ ػف أج ػػي س ػػيل ش ػػمس األئم ػػة السرخس ػػي (ت 483ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار
المعرفة – جيركت ،جدكف طبعة ،تاريخ النشر1414 :ىػ 1993 -ـ.

 المحيُ البرىاني في الالقو النعماني فقو اإلماـ أبػي حنيالػة -رضػي هللا عنػو :-أجػك المعػالي
جرىاف الديف محمكد جف أحمد جف عجد العزيز جف عمر جف َم َازة الجخاري الحنفي (ت 616ىػػ)،
تحقي ػػق :عج ػػد الكػ ػريـ س ػػامي الجن ػػدي ،نش ػػر :دار الكتػ ػ العممي ػػة ،جي ػػركت  -لجن ػػاف ،الطبع ػػة

األكلى1424 ،ىػ 2004 -ـ.
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 مختصر القدوري في الالقو الحنالي :أحمد جف دمحم جف أحمد جف جعفر جف حمداف أجك الحسػيف
القػػدكري (ت 428ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :كام ػػل دمحم دمحم عكيضػػة ،نش ػػر :دار الكتػ ػ
األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

 المعتصر مػف المختصػر مػف مشػكل اآلثػار :يكسػ

العممي ػػة ،الطبع ػػة

جػف مكسػى جػف دمحم ،أجػك المحاسػف جمػاؿ
– جيركت.

المَمطي الحنفي (ت 803ىػ) ،نشر :عالـ الكت
الديف َ
 اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي جف أجي بكر جف عجد الجميل الفرغػاني المرغينػاني ،أجػك
الحسػػف جرىػػاف الػػديف (ت 593ىػػ) ،تحقيػػق :طػػبلؿ يكس ػ  ،نشػػر :دار إحيػػاء التػراث العربػػي،
جيركت – لجناف .

 -2الالقو المالكي:

 اإلشػػػراؼ عمػػػى نكػػػت مسػػػائل الخػػػ ؼ :القاض ػػي أج ػػك دمحم عجػػد الكى ػػا
البغػػدادي المػػالكي (ت 422ى ػػ) ،تحقيػػق :الحجي ػ
األكلى1420 ،ىػ 1999 -ـ.

ج ػػف عمػػي ج ػػف نص ػػر

جػػف طػػاىر ،نشػػر :دار اجػػف حػػزـ ،الطبعػػة

 بداية المجتيد ونياية المقتصد :أجػك الكليػد دمحم جػف أحمػد جػف دمحم جػف أحمػد جػف رشػد القرطجػي

الشػػيير بػػاجف رشػػد الحفيػػد (ت 595ى ػػ) ،نشػػر :دار الحػػديث – القػػاىرة ،جػػدكف طبعػػة ،تػػاريخ

النشر1425 :ىػ 2004 -ـ.

 البياف والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة :أجك الكليد دمحم جف أحمػد جػف

رشػػد القرطجػػي (ت 520ى ػػ) ،تحقيػػق :د .دمحم حجػػي كآخػػركف ،نشػػر :دار الغػػر اإلسػػبلمي،
جيركت – لجناف ،الطبعة الثانية1408 ،ىػ 1988 -ـ.

 التاج واإلكميل لمختصر خميل :دمحم جف يكس

جػف أجػي القاسػـ جػف يكسػ

أجك عجد هللا المكاؽ المالكي (ت 897ىػ) ،نشر :دار الكت

العجػدري الغرنػاطي،

العممية ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ

1994 -ـ.

 التبصرة :عمي جف دمحم الربعي ،أجك الحسف ،المعركؼ بالمخمي (ت 478ىػ) ،تحقيق :الدكتكر
أحمػػد عجػػد الك ػريـ نجي ػ  ،نشػػر :ك ازرة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػبلمية – قطػػر ،الطبعػػة األكلػػى،

1432ىػ 2011 -ـ.

 التوضػػيح فػػي شػػرح المختصػػر الالرعػػي البػػف الحاجػػب :خميػػل جػػف إسػػحاؽ جػػف مكسػػى ،ضػػياء
الديف الجندي المالكي المصري (ت 776ىػ) ،تحقيق :د .أحمػد جػف عجػد الكػريـ نجيػ  ،نشػر:
مركز نجيجكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2008 -ـ.

 جامع األميات :عثماف جف عمر جف أجي بكر جف يكنس ،أجك عمرك جمػاؿ الػديف جػف الحاجػ
الكػردي المػالكي (ت 646ىػػ) ،تحقيػق :أجػك عجػد الػػرحمف األخضػر األخضػػري ،نشػر :اليمامػػة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية1421 ،ىػ 2000 -ـ.
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 الجامع لمسائل المدونة :أجك بكر دمحم جػف عجػد هللا جػف يػكنس التميمػي الصػقمي (ت 451ىػػ)،
تحقيػػق :مجمكع ػػة بػػاحثيف ف ػػي رسػػائل دكت ػػكراه ،نش ػػر :معيػػد البح ػػكث العمميػػة كاحي ػػاء الت ػػراث

اإلسػػبلمي  -جامعػػة أـ القػػرأ ،تكزيػػع :دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع ،الطبعػػة األكلػػى،
1434ىػ 2013 -ـ.

 حاشػػػػػية الدسػػػػػوقي عمػػػػػى الشػػػػػرح الكبيػػػػػر :دمحم ج ػ ػػف أحم ػ ػػد ج ػ ػػف عرف ػ ػػة الدس ػ ػػكقي الم ػ ػػالكي
(ت 1230ىػ) ،نشر :دار الفكر ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 حاشية الصػاوي عمػى الشػرح الصػغير ر بمغػة السػالؾ ألقػرب المسػالؾ (الشػرح الصػغير ىػك
شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقر المسالؾ لِم ْذ َى ِ ِْ
اإل َما ِـ َم ِال ٍؾ) :أجك العباس أحمد جف
َ
دمحم الخمػػكتي ،الشػػيير بالصػػاكي المػػالكي (ت 1241ى ػػ) ،نشػػر :دار المعػػارؼ ،جػػدكف طبعػػة
كبدكف تاريخ.

 حاشػػية العػػدوي عمػػى شػػرح كالايػػة الطالػػب الربػػاني :أجػػك الحسػػف عمػػي جػػف أحمػػد جػػف مكػػرـ
الصػػعيدي العػػدكي (ت 1189ى ػػ) ،تحقيػػق :يكس ػ
جيركت ،تاريخ النشر1414 :ىػ 1994 -ـ.

 الذخيرة :أجك العباس شيا

الشػػيخ دمحم البقػػاعي ،نشػػر :دار الفكػػر –

الديف أحمػد جػف إدريػس جػف عجػد الػرحمف المػالكي الشػيير بػالقرافي

(ت 684ىػ) ،تحقيق :دمحم حجي ،كسعيد أع ار  ،كدمحم جك خجزة  ،نشر :دار الغر اإلسػبلمي
 -جيركت ،الطبعة األكلى1994 ،ـ.

