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 الجـداول الفقهيـة  
 للمسائل اخلالفية يف كتاب 
 بداية اجملتهد وهناية املقتصد

 هـ(595املتوىف سنة: ) احلفيد دمد بن أمحد بن رشحمل
اجلناايت )الِقصاص/ اجِلراح/ الدِ ايت/ الَقَسامة/   كتاب

 الزِ ان/ القْذف/ السَّرقة/ احِلرابة(
 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

 بكلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ه أستاذ الفق 
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 مقدمة
 والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد: احلمد هلل رب العاملني، والصالة  

رر على طلبة  هو الكتاب املق   ، ه( 595املتوَّفَّ سنة )   ، ملؤلفه: حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )ابن رشد احلفيد(   ، صد( جملتهد وهناية املقت فإنَّ كتاب )بداية ا 
ىل يومنا، وبذلك جتاوزت مدة تدريس هذا الكتاب يف  ه(، وما زال يدرَّس إ 1381كلية الشريعة والكليات األخرى ابجلامعة اإلسالميَّة ابملدينة املنورة منذ أتسيس اجلامعة عام ) 

 ( سنة. 50اجلامعة ) 
، وسرت على ذلك عدة سنوات دراسية، وقد  (power point) ملسائل الكتاب ابستخدام برانمج الباوربوينت    وملا يسَّر هللا تعاىل يل التَّدريس يف اجلامعة فكَّرت يف عمل جداول

الطريقة استحساانً  الكليمن طلب  القت هذه  الورد  اة وثناء كبيً ة  الكتاب على برانمج  أقوم بطباعة مسائل  أْن  الطلبة  بنفس طريقة اجلداول؛   (Word)، واقرتح عليَّ غي واحد من 
 ليسهل االط ِّالع عليها وحفظها وضبطها، حىت ال حيتاج الطالب استخدام جهاز احلاسوب عند مطالعة املسائل. 

على حسب كتب وأبواب الفقه    اأقوم بكتابة املسائل فيه تباعً   ه من الضروري أنْ كتاب )بداية اجملتهد( كبي احلجم، وجدت أنَّ   ألنَّ   ات العمل، ونظرً فاستعنت ابهلل تعاىل ومشرت وبدأ
الة(  كتاب )الصَّ الثاين    أهنيت اجلزءفيها، مث    ا( مسألة خمتلفً 115)  عدد مسائلهكان  و هارة من احلدث(  تاب )الطَّ وهو ك  ،القسم األول  فانتهيت من،  -محه هللار -  اليت ذكرها ابن رشد

  اجلزء مث إىل ، ( مسألة75عدد مسائله )كان الثالث كتاب )الزكاة( و  اجلزء( مسألة، مث انتقلت إىل 46عدد مسائله )كان ، مث كتاب )أحكام امليت( و ،ةلأ( مس219عدد مسائله )كان و 
كتاب )اجلهاد/ األميان/    السادس وهوإىل اجلزء    ( مسألة، مث162عدد مسائله )كان  و   (احلـج)كتاب    اخلامسإىل اجلزء  مث  ،  ( مسألة78عدد مسائله )كان  و   (الرابع كتاب )الصيام

الصيد/    /الضحاي النذور/   السابع  مث  ،  ( مسألة177وعدد مسائله )  العقيقة/ األطعمة واألشربة(الذابئح/  ) إىل اجلزء  النكاح وعدد مسائله  إىل اجل(،  104كتاب    وهو   الثامنزء  مث 
 ( مسألة.  119نَّ، وعدد مسائله )وهو اجلزء الذي بني أيدينا اآل (واإليالء والظ ِّهار والل عان واإلحداد  الطالقكتاب )
 .  إىل هناية الكتاب إبذن هللا وهكذاكتاب الصرف،  كتاب البيوع،  عد ذلك إىل بقية الكتاب؛  ب -شاء هللا إنْ  -وسأنتقل 

  ينتفع به بعد املمات. ايتقبله وجيعله علمً  ، وأنْ جيعله صواابً  لوجهه الكرمي، وأنْ  ا جيعله خالصً  عليَّ إبمتام هذا الكتاب، وأنْ  مينَّ  أنْ م حيوأسأل الكرمي الرَّ 
 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ.                                                                                                                                     

  كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية                                                                                                                                        

Email: thaher88@hotmail.com 

mailto:thaher88@hotmail.com
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 : أمهية وأهداف البحث
 تظهر أمهية البحث وأهدافه من خالل اآليت: 

ذه خدمة   تكون هالبحث خيدم وبشكل مباشر املقرر الدراسي لطلبة كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية، وهو كتاب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد(، وابلتايل -1
 بطها.يضاف لرصيد اخلدمات املقدمة للكتاب، وتسهم يف تيسي مسائل الكتاب وتيسي فهمها وحفظها وض -وهي غي مسبوقة -جديدة للكتاب  

 يربز البحث اجلوانب اليت متيز هبا كتاب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد( وأمهها بيان )سبب اخلالف( يف املسائل.  -2

 ل؛ كتحرير حمل اخلالف يف املسألة، وإضافة أدلة مل يذكرها املؤلف، وبيان مثرة اخلالف، ومراجع املسألة. انب الناقصة يف املسائيستكمل البحث بعض اجلو  -3

 يقدم ويؤخر فيها. -رمحه هللا-ب األقوال واألدلة على نسق واحد، حيث إن املؤلف ترتي -4

 حصر مسائل الكتاب املختلف فيها، وحصر املسائل املتفق عليها. -5

 . خدمة ألهداف اجلامعة واإلسهام يف إثراء املعرفة وإضافة جديدة للمكتبة اإلسالمية -6
 : منهج البحث

لراجحة إذا  ا   ية ا يف ذكر الكتب واألبواب واملسائل واألقوال، وأنسب القول لإلمام وليس للمذهب، مع بيان الرو   -هللا   رمحه -سرت على تقسيم وترتيب املؤلف    -1
من أقوال فقهية لغي األئمة األربعة، وال    -رمحه هللا -أكثر من رواية للمذهب الواحد، وهذا قليل يف الكتاب، وأثبت ما نسبه املؤلف    -رمحه هللا -ذكر املؤلف  

القول دون    -  هللا   رمحه -مسه فيها. وإذا ذكر املؤلف  يف كل املسائل اليت مل يذكر ا   -  محه هللا   ر -مذهب اإلمام أمحد بن حنبل    املذاهب؛   أزيد عليه. وأضفت إيل 
إال إذا خرج القول عنهم، فأنسبه ألشهر من قال به من غي األئمة    ، ، وال أنسبه لغيهم -  م هللا رمحه -نسبته ألحد، أجتهد يف نسبته ملن قال به من األئمة األربعة  

   . -م هللا  رمحه -  األربعة 
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ملسألة فقط، أو ذكر أقوال وروايت اإلمام مالك فقط، دون اإلشارة إىل أقوال بقية األئمة، وال إىل سبب اخلالف يف  ان اعنو   -رمحه هللا-  املؤلف ذكر    ا إذ  -2
  -رمحه هللا-عتربها خارج نطاق هذا العمل، حىت ال أضيف مسائل مل يتكلم عنها املؤلف  أاملسألة، وال إىل األدلة، فإين أجتاوز هذه املسألة و)ال( أذكرها و 

 هناية كل ابب أو كتاب.   اإذ املعلوم أن مؤلف الكتاب اقتصر على أهم مسائل الفقه، وينبه على هذا غالبً  ؛يف الكتاب ما ليس منه دخلوأ
 املسائل املختلف فيها. اذكر  ، ومن مث  أو بداية الكتاب  أسرد املسائل املتفق عليها يف كل ابب  -3
 وطريقته يف نقل املسائل املتفق عليها، وأنقل لفظه يف حكاية األقوال ونسبتها، بقدر املستطاع. -هللارمحه -ألفاظ املؤلف   استعمال حرصت على   -4
 كاآليت:، وطريقته  ليسهل ضبط وحفظ املسألة  -وهذا هو لب البحث   -  وضعت كل جدول يف صفحة واحدة  -5

 عنوان املسألة  رقم املسألة  

 املسألة واجلانب املختلف فيه  يفأذكر هنا اجلانب املتفق عليه  حترير حمل اخلالف 

 القول الثالث ونسبته القول الثاين ونسبته  القول األول ونسبته األقوال ونسبتها 

 سبب اخلالف
]مل يذكره ابن ، أجتهد يف استنتاجه، وأضع بني قوسني عبارة  - وهذا قليل -أذكر هنا سبب اخلالف الذي ذكره ابن رشد، وإذا مل يذكره 

 رشد[

 األدلة 
إذا   نا دليل القول األول ووجه الداللةر هأذك

 ا لزم من كالم ابن رشد غالبً 

  أذكر هنا دليل القول الثاين ووجه الداللة
 ا إذا لزم من كالم ابن رشد غالبً 

أذكر هنا دليل القول الثالث ووجه  
 ا إذا لزم من كالم ابن رشد غالبً  الداللة

  وسبب الرتجيح ابختصار أذكر هنا الراجح يف املسألة حسب ما ظهر يل  الراجح 

 أذكر هنا مثرة اخلالف للقول الثالث أذكر هنا مثرة اخلالف للقول الثاين أذكر هنا مثرة اخلالف للقول األول مثرة اخلالف 

 ملن أراد الرجوع إىل أمهات كتب الفقه   املسألة من كتب املذاهب الفقهية تسهياًل أذكر هنا مراجع   مراجع املسألة 
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ا  -6  أغلب  خلالف يف  إذا كان  أقسام، وهكذا؛ علما أبن  ثالثة  إىل  اجلدول  م  أقس ِّ أقوال  ثالثة  وإذا كان على  إىل قسمني،  اجلدول  أقس م  قولني؛  املسألة على 
ألقوال إذا  ثالثة أقوال، ويقل اخلالف على أربعة أقوال، ويندر على مخسة أقوال، وإذا زاد على ذلك مجعت بني ااخلالف يف املسائل على قولني، مث على  

 أمكن ذلك ومل يؤثر على فهم املسالة. 

وما أضفته من  ،  (*مامه إشارة )ولو كان الدليل من السنة أو العقل وأضع أ   من أدلة يف الكتاب، أقدمها وأذكرها يف اجلدول أواًل   -رمحه هللا-ما ذكره املؤلف    -7
ليسهل التمييز بني األدلة يف أصل الكتاب واألدلة املضافة من خارج الكتاب.  (؛ ●)إشارة  ولو كان الدليل من القرآن وأضع أمامه    ا أدلة أذكره بعد ذلك مؤخرً 

ابن رشد    اعلمً  الكتاب تشمل كل دليل ذكره  األدلة يف أصل  أدلة )مهمة(    انص    -رمحه هللا -أبن  البتة من  إليه. وما مل يذكره  أو أشار  أملح  أو  أو ابملعىن، 
االقتصار على   إليه؛ عندما ال أجد غيه. وأو أضفتها، مع مراعاة  الضعيف إال عند احلاجة  األدلة، وأجتنب االستدالل ابحلديث  الداللة من  أهم  ضح وجه 

 .  -رمحه هللا  -بتوجيه اخلالف من كالم املؤلف  االدليل إذا احتاج األمر مسرتشدً 
 ستدالل لألقوال.  ومع هذا فإن الكتاب ال يزال حباجة إىل خدمات أكثر من ذلك، خاصة من جهة اال    

ات    ايدمج أكثر من مسألة، خصوصً   أحياانً   -رمحه هللا-املؤلف    -8 املإذا  املسائل  فقت يف سبب اخلالف، ولصعوبة فهم  الطريقة قمت ابلفصل بني  سألة هبذه 
 . مستقاًل  جدواًل ووضعت لكل مسألة منها  ،املدجمة

 انحية ختريج األحاديث واحلكم عليها.  وال أطيل يف ذلك، فالكتاب خمدوم منبني معكوفتني ] [ لتخريج احلديث،  خمتصرة  ا وضعت رموزً   -9
 .  لابستقال  كتاب  كل  مت املسائل بشكل تسلسلي لكاملرقَّ  -10
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 الرموز املستخدمة يف ختريج األحاديث 
 الكتاب الرمز الكتاب زالرم الكتاب الرمز الكتاب الرمز

مشكل اآلاثر   طح صحيح البخاري خ
 للطحاوي 

البخاري يف التأريخ  تخ
 الكبي

األحكام الشرعية   إش 
 األموال البن زجنويه زن للشوكاين  نيل األوطار طار صحيح ابن خزمية  خز صحيح مسلم م لألشبيلي

األموال للقاسم بن   قا شرح السنة للبغوي  بغ مصنف ابن أيب شيبة  ش متفق عليه متفق
 مسند البزار بز موطأ اإلمام مالك  طأ مصنف عبد الرزاق  عب سنن أيب داود د سالم

 عوانة مستخرج أيب  عوا املستدرك للحاكم كم  مسند أيب يعلى ع سنن الرتمذي ت

 للبوصيي  إحتاف املهرة إت كتاب األم للشافعي  أم سنن الدارقطن  قط سنن النسائي ن

 اتريخ اخلطيب البغدادي خط مسند الطيالسي  طيا سنن البيهقي هق جهسنن ابن ما جه

االستذكار البن عبد  كار مسند اإلمام أمحد  حم
 الرب

 هتذيب اآلاثر للطربي  ته مسند الشافعي  شا

 املنتقى البن اجلارود من األثرمأمحد بن هانئ  أثر سنن الدارمي دا صحيح ابن حبان  حب

املعجم الكبي  طب
 للطرباين 

  لسننمعرفة اآلاثر وا سنن احمللى البن حزم  مح
 للبيهقي

 التحقيق البن اجلوزي حتق
سنن سعيد بن  ص

 منصور 

 املراسيل أليب داود مـرا للهيثمي جممع الزوائد جممع األوسط البن املنذر سط
التمهيد البن  مت

 عبدالرب 

 مجع اجلوامع للسيوطي  مجع الكامل البن عدي عد طبقات ابن سعد سع
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 -اهلل  رمحه -ترمجة موجزة البن رشد  
مبراكش سنة    وتويف ه(،  520يف قرطبة سنة )   ولد هو: حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، املكىن أبيب الوليد، املعروف ابحلفيد، واملعروف اببن رشد احلفيد الفيلسوف،  

واألصول، ووالده: أمحد بن حممد كان من علماء األندلس، ، مالكي املذهب، برع يف علمي الفرائض  انشأ يف بيت علم وفضل، فجده حممد بن أمحد كان فقيهً ه(.  595) 
ءة منذ أن عقل، وكان رزقه هللا تعاىل ذهنا أسند إليه القضاء بقرطبة، فُشغف ابن رشد احلفيد حبب العلم واملطالعة، وأكب على التحصيل، منذ صغره، ومل يدع النظر والقرا

ء عصره يف شىت العلوم والفنون، فتفقه، وبرع، ومسع احلديث، وأتقن الطب، وأقبل على الكالم والفلسفة حىت ضرب به وق ادا، وذكاء مفرطا، ومهة عالية. واستفاد من علما
  الفقه. املثل، وكان يُفزَع إىل فتواه يف الطب، كما كان يفزع إىل فتواه يف

 قاسم بن بشكوال، وأبو الفضل القاضي عياض، وغيهم.: والده أمحد بن حممد، وأبو بكر بن مسحون، وأبو عبد هللا املازري، وأبو المشائخهمن 
 وأبو بكر بن جهور، وغيهم.  : ابنه القاضي أمحد أبو القاسم، وابنه الطبيب عبد هللا أبو حممد، وأبو الربيع بن سامل، وأبو القاسم بن الطيلسان،تالمذتهومن  

املقتصد"، الكتاب الذي حنن بصدد خدمته، و"الكليات" يف الطب، و"فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة علمية كثية، منها: "بداية اجملتهد وهناية    اآاثر  ترك رمحه هللا  
 . ا( مؤلفً 92الطبيعية"، وغي ذلك من الكتب العلمية القيمة النافعة، اليت وصلت )   من االتصال"، و"العلل واألعراض"، و"التعريف"، و"األدوية املفردة"، و"القوى

 ع من العلماء، ومما ورد يف ثنائه:أثىن عليه مج
 قال أبو جعفر الضيب: "فقيه، حافظ، مشهور، شارك يف علوم مجة، وله تواليف تدل  على معرفته".

 ". وفضاًل  لكالم، ومل ينشأ ابألندلس مثله كمااًل وقال ابن فرحون: "درَّس يف الفقه واألصول وعلم ا
 معنت بتحصيل العلوم، أوحد يف الفقه واخلالف". وقال ابن أيب أصيبغة: "مشهور ابلفضل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  4/320(، وشذرات الذهب ) 257/ 2(، والديباج املذهب )144(، وأتريخ قضاة األندلس ص )21/307(، وسي أعالم النبالء )487عيون األنباء يف طبقات األطباء ص )  انظر ترمجته يف:

 (. 146وشجرة النور الزكية ص )
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 د ونهاية املقتصدتاب بداية اجملته نبذة خمتصرة عن ك
، وهو كتاب عظيم النَّفع، أبدع املؤلف يف ترتيبه وتنسيقه، وعرضه وأسلوبه، واجتهد -هللا    رمحه-تاب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد(، من أشهر مؤلفات ابن رشد احلفيد  ك

: )كتاب بداية اجملتهد -رمحه هللا  -حىت قال عنه الذهيب  )كما صرح بذبك يف هناية كتاب احلج(، يف توجيه أسباب اخلالف بني العلماء وحترير حمل اخلالف، فأجاد وأفاد،  
 (. اوهناية املقتصد يف الفقه، علَّل فيه ووجَّه، وال نعلم يف فن ه أنفع منه وال أحسن مساقً 

عل واستشهد  الفقه،  نظيه، مجع أصول  )عز   بقوله:  الكتاب  الرؤوف سعد أبمهية  نونو ه عبد  فقه وأصول يف  فهو كتاب  بفروعه،  ميسرة يه  بطريقة  الوقت، معروض  فس 
هبذا الكتاب، فللكتاب   ا أيضً مفصلة، من أراد االجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب، ومن أراد االقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب يف األصول والفقه فعليه 

 من امسه احلظ األوَّف، والنصيب الوافر(.
(: )فإنَّ هذا الكتاب إمنا وضعناه ليبلغ به اجملتهد يف هذه الصناعة رتبة االجتهاد، إذا حص ل ما 157/ 2عن كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  -هللا  رمحه-بن رشد  ل اوقا

ل قبله من القدر الكايف له يف علم: النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه...، وهبذه الرت ( هناية  704/  1فظ مسائل الفقه(. وقال )، ال حب ابة يسمَّى فقيهً جيب له أْن حيص ِّ
 أو حنوها، واحلمد هلل رب ِّ العاملني(.   ا كتاب احلج: )وضعته منذ أريد؛ من عشرين عامً 

التأليف يف  املموسً   اَعدُّ تقدمً فالكتاب جامع بني األصول والفقه، ومعتمد على نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ومشتمل على القواعد األصوليَّة والفقهيَّة، وي  جمال 
 الفقهي، وحماولة لفتح ابب االجتهاد أمام األجيال الصاعدة. 

، واملقدمات ممن سبقه من كبار احملققني، فالتقط الدُّرر من املدوَّنة إلمام دار اهلجر مالك بن أنس، واالستذكار البن عبد الرب، واملنتقى للباجي  -هللا    رمحه-وقد استفاد  
 . -رحم هللا اجلميع   -ملمهدات البن رشد اجلد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  1/6(، ومقدمة ابن زاحم ) 107ملكة االجتهاد من خالل بداية اجملتهد )ص:  (، ومقدمة تربية 41د احلفيد الفقهية )ص:(، وآراء ابن رش42/198أتريخ اإلسالم )  انظر:
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 اجلهود املبذولة يف خدمة كتاب بداية اجملتهد ونهاية املقتصد 
ل الكتاب تهد وهناية املقتصد( من الكتب اليت تناوهلا الباحثون من جوانب خمتلفة؛ فقهية، وأصولية، ومن انحية ختريج األحاديث وغيها، لكن مازااية اجملكتاب )بد 

ذلك.   ينقصها  املوجودة  الطبعات  أغلب  ألنَّ  املخطوطات،  أصول  إىل  ابلرجوع  وذلك  نصوصه،  لضبط  علمي  حتقيق  إىل  طبع  وقد كانت حباجة  سنة أول  للكتاب  ة 
عليه من  1333) الوقوف  متَّ  العشرات. وهذا ما  فبلغت  يومنا هذا،  الطبعات إىل  توالت  اليته(، مث  اجملتهد وهناية   اجلهود  )بداية  العظيم، كتاب:  الكتاب  خدمت هذا 

 املقتصد(: 
 : اجلهود املبذولة يف ختريج أحاديث الكتاب: أول  

 داية اجملتهد وهناية املقتصد(، للمحدث حممد بن حممد الغماري )مطبوع يف ستة أجزاء(.بداية )بحاديث الاهلداية يف ختريج أ   -1
 طريق الرشد يف ختريج أحاديث ابن رشد، للشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف )خرج أحاديث نصف الكتاب، وهو اجلزء األول فقط(.   -2

 : اجلهود املبذولة يف حتقيق منت الكتاب: ااثني  
املقتصد(، لفضيلة الشيخ حممد بن انصر السحيباين. )مطبوع يف جزء واحد( وقد كان ضمن مشر   قيقحت   -1 الطهارة من كتاب )بداية اجملتهد وهناية  وع حتقيق كتاب 

لسحيباين مبقدمة طويلة ومفيدة عن ر اكتو م الد يقوم به عدة أعضاء من هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية، لكنه مل يتم. وقد قدَّ   ، وكان من املقرر أنْ لكتاباكامل  ل
  .الكتاب، ومؤلفه، وطبعاته

وقد    ، إىل هناية كتاب الصالة،( ان من كتاب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد( لفضيلة األستاذ الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الزاحم. )جزء وكتاب الصالة  شرح كتاب الطهارة    -2
من كتاب: تربية ملكة االجتهاد(    إمتام الكتاب على نفس املنهج، وقد أورد يف مقدمة الكتاب )نقاًل   تعاىل له  ييسر هللا أنْ   أرجو ، و تابأجاد وأفاد ولعله الشرح األوَّف للك 

 ، ومقارنة بني الكتاب واملراجع األخرى خبصوص عدد أحاديث األحكام.لذلك   وضح فيه أسباب االختالف يف الكتاب والنسبة املئوية  جدواًل 
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العمري، من بداية كتاب الزكاة إىل كتاب األطعمة، وجزء من كتاب البيوع واجلنايت )على شكل مذكرات مل تطبع ككتاب(، وقد   عبد هللا أمحد بن  تور  الدك شرح    -3
وابلتايل   )@(بعالمة  املسائل  امتاز الشرح بذكر نص منت الكتاب مع إضافات مهمة وتصحيحات توضع بني معقويف ]...[، لتمييز املنت عن اإلضافة، وميز بداية  

 ميكن قراءة الكتاب بطريقة واضحة وميسرة. 
 وحات كثية كتبها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية من خالل تدريس الكتاب يف اجلامعة، وهي عبارة عن مذكرات مل تطبع كلها.شر   -4

 : اجلهود املبذولة يف الكتاب من خالل الرسائل اجلامعية: ااثلث  
طبع بعمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية يف أربعة   ،من خالل كتاب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد(، للدكتور عبد الوهاب جامع   (د والضوابط الفقهيةواعالق)  -1

 أجزاء(.
لمية لنيل درجة الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية، للطالب رسالة ع املقتصد، إعمال )القواعد األصولية واملقاصدية( يف بيان اخلالف الفقهي العايل من بداية اجملتهد وهناية ــــ 2

 أمحد بن خليفة الشرقاوي. 
، وقد أطال يف مقدمته يف أكثر رسالة دكتوراه حملمد بولوز، مقدم جلامعة حممد بن عبد هللا بفاس املغرب ، من خالل بداية اجملتهد وهناية املقتصد   (االجتهاد)تربية ملكة  -3

 م عن الكتاب ومؤلفه، وذكر إحصاءات ومقارانت كثية وحتليل دقيق للكتاب، حيسن الرجوع إليها، وأجاد وافاد يف ذلك. حة الكال( صف250) من  
 عبد هللا دان بن  صفر، ومحبن علي ب   عبد هللاني:  يف جامعة أم القرى؛ للباحثِّ رسالة مقدمة  ابن رشد يف كتابه )بداية اجملتهد وهناية املقتصد(    (اتفاقات)حترير توثيق    -4

 . عبد هللاالشمري، وهاين بن أمحد عبدالشكور، وحممد بن عبدالرحيم 
امعة اإلميان ابليمن، من الطالب )اإلمجاع( عند اإلمام ابن رشد يف بداية اجملتهد، يف كتايب الزكاة والصيام، رسالة ماجستي مقدمة لكلية الشريعة )قسم أصول الفقه( ب  -5

 م(. 2014عام )قاسم    عبد هللاعبده 
 يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد، لصاحل بن علي الشمراين.   ( ابلشذوذ)األقوال اليت وصفها ابن رشد    -6
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احلفيد    (آراء)  -7 املقتصد مجعً   (الفقهية)ابن رشد  اجملتهد وهناية  بداية  اجلامعة اإلسالمية؛ األوىل  ا من خالل كتابه  املاجستي سجلتا يف  أول   ودراسة، رسالتان يف  من 
 دين، والثانية من أول كتاب النكاح إىل آخر الكتاب للطالب دمبلي إبراهيم.يغو تو الكتاب إىل آخر كتاب األطعمة واألشربة للطالب أويدر 

 غرايب. رسالة ماجستي يف جامعة األمي عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، ألمحد  )اختيارات( ابن رشد يف بداية اجملتهد يف جمال العبادات،    -  8
كتوراه يف جامعة القاهرة، )اتفاقات( ابن رشد احلفيد من خالل كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد، دراسة فقهية مقارنة يف العبادات واألحوال الشخصية، رسالة د   -9

 لألمني أبو بكر الرغروغي. 