 الرسالة :أجك دمحم عجد هللا جف أجي زيػد عجػد الػرحمف النفػزي ،القيركانػي ،المػالكي (ت 386ىػػ)،
نشر :دار الفكر ،عدد األجزاء.1 :

 روضة المستبيف فػي شػرح كتػاب التمقػيف :أجػك دمحم عجػد العزيػز جػف إجػراىيـ جػف أحمػد القرشػي
التميمػي التكنسػي المعػػركؼ بػاجف جزيػزة (ت 673ىػػ) ،تحقيػق :عجػد المطيػ
اجف حزـ ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.

زكػاغ ،نشػػر :دار

 شرح ُّ
الزرقاني عمى مختصر خميل ،كمعو :الفتح الرباني فيما ذىل عنو الزرقاني :عجد البػاقي
اجػػف يكسػ

جػػف أحمػػد الزرقػػاني المصػػري (ت 1099ىػػ) ،ضػػبطو كصػػححو كخػػرج آياتػػو :عجػػد

السػػبلـ دمحم أمػػيف ،نشػػر :دار الكت ػ

2002ـ.

العمميػػة ،جيػػركت – لجنػػاف ،الطبعػػة األكلػػى1422 ،ىػ ػ -

 شرح مختصر خميل :دمحم جف عجد هللا الخرشي المالكي أجك عجد هللا (ت 1101ىػ) ،نشر :دار
الفكر لمطباعة – جيركت ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 الالواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :أحمػد جػف غػانـ -أك غنػيـ -جػف سػالـ جػف
مينا ،شيا

الديف النفراكي األزىري المالكي (ت 1126ىػػ) ،نشػر :دار الفكػر ،تػاريخ النشػر:

1415ىػ 1995 -ـ.
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 الق ػوانيف الالقييػػة :أجػػك القاسػػـ ،دمحم جػػف أحمػػد جػػف دمحم جػػف عجػػد هللا جػػف جػػزي الكمجػػي الغرنػػاطي
(ت 741ىػ) ،عدد األجزاء.1 :

 الكافي في فقو أىػل المدينػة :أجػك عمػر يكسػ

جػف عجػد هللا جػف دمحم جػف عجػد الجػر جػف عاصػـ

النم ػػري القرطج ػػي (ت 463ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :دمحم دمحم أحي ػػد كل ػػد مادي ػػؾ المكريت ػػاني ،نشػ ػر :مكتب ػػة
الرياض الحديثة ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الثانية1400 ،ىػ 1980 -ـ.

 مختصر الع مة خميل :خميل جف إسػحاؽ جػف مكسػى ،ضػياء الػديف الجنػدي المػالكي المصػري
(ت 776ىػ) ،تحقيق :أحمد جاد ،نشر :دار الحػديث  -القػاىرة ،الطبعػة األكلػى1426 ،ى ػ -
2005ـ.

 المدونة :مالؾ جف أنس جف مالؾ جف عامر األصبحي المدني (ت 179ىػ) ،نشر :دار الكتػ
العممية ،الطبعة األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ.

 المعونة عمى مذىب عالـ المدينة :أجك دمحم عجد الكىا

جف عمػي جػف نصػر الثعمجػي البغػدادي

ػق ،نشػػر :المكتبػػة التجاريػػة ،مصػػطفى أحمػػد
المػػالكي (ت 422ى ػػ) ،تحقيػػق :حمػػيش عجػػد الحػ ّ
الباز  -مكة المكرمة ،جدكف طبعة.

 المقدمات المميدات :أجك الكليد دمحم جف أحمد جف رشد القرطجي (ت 520ىػ) ،تحقيق :الدكتكر

دمحم حجػ ػػي ،نشػ ػػر :دار الغػ ػػر اإلسػ ػػبلمي ،جيػ ػػركت – لجنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى1408 ،ىػ ػ ػ -

1988ـ.

 مػػػنح الجميػػػل شػػػرح مختصػػػر خميػػػل :دمحم ج ػػف أحم ػػد ج ػػف دمحم عم ػػيش ،أج ػػك عج ػػد هللا الم ػػالكي
(ت 1299ىػ) ،نشر :دار الفكر – جيركت ،جدكف طبعة ،تاريخ النشر1409 :ىػ 1989 -ـ.

 مواىب الجميل في شرح مختصر خميل :شمس الديف أجك عجد هللا دمحم جف دمحم جف عجد الرحمف
الطراجمسػػي المغربػػي  ،المعػػركؼ بالحطػػا
الطبعة الثالثة1412 ،ىػ 1992 -ـ.

الرعينػػي المػػالكي (ت 954ى ػػ) ،نشػػر :دار الفكػػر،
ل

الزيادات عمى ما في المد َّونة مف ريرىا مف األ ِ
َّ 
النوادر و ِّ
ُميػات :أجػك دمحم عجػد هللا جػف أجػي زيػد
َ
َ
عجد الػرحمف النفػزي القيركانػي المػالكي (ت 386ىػػ) ،تحقيػق :الػدكتكر عجػد الفتّػاح دمحم الحمػك،
كالػػدكتكر محمػػد حجػػي ،كاألسػػتاذ دمحم عجػػد العزيػػز الػػدباغ ،كالػػدكتكر عجػػد هللا الم ػرابه الترغػػي،
كاألستاذ دمحم األميف جكخجزة ،كالدكتكر أحمد الخطاجي ،نشر :دار الغر اإلسبلمي  -جيػركت،

الطبعة األكلى1999 ،ـ.

 -3الالقو الشافعي:

 إعانة الطالبيف عمى حل ألالا فتح المعيف :أجك بكر عثماف جف دمحم شطا الػدمياطي الشػافعي
-المش ػػيكر ب ػػالبكري( -ت 1310ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار الفك ػػر لمطباع ػػة كالنش ػػر كالتكري ػػع ،الطبع ػػة

األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.
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 اإلقنػػاع فػػي حػػل ألالػػا أبػػي شػػجاع :شػػمس الػديف ،دمحم جػػف أحمػػد الخطيػ
(ت 977ىػ) ،تحقيق :مكت

الشػربيني الشػػافعي

البحكث كالدراسات  -دار الفكر ،نشر :دار الفكر – جيركت.

 األـ :الشافعي أجك عجد هللا دمحم جف إدريس جف العباس جف عثماف جف شافع جف عجد المطم

جف

عجد مناؼ المطمجي القرشػي المكػي (ت 204ىػػ) ،نشػر :دار المعرفػة  -جيػركت ،سػنة النشػر:
1410ىػ 1990 -ـ.

 بحػػػر المػػػذىب -فػػػي فػػػروع المػػػذىب الشػػػافعي :-الركيػػاني ،أج ػػك المحاسػػف عج ػػد الكاحػػد ج ػػف
إس ػػماعيل (ت 502ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :ط ػػارؽ فتحػ ػػي الس ػػيد ،نش ػػر :دار الكتػ ػ

العممي ػػة ،الطبعػػػة

األكلى2009 ،ـ.

 البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :أجك الحسيف يحيى جف أجي الخير جف سالـ العمراني اليمنػي
الش ػ ػػافعي (ت 558ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػق :قاس ػ ػػـ دمحم الن ػ ػػكري ،نش ػ ػػر :دار المني ػ ػػاج – ج ػ ػػدة ،الطبع ػ ػػة
األكلى1421،ىػ 2000 -ـ.

 تحالػة المحتػػاج فػي شػػرح المنيػػاج :أحمػد جػػف دمحم جػف عمػي جػػف حجػر الييتمػػي (ت 974ق)،

نش ػػر :المكتب ػػة التجاري ػػة الكجػ ػػرأ بمص ػػر لص ػػاحجيا مصػ ػػطفى دمحم ،ع ػػاـ النش ػػر1357:ىػػ ػ -

1983ـ.

 التيػػذيب فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي :أجػػك دمحم الحسػػيف جػػف مسػػعكد جػػف دمحم جػػف الف ػراء البغػػكي
الشػػافعي (ت 516ى ػػ) ،تحقيػػق :عػػادؿ أحمػػد عجػػد المكجػػكد ،كعمػػي دمحم معػػكض ،نشػػر :دار
الكت

العممية ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

 جواىر العقػود ومعػيف القضػاة والمػوقعيف والشػيود :شػمس الػديف دمحم جػف أحمػد جػف عمػي جػف
عج ػػد الخ ػػالق المني ػػاجي األس ػػيكطي ث ػػـ الق ػػاىري الش ػػافعي (ت 880ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :مس ػػعد عج ػػد

الحميد دمحم السعدني ،نشر :دار الكت
1996ـ.

العممية ،جيركت – لجناف ،الطبعة األكلػى1417 ،ى ػ -

 حاشيتا قميوبي وعميرة :أحمػد سػبلمة القميػكبي (ت 1069ىػػ) ،كأحمػد الجرلسػي عميػرة ،نشػر:
دار الفكر – جيركت ،جدكف طبعة1415 ،ىػ 1995 -ـ.

 الحاوي الكبير فػي فقػو مػذىب اإلمػاـ الشػافعي :أجػك الحسػف عمػي جػف دمحم جػف دمحم جػف حجيػ

البصري البغدادي ،الشيير بالماكردي (ت 450ىػ) ،تحقيق :الشيخ عمي دمحم معكض ،كالشيخ
ع ػػادؿ أحم ػػد عج ػػد المكج ػػكد ،نش ػػر :دار الكتػ ػ

1419ق 1999 -ـ.

العممي ػػة ،جي ػػركت – لجن ػػاف ،الطبع ػػة األكل ػػى،

 حميػػة العممػػاء فػػي معرفػػة مػػذاىب الالقيػػاء :دمحم جػػف أحمػػد ،أجػػك بكػػر الشاشػػي القفػػاؿ الفػػارقي،
ّ
(ت 507ى ػػ) ،تحقيػػق :د .ياسػػيف أحمػػد إج ػراىيـ درادكػػة ،نشػػر :مؤسسػػة الرسػػالة  /دار األرقػػـ،
جيركت  -عماف ،الطبعة األكلى1980 ،ـ.
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 روضػػػػػة الطػػػػػالبيف وعمػػػػػدة المالتػػػػػيف :أجػ ػػك زكريػ ػػا محيػ ػػي الػ ػػديف يحيػ ػػى جػ ػػف شػ ػػرؼ النػ ػػككي
(ت 676ىػ) ،تحقيق :زىير الشاكيش ،نشػر :المكتػ
الطبعة الثالثة1412 ،ىػ 1991 -ـ.

اإلسػبلمي ،جيػركت – دمشػق  -عمػاف،

 العزيز شرح الوجيز المعروؼ بالشرح الكبير :عجد الكريـ جف دمحم جػف عجػد الكػريـ ،أجػك القاسػـ
الرافعي القزكيني (ت 623ىػػ) ،تحقيػق :عمػي دمحم عػكض ،كعػادؿ أحمػد عجػد المكجػكد ،نشػر:

دار الكت

العممية ،جيركت – لجناف ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ.

 كالاية األخيار في حل راية االختصار :أجك بكر جف دمحم جف عجػد المػؤمف جػف حريػز جػف معمػى
الحسػػيني الحصػػني ،تقػػي الػػديف الشػػافعي (ت 829ى ػػ) ،تحقيػػق :عمػػي عجػػد الحميػػد جمطجػػي،
كدمحم كىجي سميماف ،نشر :دار الخير – دمشق ،الطبعة األكلى1994 ،ـ.

 كالاية النبيػو فػي شػرح التنبيػو :أحمػد جػف دمحم جػف عمػي األنصػاري ،أجػك العبػاس ،نجػـ الػديف،
المعػػركؼ بػػاجف الرفعػػة (ت 710ى ػػ) ،تحقيػػق :مجػػدي دمحم سػػركر باسػػمكـ ،نشػػر :دار الكت ػ
العممية ،الطبعة األكلى2009 ،ـ.

 المبػػػاب فػػػي الالقػػػو الشػػػافعي :أحمػػد جػػف دمحم جػػف أحمػػد جػػف القاسػػـ الضػػجي ،أجػػك الحسػػف اجػػف
المحػ ػػاممي الشػ ػػافعي (ت 415ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػق :عجػ ػػد الك ػ ػريـ جػ ػػف صػ ػػنيتاف العمػ ػػري ،نش ػ ػر :دار
ّ
الجخارأ ،المدينة المنكرة  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ.

 المجمػػوع شػػرح الميػػذب -مػػع تكممػػة السػػبكي كالمطيعػػي :-أجػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى جػػف
شرؼ النككي (ت 676ىػ) ،نشر :دار الفكر.

 مختصػر المزنػي :إسػماعيل جػف يحيػى جػػف إسػماعيل ،أجػك إجػراىيـ المزنػي (ت 264ىػػ) ،نشػػر:
دار المعرفة – جيركت ،سنة النشر1410 :ىػ 1990 -ـ.

 مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألالػػا المنيػػاج :شػػمس الػػديف ،دمحم جػػف أحمػػد الخطي ػ
الشػ ػربيني الش ػػافعي (ت 977ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار الكتػ ػ
1994ـ.

العممي ػػة ،الطبع ػػة األكل ػػى1415 ،ى ػ ػ -

 منياج الطػالبيف وعمػدة المالتػيف فػي الالقػو :أجػك زكريػا محيػي الػديف يحيػى جػف شػرؼ النػككي
(ت 676ىػ) ،تحقيق :عكض قاسـ أحمد عكض ،نشر :دار الفكر ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ
2005 -ـ.

 الميػػػػذب فػػػػي فقػػػػو اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي :أج ػػك اس ػػحاؽ إج ػػراىيـ ج ػػف عم ػػي ج ػػف يكسػ ػ
(ت 476ىػ) ،نشر :دار الكت

العممية ،جدكف طبعة كال تاريخ.