 يف جامعة حممد اخلامس ابلرابط.   من خالل بداية اجملتهد )حبث من إعداد/ حممد بلحسان(  (سباب االختالفأ)  -10

 ( أسباب اختالف الفقهاء)للباحث عمر بن صاحل بن عمر/ ومن خالل كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد    عند ابن رشد يف العبادات  (أسباب اختالف الفقهاء)   -11
 مقدمتان يف جامعة اإلمام(.  لنيل درجة املاجستي  )رسالتان  عبد هللا مد ولد  عند ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد يف )غي( العبادات للباحث سيدي حم

 لمعهد العايل للقضاء. ل  مشروع علمي مقدم   -دراسة فقهية مقارنة   -الواردة يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد   ( أسباب اخلالف)  -12

 يف اجلامعة األردنية بعمان للباحث زايد اهليب زيد العازمي.  هلفقهي، رسالة دكتوراعند ابن رشد احلفيد وأثرها ا  (أسباب اختالف الفقهاء)  -13

 اإلمام ابن رشد احلفيد يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حبث للدكتور عبدالكرمي حامدي من جامعة ابتنة ابجلزائر.  عند  ( أسباب اختالف الفقهاء)ملفيد يف  اجلامع ا  -14

يف )  -15 الفقهاء  وامل اختالف  النصوص  فهم  الفروع  يف  وأثره  الشرعية  وهناية  (عاين  اجملتهد  بداية  خالل كتاب  من  دكتورا،  رسائل  عدة  ابجلامعة   هاملقتصد.  سجلت 
إىل هناية كتاب   ب الزكاة اإلسالمية؛ األوىل للطالب عبدالقادر نظام إدريس من أول الكتاب إىل هناية كتاب الصالة، والثانية للطالب معاذ سيف فارع من بداية كتا

 اب النكاح. احلج، والثالثة للطالب سهل مغراوي من بداية كتاب اجلهاد إىل هناية كت
حبث تكميلي مقدم للجامعة اإلسالمية مباليزي   ، من أسباب اختالف الفقهاء: دراسة أصولية تطبيقية يف كتاب بداية اجملتهد البن رشد احلفيد  اسببً   ( املشرتك اللفظي)  -16

 (. جة املاجستي َّف ختصص أصول الفقه )مل يذكر اسم الباحث لنيل در 
 يف اختالف الفقهاء عند ابن رشد احلفيد، رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية، لعبد القادر سيال.  ثرها أو   (الداللة اللغوية)  -17
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 امعة أم القرىيف أصول الفقه برسالة ماجستي    ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد   يف النكاح وتوابعه، دراسة تطبيقية من خالل كتاب  (التعارض ودفعه بني األدلة)أثر    -18
 لباحث حممد بن حسن مجعان الغامدي. ل،  هـ(1419عام )

للطالب مجال عزون، ابجلامعة  ع املقارنة بكتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، م  اشرح التلقني لإلمام املازري )من ابب اإلمامة إىل هناية كتاب اجلمعة(، دراسة وحتقيقً  -19
 املنورة.   اإلسالمية ابملدينة

 هـ. 1400ية الشريعة، عام ــــ بداية اجملتهد البن رشد )وأثره يف الفقه اإلسالمي املقارن(، للعبدالرمحن عبيد إمام الشافعي، رسالة دكتوراه بامعة األزهر، كل20
 اإلسالمية مباليزي، لغالية يوهدة. تهد وهناية املقتصد، رسالة ماجستي يف اجلامعة  ــــ )منهج ابن رشد الفقهي(، دراسة من بداية اجملـ21
 ــــــ الفقيه ابن رشد وكتابه بداية اجملتهد، رسالة دكتوراه يف جامعة األزهر، لعبدالرمحن عبيد إمام. 22
 ( رسالة. 20أن يصل عدد الرسائل فيه إىل أكثر من) فقه بكية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية، واملتوقع  حتقق لكامل الكتاب يف قسم ال -23

 : اجلهود املبذولة يف تسهيل الكتاب: ارابع  
 تعد هذه اجلداول من ابب التسهيل للكتاب، وهناك كتب أخرى من هذا الباب وكلها تصب يف ابب التسهيل للكتاب ومنها: 

مث   عنوان املسألة،   اذاكرً   ؛ ص فيه بداية اجملتهد وهناية املقتصد على هيئة جداول لكل كتابوقد خلَّ   خالصة بداية اجملتهد وهناية املقتصد، جلاسر عودة )جزء واحد(،   -1
وهبذا يلتقي حبثي   قلت(، وال يزيد على ما يف الكتاب. يعلق بقوله: )  ابإلشارة إىل بعض اآلية أو طرف احلديث(، مث سبب اخلالف، وأحياانً   ااآلراء، مث األدلة )مكتفيً 

هناية املقتصد(، يف ذكر: عنوان املسألة، وسبب اخلالف، واألقوال يف املسألة. وأزيد يف حبثي هذا؛ بذكر: حترير حمل اخلالف، اب: )خالصة بداية اجملتهد و هذا مع كت
ق مهم لة اليت مل يذكرها وهلا تعلُّ ليها األد ، وأزيد ع-رمحه هللا  -وذكر كامل األدلة اليت ذكرها ابن رشد  ،  -رمحه هللا -وذكر األقوال ونسبتها مع ذكر قول اإلمام أمحد  

على   -  اأفقيً   -؛ حيث إنن أقسم اجلدول  اأين كتبت اجلداول بطريقة خمتلفة متامً   ابملسألة، والرتجيح بني القوال، وذكر مثرة اخلالف، وذكر مراجع املسألة. هذا فضاًل 
(، وهذا يفيد يف معرفة 5إىل مثانية أقسام )كما هو موضح ص:   - ا طوليً   -أزيد، وأقسم اجلدول   ا حسب عدد األقوال؛ إىل: قسمني أو ثالثة أو أربعة أو مخسة، وأحيً 

إىل أربعة أقسام يف   ا ه يقسم اجلدول أفقيً نَّ عدد األقوال يف املسألة حىت قبل الدخول يف تفاصيل اخلالف فيها. أما صاحب خالصة بداية اجملتهد وهناية املقتصد، فإ
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من وقبل الوقوف على كتاب خالصة بداية اجملتهد وهناية املقتصد،   ابدأت العمل يف هذه اجلداول اجتهادً   اسرد األقوال حتت قسم واحد. وعمومً مجيع املسائل، وي
 . ا كثية بني العملني وقد أشرت إليها آنفً يغن عن هذا العمل؛ للمفارقات ال  -بعد االطالع عليه   -الذي )مل( أجده  

 م(. 2011، للدكتور محدايت شبيهنا ماء العينني، وطبعته دار املعارف اجلديدة عام ) ا( بيتً 6734هد وهناية املقتصد، وهو نظم يف )نظم( بداية اجملتمنارة املبتدي )  -2
 تشجي منت الكتاب )خمططات فقهية تفاعلية ابأللوان(، للدكتور وليد مصطفى شاويش )يشمل جزء من الكتاب(.   -3
 اب النكاح، للدكتور عامر هبجت. ( شرحية ابأللوان إىل هناية كت605نت( يف ) عن طريق )الباوربويتشجي منت الكتاب    -4

 : اجلهود املبذولة يف طبعات الكتاب: اخامس  
ابلرابط.  احلسنية اخلزانة املصرية، ونسخة يف خزانة القروين، ونسخة يف  الكتب  األزهرية، ونسخة دار منها: نسخ يف املكتبة   نسخة؛  ( 17للكتاب نسخ خطية كثية بلغت )

وكل طبعة هلا ميزة؛ منها من اهتم بتخريج األحاديث، ومنها توالت الطبعات إىل يومنا هذا، فبلغت العشرات، وبتحقيقات كثية،    ه(، مث1333أول طبعة للكتاب سنة )و 
 : الطبعات اليت وقفت عليها  ومن أشهرواشي املهمة، وغي ذلك، من اهتم بوضع املنت ابللون األمحر، ومنها من وضع عناوين للمنت، ومنها من وضع بعض احل

  .أجزاء(  4تحقيق ماجد احلموي )طبعة ب  -1
  .أجزاء(  4تحقيق حممد صبحي حالق )ب  طبعة  -2
  .أجزاء(  6تحقيق على حممد معوض )طبعة ب  -3
   . بداية اجملتهد وهناية املقتصد أجزاء(، وهبامشها السبيل املرشد إىل  4العبادي )  عبد هللا طبعة بتحقيق الدكتور   -4
  . تحقيق فريد اجلندي )جزءان(طبعة ب  -5
 تحقيق أبو الزهراء جازم القاضي )جزءان(. طبعة ب  -6
 )جزءان(، وغيها من الطبعات، وهي كثية.   طه عبد الرؤوف سعد  طبعة بتحقيق  -7
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 : اجلهود املبذولة يف شرح الكتاب )صويت( أو )فديو(:  اسادس  
، ، وهو شرح رائع ال ميل منها( درسً 130، وهو من أكربها وأمشلها يف ) يف املسجد النبوي الشريف  -هللا   رمحه-لشيخ العامل الفقيه حممد بن محود الوائلي  يت ل و ص  شرح   -1

 . ا ( جزءً 16يف )  اوقد طبع مؤخرً 
د.   لروكي، وشرح الدكتور مجال الروكي )مقدمة الكتاب فقط(، وشرح أ. فت عليها وقد تناولت أجزاء من الكتاب ومنها: شرح أ. د. حممد اهناك شروح كثية وق  -2

شرح الشيخ لرحيلي، و عبدالسالم السحيمي )دورة يف مسجد القبلتني يف كتاب الصيام(، وشرح أ. د. حممد املختار الشنقيطي )كتاب البيوع(، وشرح أ. د. سليمان ا
بن سامل السكران يف ُعمان، وشرح د.  عبد هللا اذ عزام السلمي، وشرح د. حممد العبدالوي، وشرح الشيخ  مصطفى العدوي، وشرح د. حممد عبداملقصود، وشرح االست

 اجلبي، وشرح الشيخ خالد منصور، وشرح الشيخ حممد عبدالعزيز، وشرح الشيخ حممد يوسف حربة.   عبد هللاهاين ابن  
 : األجنبية  اللغات   إىل  الكتاب   : اجلهود املبذولة يف ترمجةاسابع  

 ترمجت أجزاء من الكتاب إىل لغات أخرى خمتلفة، ومن ذلك:
 الصرف.   كتاب   حيتوي   املعامالت، وجزء   من   أبواب   يف   وجزء   من كتاب النكاح،   أجزاء(؛ ترجم جزء   3)   يف   لعميش   أمحد   ، واملرتجم الفرنسية   اللغة   إىل   ثلث الكتاب   ترجم   -1
 األملان.   املستشرقني  دأح   ، على يداألملانية  اللغة  إىل  ترجم جزء من الكتاب   -2
 . االعتكاف  كتاب   حدود  إىل   الكتاب   من   األول؛   اجلزء  ومسائل  ملواضيع   اللغة   بنفس  مفصَّل  فهرس  مع   ، اإلجنليزية  اللغة  إىل مقدمة الكتاب ترمجت  -3

 : اجملتهد: إحصاءات لكتاب بداية  ااثمن  
األمر نسيب خيتلف من حيث اإلمجال أو التفصيل، إذ ما قد يعده البعض مسألة واحدة، قد   نَّ أل   عدد مسائل الكتاب: اخُتلف يف عدد مسائل كتاب بداية اجملتهد،ـــــ  1

  ا قيل يف عدد املسائل اآليت: ومم،  يندرج حتتها من مسائل أصغر منها  لتفريعاهتا وما ميكن أنْ  ايعتربه اآلخر مسائل متعددة، استحضارً 
 الكتاب.   مسألة يفست آالف(  )  (6000) أحصى طه عبد الرؤوف سعد أكثر من    ـــــ 
 . مسألة (3400)وجدت حوايل  مسائل الكتاب حممد بولوز يف كتابه تربية ملكة االجتهاد، فقال:   ع تتب  ـــــ 
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 ( مسألة. 2000( مسألة، وابلتايل أقدر عدد مسائل الكتاب ب ) 900قلت: انتهيت من جدولة نصف الكتاب، وقد كانت عدد املسائل قرابة )  ـــــ 
ا. ومبقارنة عدد مسائل ، وغيهواالستصناع  وإحياء املوات،  الوقف،مل يذكر إال أمهات املسائل، وهو مل يذكر بعض أبواب الفقه مثل:    -هللا    رمحه-بن رشد  د أنَّ اوهذا يؤك

ر على أهم املسائل، فمثاًل  ( مسألة، 10634حيوي )   ه(483)ت ي  نفاحل  املبسوط للسرخسي  ب : كتاالكتاب، بعدد مسائل كتب أخرى يظهر بوضوح أنَّ الكتاب ُأختصِّ
ا الفقهية ( مسألة، وكتاب  7791حيوي )  ه( 620)تاحلنبلي    املغن البن قدامة ( مسألة، وكتاب  4954حيوي )  ه( 676)تالشافعي    جملموع للنووي وكتاب   املوسوعة 
 ( مسألة.13081( حيوي ) )الكويتية

القول يف كذا مرة، وذكر عبارة:    ( 160)  عدد إيراد كلمة: مسألة و   ، فصاًل   ( 134)   عدد الفصولو   مجلة،   ( 20) وعدد اجلُمل    ، ( ابابً 131)  يف الكتاب   األبوابعدد  ـــــ  2
الغماري يف اهلداية يف ختريج ، وعدد األحاديث املرفوعة اليت خرجها  آية  (805)   اتلميحً أو    اصرحيً ( مرة، وعدد اآليت املذكورة ت1106)   وطرح تساؤاًل   ( مرة،54)

؛ ا( امسً 216)( مرة، وذكر من أعالم الصحابة  126أو الصحايب حوايل )  ونقل عن الصحابة  ،  اأو تلميحً   اسواء ذكرها تصرحيً   ا( حديثً 1799ة ) أحاديث البداي
من   ا مً ( عل115)   ، ونقل عن ا( علمً 661، وهو ما يشكل قرابة ثلث األعالم الواردة يف الكتاب، البالغ عددهم )ا( علمً 43، ومن النساء )ا( علمً 173من الرجال ) 

 ( مرة. 268( مرة، وحكم على احلديث بـأنه اثبت ) 123البخاري ) ( مرة، ومن صحيح  130التابعني، ونقل من صحيح مسلم )
 األخطاء واألوهام اليت وقت يف كتاب بداية اجملتهد:   ـــــ 3
ــــ  من بني حوايل مخسمائة وألف   ، وقع الوهم فيها يف نسبة األقوال، وهذا اموطنً   (47)  املقتصد السبيل املرشد إىل بداية اجملتهد وهناية    يف   العبادي  عبد هللاالدكتور  حصر      ــ

 ، والبقية متفرقات. يف مذهب الشافعي  ( مواطن 10و)  ، يف مذهب أيب حنيفةموطن    ( 7و)  ، مواطن يف مذهب مالك  ( 5)  ، منها: مسألة خمتلف
يف ضبط رواة    أخطأ  ايف حوايل عشرين موضعً   :منها   ؛ا حديثً   (90) يف  يف األحاديث،    -هللا   رمحه-ابن رشد    اءخطأة  الغماري يف اهلداية يف ختريج أحاديث البداي   وحصر    ــــــ

  ابلقول أبنَّ   أخطأ  (12، ويف )يف صيغة احلديث   أخطأ  اموضعً   (12) ويف  ،  ه مل يقف على الرواية اليت أوردها ابن رشد ابلقول أبنَّ   أخطأ  اموضعً   (13)األحاديث، ويف  
 وأخطاء أخرى متفرقة.  احلديث ال أصل له،  أبنَّ   أخطـأ   مواضع   (9)ه أخرجه أحدمها، ويف  رجه البخاري أو مسلم يف الوقت الذي حكم فيه ابن رشد أبنَّ ث مل خياحلدي 
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 : : صيغ اإلمجاع لكتاب بداية اجملتهدااتسع  
  ـــــ صيغ نقل المجاع عند املؤلف:1

اتفاقهم، اتفق  يف نقل االتفاق واإلمجاع يف كتابه، ومن ذلك:    -رمحه هللا-املؤلف  وردها  اليت أاختلفت وتنوعت الصيغ والعبارات   اتفق املسلمون، اتفق العلماء، اتفقوا، 
عوا، أمجع العلماء، مج أ،  فاقوز ابتاجلميع، اتفق مجيعهم، اتفق عامة الفقهاء، اتفق عوام الفقهاء، اتفق أكثر العلماء، اتفق مجهور فقهاء األمصار بعد الصدر األول، ال جي 

ال خالف بني املسلمني، ال خالف بني العلماء، ال   كذا،  ، ال جيوز إبمجاعكذا  وقع اإلمجاع، أمجعوا ابجلملة، العلماء ابجلملة جمتمعون، أمجع أهل العلم، جممع على حترمي 
 على كذا   واألصول أكثر شهادة   كذا،  كلهم خيتار  ،ال خالف يف ذلك اع ،، معلوم من الكتاب و السنة واإلمجاعلم اختالفً ، ال يُ ا خالفً فيه  خالف فيه، ال أعلم  

 ـــــ صيغ الرتجيح والتضعيف عند املؤلف: 2
 ه أو تضعيفه ألحد األقوال يف املسألة. ترجيح  اليت تدل على  عباراتال   الكثي من  -رمحه هللا-استعمل املؤلف      

 ، اجلمع أوىل من الرتجيح عند أهل الكالم الفقهيو   ، مذهب حسنهذا و   ،احسن جدً هذا و   ، ي كما ترىا قو وهذ   كذا، األسعد يف هذه املسألة هو  ( صيغ الرتجيح:  1
هذا فيه حجة ، و أبنيوهو    ،وهو األقيس،  ما عليه اجلمهور أظهرو   ،وهو الصواب وهللا أعلم  ،وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكالم الفقهي  ،طريقة جيدةوهذه  

  والفقهكذا،   ظاهر من الشرعوال  كذا،  األوىل كذا، و   واألجودكذا،   واحلق، الفقه هو و  ،وهو أجود  ،وهو أحسن، وهو معىن جيد  ، وهو كما قال  ، األوىل وهو  ، الئحة للجمهور
 . يد قول جيد وغيه بعكذا، وهذا    جيب املصي إليهالذي  واألظهر  كذا،  واألشبه    كذا،  عتقدهأوالذي    كذا،   وأوىل املذاهب عندي وأحسنهاكذا،  

وهذا كله   ،كذب ابلقياس والتجربة  هذا  بكذا،ولذلك يضعف القول    ، وهذا ال معىن له،  هو قول غالط خميلكذا وكذا، و   ال معىن لقول من قال  ( صيغ التضعيف: 2
 ، وال وجه لقوله إال وجه ضعيف  ، سوذلك اضطراب جار على غي قيا  ،ففيه نظر، وهذا  وهذا فيه ضعف  ،وهذا كله لعله تعمق  ،عدوهذا فيه بُ ،  ختبط وشيء غي مفهوم

 ، مجود كثيوهذا    ،ليس له حظ من النظروهذا    ،وهذا قياس ليس بشيء  ،وكال الفريقني مل يلزم أصله  ، للنص  وهذا خمالف   ، وأقاويل هؤالء شاذة ومردودة ابلسنن املشهورة
وهذا   ، غي جيد وهذا    ، تناقض  وهذا  ، وهو غي سديد   ، وهو يف غاية الضعف  ،ه دماتم مقليس تسلَّ   بكذا القياس الذي اعتمده القائلون    ،خارج عن القياس والسماعهذا  و 

 ،وهذا كله ختليط وإبطال للمعقول واملنقول  ،وهو استحسان مبن على غي أصول  ،هذا جواب ال تقوم به حجةو   ،وهو يف هذه املسألة ظاهري حمض  ،شذوذ خمالف للنص
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وهذا ال معىن له مع ،  وقد شذ قوم، ،  أحد   هذا مل يقل به ، و ختبط وشيء غي مفهوم، وهذا  ع يف هذه املسألةب ما وقمن أعج  وهذا  ،وقوله يف ذلك ضعيف ومرغوب عنه
 . وعلى من يزعم وجود الفرق إقامة الدليل، معقواًل  ايعطوا يف ذلك سببً   مل يقدروا أنْ ، و اشتهار اآلاثر

 تاب: سم ابلكبذكر ا -هللا    رمحه -: مصادر الكتاب مما صرح ابن رشد  اعاشر  
، إال أنَّه مل يصرح إال أبمساء كتب قليلة منها، وأكثرها من كتب احلديث، ومن الكتب اليت صرح ابلنقل منها الكتب اكثية جدً   -رمحه هللا-الكتب اليت نقل منها املؤلف  
عبد البن  االستذكار  داود، سنن   اآلتية:  أيب  الرتمذي، سنن  البخاري، سنن  سن  الرب، صحيح مسلم، صحيح  مصنف النسائي،  شيبة،  أيب  ابن  مصنف  قطن،  الدار  ن 

بن حبيب، العتبية )املستخرجة( عبدالرزاق، معامل السنن للخطايب، معجم الطربي، موطأ اإلمام مالك، مسند اإلمام أمحد، احمللى البن حزم، املدونة للشافعي، الواضحة ال
حملمد بن حيىي   (املنتخب، )األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالتاملدونة من    املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسومحملمد العتيب،  

األموال أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،  خمتصر ما ليس يف املختصر،  إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املصري  يب ألالزاهي يف الفقه  (،  الرببري)بن لبابة بن عبد هللا  ا
 ، الضروري يف أصول الفقه البن رشد احلفيد. حسن بن حممد التميميللاإلنصاف ،  أبد العلوم،  شرح معاين اآلاثر للطحاوي،  املعايل  يب ألالربهان ،  لباجيلقى  املنت،  ألزديا

 

 
 
 
 
 
 



 يف كتابه بداية اجملتهد ونهاية املقتصد  -اهلل  رمحه-منهج ومصطلحات ابن رشد 
من ذلك يف طيات الكتاب، ومن خالل استقراء الكتاب   اعلى منهجه يف الكتاب، وال على املصطلحات اليت استعملها، إال إنَّه يذكر شيئً   -رمحه هللا-نص ابن رشد  مل ي

 سار عليها.يف الكتاب، ويُعلم بعض املصطلحات اليت    -رمحه هللا-يظهر بعض من معامل منهجه 
 مما ذكره يف طيات كتابه:   -هللا    رمحه -: منهجه  أول  

 واملختلف   عليها  املتفق  األحكام  مسائل  من  التذكرة  جهة  على  لنفسي  فيه  أثبت  أنْ   الكتاب،  هذا  يف   غرضي  بقوله: )فإنَّ   -هللا    رمحه-سبب أتليف الكتاب نص عليه  ـــــ  1
 ، اقريبً   ا تعلقً   به  ابملنطوق   تتعلق   أو  الشرع   يف   هبا   املنطوق  املسائل   على   يرد   أنْ   عسى  ملا   والقواعد،   األصول   جمرى  جيري   ما   فيها  اخلالف   نكت   على  والتنبيه  أبدلتها،   فيها

 التقليد(.   فشا  أنْ  إىل    الصحابة   لدن  من اإلسالميني،  الفقهاء  بني  فيها  اخلالف   اشتهر  أو  عليها االتفاق  وقع   اليت   وهي املسائل
 ذلك يف عدة مواضع، خاصة يف هناية الكتاب أو الباب، ومن ذلك قوله:   -رمحة هللا    -املسائل فقط، وبني    مشهورات يف كتابه   - هللا  رمحه-مجع   ــــــ2
 الباب(.   هذا يف اليت  املسائل  مشهورات  هي  )فهذه   ــــــ
 ا(.وأصوهل   املسائل  قواعد  إىل  اإلشارة  الغرض   وإمنا   خترجيه،   وال  املذهب  تفصيل  قصدان  )ليس  ــــــ
 األصول(.  جمرى   جيري  ما  إال  هاهنا  قصدان  وليس   به،   منطوق غي  وكلها  كثية   الباب  هذا )فروع  ــــــ
ــــ   حيث  من   إما  وذلك  األقل،  يف  إال  الشرع  يف  عنها  املسكوت   املسائل  ذكر  قصدان  ليس  كما  القياس،  يوجبه  الذي  اخلالف  ذكر  األكثر  يف  الكتاب  هذا  يف  قصدان  )ليس  ــ