الش ػػيرازي

 النجـ الوىاج في شرح المنياج :كماؿ الديف ،دمحم جف مكسى جف عيسى جف عمي الد ِميري أجك
البق ػػاء الش ػػافعي (ت 808ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :لجن ػػة عممي ػػة ،نش ػػر :دار المني ػػاج  -ج ػػدة ،الطبع ػػة

األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.
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 نياية المحتاج إلى شػرح المنيػاج :شػمس الػديف دمحم جػف أجػي العبػاس أحمػد جػف حمػزة شػيا
ال ػػديف الرمم ػػي (ت 1004ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار الفك ػػر  -جي ػػركت ،الطبع ػػة :ط أخيػ ػرة1404 ،ى ػ ػ -
1984ـ.

 نيايػػة المطمػػب فػػي درايػػة المػػذىب :عجػد الممػػؾ جػػف عجػد هللا جػػف يكسػ
المعالي ،ركف الديف ،الممق

جػف دمحم الجػػكيني ،أجػػك

جنمػاـ الحػرميف (ت 478ىػػ) ،تحقيػق :أ .د .عجػد العظػيـ محمػكد

الدي  ،نشر :دار المنياج ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ 2007 -ـ.
ّ
 الوسػػيُ فػػي المػػذىب :أجػػك حامػػد دمحم جػػف دمحم الغ ازلػػي الطكسػػي (ت 505ى ػػ) ،تحقيػػق :أحمػػد
محمكد إجراىيـ  ،كدمحم دمحم تامر ،نشر :دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة األكلى1417 ،ق.

 -4الالقو الحنبمي:

 اإلقناع في فقو اإلماـ أحمػد بػف حنبػل :مكسػى جػف أحمػد جػف مكسػى جػف سػالـ جػف عيسػى جػف
سػػالـ الحجػػاكي المقدسػػي ،ثػػـ الصػػالحي ،شػػرؼ الػػديف ،أجػػك النجػػا (ت 968ىػػ) ،تحقيػػق :عجػػد

المطي

دمحم مكسى السبكي ،نشر :دار المعرفة ،جيركت – لجناف.

 اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخ ؼ :عبلء الديف أجػك الحسػف عمػي جػف سػميماف المػرداكي
الدمشػػقي الصػػالحي الحنجمػػي (ت 885ى ػػ) ،نشػػر :دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،الطبعػػة الثانيػػة،
جدكف تاريخ.

 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع :عجد الػرحمف جػف دمحم جػف قاسػـ العاصػمي الحنجمػي
النجدي (ت 1392ىػ) ،الطبعة األكلى1397 ،ىػ.

 الحاشػػية العثيمينيػػة عمػػى زاد المسػػتقنع -كىػػي جمػػع لتعميقػػات الشػػيخ العبلمػػة اجػػف عثيمػػيف
كاختياراتو الفقيية التي خال

فييا قكؿ "الحجاكي" مف كتابو "الشرح الممتع" جمعيػا كأعػدىا:-

أجك الجياء ،حازـ أحمد حسني خنفر1435 ،ىػ 2014 -ـ.

 شرح منتيى اإلرادات ر دقػائل أولػي النيػى لشػرح المنتيػى :منصػكر جػف يػكنس جػف صػبلح
ال ػػديف ج ػػف حس ػػف ج ػػف إدري ػػس الجي ػػكتي الحنجمػ ػي (ت 1051ىػ ػػ) ،نش ػػر :ع ػػالـ الكتػ ػ  ،الطبع ػػة

األكلى1414 ،ىػ 1993 -ـ.

 الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصكر جف يكنس جف صبلح الديف جف حسف جػف إدريػس
الجيػػكتي الحنجم ػي (ت 1051ى ػػ) ،خػػرج أحاديثػػو :عجػػد الق ػدكس دمحم نػػذير ،نشػػر :دار المؤيػػد،
كمؤسسة الرسالة.

 شػػػرح الزركشػػػي عمػػػى مختصػػػر الخرقػػػي :شػػمس الػػديف دمحم جػػف عجػػد هللا الزركشػػي المصػػري
الحنجمي (ت 772ىػ) ،نشر :دار العجيكاف ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.
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 الشرح الكبير عمى متف المقنع :عجد الرحمف جف دمحم جف أحمد جف قدامة المقدسػي الجمػاعيمي
الحنجمػػي ،أجػػك الفػػرج ،شػػمس الػػديف (ت 682ى ػػ) ،نشػػر :دار الكتػػا
أشرؼ عمى طباعتو :دمحم رشيد رضا صاح

المنار.

العربػػي لمنشػػر كالتكزيػػع،

 الشػػػرح الممتػػػع عمػػػى زاد المسػػػتقنع :دمحم ج ػػف ص ػػالح ج ػػف دمحم العثيم ػػيف (ت 1421ىػ ػػ) ،دار
النشر :دار اجف الجكزي ،الطبعة األكلى1428 - 1422 ،ىػ.

 العػػػػدة شػػػػرح العمػػػػدة :عج ػػد ال ػػرحمف ج ػػف إجػ ػراىيـ ج ػػف أحم ػػد ،أج ػػك دمحم جي ػػاء ال ػػديف المقدسػػػي
(ت 624ىػ) ،نشر :دار الحديث  -القاىرة ،تاريخ النشر1424 :ىػ 2003 -ـ.

 عمدة الالقو :أجك دمحم مكفق الديف عجد هللا جف أحمد جف دمحم جػف قدامػة الجمػاعيمي المقدسػي ثػـ
الدمشقي الحنجمي ،الشيير باجف قدامة المقدسي (ت 620ىػ) ،تحقيق :أحمد دمحم عزكز ،نشر:
المكتبة العصرية1425 ،ىػ 2004 -ـ.

 الكػػػافي فػػػي فقػػػو اإلمػػػاـ أحمػػػد :أجػػك دمحم مكفػػق الػػديف عجػػد هللا جػػف أحمػػد جػػف دمحم جػػف قدام ػة
الجماعيمي المقدسػي ثػـ الدمشػقي الحنجمػي ،الشػيير بػاجف قدامػة المقدسػي (ت 620ىػػ) ،نشػر:
دار الكت

العممية ،الطبعة األكلى1414 ،ىػ 1994 -ـ.

 كشػاؼ القنػاع عػػف مػتف اإلقنػاع :منصػػكر جػف يػكنس جػف صػبلح الػػديف جػف حسػف جػف إدريػػس
الجيكتي الحنجمي (ت 1051ىػ) ،نشر :دار الكت

العممية ،جدكف طبعة كال تاريخ.

 المبػػدع فػػي شػػرح المقنػػع :إجػراىيـ جػػف دمحم جػػف عجػد هللا جػػف دمحم جػػف مفمػػح ،أجػػك إسػػحاؽ ،جرىػػاف
الديف (ت 884ىػ) ،نشر :دار الكتػ

العمميػة ،جيػركت – لجنػاف ،الطبعػة األكلػى1418 ،ى ػ -

1997ـ.

 المحرر في الالقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل :عجد السبلـ جف عجد هللا جف الخضر جف
دمحم ج ػػف تيمي ػػة الح ارن ػػي ،أج ػػك الجرك ػػات ،مج ػػد الػ ػديف (ت 652ىػ ػػ) ،نش ػػر :مكتب ػػة المع ػػارؼ-
الرياض ،الطبعة الثانية1404 ،ىػ 1984 -ـ.

 مختصر الخرقػي ر مػتف الخرقػي عمػى مػذىب أبػي عبػد هللا أحمػد بػف حنبػل الشػيباني :أجػك
القاس ػػـ عم ػػر ج ػػف الحس ػػيف ج ػػف عج ػػد هللا الخرق ػػي (ت 334ىػ ػػ) ،نش ػػر :دار الص ػػحابة لمتػ ػراث،
1413ىػ 1993 -ـ.

 مسائل اإلماـ أحمد بف حنبل واسحاؽ بف راىويػو :ركايػة إسػحاؽ جػف منصػكر جػف جيػراـ ،أجػك
يعقػػك المػػركزي ،المعػػركؼ بالككسػػج (ت 251ى ػػ) ،نشػػر :عمػػادة البحػػث العممػػي ،الجامعػػة
اإلسبلمية بالمدينة المنكرة -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2002 -ـ.

 المسائل الالقيية مف كتاب الروايتيف والوجييف :القاضػي أجػك يعمػى ،دمحم جػف الحسػيف جػف دمحم
اجػف خمػ

المعػػركؼ جػػاجف الفػراء (ت 458ىػػ) ،تحقيػق :د .عجػػد الكػريـ جػػف دمحم البلحػـ ،نشػػر:

مكتبة المعارؼ  -الرياض ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ 1985 -ـ.
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 المغنػػي :أجػػك دمحم مكفػػق الػػديف عجػػد هللا جػػف أحمػػد جػػف دمحم جػػف قدامػػة الجمػػاعيمي المقدسػػي ثػػـ

الدمشػػقي الحنجم ػي ،الشػػيير بػػاجف قدامػػة المقدسػػي (ت 620ى ػػ) ،نشػػر :مكتبػػة القػػاىرة ،جػػدكف
طبعة ،تاريخ النشر1388 :ىػ 1968 -ـ.

 المقنع فػي فقػو اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػل الشػيباني -رحمػو هللا تعػالى :-مكفػق الػديف أجػك دمحم
عجد هللا جف أحمد جف دمحم جف قدامة المقدسي (ت 620ىػػ) ،قػدـ لػو كتػرجـ لمؤلفػو :عجػد القػادر

األرن ػػاؤكط ،حقق ػػو كعم ػػق عمي ػػو :محم ػػكد األرن ػػاؤكط ،كياس ػػيف محم ػػكد الخطيػ ػ  ،نش ػػر :مكتب ػػة
السكادي لمتكزيع ،جدة  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ 2000 -ـ.

 منتيى اإلرادات :تقي الديف دمحم جف أحمد الفتكحي الحنجمي الشيير باجف النجػار (ت 972ىػػ)،
تحقيق :عجد هللا جف عجد المحسف التركي ،نشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ -

1999ـ.

 اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد هللا أحمد بف
اجف الحسف ،أجك الخطا

بف حنبػل الشػيباني :محفػك جػف أحمػد

الكمكذاني (ت 510ىػ) ،تحقيق :عجد المطيػ

ىمػيـ ،كمػاىر ياسػيف

الفحل ،نشر :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.

 -5الالقو الظاىري:

 المحمػػػى باآلثػػػار :أج ػػك دمحم عم ػػي ج ػػف أحم ػػد ج ػػف س ػػعيد ج ػػف ح ػػزـ األندلس ػػي القرطج ػػي الظ ػػاىري
(ت 456ىػ) ،نشر :دار الفكر – جيركت ،جدكف طبعة كبدكف تاريخ.

خامساً :كتب الالقو العاـ:

 اإلجمػػػاع :أجػػك بكػػر دمحم جػػف إج ػراىيـ جػػف المنػػذر النيسػػاجكري (ت 319ى ػػ) ،تحقيػػق :ف ػؤاد عجػػد
المنعـ أحمد ،نشر :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.

 اخػػت ؼ األئمػػة العممػػاء :يحي ػى جػػف ُى َج ْيػ َػرة جػػف دمحم جػػف ىجي ػرة الػػذىمي الشػػيباني ،أجػػك المظفػػر،
ّ
عػػكف الػػديف (ت 560ى ػػ) ،تحقيػػق :السػػيد يكس ػ أحمػػد ،نشػػر :دار الكت ػ العمميػػة ،لجنػػاف -
جيركت ،الطبعة األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.

 اإلقنػػاع فػػي مسػػائل اإلجمػػاع :عمػػي جػػف دمحم جػػف عجػػد الممػػؾ الكتػػامي الحميػػري الفاسػػي ،أجػػك

الحسػػف اجػػف القطػػاف (ت 628ى ػػ) ،تحقيػػق :حسػػف فػػكزي الصػػعيدي ،نشػػر :الفػػاركؽ الحديثػػة
لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2004 -ـ.

 اإلقناع :أجك بكر دمحم جف إجراىيـ جف المنذر النيساجكري (ت 319ىػ) ،تحقيق :الدكتكر عجد هللا
جف عجد العزيز الججريف ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ.
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 األوسػػُ فػػي السػػنف واإلجمػػاع واالخػػت ؼ :أجػػك بكػػر دمحم جػػف إج ػراىيـ جػػف المنػػذر النيسػػاجكري
(ت 319ىػػ) ،تحقيػػق :أجػػك حمػػاد صػػغير أحمػػد جػػف دمحم حني ػ  ،نشػػر :دار طيبػػة ،الريػػاض –
السعكدية ،الطبعة األكلى1405 ،ىػ 1985 -ـ.

 فقػػو السػػنة :سػػيد سػػاجق -أحػػد عممػػاء األزىػػر( -ت 1420ى ػػ) ،نشػػر :دار الكتػػا

العربػػي،

جيركت – لجناف ،الطبعة الثالثة1397 ،ىػ 1977 -ـ.

 الالقػػو الميسػػر فػػي ضػػوء الكتػػاب والسػػنة :مجمكعػػة مػػف المػػؤلفيف ،نشػػر :مجمػػع الممػػؾ فيػػد
لطباعة المصح

الشري  ،سنة الطبع1424 :ىػ.

 مراتب اإلجماع في العبػادات والمعػام ت واالعتقػادات :أجػك دمحم عمػي جػف أحمػد جػف سػعيد جػف
حزـ األندلسي القرطجي الظاىري (ت 456ىػ) ،نشر :دار الكت

العممية – جيركت.

 الموسػػػوعة الالقييػػػة الكويتيػػػة :ص ػػادر ع ػػف ك ازرة األكق ػػاؼ كالش ػػئكف اإلس ػػبلمية – الككي ػػت،
الطبعػ ػػة( :مػ ػػف 1427 - 1404ى ػ ػػ)[ ،األج ػ ػزاء  :]23-1الطبعػ ػػة الثانيػ ػػة ،دار السبلسػ ػػل –

الككيػػت[ ،األج ػزاء  :]38-24الطبعػػة األكلػػى ،مطػػابع دار الصػػفكة – مصػػر[ ،األج ػزاء -39
 :]45الطبعة الثانية ،طبع الك ازرة.
سادساً :كتب المغة والمصطمحات:

 أنيس الالقياء في تعريالات األلالا المتداولة بػيف الالقيػاء :قاسػـ جػف عجػد هللا جػف أميػر عمػي
القكنػكي الركمػي الحنفػي (ت 978ىػػ) ،تحقيػق :يحيػى حسػف مػراد ،نشػر :دار الكتػ

الطبعة2004 :ـ 1424 -ىػ.