 لغيها(.   وأصل   مشهورة   هي
 به(.   املنطوق   من  اقريبً   كان   ما  أو الشرع،  من به  املنطوق  ذكر   هو   إمنا فيه  قصدان  كان   إذ  هذا،  بكتابنا  يليق  )فليس  ــــــ
 األصول(.  جمرى  جيري  وما املشهور  ذكر  ذلك،   من قصدان  إمنا  )وحنن   ــــــ
 (. قصدان  ما  على  خالفهم سبابأو   أدلتهم، وعيون  منها،  مسألة  مسألة يف خالفهم  نذكر   )وحنن   ــــــ
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 هبا(. املنطوق   من   قريب  أو   الشرع، يف   هبا   منطوق   هي   اليت   املسائل  ذكر  هو   إمنا   قصدان   )كان  ــــــ
 األمصار(.   فقهاء  بني   اخلالف  فيها  اشتهر  اليت  وهي   األمهات،  جمرى  األشياء  هذه  من  جتري  اليت   املسائل  ذكر  هو إمنا قصدان  كان   )إذ  ــــــ
 الكتاب(.   هذا   يف  التفريع   قصدان   وليس  كثية   الباب  هذا  روع )وف  ــــــ
 قلنا  كما   الكتاب   هذا  يف   قصدان   أنَّ  وذلك   الشرع،   يف   هبا   املنطوق   املسائل  مع األمصار،  فقهاء   بني   فيها  اخلالف   وقع اليت   املشهورة   املسائل   إثبات  هو   إمنا  القصد   كان  )إذ   ــــــ

 األمصار(.   فقهاء  بني   فيها  اخلالف  اشتهر  اليت  عنها  املسكوت   املسائل  من  ونذكر فيها،  واملختلف  عليها  املتفق  الشرع   يف هبا  نطوقملا  املسائل  نثبت   أنْ   هو   إمنَّا  مرة، غي
ا   األول،   القصد  على   غرضنا  كان   )إذ  ــــــ  الشرع(.   من  به  ابملنطوق  تتعلق  اليت   املسائل  يف  الكالم  هو   إمنَّ
جانب    ـــــ 3 املسألة   التفاق يقدم  فيها،  يف  املسألةأعن    فيقول  املختلف  إيراد  )أمجعوا(،  علماء   )اتفق  أو   )اتفقوا(،:  ول  أو  ذلك  األمصار(،  وعدد الصيغ.    من   وغي 

 . ( إمجاع1034اإلمجاعات اليت نقلها يصل إىل )
 (. املقتصد  وكفاية   اجملتهد   )بداية:  فسماه  آخر للكتاب،  ا امسً   -هللا   رمحه-ذكر   ـــــ 4
الكتاب بذلك  )سبب اخلالف( أنَّه ينص على ذكر    زات الكتاب من أكرب ميـــــ  5 يذكر سبب   ( ال) وأحياان  ويذكر ذلك بعد ذكر األقوال عادة،  ،  يف املسألة، بل تفرد 

 .ا( سببً 2800)يف الكتاب  وعدد أسباب اخلالف املذكورة  ،  االختالف بشكل صريح و إمنا يورد عمدة كل فريق
 على ذلك بقوله: )وأكثر  -هللا    رمحه -وقد نص    األحاديث ونسبة األقوال،  ختريج  ابب   يف   ا ، خصوصً -هللا    رمحه-الستذكار البن عبدالرب  يُكثر من النقل من كتاب ا  ـــــ6

  . (الستذكار  كتاب  هو  أرابهبا، إىل  املذاهب   هذه  نسبة   من نقلت  فيما   عولت ما
 الشرعية.  األحكام   منها   تُتلق ى   اليت  رقالط  بعض  ضمَّنها  أصولية،  مبقدمةالكتاب    -هللا   رمحه -  صد ر   ـــــ 7
 ،-للحديث   يعن -،  اثبت  قلت:   ، مثل: )الثابت(، و )األثر(، و )اجلمهور(، و )الكوفيون(، و )القاضي(؛ فقال: )ومىت املصطلحاتلنفسه بعض    -رمحه هللا-اختذ    ـــــ 8

ا الصحاح اليت ورد فيها صفة وضوئه....(، فهو يطلق مصطلح )األثر( على   اآلاثرأنَّ  وقال: )مع    عليه(،  اجتمعا   ما   أو  مسلم،  أو  البخاري،  أخرجه  ما  أعن  فإمنَّ
يسمي اجلمهور   ياانً حنيفة(، وأح  وأاب   والشافعي  امالكً   أعن  فيهم،  معدودون  الثالثة  فالفقهاء  ،اجلمهور:  قلت   )احلديث(، وقد درج على هذا يف كتابه كله، وقال: )ذا
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: القاضي: فهذا الذي رأينا أْن نثبته يف هذا الكتاب(، وقال: )قال  القاضي، أبو حنيفة وأصحابه، والثوري(، وقال: )قال  كوفيونلابلفظ )اجلماعة(، وقال: )وقال  
 ي، وهللا أعلم.وهو ظاهر ما حكاه جد ِّي رمحه هللا يف املقدمات(، فهو يعن ابلقاضي نفسه، أي: يسمي نفسه ابلقاض

 أوىل  احلقيقة،  على  الكالم  )محل  :وقاعدة  جيوز(،  ال  احلاجة   وقت  عن  البيان  )أتخي:  وقاعدة  الذمة(،  براءة  )األصل:  قاعدة  مثل  ، صوليةألا  القواعد  -رمحه هللا-يذكر    ـــــ 9
 اجملاز(، وغيها.   على   محله   من

 -منه    الفراغ   كان )  يف هناية كتاب احلج:   -هللا    رمحه-، قال  ا( عامً 20هـ(، وآخر ما كتب منه كتاب )احلج(، كتبه بعد ) 564كان الفراغ من أتليف الكتاب عام )  ـــــ 10
 الذي  بداية اجملتهد،  كتاب   من  جزء   وهو   ،هـ( 05/584/ 09) ومخسمائة    ومثانني   أربعة   عام   هو   الذي   األوىل   مجادى   من   التاسع  األربعاء   يوم   -أي: كتاب احلج  

 أْن )ال(   أواًل   الكتاب  أتليف   حني   عزم   عنه   هللا  رضي   لَّق الناسخ على ذلك بقوله: )وكانعو   العاملني(،   رب  هلل   واحلمد  حنوها،   أو   ، اعامً   عشرين  من   أزيد  منذ  وضعته 
يف كتابة كتاب احلج فقال:   -هللا    رمحه -( لسبب أتخي ابن رشد  1/89، وقد أشار صاحب كتاب تربية ملكة االجتهاد ) (فأثبته  بعد  له  بدا  مث  احلج،   كتاب  يُثبت

بسبب عدم توفر األمن ووجود خماطر  ،وأهل األندلس على وجه اخلصوص ، اهو االستطاعة ألهل املغرب عمومً و  ، ه العبادةغياب أحد أهم شروط هذوذلك لسبب  
غارة   -اجملتهد    قبل سنوات قليلة من أتليف بداية  : أي  -  ( ه557)سنة  ؛ حيث وقعت  سواء يف الرب أو البحر  ، من يعزم على أداء هذه الفريضةوأهوال يف طريق  

اضطراابت يف الدولة   ا أيضً   حدثت   نفس السنةيف  ، و وامتنع احلج ورحل احلجاج إىل املدينة  ،فتوقف السعي والطواف  ،حيث هنبوا أمواهلم  ، لى احلجاجعبيد مكة ع
ع ابحلاج مما ال يصن ا  ، ملفريضة احلج عن أهل تلك البالد  سقوط رأي فقهاء األندلس  لذلك    .وهي معرب من معابر احلجاج املغاربة واألندلسيني  ،الفاطمية مبصر

واملغرب، بل قالوا حيرم عليهم   بسقوط احلج عن أهل األندلسالعلماء  أفىت  ، لذا  لسبيل راكب خطر ومعتسف غرر وهللا قد أوجد فراكب هذا ا  ، يرتضيه هللا عز وجل
 ال يغفل أحد عن متاعه طرفة عني   ،وا آفة احلرم الشريفيف احلرم، والذين كاناحلجاج    لصوص واملختلسني ملا أبيدي ال  ( ه578) عام  وأيمثوا ابلذهاب للحج. وظهر  

توحيد الشام ومصر حتت إمرته و إسقاط حكم الفاطميني    ذلك   صالح الدين األيويب بعد   . مث استطاعحبيل عجيبة ولطافة غريبة  ،إال اختلس من يديه أو من وسطه
 للحجاج. وسهل السبيل  ، فذهب الكثي من الشرور، ( ه583)   متكن من دحر الصليبيني وحترير القدس الشريف عامو ، (ه581)عام  

 مما ُيستنتج من خالل استقراء الكتاب:   -هللا    رمحه -: منهجه  ااثني  
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 وعرضها.   مناقشة األقوال يف فريدة  طريقته   ــــــ
 وأيب  سعد،  بن  الليث  كمذهب  املدونة؛ غي   املنقرضة أو  هري، الظا كاملذهب   معتمد؛ غي   هو  مما وغيها،  األربعة املذاهب  بني  الواقع  الفرعي  اخلالف هو الكتاب  موضوع  ــــــ

 . -رحم هللا اجلميع    -والطربي   ثور
املشهورين، ومع هذا يرجح   أعالمه   أقوال عليها بذكر  ويذكر الروايت يف املذهب املالكي، ويزيد  وهذا هو الغالب،   -اإلمام مالك رمحه هللا    -إمامه   مذهب   يذكر   ما  أول   ــــــ

 غي مذهبه، ويرد على مذهبه.  أحياانً 
ح بني األقوال غالبً   ــــــ  . ، وإْن كان مييل ألحد األقوال أحياانً اال يرج ِّ

 . اال خيرج عن الفقه غالبً   ــــــ
 وال. قلأل  وخترجيه  للمذاهب  مقارنته يف اجلدل  على   ومرانه املنطقية،  وثقافته بفلسفته  -رمحه هللا -رشد   ابن  اإلمام  أتثر  بوضوح   يظهر  ــــــ
 على سبب اخلالف.  ايذكر عند عرض املسألة؛ األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، خترجيً   ــــــ
 . اعن االستذكار غالبً   يف ختريج احلديث نقاًل  خيوض أحياانً   ــــــ
ــــ  ( 215، حيث نقل عن املذهب احلنبلي )-هللا    رمحه-  أمحدن اإلمام  ، وقليل ما يذكر اخلالف ع-م هللا  رمحه-يذكر اخلالف عن األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي    ــ

 . ااخلالف عند الظاهرية، وخطأه يف نسبة القول لقائله قليل جدً   ( مرة، ويورد أحياانً 2453مرة، بينما نقل عن املذهب املالكي )
ــــ   فصل   كل  وحتت  فصول،  كتاب  كل  وحتت  ؛كتاابً   وسبعني  واحد   حنو  يف  وذلك  األقضية،  ببكتا  وانتهاءً   الطهارة،  بكتا  من  ابدءً   الفقهية؛  األبواب  يف الكتاب   استوعب  ــ

  ،اسردً   يسردها   مث   ،«أبواب  مخسة  يف   ينحصر   العبادة  هذه  أبصول  احمليط  القول: »مثاًل   فيقول،  مسائل، فهو مكثر يف تفريع األبواب والفصول  ابب  كل   وحتت  أبواب،
 مسألة.   مسألةً  ويفصلها  ، «مسائل  سبع  فيه  اختلفوا  مما  الباب   هبذا  ويتعلق » :مثاًل   فيقول  ذلك،   بعد  ابلتفصيل  ليبدأ

 ابلدليل.   أييت  مث  ،«الباب  هذا  يف واألصل»  :بقوله   القياس،   أو   اإلمجاع  أو  السنة،  أو الكتاب،  ابلتأصيل للمسألة من   الغالب  يبتدئ يف  ــــــ
 كتاب النكاح على كتاب البيوع مث كتاب اجلنايت.   -دات  م العبابعد قس  -سلك يف ترتيب الكتب منهج املالكية؛ فقدَّم    ــــــ
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ــــ  ( 14ر من ) بني مسألتني أو أكثر، مث يذكر سبب اخلالف فيها، وعادة يذكر املسألة مث سبب اخلالف، إال يف ابب أحكام جزاء الصيد، فقد ذكر فيها أكث يدمج أحياانً  ــ
 .اا سردً ب اخلالف فيهمث ذكر أسبا  -على غي عادته   - امسألة سردً 

 . اال يُعر ِّف ابملصطلحات الفقهية غالبً   ــــــ
 .ا، وهذا قليل جدً فائدة االختالف يف بعض املسائل  ذكري   ــــــ
 ال يغرق يف احلجاج واملخاصمة،الفيه، و هجم على خميتحاشى التَّ و ة أو توتر مزاج، دَّ وال حِّ  ا وال شتمً  افال جتد يف الكتاب سبً   ، مع األئمة وعامة الفقهاء  -رمحه هللا -أتدب   ــــــ

وأان كذا،    فيما أظنو ،  كذا  فيما أذكرو   كذا،   فيما علمتكذا، و   أحسب  : ويكثر من قوله  ، يبالغ يف التواضع وحيتاط يف العبارةو   بعينه،  ا له خصمً   أبنَّ   ابل ال تشعر أبدً 
 به القارئ. شعر  من أمر يُ   ا عندما ال يكون متأكدً و  فه  على الصدق واألمانة،   -رمحه هللا-  منه اأتكيدً وهذا    كذا.   الشاك يف

 
 ملسائل اجملدولة يف كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصدإحصائية مفصلة لعدد ا

 جمموع املسائل  (  أقوال 5أكثر من )  ( أقوال 5على ) ( أقوال 4على ) ( أقوال 3على ) على قولي  اسم الكتاب
 115 ــــ ــــــــ  2 15 26 72 الطهارة من احلدث 

 219 2 10 29 63 115 الصالة
 46 ــــــــــــ  1 2 7 36 أحكام امليت

 75 ـــــــــــ  3 6 19 47 الزكاة 
 78 ـــــــــــ  2 6 13 57 الصيام
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 162 ــــــــــ  1 10 37 114 احلج 
)اجلهاد/ األميان/ النذور/ الضحااي/ الذابئح/  

 الصيد/ العقيقة/ األطعمة واألشربة(  
122 39 10 4 2 177 

 104 ـــــــــ  2 1 25 76 النكاح 
 119 1 ــــــــــ  10 29 79 اإلحداد(   /الل عان  /الظِ هار   /اإليالء /)الطالق 

ــــ  ـــــــــــ  كتاب البيوع  ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ  ـــــــ
اجلناايت )الِقصاص/ اجِلراح/ الدِ ايت/ الَقَسامة/  

 الزِ ان/ القْذف/ السَّرقة/ احِلرابة( 
 172 ـــــــــــ  1 8 43 120

ــــ  ـــــــــــ  كتاب األقضية  ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ ــــ  ـــــــ  ـــــــ
 
 



 قصاص الكتاب  
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 قصاص ال   كتاب 
 أول: كتاب القصاص يف النفوس

 ويشمل:
 . القول يف شروط القاتل -

 القول يف الواجب.  -

 ل يف القصاص. قو ال -
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   -هللا  رمحه-  املسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 كتاب القصاص يف النفوس يف    ا أو إمجاع

 .فيه غيه له ن يكون عاقال ابلغا خمتارا للقتل مباشرا غي مشاركأاتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشرتط فيه  -1

 ة مل يكن له أن يقتل إنسااًن فيأكله.أمجعوا على أنه لو أشرف على اهلالك من خممص -2
 صنفان: عمد وخطأ.أمجعوا على أن القتل  -3

 اتفقوا على أن القتل الذي جيب به القصاص هو قتل العمد. -4
 القصاص. يهاتفقوا على أن املقتول إذا كان مكافئا للقاتل يف: اإلسالم والكفر، احلرية والعبودية، الذكورة واألنوثة، الواحد والكثي، جيب ف -5

 .وكذلك األنقص ابألعلى ،قتل ابحلرال خالف بينهم أن العبد يُ  -6
 أمجعوا أنه على ال يقتل مسلم ابحلريب الذي اُم ن. -7

 أمجع املسلمون على أن يد املسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي. -8

 أن الذكر يقتل ابألنثى.على اإلمجاع  وغيه ابن املنذر  ىحك -9
 آخر بسيف فقتله فهو عمد. ى أن من حذفأمجعوا عل  -10
 أحد شيئني: القصاص أو العفو. دماتفقوا على أن لويل ال  -11

 أمجعوا على أن املقتول عمدا إن كانت له بنون ابلغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل، ووجبت الدية.  -12
 يتصدق بدمه.هنا هو املقتول هاملتصدق ابراد امل أن ؛[٤٥املائدة: ] َّجض مص خص حص مس خس ُّ أمجع العلماء على أن قوله تعاىل:  -13
 أمجعوا على أن احلامل إذا قتلت عمدا أنه ال يقاد منها حىت تضع محلها.  -14
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 أوال: كتاب القصاص يف النفوس 
 )املسائل املختلف فيها( 

 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 
 هل رضى القاتل شرط يف وجوب الدية ألولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟  9 مر ابلقتل ومباشر له من آ  القتل كيفية القصاص إذا حصل   1

جيب عليه القصاص مع من )ل(   نإذا اشرتك يف القتل م  2
 من له حق العفو عن القاتل؟  10 جيب عليه القصاص 

 ميوت إذا عفا املقتول )عمدا( عن دمه قبل أن   11 قتل شبه العمد  3
 إذا عفا املقتول )خطأ( قبل موته عن الدية  12 احلر ابلعبد ل  قت  4
 إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها هل لألولياء املطالبة ابحلق؟  13 قتل املؤمن ابلكافر الذمي  5

إذا عفا املقتول )عمدا( عن دمه قبل أن ميوت فهل يبقى للسلطان حق  14 قتل اجلماعة ابلواحد  6
 فيه؟ 

 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص يف النفس  15 ألنثى ذكر ابقتل ال 7
 من قُتل ابستخدام السمِ  هل يقام عليه القصاص؟  16 قتل الوالد ابلولد  8
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 كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر ابلقتل ومباشر له  ( 1) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

أن القصاص على املباشر دون اآلمر ابلقتل  إىل  فيه غيه، وذهب األئمة األربعة وغيهم  غي مشارك ا مباشرً للقتل،  ا خمتارً  ا ابلغً  ن: عاقاًل على أن القاتل الذي يُقاد منه يشرتط فيه أن يكو اتفقوا 
، واختلفوا على من يكون القصاص إذا كان  مر واملباشر اآل ؛ ا مجيعً   نالذين قالوا: يقتال  ، كقتادة والنخعي  ؛لعلماء لطائفة من ا  ا الذي )ال( سلطة له على املأمور ومل يصل أمره حلد اإلكراه، خالفً 

 اآلمر له سلطان على املأمور أو كان أمره يصل إىل حد اإلكراه، واخلالف على ثالثة أقوال 
األقوال  
 ونسبتها 

 يقتل اآلمر ابلقتل دون املأمور )املباشر( 
 حنيفة/ الشافعي )قول(/ داود أبو 

 اآلمر  يقتل املأمور ابلقتل )املباشر( دون
 زفر  /الشافعي )قول( 

 يقتل اآلمر ابلقتل واملأمور )املباشر( 
 أمحد الشافعي )األظهر(/  مالك/

 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟ ه جانب االختيار أم اإلكراه، وهل يغلب على املكرَ ؟ هل لإلكراه أتثي يف إسقاط احلد سبب اخلالف 

 األدلة 

الوا  * من  إسقاط كثي  أتثي يف  له  اإلكراه  الشرع،  ألن  جبات يف 
 ار له. لكون املكره يشبه من ال اختي

تنطق، فال تقتل، لكن يقتل من أطلق  ال  يشبه املأمور ابآللة اليت    *
 اآللة. 

 ابالستعارة. ألن املباشر ابإلكراه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إال   *

يُشبه من جهة    * املكَره  املباشر  جهة   ختار، ويُْشبه من  امل   ألن 
والذي    ،وب املغل  املضطر   علو،  من  يسقط  الذي  مله  حتمثل 

فيغل   موضع،  إىل  موضع  من  على  الريح  االختيار  جانب  ب 
 جانب االضطرار. 

 . وال اآلمر بعدم املباشرة  ،ألنه ال يعذر املأمور ابإلكراه  *
إلمجاعهم على أنه لو أشرف على   ؛يقتل املكَره ابلقتل  *

 كله. يأف  اهلالك من خممصة، مل يكن له أن يقتل إنساانً 

 الراجح 
 مت ختُّقوله تعاىل:    حقق ت ولي ومن ابب حفظ النفس، وحىت ال يتخذ اإلكراه ذريعة إلزهاق النفس،    ، لذريعة القتل وسفك الدماء   ا للدماء وسد    ا ألن يف ذلك حفظً   ؛ ا( مجيعً   ن القول الثالث: )يُقتال 

 ا اشر معً نفس أولياء املقتول إال بقتل اآلمر واملب   حتىي فلن   ،[١٧٩ابلقرة: ] َّمث هت

 مثرة اخلالف 
  ،ه ابلقتل أو أكرهه على ذلك إذا أمر صاحب سلطة غيَ 

 بعقوبة دون القتل  املأمورويعاَقب   مرفالقصاص على اآل

إذا أمر صاحب سلطة غيه ابلقتل أو أكرهه على ذلك،  
 فالقصاص على املباشر، ويعاقب اآلمر وأيمث بذلك 

  إذا أمر شخص ذو سلطة غيه ابلقتل ابإلكراه، 
 ا ا اآلمر واملباشر قصاصً ونف ذ املكَره، قُتال مجيعً 

 مراجع املسألة 
(، املغن  5/217(، كشاف القناع ) 2/229(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )221/ 5(، املنهاج )9/27(، منح اجلليل ) 2/108(، االختيار لتعليل املختار )2/701وهناية املقتصد ) بداية اجملتهد  

 ( 15/9236ح بداية اجملتهد )، بغية املقتصد شر (1/325يف مسائل اإلمجاع ) ، اإلقناع(138(، مراتب اإلمجاع )ص11/166(، احمللى )8/365)
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 جيب عليه القصاص مع من )ل( جيب عليه القصاص   نإذا اشرتك يف القتل م  ( 2) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

واختلفوا إذا اشرتك يف القتل عامد وخمطئ، أو مكلف وغي    غي مشارك فيه غيه، ا للقتل، مباشرً  ا خمتارً  ا ابلغً  : عاقاًل اتفقوا على أن القاتل الذي يُقاد منه يشرتط فيه أن يكون
 خالف على قولني ، ال جيب عليه القصاص ال يُقاد منه  الذي  مع اتفاقهم أن   ؟،مكلف، فهل فيه قصاص

 األقوال ونسبتها 

من ال جيب، فالقصاص على من  إذا اشرتك يف القتل من جيب عليه القصاص و 
 القصاص، وعلى اآلخر نصف الدية جيب عليه 

 )رواية(  مالك/ الشافعي/ أمحد 

إذا اشرتك يف القتل من جيب عليه القصاص ومن ال جيب، فال قصاص على واحد منهما،  
 وعليهما الدية 

 أمحد )الصحيح(   /أبو حنيفة 

 ]أشار إليه ابن رشد[؟ لقصاص ومن ال جيب شبهة تدرأ احلد  هل االشرتاك يف القتل بني من جيب عليه ا  سبب اخلالف

 األدلة 

فكأن كل واحد منهما انفرد  حلوطة الدماء،  النظر إىل املصلحة اليت تقتضي التغليظ    *
 . فله حكم نفسه  ،ابلقتل 

]ذكره ابن عساكر يف اتريخ دمشق، وحنوه عند الرتمذي/ وضعفه ( وا احلدود ابلشبهاتؤ ادر : )قوله  * 
واأللباين[. الرت  احلد  مذي  تدرأ  بينهما شبهة  يتبع    ؛فاالشرتاك  القتل ال  يكن  ميض، و ألن  كون  أن 

ن فعل الذي ال قصاص عليه، وميكن أن يكون ممن عليه القصاص، فإذا  ذهاب نفس املقتول مِّ 
 وجب بدله وهو الدية. و ، القصاص التمييز سقطكن مل مي
 كاجملنون واملخطئ. ه من ال قصد له،  وألن القتل مل يتمح ض عمًدا، إذا اشرتك في ●

 الراجح 
ولسد ِّ ابب ذريعة القتل، وحىت ال يعمد من أراد   ، للنفوس ا حفظً  ؛ قلت: ولعل األقرب هو القول األول فيه ضعف يف القياس.  عن دليل القول األول: -رمحه هللا-قال ابن رشد 

 القتل إىل إشراك من ال جيب عليه القصاص ليسلم من القود 

 الف اخل  مثرة 
على  و  ،د وجمنون، فعلى العامد القصاصمأو عا عامد وصيب إذا اشرتك يف القتل 

 الشافعي( اآلخر نصف الدية وتكون على العاقلة )عند مالك(، وعلى ماله )عند 

كل واحد منهما نصف الدية، وجيب    د وجمنون، فعلىمأو عا عامد وصيب إذا اشرتك يف القتل 
 ه القصاص، وعلى عاقلة من ال جيب عليه القصاص من مال اجلاين على من جيب علي 

 (15/9242املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغية 4/172(، اإلقناع )7/275(، هناية احملتاج )9/29(، منح اجلليل )5/28(، االختيار لتعليل املختار )2/702بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 قتل شبه العمد  ( 3) املسألة 

 ، واخلالف على قولني ؟اتفقوا على أن القتل على صنفني: قتل عمد، وقتل خطأ، واختلفوا هل بينهما قتل وسط، وهو قتل شبه العمد  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 العمد واخلطأ )على خالف بينهم يف ضابطه( يوجد قتل شبه عمد ابإلضافة إىل قتل 

   حابةمجهور فقهاء األمصار/ مجع من الص
 )ال( يوجد قتل شبه عمد، إما عمد وإما خطأ 

 مالك 
 االختالف يف ثبوت األثر: )أال إن قتل اخلطأ شبه العمد...( ]أشار إليه ابن رشد[  سبب اخلالف

 األدلة 

ل،  ديته مغلظة، مائة من اإلبما كان ابلسوط والعصا واحلجر،    -شبه العمد -: )أال إن قتل اخلطأ  : قال  حديث ابن عمر    *
وقال األلباين:   /ال يثبت من جهة اإلسناد]د/ جه/ ن/ قط/ حب/ قال ابن رشد: حديث مضطرب عند أهل احلديث    (أوالدها   ا منها أربعون يف بطوهن

 . إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات[
 ، وال خمالف هلم. من الصحابة   أثبته مجع *

تعاىل * أل  يطلع عليها إال هللا  النيات ال  تقتل غالبا كان حكمه كحكم ،  هر واحلكم مبا ظ  ،ن  من قصد    فمن قصد ضرب آخر آبلة 
 قصد للضرب مبا ال يقتل.  يه فف   شبه العمدأما ، و ا بني العمد واخلطأكان حكمه مرتددً   ،آبلة ال تقتل غالبا آخرومن قصد ضرب القتل، 

أن يقصد  ، فإما  ال واسطة بني اخلطأ والعمدألنه    *
يقصده الفاعل   ال  أو  قالقتل  وقد  تعاىل،   خلُّ:  ال 

 يك  ىك ...   مم خم  حم  جم  يل  ىل  مل

 . [93-92النساء:  ] َّىل  مل

 ، ودلَّ عليه احلديث الذي صححه غي واحد القول األول: )يوجد قتل شبه عمد( الراجح 

 مثرة اخلالف 
، وعند  ر والنا ما عدا احلديد كل  بوقتل هبا فعليه الدية، وضابطه عند أيب حنيفة: الضرب  ا قصد الضرب آبلة  ال تقتل غالبً من 

 : إذا ضرب لكن مل يقصد القتل وأمحد  ، وعند الشافعياالصاحبني: الضرب مبا ال يقتل غالبً 

من قصد الضرب آبلة  ال تقتل وقتل هبا ولو مل  
 د وعليه القصاص فهو عم ،يقصد القتل 

 مراجع املسألة 
(،  8/350(، خمتصر املزين )4/163(، اإلقناع )7/247هناية احملتاج )(، 9/19(، منح اجلليل ) 6/97احلقائق ) (، تبيني5/22(، االختيار لتعليل املختار )2/703بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9245(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )2/246القرطيب )(، تفسي 14/15(، تلخيص احلبي )2417نيل األوطار )
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 قتل احلر ابلعبد  ( 4) املسألة 

حترير حمل  
 اخلالف 

مع  -لو قتل حر عبدا  اكم،  واختلفوا إذا مل جتتمع هذه األربعة   أنه يقتل به،  والواحد والكثي، ، والذكورية واألنوثية   ،واحلرية والعبودية  ، اإلسالم والكفر : إذا كان مكافئا للقاتل يف  على أن املقتول  قوااتف
 خالف على ثالثة أقوال  ،هل يقتل به؟  -كذلك األنقص ابألعلىو أن العبد يقتل ابحلر، اتفاقهم على 

 األقوال ونسبتها 
 ال يقتل احلر ابلعبد 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ الليث/ أبو ثور 

 يقتل احلر ابلعبد إال عبد نفسه 
 حنيفة وأصحابه أبو 

 ا يقتل احلر ابلعبد مطلقً 
 ي النخع

 معارضة العموم لدليل اخلطاب  سبب اخلالف

 األدلة 

تعاىل:    * البقرة:  ]  َّمل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف  ىفُّقوله 

 من اآلية أنه ال يقتل حر بعبد.   اخلطاب املفهومدليل ، [178
 . ]قط[: )من السنة أال يقتل حر بعبد( قول علي   ●
 ، فال يقتل به احلر لعدم املساواة والتكافؤ. هرق  بألن العبد انقص   ●

عموم حديث: )املسلمون تتكافأ    *
فال   نفسه  عبد  أما  دماؤهم...(، 

 لدم. ألنه ويل ا ؛به   يقتل
ــا  لـــــــــكاملألن  ● ــدرأ هبـــــــ ــبهة يـــــــ شـــــــ

 القصاص.

دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدانهم، وهم يد على من  املسلمون تتكافأ  : )عموم قوله  *  
 . ]حم/ د/ جه/ من/ قط/ هق/ واحلديث حسن، وصححه األلباين[( سواهم

]حم/ د/ ت/ ن/  قال: )من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه(  حديث مسرة  *
 . فه األلباين[وحسنه الرتمذي، وضع /جه/ هق

 حمرما كقتل احلر، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص يف احلر.   العبد ملا كان قتل * 

 يه فضعيف خمصص للدليل العام، قال ابن رشد عن القول الثاين: من فرق بني قتل عبده وعبد غ فهو)يقتل احلر ابلعبد(، فهو القول األحظ ابلدليل،  القول الثالث:  الراجح 

 يقتل به من قتل عبده أو عبد غيه مل  مثرة اخلالف 
لو قتل احلر عبد غيه قتل به، ولو  

 قتل عبد نفسه مل يقتل به 
 من قتل عبده أو عبد غيه قتل به 

 مراجع املسألة 
(،  3/267(، شرح منتهى اإلرادات )15/241احملتاج ) (، مغن 8/174(، االستذكار )4/238بي )(، الشرح الك6/533(، حاشية ابن عابدين )6/533(، الدر املختار )2/706بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9255(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )2/246تفسي القرطيب )
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 قتل املؤمن ابلكافر الذمي   ( 5) املسألة 
 واختلفوا يف قتل املؤمن ابلكافر الذمي، واخلالف على ثالثة أقوال كافر احلريب واجملوسي وغيهم، ال خالف أنه ال يقتل املؤمن ابلكافر غي الذمي، كال حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 الذمي  كافرلؤمن اباملال يقتل 
 الثوري / داود / أمحد / الشافعي

 الذمي  كافر لؤمن اب امليقتل 
 ابن أيب ليلى  / أبو حنيفة وأصحابه

 غيلة  لهقت إذا إال  مؤمن بكافر ذمي ال يقتل 
 مالك/ الليث 

 ظاهر تعارض اآلاثر والقياس  اخلالفسبب 

 األدلة 

  *( دماؤهمحديث:  تكافأ  بذمتهم    ،املؤمنون  ويسعى 
مؤمن    ، أدانهم يقتل  ال  أال  سواهم،  من  على  يد  وهم 

حداث أحدث  من  بعهده،  عهد  ذو  وال  آوى    بكافر،  أو 
ن/    /]د/ حم(  حمداث، فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني

 . [ااحلاكم، وهو عند البخاري خمتصرً ط/ هق/ وصححه ق
ال  * ابحلريب  مسلم  يقتل  ال  أنه  أُ لإلمجاع  فكذا  م  ذي  ن، 
 لذمي. اب

  *( السلماين:  ربيعة  رسول هللا  حديث  من    قتل  رجال 
الذمة،  القبلة برجل من أهل  وقال: أان أحق من وَّف    أهل 

واه(  بعهده املوصول  وإسناده  مرسل  وهو  قط/  فهذا  []عب/   ،
فيحمل  خمصص   بكافر(،  يقتل مسلم  لعموم حديث: )ال 

 على الكافر احلريب دون املعاهد. 
  يد املسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، إلمجاعهم على أن *

 لذا كانت حرمة مال الكافر الذمي كحرمة دمه. 

 على القتل غيلة.  ملهاحبأدلة القول الثاين   ●

 تقوم احلجة به  ودليلهم نص يف حمل اخلالف، وال معارض(،  ذمي بكافرمؤمن  ال يقتل  )القول األول:  الراجح 

 مثرة اخلالف 
أبي طريقة وألي سبب ال يقتل    اذمي ا كافرً إذا قتل مؤمن  

بطريقة ال   -بسبب ماله-إذا أضجع املؤمن الكافر وذحبه  يقتل به بكل حال   اذمي ا كافر إذا قتل مؤمن   به، وعليه الدية 
 يقتل به ،  قصده مل أنه أخطأ بذلك بل تحت

 مراجع املسألة 
(، شرح منتهى اإلرادات  5/231(، مغن احملتاج )13/54(، األوسط )8/238(، االستذكار )4/238(، الشرح الكبي )6/534(، الدر املختار )2/708بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9258(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )10/220(، احمللى )3/267)
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 قتل اجلماعة ابلواحد  ( 6) املسألة 
 ف على قولني الواخل  ،به؟  ون ، هل يقاد اواحد  ان فأكثر شخصً اشخصأو أكثر، واختلفوا لو قتل   اشخصً قتله بال خالف أنه يقتل الواحد   حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 تقتل اجلماعة ابلواحد سواء كثرت اجلماعة أو قلَّت 

 مجهور الفقهاء 
 تل اجلماعة ابلواحد قت )ال( 

 جابر   /داود/ أهل الظاهر/ الزهري/ ابن الزبي 
 ظاهر التعارض يف الكتاب ]مل يذكره ابن رشد[ سبب اخلالف

 األدلة 

تعاىل:    * إمنا شرع    لقاتل ا  قتل ،  [179البقرة:  ]  َّ مج  حج   مث هت مت  خت ُّ قوله 
قتل الواحد  ن يتعمدوا  ل أبالقت لو مل تقتل اجلماعة ابلواحد لتذرع الناس إىل  ، و لنفي القتل
 فيسقط حد القصاص.  ابجلماعة،

لو متاأل عليه أهل  )قال:  و برجل واحد،    مخسة أو سبعة  انفرً ، حيث قتل  فعل عمر    *
 .]طأ[( صنعاء لقتلتهم مجيعا 

،  [45املائدة:  ]  َّ...هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّقوله تعاىل:  *  
 .واحدة  نفس بنفسأظاهره ال تقتل 

 

 الراجح 
قتل من اجلماعة  يلزم لو مل يُ إمنا  احلد بطالن   للمعرتض أن يقول: إن اعرتض على دليل القول فقال:  -رمحه هللا-جلماعة ابلواحد( ملفهوم اآلية، إال أن ابن رشد ل: )تقتل االقول األو 

 لحد حىت يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس ل ل ابط فيه إ النفس غالبا على الظن، فليس  إتالف كان   علهفِّ ن مِّ   أن   ظنوهو من يُ  همأحدُ تل أحد، فأما إن قُ 

 مثرة اخلالف 
مهما كان    امجيعً   ايقتلو لو انفرد كل واحد منهم به لقتل،  بفعل   لو قتل مجاعة رجاًل 

 عددهم
عند  عند الزهري: يقتل واحد من اجلماعة ويؤخذ من الباقني حصصهم من الدية، وحنوه 

 لة الدية تَ ، وعند غيمها: جيب على القَ  ابن الزبي 

 مراجع املسألة 
(، مغن احملتاج  8/157(، االستذكار )13/66(، األوسط )4/245(، الشرح الكبي )5/375(، شرح خمتصر الطحاوي )7/238(، بدائع الصنائع )2/709بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (.9261/ 15شرح بداية اجملتهد ) (، بغية املقتصد 2/250تفسي القرطيب )(، 3/260(، شرح منتهى اإلرادات )5/245)
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 قتل الذكر ابألنثى  ( 7) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

، واختلفوا يف القصاص إذا قتل الذكر أنثى، وعلى الرغم من أنه ذكر اإلمجاع  ا مثله، وكذا إذا قتلت األنثى أنثى مثلها أو قتلت ذكرً   اوجوب القصاص إذا قتل الذكر ذكرً   يفال خالف  
 ، واخلالف فيه على ثالثة أقوال ا إال أن فيه خالفً   املسألة يف

األقوال  
 ونسبتها 

 يقتل الذكر ابألنثى 
 مجاهي العلماء 

 أولياء املرأة نصف الدية   علىيقتل الذكر ابألنثى و 
 البيت عثمان  / علي روي عن 

 )ال( يقتل الذكر ابألنثى 
 احلسن البصري 

 يه ابن رشد[ ل قبلنا شرع لنا؟ ]أشار إ تعارض يف الكتاب/ وهل شرع منالظاهر  سبب اخلالف

 األدلة 

تعاىل:    * قوله   حت  جت هب  مب خب ُّعموم 

 . [45املائدة:  ] َّخت
أولياء    ● يرض  مل  فإذا  املرأة،  دية  ضعف  الذكر  دية  ألن 

ابلدية   الدية املرأة  نصف  فعليهم  القصاص  تم  تل  ؛وطلبوا 
 املماثلة يف العقوبة. 

 لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث  نثُّقوله تعاىل:    *

دليل  [178البقرة:  ]  َّيل  ىل مل يك ىك مك  ،
 اخلطاب هنا يوجب أنه ال يقتل الذكر ابألنثى. 

 الراجح 

، وقال عن دليل القول الثالث  االعتماد يف قتل الرجل ابملرأة هو النظر إىل املصلحة العامة ، قال ابن رشد: اإمجاعً  ابن املنذر وغيه القول األول: )يقتل الذكر ابألنثى(، وقد حكاه 
عن: هل شرع  ي  ،وارد يف غي شريعتنا، وهي مسألة خمتلف فيها أنه    مَ عمو يدخل هذا ال: َّ... هب  مب خبُّل اجلمهور  ري(: دليله قوي وهو قول شاذ، وقال عن دلي )احلسن البص

 ؟ من قبلنا شرع لنا أم ال 

 مثرة اخلالف 
وبدون مقابل لنصف    اإذا قتل الذكر األنثى يقتل به قصاصً 

 الدية 
أولياء املرأة بنصف الدية    قبل يفإما أن  إذا قتل الذكر األنثى

 إذا قتل الذكر األنثى فعليه ديتها  دون قود، أو يقاد من الذكر وعليهم نصف الدية 

 مراجع املسألة 
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ل املرشد إىل (، السبي4/14، معامل السنن )(7/121(، املنتقى شرح املوطأ )8/168(، االستذكار ) 13/43(، األوسط )2/710بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9264(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )4/2171)
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 قتل الوالد ابلولد  ( 8) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
، واختلفوا يف قتل الوالد حذفه بسيف أو عصا فقتله ا لو كم،  القتل لكنه مل يقصد  اببنه يوجب القتل    حبفيده إذا فعل فعاًل  ذهب األئمة األربعة إىل أنه ال يقاد والد بولده وال جد  

 ، خالف على قولني ؟ ، هل على الوالد قود، ومثله اجلد مع حفيدهيضجعه فيذحبه ، كأن  االبنه عمدً 

 األقوال ونسبتها 
 ذحبه فضجعه ذا أ يقاد األب ابالبن إ

 مالك 
 وجه العمدإذا قتله أبي وجه من أ)ال( يقاد الوالد بولده وال اجلد حبفيده 

 مجهور العلماء 

 سبب اخلالف

حذف ابنا له ابلسيف فأصاب ساقه، فنزف جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له،   ، أن رجال من بن مدجل يقال له: قتادة: )أثر عمر  
  ذا، قال: خذها، فإن رسول هللا   أانا أخذ اإلبل، مث قال: أين أخو املقتول، فقال: هو قدم عمر  مثفقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعي حىت أقدم عليك،  

 ]طأ/ ش/ جه/ وصححه األلباين[ (ليس لقاتل شيء: لقا

 األدلة 

البقرة:  ]   َّمج  حج  مث  هت  مت  خت ُّعموم آيت القصاص، كقوله تعاىل:    * 

املائدة:  ]   َّهت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب ُّ، وقوله تعاىل:  [ 179

45 ] . 
من التسلط على  قتل لقوة احملبة بني األب واالبن، وملا لألب  ب بقصد ال ال يتهم األ   * 

يف قصة قتادة على ذلك، أي: مل يقصد األب قتل    فعل عمر    ، فيحمل أتديب ابنه 
 . ا ابنه بضربه ابلسيف، فهو قتل شبه عمد، أما ابلقتل غيلة فهو متهم ابلقتل عمدً 

ابن عباس  *   ي   تقام احلدود يفال  : )قال    حديث  الوالد املساجد وال  (  قاد ابلولد 
 . ]ت/ جه/ قط/ هق/ وصححه األلباين[ 

عمر    * عمد،    أثر  قتل  أنه  ظاهرها  على  القصة  فتحمل  البنه،  قتادة  قتل  قصة  يف 
 أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد، ومل يقتل عمر قتادة. على إلمجاعهم 

 على االبن. ألن درء احلد عن األب ملكان حقه  *
 يف عدمه.   اسبب وجود االبن، فال يكون االبن سبب لوالد ألن ا  ●

 الراجح 
األب   جييء على أصول أهل الظاهر أن يقاد: و -رمحه هللا-، قال ابن رشد ذلك، ويؤكده فعل عمر    يف نص   القول الثاين: )ال يقاد الوالد بولده(، وحديث ابن عباس 

 يف املسألة  ا ابالبن، فعلى ذلك يكون هذا قوال اثلثً 

إذا أضجع األب ابنه وقتله أو حذفه مبا يقتل كسيف وحنوه فقتله، ال يقتل وليس له شيء   إذا أضجع األب ابنه وقتله يقتل به، وإذا حذفه مبا يقتل كسيف فقتله ال يقتل به  مثرة اخلالف 
 ولده وإن سفل من الدية، ومثله قتل األب لولد 

 مراجع املسألة 
(،  5/527(، كشاف القناع )12/22(، احلاوي )5/136(، مغن احملتاج )8/136(، االستذكار )4/242الشرح الكبي )(، 6/534(، الدر املختار )2/710بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9266/ 15بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 عن القصاص؟   ا القاتل شرط يف وجوب الدية ألولياء الدم إذا عفو هل رضى   ( 9) املسألة 
ل  ر حمحتري

 اخلالف 

الدية إال برتاضي  منه أم ال تثبت  ، واختلفوا هل العفو مقابل الدية حق واجب لويل الدم دون أن يكون اخليار للمقتص  جماان  اتفقوا على أن لويل الدم أحد شيئني: القصاص، أو العفو
 خالف على قولني  ؟، ( )الويل والقاتلني فر طال

األقوال  
 ونسبتها 

 رضى القاتل إال بعفو مبقابل الدية ال حيق لويل الدم ال
 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم وهو املشهور(/ الثوري 

 ولو مل يرض القاتل حيق لويل الدم العفو مبقابل الدية 
 ثور/ أكثر فقهاء املدينة/ األوزاعي الشافعي/ مالك )رواية أشهب(/ أمحد/ داود/ أبو 

 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟ بينها أو الرتجيح ى صحتها، وهل يصار إىل اجلمع ظاهر تعارض اآلاثر املتفق عل سبب اخلالف

 األدلة 

أنس    * ثنية جارية، فطلبوا  : )أن  حديث  الربيع عمته كسرت 
ابلقصاص،    فأمرإال القصاص،    عرضوا األرش فأبوا و إليها العفو  
النضر   فقال أنس    والذي بعثك ابحلق ال تكسر ثنيتها، فقال :  بن 

  :أنس، ك فعفوا   ،القصاص تاب هللا  ي  القوم  م[   ( فرضي  ،  ]خ/ 
 القصاص. فعلم بدليل اخلطاب أنه ليس لألولياء إال 

إما أن يفدى وإما  (، ورواية: ) إما يودى وإما يقاد ، من قتل له قتيل فهو خبي النظرين : ) قال  ، حديث أيب هريرة  * 
 . الدية   ألولياء املقتول خيار   أن   يف ، احلديث نص  م[   / ]خ وإما أن يقاد(    -أي الدية -(، ورواية: )إما أن يعطي  قتل أن ي 
 ، فإذا عرض على املكلف فداء نفسه مبال، فواجب عليه أن يفديها. [29النساء:  ] َّزب  رب يئ  ُّ قوله تعاىل:    * 
 . فكيف بشراء نفسه ، يلزمه شراؤه،  ي به رت ش ي يف خممصة بقيمة مثله وعنده ما  ألنه لو وجد القاتل الطعام    * 

 الراجح 

إال   له ضعيف الداللة يف أنه ليس  لكن حديث أنس مها حديثان متفق على صحتهما، ين: )أولياء الدم ابخليار، القصاص أو الدية(، قال ابن رشد عن أدلة القولني: الثا القول 
،  واجب   أيب هريرة  مع واجبا وممكنا فاملصي إىل حديثفع دليل اخلطاب من ذلك، فإن كان اجلنص يف أن له اخليار، واجلمع بينهما ميكن إذا رُ  ، وحديث أيب هريرة القصاص 

 وأنه أوىل من الرتجيح  ، واجلمهور على أن اجلمع واجب إذا أمكن

 مثرة اخلالف 
إما أن يقتص أو يعفو بدون مقابل، وأما إن أراد الدية  ويل الدم ابخليار  

 دفعها ب القاتل    برضى فال يعفو إال  
، رضي القاتل أو مل يرض، وإذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار  ء أخذ الدية ويل الدم ابخليار إن شاء اقتص وإن شا

 ار حيجبون الكبار مثل البنني مع اإلخوة يؤخر القتل إىل أن يكرب الصغار فيكون هلم اخليار، ال سيما إذا كان الصغ 

 مراجع املسألة 
(، بغية  2/252(، تفسي القرطيب )4/187ناع )(، اإلق277(، املنهاج )ص8/48(، االستذكار )4/336(، الشرح الصغي )5/23(، االختيار لتعليل املختار )2/712بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9269)املقتصد شرح بداية اجملتهد 
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 من له حق العفو عن القاتل؟  ( 10) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

إذا اجتمع للمقتول بنات وبنون أو زوجة أو زوج مع األخوات،   واختلفوا،  ووجبت الدية  فا أحدهم أن القصاص قد بطلإذا كان له بنون ابلغون فع  اأمجعوا على أن املقتول عمدً 
 ، خالف على قولني ؟ومثله هل لألخوات العفو مع عدم عفو اإلخوة األبناء،  فهل حيق للبنات العفو لو مل يعفُ 

 األقوال ونسبتها 
 البنني واإلخوة د عن القاتل مع وجو  ليس للبنات وال األخوات احلق يف العفو 
 مالك 

 للبنات واألخوات احلق يف العفو عن القاتل كما للبنني العفو سواء بسواء
 اجلمهور

 سبب اخلالف
كل وارث للمقتول ]ذكره ابن    لدمالذين هلم القيام اب ، وعند اجلمهور القيام ابلدم هم العصبة حق الذين هلم اختالفهم يف حتديد مفهوم )من هلم حق القيام ابلدم(، فعند مالك 

 [ ارشد ضمنً 

 األدلة 

 . القيام ابلدم هم العصبة حق الذين هلم * ألن 
 * ألن الوالية يف النكاح وغيه إمنا هي للذكران دون اإلانث. 

ابلدية، أي يقاس القصاص )الدم( على الدية، فكما  يكون  )القصاص(  الدم    اعتبارألن  *  
كان أو أنثى، فكذا حيق له العفو عن    انصيبه من الدية، ذكرً أنه حيق لكل وارث أن يعفو عن 

 القصاص. 
 [ 45املائدة: ]  َّجض مص خص حص  مس خسُّالقول الثاين: )للبنات واألخوات احلق يف العفو(، وهذا فيه حفظ للنفس، وتوسيع لباب العفو الذي وصفه هللا تعاىل بقوله:  الراجح 

 مثرة اخلالف 
الرجال، فمن عفت من البنات عن   وجودع  ال يعترب قول البنات واألخوات م

 القاتل  القاتل ال يعترب قوهلا ويقاد
عن القاتل أحد من البنني،   فُ لو عفت أي بنت عن القاتل سقط حد القصاص ولو مل يع

 وزاد الشافعي: يدخل فيهم احلاضر والغائب والصغي والكبي على حد السواء 

 مراجع املسألة 
(، هناية احملتاج  8/182االستذكار )(، 9/77(، منح اجلليل )4/256(، الشرح الكبي )13/123(، البناية شرح اهلداية )6/568(، الدر املختار )2/713صد ) بداية اجملتهد وهناية املقت 

 (15/9275(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )4/182(، اإلقناع )7/298)
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 أن ميوت   ( عن دمه قبل اإذا عفا املقتول )عمد   ( 11) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
إذا عفا عن دمه قبل أن ميوت   اإذا مات قبل أن يصدر منه عفو عن قاتله أن احلق يف القصاص أو العفو يعود لألولياء، واختلفوا يف املقتول عمدً  اال خالف أن املقتول عمدً 

 واخلالف على قولني  ،عفوه؟  يقع هل

 األقوال ونسبتها 
 عن دمه  اميضي عفو املقتول عمدً 

 األوزاعي/ اجلمهور أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(/ أمحد/ 
 عن قاتله   اال يلزم األولياء عفو املقتول عمدً 

 الشافعي )قدمي(/ داود/ أبو ثور 
 ]مل يذكره ابن رشد[ ؟لعموم الكتاب   له )الويل ( خاص ة؛   ق  احل  إن  أم فقدهملكان هل ويل مقتول ينوب منابه  سبب اخلالف

 األدلة 

فناب فيه منابه، وأقيم مقامه،  ألن الشيء الذي ُجعل للويل إمنا هو حق للمقتول،    *
 فكان املقتول أحق ابخليار من الذي أقيم مقامه بعد موته. 