العمميػػة،

ػرزاؽ الحسػيني ،أجػك الفػيض،
محمػد جػف عجػد ال ّ
محمػد جػف ّ
 تاج العروس مف جواىر القػاموسّ :
الزبيدي (ت 1205ىػ) ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،نشر :دار اليداية.
 تيػػذيب المغػػة :دمحم جػػف أحمػػد جػػف األزىػػري اليػػركي ،أجػػك منصػػكر (ت 370ى ػػ) ،تحقيػػق :دمحم
عكض مرع  ،نشر :دار إحياء التراث العربي – جيركت ،الطبعة األكلى2001 ،ـ.

 لسػػػاف العػػػرب :دمحم ج ػػف مك ػػرـ ج ػػف عم ػػى ،أج ػػك الفض ػػل ،جم ػػاؿ ال ػػديف ج ػػف منظ ػػكر األنص ػػاري
الركيفعي اإلفريقي (ت 711ىػ) ،نشر :دار صادر – جيركت ،الطبعة الثالثة1414 ،ىػ.

 مختػػار الصػػػحاح :زيػػف الػػديف أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف أجػػي بكػػر جػػف عجػػد القػػادر الحنفػػي ال ػرازي
(ت 666ىػ) ،تحقيق :يكس

الشػيخ دمحم ،نشػر :المكتبػة العصػرية ،كالػدار النمكذجيػة ،جيػركت

– صيدا ،الطبعة الخامسة1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 مشػػارؽ األنػوار عمػػى صػػحاح اآلثػػار :عيػػاض جػػف مكسػػى جػػف عيػػاض جػػف عمػػركف اليحصػػجي
السجتي ،أجك الفضل (ت 544ىػ) ،نشر :المكتبة العتيقة ،كدار التراث.
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 المصباح المنير فػي رريػب الشػرح الكبيػر :أحمػد جػف دمحم جػف عمػي الفيػكمي ثػـ الحمػكي ،أجػك
العباس (ت 770ىػ) ،نشر :المكتبة العممية – جيركت.
سابعاً :كتب التراجـ والطبقات:

 أخبػػار أبػػي حنيالػػة وأصػػحابو :الحسػػيف جػػف عمػػي جػػف دمحم جػػف جعفػػر ،أجػػك عجػػد هللا الصػ ْػي َمري
الحنفي (ت 436ىػ) ،نشر :عالـ الكت – جيركت ،الطبعة الثانية1405 ،ىػ 1985 -ـ.
 األع ـ :خير الديف جف محمكد جف دمحم جف عمي جف فارس ،الزركمي الدمشػقي (ت 1396ىػػ)،
نشر :دار العمـ لممبلييف ،الطبعة الخامسة عشر ،أيار  /مايك 2002ـ.

 اإلمػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس – إمػػاـ دار اليجػػرة :عجػػد الغنػػي الػػدقر ،طبعػػة دار القمػػـ  -دمشػػق،
الطبعة الثانية1419 ،ق 1998 -ـ.

 اإلماـ

بف الحسف الشيباني – نابغة الالقو اإلس مي :الػدكتكر عمػي أحمػد النػدكي ،طبعػة

دار القمـ  -دمشق ،الطبعة األكلى1414 ،ق 1994 -ـ .

 األنساب :عجد الكريـ جف دمحم جف منصكر التميمي السمعاني المركزي ،أجك سعد (ت 562ىػ)،
تحقيق :عجد الرحمف جف يحيى المعممي اليماني كغيره ،نشر :مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة

 -حيدر آباد ،الطبعة األكلى1382 ،ىػ 1962 -ـ.

 بمػػوغ األمػػاني فػػي سػػيرة اإلمػػاـ

بػػف الحسػػف الشػػيباني -رضػػي هللا عنػػو :-دمحم ازىػػد جػػف

الحسػػف الكػػكثري -ككيػػل المشػػيخة اإلسػػبلمية ف ػػي الخبلفػػة العثمانيػػة سػػابقاً ،-نشػػر :المكتب ػػة
األزىرية لمتراث1418 ،ق 1998 -ـ.

 تػػػاج التػػػراجـ :أجػػك الفػػداء زيػػف الػػديف أجػػك العػػدؿ قاسػػـ جػػف ُقطُمكبغػػا السػػكدكني (ت 879ى ػػ)،

تحقيػػق :دمحم خيػػر رمضػػاف يكس ػ  ،نشػػر :دار القمػػـ – دمشػػق ،الطبعػػة األكلػػى1413 ،ىػ ػ -

1992ـ.

 تاريخ اإلس ـ َو َوفيات المشاىير َواألع ـ :شمس الديف أجك عجد هللا دمحم جف أحمد جػف عثمػاف
اجػػف َق ْايمػػاز الػػذىجي (ت 748ى ػػ) ،تحقيػػق :الػػدكتكر بشػػار عػ ّػكاد معػػركؼ ،نشػػر :دار الغػػر
اإلسبلمي ،الطبعة األكلى2003 ،ـ.
 التاريخ الكبير :دمحم جػف إسػماعيل جػف إجػراىيـ جػف المغيػرة الجخػاري ،أجػك عجػد هللا (ت 256ىػػ)،
طبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد – الدكف.

 تاريخ بغداد وذيولو :أجك بكر أحمد جف عمي جف ثاجت جف أحمػد جػف ميػدي الخطيػ
(ت 463ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :مص ػػطفى عج ػػد الق ػػادر عط ػػا ،نش ػػر :دار الكتػ ػ
الطبعة األكلى1417 ،ىػ.
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البغػدادي

العممي ػػة – جي ػػركت،

 التحالة المطيالة في تاريخ المدينة الشريالة :شػمس الػديف أجػك الخيػر دمحم جػف عجػد الػرحمف جػف
دمحم جف أجي بكػر جػف عثمػاف جػف دمحم السػخاكي (ت 902ىػػ) ،نشػر :الكتػ

لجناف ،الطبعة األكلى1414 ،ىػ 1993 -ـ.

العمميػة ،جيػركت –

 تػػػػذكرة الحالػػػػا  :شػ ػػمس الػػػديف أجػػػك عجػػػد هللا دمحم جػ ػػف أحم ػػد ج ػػف عثم ػ ػاف جػ ػػف َق ْايمػ ػػاز الػ ػػذىجي
(ت 748ى ػ ػػ) ،نشػ ػػر :دار الكت ػ ػ العمميػ ػػة ،جيػ ػػركت  -لجنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى1419 ،ىػ ػ ػ -
1998ـ.