ابملتصدق هنا هو  ، املراد  [45املائدة:  ]  َّجض  مص خص حص  مس خسُّ قوله تعاىل:  *
املقتول،  فهو يعود على    َّجض مص خصُّ  ، وأما قوله تعاىل:املقتول يتصدق بدمه

 ذنوبه وخطايه.  كفارة له من   فعفوه

وذلك عام    ،إما العفو وإما القصاص وإما الدية ألن هللا تعاىل خيَّ الويل يف ثالث،  *  
 . سواء عفا عن دمه قبل املوت أو مل يعفُ  ،يف كل مقتول 

 عن قاتله، وتصرفه ليس بتصرف يف ماله مورثه، وهو عفا   الويل مكتسب مبوتالقول األول: )ميضي عفو املقتول(؛ لقوة أدلة القول، وألن حق  الراجح 
 لو عفا املقتول عن دمه قبل موته فحق األولياء ابلقصاص أو الدية ال يسقط  لو عفا املقتول عن دمه قبل موته فحق األولياء ابلقصاص أو الدية يسقط مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، الشرح الكبي  4/188(، اإلقناع )6/16(، األم )8/178(، االستذكار )9/69(، منح اجلليل )2/100م )احلكام شرح غرر األحكا(، درر 2/714املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 (15/9278(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )12/256(، احمللى )15/453(، كفاية النبيه )10/258للرافعي )
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 ته عن الدية عفا املقتول )خطأ( قبل مو إذا   ( 12) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
قبل موته عن الدية كم يسقط   أً خطعلى القاتل لورثة املقتول، واختلفوا لو عفا املقتول   ا يكون واجبً إذا مات قبل أن يعفو عن القاتل أن دفع الدية   أً ال خالف أن املقتول خط

 واخلالف على قولني   ،منها؟ 

 ونسبتها األقوال 
 وته عن ثلث الدية فقط ل مقب أً ميضي عفو املقتول خط 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد/ مجهور فقهاء األمصار 
 قبل موته عن كامل الدية  أً ميضي عفو املقتول خط 

 طاووس/ احلسن
 العمد؟ ]مل يذكره ابن رشد[ه العفو يف القتل اخلطأ ابلوصية أم بعفو املقتول عن دمه يف قتل هل يشب   سبب اخلالف

 ألن املقتول خطأ إذا كان له أن يعفو عن الدم، فهو أحرى أن يعفو عن املال.  * خطأ واهب ملال له بعد موته، فلم جيز إال يف الثلث، كالوصية. قتول ألن امل * األدلة 
 الثلث يف ل ابلدية تصرف يف مرض املوت، فال ينفذ إال و ألن تصرف املقت ؛ القول األول: )ميضي عفو املقتول عن ثلث الدية( الراجح 

 مثرة اخلالف 
لو عفا املقتول خطأ قبل موته عن الدية، سقط من الدية على القاتل ثلثها، ووجب  

 عنه  وا عليه دفع الثلثني لورثة املقتول إال إذا عف
بكاملها عن القاتل، وال حق  لو عفا املقتول خطأ قبل موته عن الدية سقطت الدية 

 للورثة هبا 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  4/188(، اإلقناع )9/245(، روضة الطالبني )4/263(، الشرح الكبي وحاشية الدسوقي )6/563املختار ) (، الدر2/715املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 ( 15/9280اجملتهد )
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 اجملروح عن اجلراحات فمات منها هل لألولياء املطالبة ابحلق؟ إذا عفا   ( 13) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
عفوه ويسقط حق األولياء ابملطالبة؟ خالف على    ال إشكال أن اجملروح إذا عفا عن اجلاين عليه فعفوه جائز، لكن اختلفوا لو عفا اجملروح عن اجلاين مث سرى اجلرح فمات اجملروح، هل يصح 

 أقوال ثالثة  

 األقوال ونسبتها 

لياء املطالبة  ت فلألو إذا عفا اجملروح مث سرى اجلرح فما 
 إذا عفا اجملروح عن اجلرح وما يؤول إليه  صاص إال ابلق 

 مالك 

املطالبة  يف إذا عفا اجملروح مث سرى اجلرح فمات فال حق لألولياء 
 بشيء

 الصاحبان 

 اجلاين الدية إذا عفا اجملروح مث سرى اجلرح فمات يلزم 
 )على خالف يف مقدارها( 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ الثوري
 ل عن دمه على عفو اجملروح عن جرحه؟ ]مل يذكره ابن رشد[فو املقتو هل يقاس ع سبب اخلالف

 األدلة 

قبل    ● قاتله  عن  يعفو  أن  له  جاز  املقتول  أن  دام  ما 
عل  الذي جُ   فاحلقموته، جاز له أن يعفو عن جارحه،  

للمجروح الذي مات حق له، وقد عفا عن جرحه وما  
 يؤول إليه. 

يشرتطوا    ● )ومل  األول  القول  دليل  إليه  نفس  يؤول  عما  العفو 
 اجلرح(. 

 مص  خص حص  مس خس حسجس  مخ  ُّ قوله تعاىل:    ●

له  [45املائدة:  ]  َّجض له يعود للمجروح، فعفوه كفارة  ، فهو كفارة 
 املطالبة. من من ذنوبه، فيصح ويسقط حق األولياء 

ليس    ● تصرف  فهو  جرحه  عن  اجملروح  عفو  ميضي  إذا كان 
 تسقط الدية  مبايل، وما دام أنه مات وسقط حق القصاص فال 

 أو جزء منها؛ ألنه تصرف مايل يف مرض موته. 
اجمل ألن    ● من  و   قعو عليه    نالعفو  اجلرح،  السراية  أما  على 

 الدية. به حصلت بعد العفو، فال تسقط ف واملوت 

 الراجح 
:  رمحه هللا-الدية، وهو تصرف مايل ال يصح من املريض مرض املوت، قال ابن رشد   سواء كلها أو بقدر ما يبقى بعد اجلرح؛ ألن حمصلة ما عفا عنه اجملروح هو  ، القول الثالث: )يلزم الدية(

 لدية ل فليس يتصور معه خالف يف أنه ال يسقط ذلك طلب الويل  ه دم قتول عن وأما من يرى أنه ال يعفو عن امل 

 اخلالف مثرة 
إذا عفا اجملروح عن جرحه وما يؤول إليه سقط حق  

 هلم يف ذلك  م كالاألولياء يف القصاص، وال  
إذا عفا اجملروح عن جرحه دون ما يؤول إليه مث سرى اجلرح  

 فمات، سقط حق األولياء يف القصاص ويف الدية 

 ( -رواية املزين -يلزم اجلاين الدية كاملة )أبو حنيفة/ الشافعي -
إسقاط دية اجلرح الذي عفا  بعد  جلاين ما بقي من الدية  يلزم ا-

 الثوري(  أمحد/  /-املذهب-عنه )الشافعي 

 مراجع املسألة 
(، اإلقناع  313/ 7(،هناية احملتاج )8/349)(، خمتصر املزين  6/146(، منح اجلليل )5/146(، خمتصر اختالف العلماء )13/136(، البناية شرح اهلداية )2/715بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9281بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد ) (،5/546كشاف القناع )  (،4/188)
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 إذا عفا املقتول )عمدا( عن دمه قبل أن ميوت فهل يبقى للسلطان حق فيه؟  ( 14) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

عقوبة دون حد   عن دمه قبل أن ميوت أنه ميضي عفوه عند مجهور العلماء، واخلالف هنا هل يبقى للسلطان حق يف عقوبة القاتل اأنه إذا عفا املقتول عمدً  ( 11سبق يف مسألة رقم )
 خالف على قولني  ، القصاص؟

األقوال  
 ونسبتها 

 فالسلطان جيلده مائة ويسجنه سنة  اعن القاتل عمدً  يإذا عف
 عمر  مالك/ الليث/ أهل املدينة/ 

 فليس للسلطان عليه عقوبة مقدرة  اإذا عفي عن القاتل عمدً 
 اجلمهور

 [ االختالف يف ثبوت األثر ]مل يذكره ابن رشد سبب اخلالف

 األدلة 

عمر    *  ابن  مائة،    أثر  يضرابنه  بعبده، كاان  الرجل  يقتالن  ال  وعمر  بكر  أبو  )كان  قال: 
 . ]عب/ كار/ وضعفه ابن رشد[ (  ا ويسجنانه سنة، وحيرمانه سهمه مع املسلمني سنة، إذا قتله عمدً 

 جن يم ىم ممُّقياسا على عقوبة الزاين، حيث إن الزان والقتل قُران ابلعقوبة يف اآلخرة:    ● 

 . [68الفرقان: ]  َّخي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

 عقوبة ال يكون إال بتوقيف، وال توقيف اثبت يف ذلك. ال ظاهر الشرع، فتحديد    * 

 م به حجة ال تقو ضعيف   فإن إجياب أي حكم شرعي ال يكون إال بنص أو قياس صحيح، وهذا غي متحقق هنا، وأثر ابن عمر  ؛للقاتل(  ليس للسلطان عقوبة القول الثاين: ) الراجح 

 جب على السلطان جلده مائة وحبسه سنة، كحد ِّ الزاين غي احملصن و   اإذا ُعفي القاتل عمدً  مثرة اخلالف 
مقدرة، وعند أيب ثور: إال إذا كان القاتل  إذا ُعفي عن القاتل فال حيق للسلطان عقوبته عقوبة 

 به بقدر ما يرى ابلشر، فيؤد    امعروفً 
 (15/9284)، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد (12/214(، احمللى )8/23(، هناية احملتاج ) 1/181(، االستذكار )4/287(، الشرح الكبي للدردير )2/715وهناية املقتصد ) جملتهد  بداية ا مراجع املسألة 
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 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص يف النفس  ( 15) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

يقتل إال أن يعفوا أولياء املقتول، واختلفوا يف صفة تنفيذ القصاص، وهل يقتضي املماثلة، أي: يقتل القاتل ابلطريقة اليت   ا النفس، وأن القاتل عمدً اتفقوا على مشروعية القصاص يف 
 واخلالف على قولني   ،؟ هباقتل  

األقوال  
 ونسبتها 

 يقتص من القاتل على الصفة اليت قتل هبا 
 )رواية( مالك/ الشافعي/ أمحد 

 قاتل ابلسيف من ال يقتص  
 )مشهور( أبو حنيفة/ أمحد 

 ظاهر تعارض األثر مع الكتاب ]مل يذكره ابن رشد[ و ظاهر التعارض يف اآلاثر،  سبب اخلالف

 األدلة 

 ، والقصاص يقتضي املماثلة. [178البقرة:  ] َّاك يق ىق يف\ىفُّقوله تعاىل:  *
ه حبجر، أو  أسر   أن يهودي رضخ رأس امرأة حبجر، فرضخ النيب  : )* حديث أنس  
 . ]خ/ م[  ( قال: بني حجرين

، وقوله تعاىل:  [126النحل:  ]  َّحض جض  مص خص حص مس خسُّعموم قوله تعاىل:    ●
 خب حب جبُّوقوله:    ،[194البقرة:  ]  َّىل مل يك  ىك مك لك اك يق  ىقُّ

 . [40الشورى:  ] َّمب
 . وأوليائه أن يف املماثلة شفاًء لنفس اجملن عليه  ●

ال قود إال  (، ويف رواية: )يدةإال حبدال قود  : )، قال  حديث النعمان بن بشي  *  
 . ]حم/ جه/ عب/ هق/ وضعفه األلباين[( لسيف اب
)قوله    ●  شيء:  على كل  اإلحسان  وإذا    ، إن هللا كتب  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا 

ذبيحته وليح  شفرته،  أحدكم  وليحد  الذحبة  فأحسنوا  مع  ]م[  (ذحبتم  هذا  فإذا كان   ،
 أوىل. احليوان، فمع اإلنسان من ابب  

 أن املقصود هو إتالف نفسه، وقد أمكن بضرب العنق، فال يصار إىل تعذيبه.   ●

 الراجح 
ميوت فيها بسرعة  الدليل، إال أنه يشكل عليه وجود صور من القتل فيها تعذيب للمقتول ينايف روح الشريعة، لذا لعل األوىل أن يقال: يقتل ابلطريقة اليت القول األول أرجح من انحية 

 عذيب سواء ابلسيف أو املشنقة أو غيها دون ت 

 مثرة اخلالف 
إال أن يطول تعذيبه   ثل ذلك مبمن قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن قتل بضرب حبجر قتل 

 جواز القتل ابلتحريق وابلسم  واختلف أصحاب مالك يف ، لسيفاب فيكون 
 يقتل إال ابلسيفأو بضرب الرأس حبجر أو حبرق وغيه ال    امن قتل تغريقً 

 مراجع املسألة 
التاج  (، 7/22(، نيل األوطار )4/184(، اإلقناع )7/306(، هناية احملتاج )277(، املنهاج )ص232(، خمتصر خليل )ص13/85(، البناية شرح اهلداية )2/716بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9286تهد )(، بغية املقتصد شرح بداية اجمل4/265(، الشرح الكبي للدردير )8/330واإلكليل )
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 من قُتل ابستخدام السمِ  هل يقام عليه القصاص؟  ( 16) املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

ليقتله به، فأكله    ااختالف صفات القتل العمد، واختلفوا يف صورة من صور قتل العمد، وهو لو وضع السم آلخر عمدً  على  ااتفقوا على مشروعية القصاص يف النفس عند القتل عمدً 
 خالف على قولني  ،اد من وضع السم؟ ن عليه فمات، فهل يقاجمل

األقوال  
 ونسبتها 

 يقتص ممن قتل ابلسم
 اجلمهور

 )ال( يقتص ممن قتل ابلسم 
 أهل الظاهر 

 ظاهر تعارض الكتاب مع األثر الصحيح ]مل يذكره ابن رشد[  اخلالفسبب 

 األدلة 

 نث  ُّ ومنها قوله تعاىل:  عموم آيت وجوب القصاص من غي تفريق بني قتل وقتل،    ●

 هب   مب خب ُّ ، وقوله تعاىل:  [178البقرة:  ]  َّاك يق  ىق  يف   ىف يث ىث
 .[45املائدة: ] َّ خت حت جت

:  هلم    شاة فيها سم، فقال  ملا فتحت خيرب أهديت للنيب  : )حديث أيب هريرة  *  
هل جعلتم يف هذه الشاة مسا؟« فقالوا:  ،  قالوا: نعم  ؟هل أنتم صادقي إن سألتكم عن شيء

ذلك نع على  محلكم  ما  قال:  إن كنت كذااب    ؟ م،  أردان  مل  تقالوا:  نبيا  وإن كنت  سرتيح، 
 وقد ُسمَّ هو وأصحابه.  ، ومل يقتص منهم  ]خ[ (يضرك 

 الراجح 
قتل املرأة اليت أهدته   مات، وأن رسول هللا أن بشر بن الرباء أكل من تلك الشاة فجياب عنه مبا جاء يف رواية للحديث: ) (، وحديث أيب هريرة يقتص ممن قتل ابلسمالقول األول: ) 

 ]د/ وحسنه األلباين[  (الشاة املسمومة 

 مثرة اخلالف 
 وهو ال يعلم به، أو خلطه بطعام مث أطعمه إيه فمات فعليه القود  ا مسً آخر من سقى 

 وعند أغلبهم يكون القود ابلسيف ال ابلسم
دية وال كفارة، وإمنا عليه ضمان   آلخر يف طعام فقتله، فال قود عليه وال  ا من وضع مسً 

 م إن كان لغيه الطعا 

 مراجع املسألة 
(، بغية  2125( مسألة )11/228)(، احمللى 4/165(، اإلقناع )9/129(، روضة الطالبني ) 4/265(، الشرح الكبي للدردير )6/542(، حاشية ابن عابدين )2/717بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9293تهد )املقتصد شرح بداية اجمل
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 راحكتاب اجل
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 اجلراح   كتاب 
 أول: كتاب اجلراح

 ويشمل:
 . القول يف اجلارح -

 القول يف اجملروح.  -

 القول يف اجلرح.  -
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   -رمحه اهلل  -  املسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 اجلراح ا يف كتاب  أو إمجاع

 ، والبلوغ يكون ابالحتالم والسن.عاقاًل  ا؛ وهو أن يكون ابلغً يف القاتل كما يشرتط ذلك   امكلفً أن يكون اجلارح  يشرتط يفبال خالف  -1
 منه، إذا كان مما فيه القصاص. ص  اقتُ  ،ال خالف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان   -2
 .بال خالف فيه العمدالقصاص شرط من فمن جوارح اجملروح،  رح جارحةً اجلُ إذا أتلف  -3
 فيه القصاص.أن ال خالف ف، أو ضربه على وجه النائرة، اه فقطعه، وضربه آبلة  تقطع العضو غالبً على العضو نفسِّ  أحًداإذا ضرب  -4
 أمجعوا على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه ال شيء على الذي قطع يده. -5
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 راح : كتاب اجل ثانيا 
 )املسائل املختلف فيها( 

 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 
 اواحد    ا إذا قطعت عضو  قطع أعضاء اجلماعة   17
 قطع احلر ابلعبد  18
 القصاص بي العبيد يف النفس واجلرح 19
 هل يف اجلراح شبه عمد؟  20
 ا القود إذا فقأ األعور عي الصحيح عمد   21
 يستقاد من اجلرح؟مىت   22
 إذا اقتص من اجلرح فمات اجلاين 23
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 اواحد    ا قطع أعضاء اجلماعة إذا قطعت عضو   ( 17) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
  لفه  ن فأكثر( على شخص واحد فقطعوا يده مثاًل ا واختلفوا لو اعتدى مجاعة )شخص، إذا كان مما فيه القصاصاقتص منه،  اقطع عضو إنسان متعمدً   إذاال خالف أن الشخص الواحد  

 ، خالف على قولني ؟ يقتص من اجلماعة ابلواحد

 األقوال ونسبتها 
 دال تقطع يدان يف ي

 أبو حنيفة/ أهل الظاهر 
 تقطع األيدي ابليد الواحدة 
 مالك/ الشافعي/ أمحد 

 الكتاب ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر التعارض يف  سبب اخلالف

 األدلة 

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خبُّقوله تعاىل:  عموم    ● 

 بيد.   أيد  ، ظاهره ال تُقطع [45املائدة:  ] َّجخ مح جح مج حج
 جتماع على القتل. ف االخبال ، االجتماع على القطع اندر ألن  *

 مت ختُّبيد واحدة، وقـد قـال تعـاىل:  أيد  إذا كانت تقتل أنفس بنفس واحدة، فمن ابب أوىل أن تقطع   *

إىل االعتــــداء علــــى الغــــي بيــــد لتــــذرَّع النــــاس  ييــــداألمل تقطــــع ، فلــــو [179البقــــرة: ] َّمج حج مث هت
 لذريعة لذلك.ا د  سابالشرتاك، فت

يــده، مث جــاءا  فقطــع علــي هــذا ســرق، وشــهدا عليــه،  رجــل فقــاال:بأتيــاه أن رجلــني : )أثــر علــي  ●
مهما دية األول وقـال: وغرَّ ، شهادهتمافلم جُيز ، ، وقد أخطأانهذا هو السارق ي أمي املؤمنني،  قاال:و آبخر  

 قطع اليدين ابليد لو تعمدا ذلك.على   عزمف ،]عب/ وعلقه البخاري[( تعمدمتا لقطعتكما أنكمالو أعلم 

 القصاص، ولسد ِّ ابب ذريعة تعدي اجلماعة على الواحد د و قصلتحقيق م  ؛القول الثاين: )تقطع األيدي ابليد الواحدة(  راجح لا
 أيدي املعتدين كلهم واحدة بفعل لو انفرد كل واحد منهم به لقطع، قطعت الو قطع مجاعة يدً  واحدة، يؤخذ منهم دية اليد بقدر حصصهم وال يُقطعون  ايدً مجاعة   ت لو قطع مثرة اخلالف 

 (15/9298(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )4/198(، اإلقناع )273(، املنهاج )ص3/318(، الشرح الكبي للدردير )6/557(، الدر املختار )2/719بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 قطع احلر ابلعبد  ( 18) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
  ، ؤثر يف التكافؤ، فلو قطع حر عبًدا فهل يقطع به؟ت  العبودية و القصاص يف األطراف يقع بني احلر واحلر، فإنه يشرتط يف اجملروح أن يكون دمه مكافًئا لدم اجلارح،  ال أن ال إشك

 ن قوال  ا خالف على عدة أقوال، حاصله

 األقوال ونسبتها 
 ال يقطع احلر ابلعبد 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد 
 يقطع احلر ابلعبد 
 مالك )رواية( 

 معارضة العموم ملفهوم اخلطاب  سبب اخلالف

 األدلة 

، فإذا كان ال  [178البقرة:  ]  َّمل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىفُّقوله تعاىل:    ● 
 النفس بني احلر والعبد، فما دونه من اجلراح من ابب أوىل مبفهوم اخلطاب. يقتص من 

 لعدم املساواة والتكافؤ. ألن العبد انقص بدمه فال يقطع ابحلر؛   ●

]حم/ د/ (  من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه: ) : قال  حديث مسرة    ● 
 . ت/ ن/ جه/ هق/ وحسنه الرتمذي، وضعفه األلباين[ 

بقى النفس، أما النفس فشيء واحد ليس فيه إال  ت ألن األجزاء تتبعض فيقطع العضو و   ●
 مل ميكن يف النفس. اإلزهاق، فأمكن يف القصاص ابألطراف ما 

 الصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من اجلرح قال ابن رشد:  الراجح 

 مثرة اخلالف 
 ابحلر عند أيب حنيفة: ال يقطع احلر ابلعبد، والعبد 

 من قطع يد عبده أو عبد غيه قطعت يده قصاًصا  ال يقطع احلر ابلعبد، ويقطع العبد ابحلر  باقني: وعند ال 

 ( 15/9304بداية اجملتهد )(، بغية املقتصد شرح 4/189(، اإلقناع )7/269(، هناية احملتاج )9/37(، منح اجلليل )6/533(، الدر املختار )2/720ة اجملتهد وهناية املقتصد ) ايبد مراجع املسألة 
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 القصاص بي العبيد يف النفس واجلرح ( 19) املسألة 
 العبيد بعضهم من بعض يف النفس وما دوهنا إذا جىن عبد على عبد، واخلالف على ثالثة أقوال  يُقتل ابحلر، واختلفوا يف قصاصال خالف بني العلماء أن العبد  حترير حمل اخلالف 

 ونسبتها األقوال 
 يقع القصاص بني العبيد يف النفس وما دوهنا 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ عمر  
 )ال( يقع القصاص بني العبيد ال يف النفس وال ما دوهنا 

 شربمة  ابن /احلسن
 دوهنا من اجلراح  ما دون يقع القصاص بني العبيد يف النفس  

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن مسعود  
 ظاهر تعارض عموم الكتاب واألثر، وهل يعامل العبد على أنه مال يف جنايته؟ ]مل يذكره ابن رشد[   سبب اخلالف

 األدلة 

 يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىفُّقولــــــــه تعــــــــاىل:  *

ــد يف [178البقـــرة: ] َّمل ــد للعبـ ــن العبـ ــتص مـ ــه يقـ ــاد أنـ ، أفـ
 من ابب أوىل. االنفس، وما دوهن

 خت  حت جت هب مب خبُّ  عموم قوله تعاىل:  ●

  جخ  مح جح  مج  حج  مث   هت  مت

 بني حر وعبد.   تفرق اآلية ، ومل  [ 45املائدة:  ]  َّجس مخ 

، فال قصاص بينهم،  والبهائم   يعامل العبيد كاألموال  ●
إضرار  عليه  يرتتب  والقود  وتشرتى،  تباع  سلعة    ألنه 

 ابملالك. 

هــــــــذا يثبــــــــت  ،[178البقــــــــرة: ] َّمل يكُّ قولــــــــه تعــــــــاىل: *
 القصاص يف النفس.

ــران *  ــراء قطــــع أذن : )حــــديث عمــ ــا ألانس فقــ أن غالمــ
ــه النـــيب  ــأتى أهلـ ــاء، فـ ــول  غـــالم ألانس أغنيـ ــالوا: ي رسـ فقـ

]د/ ن/ طح/ حـم/ ( شيئا مهللا، إان أانس فقراء، فلم جيعل عليه
 فيما دون النفس.ي القصاص ، هذا ينفهق/ وصححه األلباين[

 ما دونه، فال أعزَّ من النفس يف فمن ابب أوىل القصاص  ، النفس يقعيف فهذا القول أحظُّ ابلدليل، فإذا كان القصاص  ؛ األول: )يقع القصاص بني العبيد(القول  الراجح 

 مثرة اخلالف 
قطًعا فيه  -من قتل عبًدا مثله قتل به، ومن قطع عبًدا مثله 

 طع به قُ  -القصاص
عليه ابلقطع ففيه األرش،  من قتل عبًدا مثله أو اعتدى 

 من قتل عبًدا مثله قُتل به، ومن قطع عبًدا مثله فعليه األرش  وال قصاص على املعتدي 

 (15/9305املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغية 4/174(، اإلقناع )7/270)(، هناية احملتاج 4/241(، الشرح الكبي للدردير )6/553(، الدر املختار )2/721بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 هل يف اجلراح شبه عمد؟  ( 20) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
ا هل يف اجلراح شبه عمد، كما لو  واختلفو ال خالف أن االعتداء ابجلراح فيه عمد وخطأ، والعمد فيه القصاص، واخلطأ فيه الدية، على خالف بني العلماء يف متييز العمد من اخلطأ،  

 واخلالف على قولني  عينه، مثل أن يلطمه فيفقأ   ،ا الظاهر منه أنه مل يقصد إتالف العضو مب ، بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلكضربه  

 األقوال ونسبتها 
 يف اجلراح شبه عمد كما يف القتل 
 اجلمهور/ مالك )رواية العراقيني( 

 مد وإما خطأ ليس يف اجلراح شبه عمد، إما ع
 أبو حنيفة/ مالك )املشهور( 

 الظاهر منها أنه مل يقصد إتالف العضو ]مل يذكره ابن رشد[ فعل اجلارح بني العمد واخلطأ، إذا قصد الضرب آبلة   دد تر  سبب اخلالف

 األدلة 

ممـا ال يُقصـد بـه يف الظـاهر إتـالف العضـو، فهـو قصـد  ألن الضرب آبلة    ●
والنيــات ال يطلــع عليهــا إال هللا تعــاىل، فكــان الضــرب ومل يقصــد اإلتــالف، 

 بني العمد واخلطأ، فيكون فعله شبه عمد. احكمه مرتددً 
ــأ، فكــــذا  ● ــد وخطـ ــبه عمـ ــًدا وشـ ــنفس تكــــون عمـ ــى الـ ــة علـ ــا أن اجلنايـ كمـ

 اجلناية على ما دون النفس.