 ترتيػػػػب المػػػػدارؾ وتقريػػػػب المسػػػػالؾ :أج ػػك الفضػ ػػل القاضػػػي عي ػػاض جػ ػػف مكسػػػى اليحصػػػجي
(ت 544ىػ) ،تحقيق[ :جزء  :]1اجف تاكيت الطنجي1965 ،ـ[ ،جزء  :]4 ،3 ،2عجد القػادر
الص ػػحراكي1970 - 1966 ،ـ[ ،ج ػػزء  :]5دمحم ج ػػف شػ ػريفة[ ،ج ػػزء  :]8 ،7 ،6س ػػعيد أحم ػػد

أع ار 1983 - 1981 ،ـ ،نشر :مطبعة فضالة ،الدمحمية  -المغر  ،الطبعة األكلى.

 تعجيل المنالعة بزوائد رجاؿ األئمة األربعة :أجػك الفضػل أحمػد جػف عمػي جػف دمحم جػف أحمػد جػف
حجػ ػػر العسػ ػػقبلني (ت 852ى ػ ػػ) ،تحقيػ ػػق :د .إك ػ ػراـ هللا إمػ ػػداد الحػ ػػق ،نشػ ػػر :دار البشػ ػػائر -
جيركت ،الطبعة األكلى1996 ،ـ.

 تعريف أىل التقديس بمراتب الموصػوفيف بالتػدليس ر طبقػات المدلسػيف :أجػك الفضػل أحمػد
اجف عمي جف دمحم جف أحمد جف حجر العسقبلني (ت 852ىػػ) ،تحقيػق :د .عاصػـ جػف عجػد هللا
القريكتي ،نشر :مكتبة المنار – عماف ،الطبعة األكلى1403 ،ق1983 -ـ.

 تقريػػػػب التيػػػػذيب :أجػ ػػك الفضػ ػػل أحمػ ػػد جػ ػػف عمػ ػػي جػ ػػف دمحم جػ ػػف أحمػ ػػد جػ ػػف حجػ ػػر العسػ ػػقبلني
(ت 852ىػػ) ،تحقيػػق :دمحم عكامػػة ،نشػػر :دار الرشػػيد – سػػكريا ،الطبعػػة األكلػػى1406 ،ق –
1986ـ.

 تيذيب األسماء والمغات :أجك زكريا محيي الديف يحيى جف شػرؼ النػككي (ت 676ىػػ) ،نشػر:
شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،دار الكت

 تيذيب الكمػاؿ فػي أسػماء الرجػاؿ :يكسػ

العممية ،جيركت – لجناف.

جػف عجػد الػرحمف جػف يكسػ  ،أجػك الحجػاج ،جمػاؿ

ال ػػديف ج ػػف الزك ػػي أج ػػي دمحم القض ػػاعي الكمج ػػي الم ػػزي (ت 742ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :د .بش ػػار عػ ػكاد
معركؼ ،نشر :مؤسسة الرسالة – جيركت ،الطبعة األكلى1400 ،ق – 1980ـ.

 الجرح والتعديل :أجك دمحم عجد الرحمف جػف دمحم جػف إدريػس جػف المنػذر التميمػي الحنظمػي الػرازي
اجػػف أجػػي حػػاتـ (ت 327ى ػػ) ،نشػػر :مجمػػس دائ ػرة المعػػارؼ العثمانيػػة ،بحيػػدر آبػػاد الػػدكف –
اليند ،كدار إحياء التراث العربي – جيركت ،الطبعة األكلى1271 ،ىػ 1952 -ـ.

 الج ػواىر المضػػية فػػي طبقػػات الحناليػػة :عجػػد القػػادر جػػف دمحم جػػف نصػػر هللا القرشػػي ،أجػػك دمحم،
محيي الديف الحنفي (ت 775ىػ) ،نشر :مير دمحم كت
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خانو – كراتشي.

 الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إجراىيـ جف عمي جف دمحم جف فرحكف ،جرىاف
ال ػػديف اليعم ػػري (ت 799ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :ال ػػدكتكر دمحم األحم ػػدي أج ػػك الن ػػكر ،نش ػػر :دار التػ ػراث

لمطبع كالنشر  -القاىرة.

 ديواف الضعالاء والمتروكيف وخمػل مػف المجيػوليف وثقػات فػييـ لػيف :شػمس الػديف أجػك عجػد
هللا دمحم ج ػ ػػف أحم ػ ػػد ج ػ ػػف عثم ػ ػػاف ج ػ ػػف َق ْايم ػ ػػاز ال ػ ػػذىجي (ت 748ىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػق :حم ػ ػػاد ج ػ ػػف دمحم
األنصاري ،نشر :مكتبة النيضة الحديثة – مكة ،الطبعة الثانية1387 ،ىػ 1967 -ـ.

 سػػير أع ػ ـ النػػب ء :شػػمس الػػديف أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف أحمػػد جػػف عثمػػاف جػػف َق ْايمػػاز الػػذىجي
(ت 748ىػ) ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف جنشراؼ الشيخ شعي األرناؤكط ،نشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثالثة1405 ،ىػ 1985 -ـ.

 الضعالاء الكبير :أجك جعفر دمحم جف عمػرك جػف مكسػى جػف حمػاد العقيمػي المكػي (ت 322ىػػ)،
تحقيػػق :عجػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي ،نشػػر :دار المكتبػػة العمميػػة – جيػػركت ،الطبعػػة األكلػػى،
1404ىػ 1984 -ـ.

 طبقات الالقياء :أجك اسحاؽ إجراىيـ جف عمي الشػيرازي (ت 476ىػػ) ،ىذب ُػو :دمحم جػف مكػرـ جػف
منظ ػػكر (ت 711ىػ ػػ) ،تحقي ػػق :إحس ػػاف عب ػػاس ،نش ػػر :دار ال ارئ ػػد العرب ػػي ،جي ػػركت – لجن ػػاف،
الطبعة األكلى1970 ،ـ.

 الطبقػػات الكبػػرى :أجػػك عجػػد هللا دمحم جػػف سػػعد جػػف منيػػع الياشػػمي بػػالكالء ،البصػػري ،البغػػدادي
المعركؼ باجف سعد (ت 230ىػ) ،تحقيق :دمحم عجد القادر عطػا ،نشػر :دار الكتػ
جيركت ،الطبعة األكلى1410 ،ىػ 1990 -ـ.

العمميػة –

 طبقات خميالة بػف خيػا  :أجػك عمػرك خميفػة جػف خيػاط جػف خميفػة الشػيباني العصػفري البصػري
(ت 240ىػ) ،ركاية أجػي عمػراف مكسػى جػف زكريػا جػف يحيػى التسػتري ،كدمحم جػف أحمػد جػف دمحم
األزدي ،تحقيػ ػػق :سػ ػػييل زكػ ػػار ،نشػ ػػر :دار الفكػ ػػر لمطباعػ ػػة كالنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع ،سػ ػػنة النشػ ػػر:

1414ىػ 1993 -ـ.

 فضػػائل أبػػي حنيالػػة وأخبػػاره ومناقبػػو :أجػػك القاسػػـ عجػػد هللا جػػف دمحم جػػف أحمػػد جػػف يحيػػى جػػف
الحػارث السػػعدي المعػػركؼ بػاجف أجػػي العػكاـ (ت 335ق) ،تحقيػق :لطيػ

الػػرحمف الجيرائجػػي

القاسمي ،نشر :المكتبة اإلمدادية  -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.

 الكامل في ضعالاء الرجاؿ :أجك أحمد جػف عػدي الجرجػاني (ت 365ىػػ) ،تحقيػق :عػادؿ أحمػد
عجػػد المكجػػكد ،كعمػػي دمحم معػػكض ،كعجػػد الفت ػاح أجػػك سػػنة ،نشػػر :الكت ػ

لجناف ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

العممي ػة ،جيػػركت -

 لساف الميزاف :أجك الفضل أحمد جف عمي جف دمحم جف أحمد جف حجر العسقبلني (ت 852ىػ)،
تحقيق :عجد الفتاح أجك غدة ،نشر :دار البشائر اإلسبلمية ،الطبعة األكلى2002 ،ـ.
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 مالؾ حياتو وعصره  -آراؤه وفقيو :دمحم أجك زىرة ،طبعة دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية.

 مناقػب اإلمػاـ أبػػي حنيالػة وصػاحبيو :شػػمس الػديف أجػك عجػد هللا دمحم جػػف أحمػد جػف عثمػاف جػػف
َق ْايمػػاز الػػذىجي (ت 748ى ػػ) ،تحقيػػق :دمحم ازىػػد الكػػكثري ،أجػػك الكفػػاء األفغػػاني ،نشػػر :لجنػػة
إحياء المعارؼ النعمانية ،حيدر آباد الدكف  -باليند ،الطبعة الثالثة1408 ،ىػ.

 مناقػػب الشػػافعي :أحمػػد جػػف الحسػػيف جػػف عمػػي جػػف مكسػػى ،أجػػك بكػػر الجييقػػي (ت 458ى ػػ)،

تحقيػػق :السػػيد أحمػػد صػػقر ،نشػػر :مكتبػػة دار التػراث – القػػاىرة ،الطبعػػة األكلػػى1390 ،ى ػ -

1970ـ.

 ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :شمس الديف أجك عجد هللا دمحم جػف أحمػد جػف عثمػاف جػف َق ْايمػاز
الذىجي (ت 748ىػ) ،تحقيق :عمي دمحم الججاكي ،نشر :دار المعرفة لمطباعػة كالنشػر ،جيػركت
– لجناف ،الطبعة األكلى1382 ،ىػ 1963 -ـ.

 ال ػوافي بالوفيػػات :صػػبلح الػػديف خميػل جػػف أيبػػؾ جػػف عجػػد هللا الصػػفدي (ت 764ىػػ) ،تحقيػػق:
أحمد األرناؤكط ،كتركي مصطفى ،نشر :دار إحيػاء التػراث – جيػركت ،عػاـ النشػر1420 :ى ػ
2000 -ـ.

 وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف :أجك العباس شمس الديف أحمد جف دمحم جف إجراىيـ جف أجي
بكػر جػف خمكػاف الجرمكػي اإلربمػي (ت 681ىػػ) ،تحقيػق :إحسػاف عبػاس ،نشػر :دار صػػادر -

جيركت1994 ،ـ.
ثامناً :كتب التاريخ:

 البدايػػػة والنيايػػػة :أج ػػك الف ػػداء إس ػػماعيل ج ػػف عم ػػر ج ػػف كثي ػػر القرش ػػي البص ػػري ث ػػـ الدمش ػػقي
(ت 774ىػ) ،تحقيق :عمي شيري ،نشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ
1988 -ـ.

 تاريخ ابف خمدوف ر ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومػف عاصػرىـ مػف ذوي
الشػػػأف األكبػػػر :عج ػػد ال ػػرحمف ج ػػف دمحم ج ػػف دمحم ج ػػف خم ػػدكف أج ػػك زي ػػد ،كل ػػي ال ػػديف الحض ػػرمي
اإلشػػجيمي (ت 808ى ػػ) ،تحقيػػق :خميػػل شػػحادة ،نشػػر :دار الفكػػر  -جيػػركت ،الطبعػػة الثانيػػة،
1408ىػ 1988 -ـ.

العكػري الحنجمػي،
 شذرات الذىب في أخبار مف ذىب :عجد الحػي جػف أحمػد جػف دمحم جػف العمػاد َ
أجػػك الفػػبلح (ت 1089ى ػػ) ،حققػو :محمػػكد األرنػػاؤكط ،خػػرج أحاديثػػو :عجػػد القػػادر األرنػػاؤكط،
نشر :دار اجف كثير ،دمشق – جيركت ،الطبعة األكلى1406 ،ىػ 1986 -ـ.
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تاسعاً :كتب البمداف والجغرافيا والرح ت:

 مراصد االط ع عمى أسماء األمكنة والبقاع :عجد المؤمف جف عجد الحػق جػف شػمائل القطيعػي
البغػدادي ،الحنجمػػي ،صػفي الػػديف (ت 739ىػػ) ،نشػر :دار الجيػػل  -جيػركت ،الطبعػػة األكلػػى،
ّ
1412ىػ.

 معجػػـ مػػا اسػػتعجـ مػػف أسػػماء الػػب د والمواضػػع :أجػػك عجيػػد عجػػد هللا جػػف عجػػد العزيػػز جػػف دمحم
البكري األندلسي (ت 487ىػ) ،نشر :عالـ الكت

 -جيركت ،الطبعة الثالثة1403 ،ىػ.

عاش اًر :الرقاؽ واآلداب واألذكار:

 صػػالة الصػػالوة :جمػػاؿ الػػديف أجػػك الفػػرج عجػػد الػػرحمف جػػف عمػػي جػػف دمحم الجػػكزي (ت 597ىػػ)،
تحقيق :أحمد جف عمي ،نشر :دار الحديث ،القاىرة  -مصر ،الطبعة1421 :ىػ 2000 -ـ.

الحادي عشر :الجوامع والمج ت واألبحاث ونحوىا:

 أبحػػاث ىيئػػة كبػػار العممػػاء :المؤل ػ  :ىيئػػة كبػػار العممػػاء بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،عػػدد
األجزاء 7 :أجزاء.

 مجمػػة البحػػوث اإلس ػ مية :مجمػػة دكريػػة تصػػدر عػػف الرئاسػػة العامػػة إلدارات البحػػكث العمميػػة
كاإلفتػػاء كالػػدعكة كاإلرشػػاد ،المؤلػ  :الرئاسػػة العامػػة إلدارات البحػػكث العمميػػة كاإلفتػػاء كالػػدعكة

كاإلرشاد ،عدد األجزاء 95 :جزءاً.

 مسػػػائل الػػػديات والقصػػػاص مػػػف كتػػػاب الحجػػػة عمػػػى أىػػػل المدينػػػة لإلمػػػاـ

بػػػف الحسػػػف

الشيباني دراسة فقيية مقارنة :جميل كليد جميل األغا ،إشراؼ :أ .د .سامي دمحم أجك عرجة،
رسالة ماجستير ،جامعة األزىر -غزة1438 ،ق – 2016ـ.
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