 . ال واسطة بني اخلطأ والعمد يف اجلراح، فإما أن يقصد اجلرح أو ال يقصده  ألنه  ●
 . )عند مالك( ليس يف القتل إال العمد واخلطأ، فكذا يف اجلرح  أنه  كما  ●

 الراجح 
كما يف القتل شبه عمد، فمن ضرب آبلة تقطع غالًبا أو ضرب على وجه الغضب فهو عمد، ومن ضرب آبلة ال تقتل مع عدم قصد اإلتالف    ؛القول األول: )يف اجلراح شبه عمد( 

 فهو خطأ، ويرتدد بينهما شبه العمد

،  فيه القصاص، إال يف األب مع ابنه )مالك( ، يتلف العضو فهو عمدمن ضرب آخر بلطمة أو سوط مما  مال املعتدي   يف، وفيه الدية مغلظة  فيهيف شبه العمد ال قصاص   مثرة اخلالف 
 خبالف من قصد الضرب على وجه اللعب أو مبا ال جيرح غالًبا أو على وجه اخلطأ، فهو خطأ 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  10/280(، احمللى )4/189(، اإلقناع )8/329(، املغن ) 7/286ج ) (، هناية احملتا 7/101(، املنتقى شرح املوطأ )6/530(، الدر املختار )2/722بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9310شرح بداية اجملتهد )
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ا  ( 21) املسألة   القود إذا فقأ األعور عي الصحيح عمد 

 حترير حمل اخلالف 

  ، أن يكون دم اجملن عليه مكافًئا لدم اجلاين، وأن ميكن القصاص يف اجلرح دون حيف، وأن ال خيشى منه تلف النفس؛ ألن النيب  امدً عء القصاص يف اجلروح عند التعدي الستيفايشرتط 
هي   (اجلائفة )ووحتتاج إىل مجع لتلتئم،   م االعظ  تنقلاليت هي  (لة املنق  )، والدماغ أم   إىل  هي اليت تصل ( ملأمومة)او ، [األلباين]جه/ هق/ وضعفه البيهقي/ وحسنه    (رفع القود يف املأمومة واملنقلة واجلائفة )

حال  عمًدا  أن فيه الديةعلى قهم اتفامع   ،؟ وتربزه، واختلفوا لو فقأ األعور عني الصحيح هل فيه قود هي اليت توضح العظمفيها القصاص، و  (املوضحة )، واتفقوا على أن اليت تصل إىل اجلوف
 على قولني  إذا فقأ عني الصحيح؟،  من عني األعور  ص  ت قي هل   : سألة هذه املواخلالف يف  ،)على خالف يف مقدارها(  أً العفو أو خط 

 األقوال ونسبتها 
 للصحيح أن يستقيد من عني األعور، وإذا عفا عن القود فله الدية )على خالف يف مقدارها( 

 اجلمهور
 ليس للصحيح أن يستقيد من عني األعور 

 أمحد/ ابن املسيب/ عثمان  
 ن رشد[هل القصاص من عني األعور الذي فقأ عني الصحيح فيه مساواة؟ وهل عني األعور مبنزلة عني الصحيح ابلنظر إىل حاس ة البصر؟ ]مل يذكره اب سبب اخلالف

 األدلة 

 بدون حيف.قأ عني الصحيح ميكن استيفاء القود منه  ن ف فم  ، [ 45املائدة: ]   َّجس  مخ ُّقوله تعاىل: * عموم 
عـني األعـور الواحـدة مبنزلـة العينـني، وبـذهاهبا يـذهب بصـره، ففيـه الديـة   نإذا عفـا الصـحيح فلـه الديـة كاملـة؛ أل *

 كاملة )عند مالك(.
نهما نصف إذا عفا الصحيح فله نصف الدية، ألهنا جناية على عضو من عضوين، واألصل أن يف كل واحد م  *

 الدية.

له إال عني واحدة،    * ليس  ألن عني األعور مبنزلة عينني للصحيح، فهو 
أها الصحيح مل يُبصر شيئا، فكأنه اقتص من اثنتني يف عني واحدة،  فإذا فق

 فليس بني اجلناية والقود مساواة. 
: )أنه قضى يف رجل أعور فقأ عني الصحيح، قال: عليه  أثر عثمان   ●

 . ]عب[   قود عليه(الدية كاملة وال 

 الراجح 
 خسُّب احلث على العفو؛ لقوله تعاىل: القول األول: )يستقيد الصحيح من عني األعور(؛ لعموم اآلية، وحفظًا من اعتداء الناس بعضهم على بعض، وإذا عفا فله الدية كاملة من اب

 فأخذ الدية أهون من أخذ البصر بكامله [، 45املائدة: ]  َّجض مص خص حص  مس

 الف مثرة اخل 
عني األعور ال شيء عليه، ولو عفا عن القود فله الدية )عند مالك(، ونصف الدية )عند لو استقاد الصحيح من 

 الشافعي(، وله ما اصطلحا عليه )عند الكوفيني( 
 إذا فقأ األعور عني الصحيح فليس للصحيح إال دية كاملة 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 4/256(، الشرح الكبي للدردير )4/218(، اإلقناع )280(، املنهاج )ص9/58اجلليل )(، منح 26/166سوط ) (، املب2/723بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(15/9315 ) 
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 مىت يستقاد من اجلرح؟ ( 22) املسألة 

 ، واخلالف على قولني ؟ واختلفوا مىت يستقاد من اجلرح ، [ 45املائدة: ]   َّجس  مخ ُّلقوله تعاىل:   ؛ال خالف يف وجوب القود يف اجلروح مىت توفرت شروطه  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 اندماله ال يستقاد من اجلرح إال بعد 
 أبو حنيفة/ مالك/ أمحد

 على الفور  يستقاد من اجلرح 
 الشافعي 

 االختالف يف صحة األثر ]مل يذكره ابن رشد[  سبب اخلالف

 األدلة 

 اجلرح، خمافة أن يفضي اجلرح إىل إتالف النفس.أمر   ما يؤول إليهعتربي *
قـال: حـىت  ،فقال: أقدين فجاء إىل النيب  ،عن بقرن يف ركبته طُ أن رجاًل : )حديث عبد هللا بن عمرو   ●
 ،هنيتــك فعصــيتن:  قــالف ،مث جــاء إليــه فقــال: ي رســول هللا عرجــت ،فأقــاده ،مث جــاء إليــه فقــال: أقــدين، تــربأ

 .]حم/ قط/ وصححه األلباين[  (أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه  مث هنى رسول هللا    ،وبطل عرجكفأبعدك هللا 
 املماثلة.ألن اجلرح قد يؤدي إىل موت اجملن عليه، فيعاد القصاص مرة اثنية على اجلاين، وهذا خروج عن  ●

ابلظاهر، فاحلق وجب للمجروح، فالواجب االقتصاص منه    امتسكً   *
 ن موجب القود اإلتالف، فُيعجَّل. على الفور، أل

...( فقد  عن بقرن  طُ أن رجاًل : ) حديث عبد هللا بن عمرو    ●
الرجل من القود قبل اندمال اجلرح، ولو كان ال جيوز    مكَّن النيب  
 ملا مكَّنه. 

 الراجح 
. اهـ. وميكن  كل من حنفظ عنه من أهل العلم يرى االنتظار ابجلرح حىت يربأ ابن املنذر:  واحلديث نص يف حمل اخلالف، بل قال  ، ( ندمالالقول األول: )ال يستقاد من اجلرح إال بعد اال

 الطب احلديث معرفة إمكانية سراية اجلرح، ويؤخذ به اآلن من خالل 

 مثرة اخلالف 
فال جُياب لذلك حىت يربأ جرح اجملن عليه، ولو   ، لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه القصاص فطلب القصاص

 رح إىل النفس فيكون القود من اجلاين ابلنفس سرى اجل
لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه القصاص فطلب اجملن عليه  

 أُجيب على الفور   ،القصاص 
 (15/9317(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد ) 2187/ 4جملتهد ) (، السبيل املرشد إىل بداية ا 729/ 7(، املغن ) 33/ 7احملتاج )(، هناية 73/ 9(، منح اجلليل ) 724/ 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 إذا اقتص من اجلرح فمات اجلاين ( 23) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
القصاص على اجلاين مبا يذهب   يف سراية ال خالف بني العلماء يف ضمان سراية اجلناية؛ ألهنا أثر اجلناية، واجلناية مضمونة، فكذا أثرها، واألصل أنه ال قصاص يف اجلروح إذا خ

 خالف على قولني  ، فماذا جيب؟ ،إال أنه سرى اجلرح فمات اجلاين بسبب القصاص يف اجلرح  ، أمن السراية للنفسع منفسه، لكن لو وقع القصاص يف اجلرح 

 األقوال ونسبتها 
 إذا مات املقتص منه يف اجلرح فال شيء على املقتص له 

  ان/ داود/ أبو ثور/ علي وعمر مالك/ الشافعي/ أمحد/ الصاحب

)على خالف على من    على املقتص له الدية فيجبإذا مات املقتص منه من اجلرح 
 جيب ويف قدرها( 

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أيب ليلى/ عثمان البيت/ ابن مسعود 
 اخلطأ فيه؟ ]مل يذكره ابن رشد[لسراية يف قطع يد السارق؟ أم يعترب وقوع قتل اب السراية يف اجلرح تشب ه  هل سبب اخلالف

 األدلة 

 يده أنه ال شيء على الذي قطعه.إلمجاعهم على أن السارق إذا مات من قطع  *
ن املقـتص منـه اسـتحق إتـالف وألألن املقتص له استوَّف حقه، فال يضمن ما زاد عليـه،   ●

 أجزائها. بميعالنفس 
 .]سنن[  (احلق قتله، له دية من مات يف حد أو قصاص فال، قاال: )أثر عمر وعلي  ●

ألنه قتل خطأ، فوجب فيه الدية، فهو قتل بغي حق، ألن حقه القطع، والذي حصل    *
 الدية.  فتجبعنه القصاص للشبهة،  ئر دُ قتل، لكن  

 الراجح 
،  ]ن/ جه/ وصححه األلباين[  وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي( م بسنيت: )عليكفدليلهم أقوى، وهو قول اثنني من اخللفاء الراشدين، وقد قال  ؛ القول األول: )ال شيء على املقتص له(

 ل املقتص له خطأ غيه وألن القصاص يقوم به ويل األمر، فإذا أخطأ يف ذلك فال يتحم  

 دمه هدر، وال شيء على املقتص له إذا مات املقتص منه من سراية اجلرح ف مثرة اخلالف 
 .(وابن أيب ليلىلثوري يفة واأيب حن)جتب الدية على العاقلة عند  -
 .وعند بعضهم: جتب الدية من مال املقتص له -
 .: يسقط من الدية قدر اجلراحة اليت اقتص منهاوعند عثمان البيت وابن مسعود  -

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 187/ 8(، االستذكار )7/727(، املغن )2/1103(، الكايف يف فقه أهل املدينة )13/143(، البناية شرح اهلداية )2/724املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

(15/9318 ) 
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 كتاب الدايت يف النفوس



 57 

 كتاب الديات يف النفوس 
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ا يف كتاب الديات يف النفوس   -رمحه هللا-املسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إمجاع

 
 اتفاق

ذي يكون من غي مكلف، مثـل: اجملنـون والصـيب، ويف قتـل العمـد الـذي تكـون أ، ويف قتل العمد الدية جتب يف قتل اخلطاتفقوا على أن ال  -1
 احلر والعبد.حرمة املقتول فيه انقصة عن حرمة القاتل، مثل: 

 اتفقوا على أن دية احلر املسلم على أهل اإلبل، مائة من اإلبل. -2
  الزكاة.بعشرة دراهم يف )الدينار( املثقالأمجعوا على تقومي  -3
 ثالث سنني.لأمجعوا على أن الدية يف اخلطأ مؤجلة  -4
 .[18فاطر: ] َّمص خص حص مس خس ُّ ، وأنه حكم خمصوص من عموم قوله تعاىل: ال خالف بينهم أن دية اخلطأ جتب على العاقلة -5
 َبل األب.اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قِّ  -6
 من دية الرجل يف النفس فقط. اتفقوا على أن دية املرأة على النصف -7
 اتفقوا على الواجب يف جنني احلرة وجنني األمة من سيدها، هو ُغرَّة. -8
 ، وال متوت أمه من الضرب.ااتفقوا على أن اجلنني الذي جتب فيه الغرة، من شرطه أن خيرج اجلنني ميتً  -9

 ن ماله.فهو ضامن م -ومل يكن من أهل الطب-ال خالف أن الطبيب إذا أخطأ   -10
 واجبة. أً اليت نصَّ هللا تعاىل عليها يف قتل احلر خط ال خالف أن الكفارة  -11
 أمجعوا على أنه ال تغليظ يف الكفارة على من قتل يف البلد احلرام أو الشهر احلرام.  -12
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 )املسائل املختلف فيها( 
 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 الواجبة يف جني الذمية الدية   40 ت الداي   أنواع 24
 لو ماتت أم اجلني من الضرب مث سقط اجلني ميت ا 41 أسنان اإلبل يف دية العمد  25
 العالمة الدالة على حياة اجلني اجملين على أمه  42 أسنان اإلبل يف دية اخلطأ  26
 فيه الُغرَّة ي الذي جتب  صفة ِخلقة اجلن 43 مقدار الدية من الذهب والَوِرق )الفضة(  27
 على من جتب دية اجلني  44 تقومي )تقدير( الدية بغري اإلبل والذهب والَوِرق 28
 ملن جتب دية اجلني  45 من يدفع الدية إذا جىن الرجل على نفسه  29
 جنينهافقتل  هل جتب الكفارة مع الغرة على من جىن على احلامل   46 على من تكون دية ما جناه اجملنون والصب  30
 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  47 من هم العاقلة  31
 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  48 هل يدخل املوايل يف العاقلة  32
 فوقع فيه إنسان هل يضمن  الو حفر بئر   49 من الدية   -مقدار ما حيمله كل فرد من العاقلة   33
 الضمان ملا جنته الدابة الواقفة  50 ل عاقلة له   ة اخلطأ ملنمن يتحمل دي 34
 فيموت كل واحد منهما   انالدية لو اصطدم الفارس 51 مقدار دية أهل الذمة  35
 الضمان يف خطأ الطبيب  52 مقدار دية العبد  36
 يدفع الدية يف خطأ الطبيبمن   53 أ  من يدفع دية قتل العبد خط 37
 الكفارة يف قتل العمد  54 ناية على اجلنيقيمة الغرة يف اجل 38
 تغليظ الدية على من قتل يف البلد احلرام والشهر احلرام  55 الدية الواجبة يف جني األمة  39
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 أنواع الدايت  ( 24املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

، مثل: احلر والعبد )على خالف يف صور القتل  نون والصيب، ويف العمد الذي تكون حرمة املقتول فيه انقصة عن حرمة القاتلأن الدية جتب يف قتل اخلطأ، ويف قتل العمد الذي يكون من غي مكلف، مثل: اجملاتفقوا على  
 ف على ثالثة أقوال من السفك، واختلفوا يف أنواع الديت، واخلال  عقل يف فناء ويل املقتول، وألهنا تعقل الدماء ألن اإلبل تُ  ؛ مى الدية عقاًل اخلطأ(، واتفقوا على أن دية احلر املسلم على أهل اإلبل، مائة من اإلبل، وتس

األقوال  
 ونسبتها 

 الديت ثالثة، دية اخلطأ، ودية العمد، ودية شبه العمد )لقتل األب البنه( 
 مالك

 ( دية العمد وشبه العمد)ومغلظة   (،اخلطأدية )ن، خمففة  االديت ثنت
 الشافعي/ أمحد 

 دية شبه العمدن، دية اخلطأ، و االديت ثنت
 أبو حنيفة 

 اختالفهم يف إثبات قتل شبه العمد، وقياس العمد على شبه العمد يف تغليظ الدية ]مل يذكره ابن رشد[  سبب اخلالف 

 األدلة 

مع املدجلي، وهو )أن      فعل عمراألصل يف دية شبه العمد لقتل الوالد لولده  *  
مدجل  بن  من  ابلسي  رجال  ابنه  حذف  قتادة،  له  فنزف  يقال  ساقه،  فأصاب  ف 

فأعدَّ عمر الدية    على عمر فذكر له ذلك،  جعشم فقدم سراقة بن  ،  جرحه فمات
 . ش/ جه/ وصححه األلباين[  /أ]ط  ( ليس لقاتل شيءوأعطاها ألخي املقتول وقال: 

 ين ىن من خن حن جن يمُّ  األصل يف ثبوت دية اخلطأ قوله تعاىل:  ●

 .[92النساء: ] َّخي  حي جي يه ىه مه جه
من قتل له قتيل فهو  قال: )   أيب هريرة    دية العمد حديثاألصل يف ثبوت    ●

 . ]خ/ م[( إما يودى وإما يقاد ،النظرينخبي 

الدية  ● يف  األصل  اخلطأ خمففة؛ ألهنا    لكتاب رسول هللا    ؛ دية 
حزم بن  اإلبل(   لعمرو  من  مائة  املؤمنة  النفس  يف  )وإن  وفيه:   ،  

 . وقد أمجعوا عليه، األلباين[   هضعفو ن/    /]هق/ طأ 
: قال النيب  بن عمرو    عبد هللادية شبه العمد مغلظة، حلديث    ● 
  (  اخلطأ قتل  إن  العمد-أال  والعصا    -شبه  ابلسوط  ما كان 

اإلبل   ،واحلجر من  مائة  مغلظة  دية  ديته  تغليظ  أوىل  ابب  ومن   ،)
 العمد.

 جه ...   خن حن جن يمُّاألصل يف دية اخلطأ قوله تعاىل:    ●

 . َّيه ىه مه
:    ويف حديث ابن عمر   قوله    :لعمداألصل يف دية شبه ا  ●
قتل اخلطأ  ) العمد-أال إن    ، ما كان ابلسوط والعصا واحلجر  -شبه 

]د/   ( اأوالده  ايف بطوهن خلفًة  ، منها أربعون  ديته مغلظة مائة من اإلبل
 . جه/ ن/ قط/ حب/ وهو حديث مضطرب اإلسناد/ وصححه األلباين[

والنزول    ●  القود،  العمد  قتل  يف  الواجب  هو  ألن  إمنا  القود  عن 
 ليه. صلح، فيأخذ ما تصاحلا ع

 يف قتل قتادة البنه   فإن التخفيف يناسب قتل اخلطأ، والتغليظ يناسب قتل العمد وشبهه، وقد ثبت التغليظ يف الدية بفعل عمر  ؛ القول الثاين: )دية خمففة ومغلظة( الراجح 

 تقسم أرابًعا، ودية شبه العمد أثالاثً تكون دية اخلطأ مائة من اإلبل، ودية العمد  مثرة اخلالف 
فعليه دية مائة من اإلبل، وإذا قتل عمًدا أو شبه عمد   أً إذا قتل خط

 فعليه مائة من اإلبل، ويكون التغليظ بزيدة أسنان اإلبل 
يف القتل العمد تكون الدية على ما اصطلحا عليه اجلاين وأولياء  

 اجملن عليه ويدفع حااًل دون أتجيل 

 ة املسألمراجع  
(، بغية املقتصد 1/358(، اإلقناع )6/19(، كشاف القناع ) 15/343(، البيان والتحصيل )11/481(، البيان )13/213(، البناية شرح اهلداية )3/101(، حتفة الفقهاء )3/290(، املقدمات املمهدات )2/727)بداية اجملتهد وهناية املقتصد 

 (5/329(، تفسي القرطيب )7/388(، اإلشراف )15/9327شرح بداية اجملتهد )
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 أسنان اإلبل يف دية العمد  ( 25املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
( من  100أهنا ) على هو خارج حمل اخلالف يف هذه املسألة، واختلف بقية األئمة يف أسنان اإلبل يف دية العمد، بعد اتفاقهم ف، فان دية العمد عند أيب حنيفة على ما اصطلح عليه الطر 

 ثالثة أقوال  بل، واخلالف على اإل

 األقوال ونسبتها 

( بنت  25( بنت خماض )استكملت سنة(، و) 25دية العمد أرابع؛ )
( حقة )استكملت ثالث سنني(،  25لبون )استكملت سنتني(، و)

 ( جذعة )استكملت أربع سنني( 25و)
 )املذهب(/ ابن شهاب الزهري/ ربيعة  أمحد مالك/  

( خلفة  40( جذعة، و)30و)  ( حقة، 30دية العمد أثالث؛ )
 )وهي احلامل( 

 الشافعي/ أمحد )رواية( 

( بنت خماض،  20دية العمد أمخاس؛ )
( ابن لبون،  20( بنت لبون، و)20و)

 ( جذعة 20( حقة، و)20و)
 أبو ثور 

 اختالف ظاهر اآلاثر، واالختالف يف صحتها. ]مل يذكره ابن رشد[  سبب اخلالف

 األدلة 

)كانت الدية على عهد رسول  قال:    بن يزيد    حديث االسائب  ●
مخسً اأرابعً   هللا   ومخسً ،  جذعة،  وعشرين  ومخسً   اا  حقة،   ا وعشرين 

 . ]ت/ وقال: حسن غريب[   وعشرين بنت خماض( ا وعشرين بنت لبون، ومخسً 
 . ]هق/ د/ وضعفه األلباين/ وحسنه األرنؤوط[   .ألنه قول علي  ●

ل  سو أن ر : )  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ●
  شاءوا من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول، فإن  قال:    هللا  

وأربعون   جذعة،  وثالثون  حقة،  ثالثون  وهي  الدية،  أخذوا 
 . ]ت/ جه/ وحسنه األلباين[(  خلفة 

 القياس على دية اخلطأ.  ●

 رع، أعن العفو وعصمة الدماء بدون قتل القاتل اا حيثهم على العفو وأخذ الدية، وهو ما يتطلع له الشمم فهو أحظ ابلدليل، وفيه فائدة ألولياء املقتول   ؛القول الثاين: )دية العمد أثالث(  الراجح 
 أسنان اإلبل مركب على اخلالف يف توزيع الدية اختالفهم يف كيفية توزيع أسنان اإلبل، بناء على اختالفهم يف كيفية توزيع الدية، فاخلالف يف توزيع  مثرة اخلالف 

 ألة مراجع املس
(، االستذكار  4/114(، املمتع شرح املقنع )8/373(، املغن )256/ 9(، روضة الطالبني )4/114(، البيان )232(، خمتصر خليل )ص476(، التلقني )ص2/728بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9332تهد )(، بغية املقتصد شرح بداية اجمل8/44)
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 طأ أسنان اإلبل يف دية اخل ( 26املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

 الدية، اختلفوا يف أسنان اإلبل يف هذه ، و [ دان/    /]طأ، وفيه: )وإن يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل(   حزم عمرو بن ملا ورد يف كتاب  ؛من اإلبل ( 100يف القتل اخلطأ )اتفقوا على أن دية احلر املسلم 
 واخلالف على أربعة أقوال 

األقوال  
 ونسبتها 

( ابنة لبون،  20( ابنة خماض، )20؛ ) أ أمخاسدية اخلط
 ( جذعة 20( حقة، ) 20( ابن لبون ذكرا، )20)

 )وجه(  مالك/ الشافعي/ ابن شهاب/ ربيعة/ ابن مسعود 

  ( ابنة لبون،20)  ( ابنة خماض،20؛ ) دية اخلطأ أمخاس
 ( جذعة 20( حقة، )20( ابن خماض ذكرا، )20)

 )وجه(  أبو حنيفة وأصحابه/ أمحد/ ابن مسعود 

(  25( ابنة لبون، )25( ابنة خماض، ) 25رابع؛ )دية اخلطأ أ
 ( جذعة 25حقة، )

 عمر بن عبد العزيز/ الشعيب/ النخعي/ البصري  /علي 

(  30( بنت خماض، )30رابع؛ )دية اخلطأ أ
 لبون  بن( 10( حقة، )30بنت لبون، )

 طاووس
 ]ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار[ اقياسً  ال ما ذهب إليه أصاًل  كل قول يدعي التوقيف على سبب اخلالف 

 األدلة 

النيب    ● إبل    ألن  من  مبائة  خبيرب  قُتل  الذي  )ودى 
 ، وليس يف إبل الصدقة ابن خماض. ]خ/ م[ الصدقة(

يف دية اخلطأ  يف بعض روايته: )  حديث ابن مسعود    ●
ابن   وعشرون  خماض،  بنت  بنات  لبونعشرون  وعشرون   ،

جذعة  ، لبون ابن    ( وعشرون  على  موقوف  وهو  خز/  ]قط/ 
 . مسعود[ 

مسعود   ابن  حديث   *    قال( اخلطأ  :  دية  يف 
ذكور،   خماض  ابن  وعشرون  خماض،  بنت  عشرون 

]د/ ت/ ن/ جه/    (وعشرون جذعة  ،وعشرون بنات لبون 
 قط/ هق/ وضعفه األلباين/ وأعله ابن عبد الرب[. 

حديث السائب قال: )كانت الدية على عهد رسول هللا    ●
  مخسً اعً رابأ ومخسً ،  جذعة،  وعشرين  حقة،    اا  وعشرين 

ومخسً   اومخسً  لبون،  بنت  خماض(   اوعشرين  بنت   وعشرين 
عليد/    /]هق على  موقوف  وحسنه    /   وهو  األلباين/  وضعفه 

 . األرنؤوط[
علي    ● أرابًعا،    أثر  اخلطأ  )يف  وعشرون  قال:  مخس 

  ،ومخس وعشرون بنات لبون   ،ومخس وعشرون جذعة  ،حقة
 . ]د/ وضعفه األلباين[  ( ت خماضشرون بناومخس وع

عن  *   أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث 
قضى أن من    أن رسول هللا  : )  جده

ثالثون بنت    ،فديته مائة من اإلبل  أً قتل خط
حقة،   وثالثون  لبون،  بنت  وثالثون  خماض، 

ذكور لبون  بن  وحسنه    (وعشرة  د/  ن/  ]جه/ 
 . األلباين[

 الراجح 
، وقال وال يضرهم االختالف يف أسناهناالعمل به، ألهنم أمجعوا على أن الدية مائة من اإلبل،  وكله مباح ، أكثر الفقهاء على أهنا أمخاسقد اتفقا عل أن الدية أمخاس، قال ابن عبد الرب: قول األول والثاين، فالراجح ال خيرج عن ال

 قال به، وإمنا قال أكثر العلماء: إن دية اخلطأ أمخاس لفقهاء املشهورين ال أعرف أحدا من ا(: اخلطايب عن القول الثالث والرابع )تربيع الدية
 تربيع الدية ى اخلالف يف ختميس أو اختالفهم يف كيفية توزيع أسنان اإلبل يف دية اخلطأ بناًء على اختالفهم يف التخميس والرتبيع للدية، فاخلالف يف أسنان اإلبل مبن عل مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح 5/317(، تفسي القرطيب )4/23(، معامل السنن )8/377(، املغن )8/53(، االستذكار )12/223(، احلاوي الكبي للماوردي )3/291(، املقدمات املمهدات )7/254(، بدائع الصنائع )2/728ة اجملتهد وهناية املقتصد )ايبد

 (15/9334)بداية اجملتهد 
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 الدية من الذهب والَوِرق )الفضة( ار  مقد  ( 27املسألة ) 
 (، واختلفوا يف مقدار الدية من الذهب والورق على ثالثة أقوال100اتفقوا على أن مقدار الدية من اإلبل )  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 

( 12000)( دينار، وعلى أهل الورق 1000على أهل الذهب يف الدية )
 درهم 

 محد مالك/ الشافعي )قدمي(/ أ 

( دينار، وعلى أهل  1000على أهل الذهب يف الدية )
 ( درهم 10000الورق )

 أهل العراق )احلنفية(

 يؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة اإلبل ابلغة ما بلغت
 الشافعي )جديد( 

 شد[]مل يذكره ابن ر  ؟يف تقدير الديت، وهل تقديره أصل أم بدل عن الدية   اختالف املرويت عن عمر   سبب اخلالف

 األدلة 

كانت الديت على  )أنه قال:     عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن شعيب  
هللا   رسول  على    عهد  الكتاب  أهل  ودية  درهم،  آالف  ومثانية  دينار  مثامنائة 

فكان ذلك حىت استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: إن  ، النصف من دية املسلمني
اث  اإلبل قد غلت، ففرضها عمر   وعلى  ،  هم ألف در   رن عشعلى أهل الورق 

 . ]د/ هق/ وحسنه األلباين[  ...( أهل الذهب ألف دينار
أصاًل يف الدية وليس بداًل، ألنه لو كان تقوميه بداًل لكان    * يؤخذ بتقومي عمر  

 إمجاًعا، فيكون َديـًْنا بدين. ن الدية مؤجلة ثالث سننيذلك من ابب الراب، أل

الشعيب عن عمر   أثر   *  أنه جعل( الورِّ أه  على:  ق  ل 
 . ]ش/ هق/ وسنده منقطع[   ( عشرة آالف درهم 

بن   عمرو  حديث  )   شعيب *  غلت،  :  قد  اإلبل  إن 
 (.على أهل الذهب ألف دينار الدية ففرض

نصاب  يف  ( دراهم  10أن الدينار يعادل )على  * لإلمجاع  
( فالزكاة  من  20الزكاة،  مثقااًل  الفضة  الذ(  ومن  هب، 

 واحد بعشرة دراهم. ( درهم، فقوَّم املثقال ال 200)

اإلبل، وعمر   مائة من  الدية  األصل يف  إمنا جعل    * ألن 
فيها ألف دينار على أهل الذهب، واثن عشر ألف درهم على  
والورق   الذهب  من  اإلبل  قيمة  ذلك كان  ألن  الورق؛  أهل 

عهد رسول هللا    زمانه،ب من  التقدير  قيمة  اختلف    إىل   لذا 
عل، فقد  عهد عمر   الديت      ى عهد رسول هللاكانت 

و  (800) األصل،  درهم   ( 8000)دينار  على  فيبقى  وهو  ، 
 قيمة اإلبل على حسب قيمتها يف زمان وقوع القتل. 

 الراجح 
هو زيدة قيمتها، وهذه علة   هللا  عهد رسول  ما كان يف خالف لتحديد وزيدة قيمة الدية من الذهب والفضة  فإن الذي دعا عمر  ؛القول الثالث: )يؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة اإلبل مهما بلغت(

 األصل الثابت من حتديد الدية مبائة من اإلبل أو قيمتها يف زمن وقوع القتل  ويبقى يف مجيع األزمان،  مطردة

 مثرة اخلالف 
(  12000( دينار أو )1000( من اإلبل أو )100ه الدية له أن يدفع )تمن لزم

 درهم 
اإلبل أو  ( من 100)ه الدية فله أن يدفع تمن لزم
 ( درهم10000( دينار أو )1000)

( من اإلبل أو قيمتها من  100من لزمه الدية له أن يدفع )
 ( دينار أو قل  1000الذهب والفضة سواًء زاد عن )

 مراجع املسألة 
(،  5/316(، تفسي القرطيب )1/66(، اجملموع ) 8/370(، املغن )227/ 12الكبي للماوردي )ي  (، احلاو 2/298(، حاشية العدوي )13/166(، البناية شرح اهلداية )728/ 2وهناية املقتصد )بداية اجملتهد 

 (9342/ 15بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 تقومي )تقدير( الدية بغري اإلبل والذهب والَوِرق ( 28املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
م الشافعي )اجلديد( فجعل األصل يف الدية اإلبل دون غيه، والذين اتفقوا على تقومي الدية ابإلبل والذهب والفضة اختلفوا هل  وخالفه والورق، اتفق العلماء على تقومي الدية ابإلبل والذهب 

 ، واخلالف على قولني ؟ تقوَّم الدية بغيها، كالبقر والغنم واحللل

 األقوال ونسبتها 
 الورِّق ال تؤخذ الدية إال من اإلبل أو الذهب أو 

 ك/ الشافعي )قدمي( فة/ مال أبو حني 
 تؤخذ الدية من اإلبل أو الذهب أو الورِّق أو البقر أو الشياه أو احللل 

 أمحد )واستثىن احللل(/ الصاحبان/ الفقهاء السبعة 
 ، وهل يقاس عليها؟ ]مل يذكره ابن رشد[  أصل أو بدل للديت هي  هل تقدير عمر  سبب اخلالف

 األدلة 

ألنه   تُقوَّم*  أن  جاز  وا  لو  ابلشياه  تُقوَّم  الدية  أن  جلاز  لبقر 
الطعام، وابخليل على أهل اخليل، وهذا ال   أهل  ابلطعام على 

 يقول به أحد. 

فقال: إن اإلبل قد غلت، ففرضها على أهل الورق اثن عشر  خطيًبا    : )قام عمر    عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن شعيب  
قر مائيت بقر، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل احللل مائة حلة، وترك دية  أهل الب، وعلى  الذهب ألف ديناروعلى أهل  ،  ألف درهم 

 ]د/ هق/ وحسنه األلباين[.  فع فيها شيًئا(ر أهل الذمة، مل ي
الناس يف أمواهلم ما كانت على أهل اإلبل مائة بعي  أن رسول هللا  * حديث عطاء: ) الدية على    ، شاة  اوعلى أهل الشاء ألف   ،وضع 

 . ]ش/ د/ هق/ قال األلباين: فيه مدلس، وللحديث شاهد[ ( حلة امائت وعلى أهل الربود   ،بقرة ائت ى أهل البقر ماعلو 
فإن كان الذي  قال:  ]ش[    (مائة بعي  نه كتب إىل األجناد أن الدية كانت على عهد رسول هللا  أ)  :عمر بن عبد العزيز * ما روي عن  

 . ألف شاة ه ايفإن مل جيد األعرايب مائة من اإلبل فعدهلا من الش  ،  يكلف األعرايب الذهب وال الورقأصابه من األعراب فديته من اإلبل، ال

 الراجح 
احللل حبسب سعر زماهنا،   و الشياه أو من البقر أ الراجح هنا أن األصل فيها اإلبل أو ما يقوم مقامها مما ورد يف أثر عمر  ف وعليهسبق يف املسألة السابقة أن األصل املتفق عليه يف الدية مائة من اإلبل،  

 وتركوا بعضه  فإن القائلني بعدم جواز تقدير الدية ابلبقر والشياه واحللل أخذوا ببعض أثر عمر 

 مثرة اخلالف 
( دينار، أو  1000( من اإلبل، أو )100الدية مقدرة إما بـ)

 ( درهم على خالف بينهم12000( درهم، أو )10000بـ)
 ( حلة 200( بقرة، أو )200( شاة، أو )1000( درهم، أو )12000( دينار، أو )1000( من اإلبل، أو ) 100الدية مقدرة بـ)

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  10/58(، اإلنصاف )8/39(، االستذكار )12/227(، احلاوي الكبي للماوردي )3/292(، املقدمات املمهدات )133(، خمتصر القدوري )ص2/730بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9350شرح بداية اجملتهد )
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 ؟ من يدفع الدية إذا جىن الرجل على نفسه ( 29املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

؛ ملا روي عن  لى العاقلةأن دية العمد ليست عاتفقوا يف اجلملة على لزوم الدية يف القتل، وال خالف بينهم أن دية اخلطأ جتب على العاقلة وليست على اجلاين، وذهب اجلمهور إىل 
-أن جناية العمد اليت ال قود فيها  كي عن مالكحُ و ، وال خمالف له من الصحابة   ]هق/ وحسنه األلباين[،( ال حتمل العاقلة عمدا وال اعرتافا وال صلحا أنه قال: ) ابن عباس 

 ، واخلالف على قولني ؟ أً ل نفسه خطتلعاقلة دية من ق ، واختلفوا هل تتحمل اعلى العاقلة تها جتب دي أن   -كالوالد مع ولده وكاملأمومة

 األقوال ونسبتها 
 ال تتحمل العاقلة دية من جىن على نفسه بقتل أو جرح 

 اجلمهور
 ح على نفسه بقتل أو جر تتحمل العاقلة دية من جىن 

 أمحد )روية(  /األوزاعي
 . ]مل يذكره ابن رشد[[164األنعام: ]  َّخل حل جل مك لكُّهل خيصص وجوب دية من قتل نفسه من عموم قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

سيف قصي، تنـاول  ولهكان يف غزوة خيرب،    : )أن عامر بن األكوع حديث سلمة بن األكوع  ●
 أنه جعل الدية على عاقلته. ، ومل يثبت عن النيب  ]خ[  به ساق يهودي، فرجع سيفه على نفسه فمات(

 حيتــاجمــا ولــيس هنــا خفيــف عنــه، ا هــو مــن أجــل مواســاة اجلــاين والتألن وجــوب الديــة علــى العاقلــة إمنــ ●
 ، فال وجه إلجياهبا عليهم.إىل ختفيف اجلاين معه

فطارت   ،فضربه بعصا معه  ق محارااس : )أنه جعل دية رجلأثر عمر  *
هي يد من أيدي  على عاقلته، وقال:    ا، هتمنها شظية فأصابت عينه ففقأ 
 . ]ذكره ابن املنذر يف األوسط بسنده[  (لى أحداملسلمني، مل يصبها اعتداء ع

 الراجح 
، فاألصل براءة الذمة إال ما ورد من الدليل  َّخل حل جل مك لكُّعلى األصل من قوله تعاىل:  لقوة أدلتهم، بقاءً  ؛ نفسه(القول األول: )ال تتحمل العاقلة دية من جىن على 

 ابلشذوذ  ياألوزاعبن رشد قول ، وقد وصف امن أصاب نفسه   ستثنيومل ينهض دليل   ، ابستثنائه
 من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية  فهو هدر، ال شيء له من العاقلة  أً من قتل أو جرح نفسه عمًدا أو خط مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(،  215/ 12)(، احلاوي الكبي للماوردي 6/268(، التاج واإلكليل )3/393مهدات )(، املقدمات امل26/112(، املبسوط )13/213(، خمتصر القدوري )2/731بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9352(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )114/ 5، خمتصر اختالف العلماء )(10/42، اإلنصاف )(8/373(، املغن )8/7اإلشراف على مذاهب العلماء )
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 ؟ ن والصبعلى من تكون دية ما جناه اجملنو  ( 30املسألة ) 
 واخلالف على قولني  ، اجملنون أو الصيب على آخر عمًدا فقتله، وأنه ال يقتص منهما، واختلفوا على من جتب الدية؟اتفقوا على وجوب الدية إذا جىن  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 دية جناية اجملنون والصيب على العاقلة 

 أبو حنيفة/ مالك/ أمحد
 والصيب من ماهلما دية جناية اجملنون  

 الشافعي 
 فعل الصيب بني العامد واملخطئ د ترد سبب اخلالف

 األدلة 

لم، فتجب على العاقلة، ويقاس  قيغلب على جناية الصيب شبه اخلطأ؛ ألنه مرفوع عنه ال   *
 . اجملنونعليه 

يغلــب علــى جنايــة الصــيب شــبه العمــد، فتجــب مــن مالــه؛ ألنــه تعمــد اجلنايــة، ويقــاس عليــه  *
 .وناجملن
 .]ذكره ابن املنذر يف اإلشراف[  قال: )جناية اجملنون من ماله( أثر عبد هللا بن الزبي  ●

 ألن الدية عقوبة، وغي املكلف مرفوع عنه العقوبة يف الشرع  ؛ابملخطئ أوىل  ما العاقلة(، فإحلاقهالقول األول: )دية جناية اجملنون والصيب على  الراجح 
 ، فإن مل يكن هلما مال، فمن مال وليهما ما إذا جىن الصيب واجملنون عمًدا تُدفع الدية من ماهل مًدا تُلزم العاقلة بدفع الدية  واجملنون عإذا جىن الصيب  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية  8/383(، املغن )122(، منهاج الطالبني )ص7/444(، اإلشراف على مذاهب العلماء )2/309(، حاشية العدوي )134(، خمتصر القدوري )ص2/732املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 (15/9356املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 ؟ من هم العاقلة ( 31املسألة ) 
 ى قولني واخلالف عل ،على اجلاين، واختلفوا من هم العاقلة الذين حيملون الدية؟  تاخلطأ جتب على العاقلة وليسال خالف بني العلماء أن دية  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 بل األب، وهم العصبة العاقلة هي القرابة من قِّ 

 مجهور العلماء 
 ، فإن مل يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته العاقلة هم أهل ديوان اجلاين 

 أبو حنيفة 
 ابن رشد[]مل يذكره  ، وما عمله عمر بكر   يبوأ   ظاهر تعارض ما كان عليه العمل يف زمن النيب   سبب اخلالف

 األدلة 

، ومل يكن هناك ديوان، وإمنا كان  ، ويف زمن أيب بكر  ألنه تعاقل الناس يف زمن رسول هللا    *
 ، وكان العقل قبل ذلك على القبائل. الديوان على زمن عمر 

مث  قضى يف جنني امرأة من بن حليان بغرة عبد أو أمة،    : )أن رسول هللا    حديث أيب هريرة  ●
أن مياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل    ت، فقضى رسول هللا  قضى عليها ابلغرة توفياليت    إن املرأة 

 . ]خ/ م[  (على عصبتها 
 يف حياته. جنايته ألنه ملا كانت العصبات ترثه حال موته، فإهنا تعقل عنه  ●

ال حلف يف اإلسالم، وأميا حلف  : ): قال  حديث جبي بن مطعم    *
اخلالفة    ، فلما توىل عمر  ]م[  (يده اإلسالم إال قوةكان يف اجلاهلية فال يز 

، ومل  ]ش/ عب/ هق/ وسنده منقطع[ عمل الديوان، وجعل الدية على أهل الديوان  
، فهذا حلف ال يزيده اإلسالم إال قوة، قياًسا  ينكر عليه أحد من الصحابة  

 على أحالف اإلسالم. 

 يف الديوان   اجتهاد منه انسب أهل زمانه، وليس كل الناس داخاًل  األب، وهم العصبة(، وما فعله عمر  القول األول: )العاقلة هي القرابة من قبل الراجح 

 مثرة اخلالف 
حتمل العاقلة من قبل األب )العصبة( دية جناية اخلطأ، وعند املالكية واحلنابلة: يدخل يف العاقلة  

  العاقلة، الختالفهم يف من هم العصبة واألبناء، وعند الشافعية: ال يدخل اآلابء واألبناء يفاآلابء 
وتؤخذ الدية من عطايهم  اجلند، إذا قتل خطأ محل الدية أهله من ديوان 

 وأرزاقهم اليت متنح هلم، وليس من أصول أمواهلم 

 مراجع املسألة 
(، تفسي 8/392(، املغن )12/346حلاوي الكبي للماوردي )(، ا8/45ليل )، شرح خمتصر خ(6/641، الدر املختار )(137(، خمتصر القدوري )ص2/733) بداية اجملتهد وهناية املقتصد 

 ( 15/9362(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )5/320القرطيب )
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 ؟ هل يدخل املوايل يف العاقلة  ( 32املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
إذا عجزت العاقلة أو أهل   العصبة  يف، وقد اختلفوا أيضا هل املوايل يدخلون  ( وانقلة العصبة أم أهل الدي على خالف بينهم هل العا)سبق يف املسألة السابقة أن العاقلة حتمل الدية،  

 خالف على قولني  ، الديوان عن دفع الدية؟

 األقوال ونسبتها 
 املوايل يدخلون يف العصبة 

 اجلمهور
 املوايل ليسوا من العصبة 

 داود الظاهري 
 ]مل يذكره ابن رشد[ ملوايل عن االعرب اختالفهم يف عقل  سبب اخلالف

 عن املوايل، وكذا املوىل ال يعقل عن العرب.  تعقلألن العرب ال  ● لعقل. دخلون يف ااملوايل عصبة ألهنم يرثون املال، في ● األدلة 
 وهذا غرم  لزم األمر  هذا غنم، فعليهم العقل إذا و يرثون  أهنم  كما فالغنم ابلغرم، ف ؛القول األول: )املوايل تدخل يف العصبة(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
احلنفية:  ، دفع املوايل الدية، وعند ايللو عجزت العصبة عن دفع الدية وكان للجاين مو 

 املوايل من أهل الديوان 
مل يكن للجاين عصبة وله موايل، فال دية عليهم،   ولو عجزت العصبة عن دفع الدية أ 

 وتكون ديته من بيت مال املسلمني 

 ة مراجع املسأل
(، بغية  5/320(، تفسي القرطيب )392/ 8(، املغن )12/346للماوردي )(، احلاوي الكبي 8/45(، شرح خمتصر خليل )137(، خمتصر القدوري )ص2/733بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 11/279(، )2148( مسألة )11/27(، احمللى )15/9362املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 من الدية   -ما حيمله كل فرد من العاقلة  ار  مقد ( 33املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، واختلفوا يف مقدار ما يؤخذ من كل  صرةهنم ليسوا من أهل النُّ أل؛ والفقراء واألرقَّاءال خالف أن الدية تؤخذ من العاقلة، واتفقوا على أن الدية ال تؤخذ من النساء والصبيان واجملانني  

 ن اخلالف حاصله قوالفرد من أفراد العاقلة، و 

 األقوال ونسبتها 
 على كل واحد من العاقلة حد  ليس يف مقدار ما جيب 

 مالك/ أمحد 
 القرابة( على كل واحد من العاقلة قدر حمدد من الدية )على خالف بينهم يف مقدارها ويف ترتيب 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد )رواية( 
 رشد[]مل يذكره ابن  عاقلة من الدية ما يلزم كل واحد من ال دارملق عدم ورود قدر حمدد من الشرع  سبب اخلالف

 األدلة 

ألن التقدير من الشرع، ومل يرد يف الشرع تقدير حمدد    ●
فهذه العاقلة،  من  واحد  ترتك    هاديةتاجأمور    لكل 

فيحم   احلاكم،  عليه،  الجتهاد  يسهل  ما  إنسان  ل كل 
 . فإن من الناس من يدفع أكثر رغبةً 

 والنفقات، فكذلك العقل. املواساة كان مقد رًا، كالزكوات   شرع من حقوقما أوجبه ال  ●
كما يف ابب    ، وبربع مثقال؛ ألن ما دونه اتفه(الزكاة )   كثر ما أوجبه الشرع يف األموالألنه أ   بنصف مثقال؛   د يحدالت  ●

 . عطى يف العقل اتفه وال يُ  السرقة،
والزيدة عليها، وإمنا نقصت عن مخسة  ليظ  ع والصلة، فال جيوز التغهنا وجبت على وجه الترب ؛ أل د أبربعة دراهميحدالت  ●

 . دراهم )أكثر ما أوجبه الشرع يف مائيت درهم(؛ ألن فرض الزكاة أوكد من حتم ل العاقلة
 زمان واألماكن يل، وخيتلف ذلك ابختالف األفتحديد قدر معني ليس له دل ناس، رفق ابلالقول األول: )ليس يف مقدار ما جيب على العاقلة قدر حمدد(، وهذا هو األ الراجح 

 مثرة اخلالف 

حيمل كل واحد من العاقلة قدر ما يطيق قلَّ أو كثر،  
دون تقدير شرعي، ويرجع ذلك إىل تقدير واجتهاد  

 احلاكم

 واملتوسط. الغنني عند أيب حنيفة: جيعل على كل واحد أربعة دراهم، وال حد ألقله، وال فرق ب -
 دينار وعلى املتوسط ربع دينار، ابتداًء ابإلخوة لألب )بن أبيه(. على الغن نصف عند الشافعي: -
 عند أمحد )رواية(: على املوسر نصف مثقال، وعلى املتوسط ربع مثقال، ابتداء ابآلابء مث األبناء. -

 مراجع املسألة 
(، كشاف القناع  11/604البيان )(، 12/354احلاوي الكبي )(، 6/267التاج واإلكليل ) (، 7/256ائع )بدائع الصن(، 137(، خمتصر القدوري )ص2/733بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9365(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/395(، املغن )6/63)
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 اخلطأ ملن ل عاقلة له؟ من يتحمل دية   ( 34املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
من  -يوجد له موايل، ويطلق عليه   يوجد له إخوة وال أعمام وال أبناء إخوة(، وكذلك مل  عاقلة من عصبة )أي مل  أً للقاتل خط قتل اخلطأ، واختلفوا إذا مل يكن  ال خالف أن الدية على العاقلة يف 

 خالف على قولني  ، السائبة، فإذا وقع يف قتل اخلطأ من ال عاقلة له، فمن يتحمل الدية؟ -ال عاقلة له

 األقوال ونسبتها 
 ل بيت مال املسلمني عقل من ال عاقلة له حم يت

 وأصحابه مالك/ الشافعي/ أمحد )املذهب(/ داود  / حنيفة )ظاهر الرواية( وأب
 )ال( يتحمل بيت مال املسلمني عقل من ال عاقلة له 

 أمحد )رواية(   /)رواية(  أبو حنيفة 
 ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر معارضة األثر لألصل  سبب اخلالف

 األدلة 

إىل    صة بن مسعودخرج عبد هللا بن سهل وحمي  يف الرجل الذي قتل خبيرب ومل يعرف قاتله، قال: )  افع بن خديج  ث ر حدي  ●
، فقال  ومن معه، فذكروا ذلك للنيب   عبد هللا بن سهل قتيال فدفنه، مث أقبل إىل رسول هللا خبيرب، مث تفرقا، مث وجد    النيب  
    :فتربئكم يهود  ، قال:  -أي مقتله-  قالوا: كيف حنلف ومل نشهد  ؟لكمون صاحبكم أو قات أحتلفون مخسني ميينا فتستحقهلم

خيرب من    قتيل  ، فقد ودى  ]خ/م[  (أعطى عقله   كفار؟ فلما رأى ذلك رسول هللا    قبل أميان قومتخبمسني ميينا؟ قالوا: كيف  
 إبل الصدقة. 

 . ]سط[   املسلمني( من بيت مال  : أد ِّهفقال  ،عليا عمر  فسأل  أصيب عند البيت، أن رجال عن األسود قال: )  أثر عمر   ●
 ألنه لو مات اجلاين قبل جنايته وال وارث له، ورثه بيت مال املسلمني، فإذا جىن يكون على بيت املال، فالغنم ابلغرم.  ●

واجملانني    ● والصبيان  للنساء  حق  فيه  املال  بيت  ألن 
جيوز   فال  عليهم،  عقل  وال  ال والفقراء،  فيما  جيب  صرفه   

 . عليهم
بطريق    ● العاقلة  من  وإمنا األخذ  منه،  اجلناية وجدت  ألن 

يرد  التحم   عاقلة  له  يكن  مل  فإذا  حكم    ل،  إىل  فيه  األمر 
 . األصل 

 الراجح 
واملساكني هلم حق يف بيت مال    جملانني والفقراء، وألن الصغار وافعل عمر  لتل ومل يعلم قاتله، و من قُ  القول األول: )يتحمل بيت مال املسلمني عقل من ال عاقلة له(؛ لعقل النيب 

 املسلمني، وكذا من ال عاقلة له 

الدية من ماله )عند أيب حنيفة(،   عَ فَ إذا كان اجلاين قادرًا دَ  ال يدفع اجلاين العقل، لكن يدفعه بيت مال املسلمني سواء كان قادرا على دفعها أو غي قادر  مثرة اخلالف 
 ، وال دية ألهل امليت وإن كان عاجزا سقطت عنه 

 مراجع املسألة 
(، بغية  11/285)(، احمللى 10/123(، اإلنصاف )9/354(، روضة الطالبني )476(، التلقني )ص5/60االختيار لتعليل املختار ) (،7/256بدائع الصنائع )(، 2/733بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9373املقتصد شرح بداية اجملتهد )



 71 

 

 

 مقدار دية أهل الذمة  ( 35املسألة ) 
 ثالثة أقوال ن واملعاهد، واخلالف على ال خالف يف عدم وجوب الدية إذا قُتل احلريب خطًأ، واختلفوا يف مقدار الدية ألهل الذمة إذا قتل مسلٌم ذمي ا ابخلطأ، ومثله املستأم حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 دية الذمي على النصف من دية املسلم

 د/ عمر بن عبد العزيز أمح  /مالك 
 دية الذمي على الثلث من دية املسلم

 بعض التابعني   /الشافعي/ عمر وعثمان 
 دية الذمي مثل دية املسلم
 والتابعني  أبو حنيفة/ الثوري/ بعض الصحابة 

 ]مل يذكره ابن رشد[ ظاهر تعارض اآلاثر، ومعارضتها لعموم الكتاب  سبب اخلالف

 األدلة 

: )دية الكافر  : قال    أبيه عن جده   بن شعيب عن   * حديث عمرو 
ال ة نصف عقل  ذم  على النصف من دية املسلم(، ويف رواية: )عقل أهل 

والنصارى( اليهود  وهم  وحسنه    املسلمني،  هق/  قط/  جه/  ن/  د/ ت/  ]حم/ 
 . األلباين[

    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ●
تل  فرض على كل مسلم ق  قال: )إن رسول هللا  
الك أربعة آالف درهم(رجال من أهل  ]عب/    تاب، 

قط/   عمرهق/  قول  من  أنه  الدية  ،  [ وروي  ثلث  وهذا 
 ( ألف درهم. 12املقدرة بـ)

تعاىل:    *  ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّقوله 

 . [92النساء: ]  َّمت  زت رت يب
دية اليهودي والنصراين وكل ذمي مثل دية  رواه معمر عن الزهري قال: )* ما  
وأيب بكر وعمر وعثمان    : وكانت على عهد رسول هللا  يزهر ال  قال   ،املسلم 
املال نصفها،  ،وعلي بيت  فجعل يف  معاوية،  املقتول    حىت كان  أهل  وأعطى 

الدية، وألغى الذي جعله معاوية  نصفها. مث قضى عمر بن عبد العزيز بنصف  
قال الزهري: فلم يقض يل أن أذكر عمر بن عبد العزيز بذلك،    ،يف بيت املال

 . ]عب/ وهو مرسل[ (خربه أن الدية كانت اتمة ألهل الذمةفأ

 الراجح 
درهم كانت يف زمن  آالف  (4)، وأما دليل القول الثاين فالـفمخصوص مبا ورد يف السنة  َّيب ىب نب مبُّالقول األول: )دية الذمي على النصف(، ودليل القول أصحها، أما عموم اآلية: 

   ( ألف درهم فإمنا كان يف زمن عمر 12، وأما التقدير بـ)همآالف در  (8هي نصف دية املسلم ) النيب 

 مثرة اخلالف 
(  25( من اإلبل إن كان ذكرا، و)50فألوليائه ) أً إذا قتل مسلم ذمي ا خط

 إن كانت أنثى، ومثله جراحهم على النصف من جراح املسلمني 
( آالف  4) فألوليائه أً إذا قتل مسلم ذمي ا ذكرا خط

 )ألفا( درهم  ائهافألولي أً نثى خطدرهم، وإذا قتل أ
مرأة  اتل ( من اإلبل، وإن ق100) فألوليائه أً إذا قتل مسلم ذمي ا ذكرا خط

 ( من اإلبل 50) ائها فألولي أُ خط

 مراجع املسألة 
(، نيل األوطار  5/325(، تفسي القرطيب ) 8/398(، املغن )12/308لكبي للماوردي )(، احلاوي ا8/117(، االستذكار )3/295(، املقدمات املمهدات )26/84(، املبسوط )2/734بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

 ( 15/9377املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغية  7/72)
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 مقدار دية العبد  ( 36املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
دفع  الدية، وال إشكال إذا كانت قيمة العبد أقل من الدية أهنا تُ  ه، فقد اتفقوا أن في أً قُتل خط (، أو 4إذا قُتل العبد عمدا عند من يقول ليس عليه قصاص، كما مرَّ ذلك يف مسألة رقم )

 كاملة، واختلفوا يف مقدار ديته على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 
 دية العبد قيمته ابلغة ما بلغت 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ أبو يوسف/ ابن املسيب/ عمر بن عبد العزيز 
 الدية  هباال تتجاوز  و   متهقي دية العبد

 أبو حنيفة/ حممد بن احلسن 
 دية العبد ينقص منها شيء قليل عن دية احلر 

 الشعيب/ النخعي/ الثوري
 ]مل يذكره ابن رشد[ودخول حال النقص يف العبد  تباره مااًل،النظر إىل العبد ابع  سبب اخلالف

 األدلة 
ابلغة ما  وجب قيمته    ألن العبد مال كسائر األموال، فإذا أتلف املال  *

 كسائر األموال.   ،بلغت 
ألن الرق حال نقص، فوجب أن ال    *

 تزيد قيمة العبد على دية احلر. 
ف انقص، فوجب أن يكون فيه احلكم انقصا عن  ألن العبد مكل    *

 احلر، كاحلد يف الزان والقذف وشرب اخلمر والطالق. 

 الراجح 
إنسان كاحلر فيه الدية، فلزم أن يكون مااًل فيه القيمة، وقد مال ابن رشد إىل قول   أنه أحد  يقل  بد إما أن يكون مااًل أو إنسااًن، ومل ت(، ألن العالقول األول: )دية العبد قيمته ابلغة ما بلغ

 لقياس على تنصيف احلد يف حقه نظر إىل ا قلت: لعله  لكن مل يقل به أحد.  لكان قوال له وجه،  ، ولو قيل فيه: إهنا تكون على النصف من دية احلربه أحد، فقال: يقل رابع مل  

 مثرة اخلالف 
( من اإلبل يُلزم اجلاين أو  100إذا قُتل العبد وكانت قيمته أكثر من ) 

 العاقلة بدفعها 

إذا قُتل العبد وكانت قيمته مثاًل  
( من اإلبل، ال يُلزم اجلاين أبكثر  110)

 ( من اإلبل 100من )

كدية احلر، ينقص    اإلبل ( من 100قيمته ) إذا قُتل العبد وكانت 
( من اإلبل، وعند الثوري: ينقص من  99منها قلياًل، فُيعطى مثاًل )

 ديته الدرهم وحنوه 

 مراجع املسألة 
(،  12/17اوي الكبي للماوردي )(، احل131/ 8(، االستذكار )3/296املقدمات املمهدات )(، 2/288(، حاشية العدوي )4/209(، اهلداية شرح البداية )2/735بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9382املقتصد شرح بداية اجملتهد ) (، بغية166اإلقناع )ص
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 ؟أ  من يدفع دية قتل العبد خط ( 37املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

فقتله ووجبت الدية، فمن   أً احلر، واختلفوا إذا جىن احلر على العبد خط  قيمتها(، واتفقوا على أن العاقلة تتحمل جناية اخلطأ على اتفقوا على أن العبد الذي يُقتل خطأ فيه الدية )على خالف 
 ، واخلالف على قولني؟ الذي يدفعها

 األقوال ونسبتها 
 دية العبد يف قتل اخلطأ يدفعها عاقلة القاتل 

 أبو حنيفة/ الشافعي )األشهر( 
 قتل اخلطأ يدفعها اجلاين نفسه دية العبد يف 

 مالك/ الشافعي )قول(/ أمحد
َلع( ]أشار إليه ابن رشد[ أو العُ  د ابحلر  تردد تشبيه العب سبب اخلالف  روض )الس ِّ

 األدلة 

العبد على احلر تكون ديتها على عاقلته، فكذا جنايته    أً ، فكما أن جناية احلر خط* قياس 
 على العبد تكون قيمتها على العاقلة. 

 ألن العبد آدمي جيب بقتله القصاص.  ●

كان  إذا اعتدى على عروض آخر ومتاعه فأتلفها   وض، فكما أن الشخصتشبيه العبد ابلعر   *
 عليه العوض، فكذا إذا جىن على العبد فأتلفه ابلقتل. 

]هق/ وحسنه    ( اا وال صلحً وال اعرتافً وال عبًدا  ا  ال حتمل العاقلة عمدً ):  قول ابن عباس    ● 

 . األلباين[
 دية احلر بد عرض كسائر األموال، فمن جىن على املال وجب عليه ضمانه ابلًغا ما بلغ ولو جتاوزت اجلناية ًء على الرتجيح يف املسألة السابقة أبن الع القول الثاين: )دية العبد على اجلاين(، بنا الراجح 

 مثرة اخلالف 
فيجب على العاقلة دفع دية ال تتجاوز قيمة دية احلر   أً إذا اعتدى حر على عبد ابلقتل خط

 الشافعي: فيجب عليهم دفع قيمة العبد ولو جتاوزت دية احلر  عند أيب حنيفة، وأما عند
مته من ماله ابلغة ما  فيجب على اجلاين نفسه دفع قي أً إذا اعتدى حر على عبد ابلقتل خط

 احلر    بلغت ولو جتاوزت دية
 (15/9385تهد )(، بغية املقتصد شرح بداية اجمل8/382(، املغن )3/238(، املهذب )3/296املمهدات )(، املقدمات 10/406(، العناية شرح اهلداية )2/736بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 قيمة الغرة يف اجلناية على اجلني ( 38املسألة ) 

حترير حمل  
 اخلالف 

إذا سقط ميًتا غرة،   من سيدها مة تفقوا على أن الواجب يف جنني احلرة وجنني األ ا حياة مستقرة مث مات، فالواجب فيه الدية، وااجلنني إذا وقعت اجلناية على أمه وسقط حي  اتفقوا على أن 
  أن امرأتني من هذيل، رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه ل: ) قا  حلديث أيب هريرة   ؛ والغرة يف األصل تطلق على البياض يف وجه الفرس، واملقصود ابلغرة هنا عبد أو أمة

  واختلفوا يف تقدير قيمة الغرة سواء كان اجلنني ذكرا أو أنثى، واخلالف على ثالثة أقوال ]متفق[  دة(ولي  بغرة، عبد أو ، 

 األقوال ونسبتها 

 قيمة الغرة نصف عشر الدية الكاملة 
 (تقديرها ابلدراهمعلى خالف بينهم يف )

 اجلمهور

ليس للغرة قيمة حمددة، والواجب قيمة الغرة  
 ابلغة ما بلغت 

 ديد( الشافعي )اجلمقتضى مذهب 

 إخراج قيمتها   أجزأ، وال جيزئغرة  اسم كل ما وقع عليه 
 داود/ أهل الظاهر 

 ]مل يذكره ابن رشد[ ة اجلنني؟ ديغرة أصٌل يف عدم ورود نص من الكتاب واألثر يف التقدير، وهل تقدير ال  سبب اخلالف

 األدلة 

،    ألن تقدير الغرة بنصف عشر الدية مروي عن عدد من الصحابة  ●
 وعلي وزيد بن اثبت، ومل يُعرف هلم خمالف، فكان إمجاًعا.   عمرك
ألن تقدير الغرة بنصف عشر الدية يعادل مخسة من اإلبل، وهذا أقل    ●

 . اجلنايت ما قدره الشرع يف 

فإذا    ● الغرة،  اجلنني  دية  يف  األصل  ألن 
لنا لقيمتها، فيدفع قيمة عبد أو أمة ابلغة  حتو  

 تها يف كل زمن. ما بلغت؛ الختالف قيم 

هريرة    * أيب  أو     رسول هللاقضى  ):  حديث  عبد    بغرة، 
حيد  وليدة  ومل  قيمتها،  ال  الغرة  وجوب  يف  نص  احلديث  هلا    (، 

حد ا، ومل يذكر هلا صفة، فأقل ما ينطبق عليه الوصف من عبد  
 أو أمة يصح. 

 الراجح 
يف عدم   ااجلنني، كاإلبل يف دية القتل، فيكون القول الثاين وجيهً ن الغرة هي أصل يف دية إ، أما إذا قلنا  ن الصحابة  لتقدير غي واحد م   ؛القول األول: )قيمة الغرة نصف عشر الدية( 

 تقدير حد معني هلا 

 مثرة اخلالف 

 ( درهم.500عند أيب حنيفة: الغرة ) -
( درهم، الختالفهم يف 600عند مالك وأمحد والشافعي )قدمي(: الغرة )  -

 .اجلميع( من اإلبل عند 5لدراهم، وقيمة الغرة ابإلبل )تقدير الدية اب

لو زادت قيمة الغرة عن نصف عشر الدية  
( من اإلبل واصطلحا على دفع قيمة  5)

 الغرة، دفع قيمتها مهما بلغت 

يصح إخراج عبد أو أمة يف اجلناية على اجلنني، وال يصح  
قيمتهما، ويصح إخراج أي عبد أو أمة بدون اشرتاط سن   أو  

 صفة ما دام أن االسم ينطبق عليه 

 املسألة مراجع  
(،  8/408(، املغن )8/75(، االستذكار )3/214(، املهذب )12/394(، احلاوي الكبي للماوردي )3/289(، املقدمات املمهدات )2/649(، جممع األهنر )2/736بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9388/ 15بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 جني األمة الدية الواجبة يف   ( 39املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

( من مقدار دية العبد، واختلفوا يف الواجب يف جنني  36مث مات، أن فيه قيمته، على ما سبق يف مسألة رقم )  ا حياة مستقرةا وقعت اجلناية على أمه وسقط حيً ال خالف أن جنني األمة إذ
 واخلالف على ثالثة أقوال  ، ط ميًتا، فماذا جيب فيه؟ مه فسقعلى أ ا وقعت اجلناية األمة إذ

 األقوال ونسبتها 

الواجب يف جنني األمة ُعشر قيمة أمه يوم  
 عليه سواء كان ذكرا أم أنثى  ىنجيُ 

 مالك/ الشافعي/ أمحد 

  وإن كان ذكرا فعشر قيمته لوكان أنثى ُعشر قيمة، الواجب يف جنني األمة إن  
 كان حيا 
 أبو حنيفة 

ما نقص من قيمة  يف جنني األمة إذا سقط ميًتا    اجبالو 
 أمه 

 أبو يوسف 
 ]مل يذكره ابن رشد[منها؟  جلنني عضًوا هل املعترب يف جنني األمة؛ أمه أم اجلنني نفسه أم يعترب ا اخلالفسبب 

 األدلة 

املعترب يف جنني األم  ● ، فال  ة هو أمه ألن 
يفرق يف ضمانه بني الذكر واألنثى، كما أن  

 ترب يف جنني احلرة أمه ال اجلنني. املع

نفسه ال أمه، فوجب أن يكون يف جنني  ألن املعترب يف جنني األمة هو اجلنني    ●
ألن   أنثى،  إن كان  قيمته  وُعشر  ذكرا،  إن كان  قيمته  ُعشر  نصف  الرقيق  األمة 

( درهم ذكرا كان أو أنثى، وهي تساوي نصف ُعشر  500الواجب يف اجلنني احلر )
 كالدية يف احلر. والقيمة يف الرقيق   ُعشر دية األنثى، دية الذكر و 

يعت  ● اجلنني  أمة،  ألن  ألهنا  أمه؛  أعضاء  من  عضًوا  رب 
 مة ابجلناية. فيلزم اجلاين ما نقص من قيمة األ

 ة على احلرةأوىل، كما يف النظر إىل اجلناي -وهو األمة -فالنظر إىل اجملن عليه  ؛ القول األول: )الواجب ُعشر قيمة األمة( الراجح 

 مثرة اخلالف 

إذا سقط جنني األمة ميًتا بسبب اجلناية  
على أمه يلزم دفع ُعشر قيمة األمة وقت  
 اجلناية سواء كان اجلنني ذكرا أو أنثى

ى يلزم أن يدفع اجلاين ُعشر  كان أنثإذا سقط جنني األمة ميًتا بسبب اجلناية، إن  
لو كان     ابلتقديرقيمة اجلننيشر نصف عقت اجلناية، وإن كان ذكرًا يدفع و  ته قيم

 حي ا

إذا سقط اجلنني ميًتا بسبب اجلناية على أمه، قـُي ِّمت  
  األمة وهي حامل، وقـُي ِّمت بعد اجلناية، والفارق بني 

 املالني يُدفع، وهذا ُيضم ألرش اجلناية 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  8/410(، املغن ) 12/396(، احلاوي الكبي للماوردي )333/ 8(، التاج واإلكليل )26/89وط )(، املبس 135(، خمتصر القدوري )ص2/737بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9390اجملتهد )
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 الدية الواجبة يف جني الذمية  ( 40املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ب الدية يف اجلناية على جنني الذمية وأنه ُعشر دية أمه، واختلفوا  يف وجو هل الذمة(، وال خالف بينهم أ( )مقدار دية  35اخلالف يف هذه املسألة مرتب على اخلالف يف مسألة رقم )

 واخلالف على ثالثة أقوال يف مقدار الدية الواجبة، 

 األقوال ونسبتها 
 دية جنني الذمية مثل دية جنني املسلمة 

 أبو حنيفة 
 دية جنني الذمية ثلث دية جنني املسلمة 

 الشافعي 
 الذمية نصف دية جنني املسلمة جنني دية 

 مالك/ أمحد 
 اختالفهم يف تقدير دية أهل الذمة ]مسألة سابقة[ سبب اخلالف

 األدلة 

فيكون دية جنني  ألن    ● املسلمني،  الذمة كدية  دية أهل 
 الذمية كدية جنني املسلمة. 

املسلمني،    ● دية  من  الثلث  على  الذمة  أهل  دية  ألن 
ع  الذمية  جنني  دية  جنني  فيكون  دية  من  الثلث  لى 

 املسلمة. 

املسلمني،    ● دية  من  النصف  على  الذمة  أهل  دية  ألن 
دية   من  النصف  على  الذمية  جنني  دية  جنني  فيكون 

 املسلمة. 
 ( 35لة رقم )دية الذمي على النصف من دية املسلم، كما يف مسأ  إن على النصف(؛ بناًء على ترجيح رأي من قال  دية جنني الذمية القول الثالث: ) الراجح 

 مثرة اخلالف 
،  ( من اإلبل5جيب يف جنني الذمية ُعشر دية أمه، وهو )

 ( درهم 500)
درهم، وهو ثلث دية جنني  ( 200جيب يف جنني الذمية )

 احلرة
( درهم، وهو نصف دية  250جيب يف جنني الذمية )

 جنني احلرة
 ( 15/9392(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )10/331نة أويل النهى )(، معو 11/502(، البيان )632/ 4(، املدونة )26/88) (، املبسوط 2/737بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 لو ماتت أم اجلني من الضرب مث سقط اجلني ميت ا ( 41املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
  ،ذا ماتت أمه من الضرب مث سقط اجلنني ميتا هل يف غرة؟إه، وال متوت أمه من الضرب، واختلفوا ب أمب ضر ب اتفقوا أن من شرط اجلنني الذي جتب فيه الغرة، أن خيرج ميتا بس

 واخلالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 إذا ماتت األم من الضرب مث سقط اجلنني ميًتا فال شيء فيه 

 أبو حنيفة/ مالك 
 إذا ماتت األم من الضرب مث سقط اجلنني ميًتا ففيه الغرة 

 أمحد/ أشهب/ الليث/ ربيعة/ الزهري  فعي/ الشا
 ]مل يذكره ابن رشد[ هل يُعامل اجلنني بعد موت أمه ابجلناية عليها على أنه عضو من أعضائها أم نفس مستقلة؟  سبب اخلالف

 مة، فوجب ضمانه، كما لو أسقطته يف حياهتا. ة معلو بناي   ت ألن اجلنني نفس مستقلة تلف ● ألن اجلنني جيري جمرى أعضاء األم، وال حكم ألعضائها بعد موهتا.  ● األدلة 
 ألن اجلناية وقعت على نفسني؛ األم واجلنني، ولكل نفس حكم مستقل  ؛ القول الثاين: )فيه الغرة( الراجح 

 فع الدية والغرة لقتل اجلنني ينها ميًتا لزم دفماتت مث سقط جن لو ضرب امرأة حاماًل    فماتت مث سقط جنينها ميًتا لزم دفع الدية فقط  لو ضرب امرأة حاماًل  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، تفسي  10/330(، معونة أويل النهى )389/ 12الكبي للماوردي )(، احلاوي 80/ 8(، االستذكار )3/299(، املقدمات املمهدات )26/89(، املبسوط ) 2/738بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9393(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )79/ 7(، نيل األوطار )5/321القرطيب )
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 العالمة الدالة على حياة اجلني اجملين على أمه  ( 42املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
لواجب فيه الغرة، واختلفوا يف العالمة  الواجب فيه الدية كاملة، وإذا سقط ميًتا بدون حياة فاأن اتفقوا على أن اجلنني إذا وقعت جناية على أمه وسقط حي ا حياة مستقرة مث مات، 

 عالمة للحياة، واخلالف على قولني  لصياح( يُعد  مع اتفاقهم أن االستهالل )ا   ،ة اجلنني حني سقوطه لُيحكم أنه سقط حي ا أو ميًتا الدالة على حيا

 األقوال ونسبتها 
 العالمة الدالة على حياة اجلنني االستهالل ابلصياح أو البكاء 

 حابه مالك وأص 
 العالمة الدالة على حياة اجلنني كل ما ُعلمت به احلياة يف العادة من حركة أو عطاس أو تنفس 

 كثر الفقهاء أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ الثوري/ أ
 ]مل يذكره ابن رشد[األخذ بنص أثر: )إذا استهل املولود( أو معناه وداللته  سبب اخلالف

 األدلة 

 ؛أو الصـراخ أو البكـاء لـق علـى االسـتهالل ابلصـياحألن حكم احلياة للجنني مع  ●
ــود َورَِّث َوُورِّث(  ــتهل املولـ ــديث: )إذا اسـ ــه ال ]جـــه/ وصـــححه األلبــــاين[حلـ ــه أنـ ، فمفهومـ

 يرث إذا مل يستهل.
)حركة العضلة دون إرادة(، وقد يتحرك بسبب   ابالختالجألن املولود قد يتحرك    ●

 خروجه من مكان ضيق، وليس ألنه حي.

دل    ُعلمتألنه    ● املولود(  استهل  )إذا  وحديث:  املستهل،  فأشبه  ثبوت    حياته،  على  مبعناه 
ه صوت  على حياته من صياحه، وعطاسُ   ألن شربه اللنب مثال أدل    ؛ احلكم يف سائر صور احلياة

 كصياحه. منه، فهو  

 الراجح 
كل والشرب، ومنها  دل مبفهومه على غيه من عالمات احلياة، اليت منها ما هو أعظم من الصياح كاألالقول الثاين: )العالمة الدالة على احلياة كل ما ُعلمت به احلياة(، واحلديث 

 هر عن هذا القول: هو األظ -رمحه هللا-هو أدىن كالتنفس واحلركة، وقد قال ابن رشد  ما

 مثرة اخلالف 
بكِّ  إذا سقط اجلنني املعتدى على أمه وصاح مث مات ففيه الدية، وإذا مل يصْح ومل ي

 لكن عطس أو تنفس ففيه الغرة 
إذا سقط اجلنني املعتدى على أمه وظهرت منه أيُّ عالمة حياة من حركة يد أو رجل أو تنفس  

 واالختالج املفرد، فلم يعتربه حياة أو عطاس ففيه الدية، وخالفهم أمحد يف احلركة 

 مراجع املسألة 
(، النهاية البن األثي  8/414(، املغن )8/172ي الكبي للماوردي )(، احلاو 8/77(، االستذكار )1/1179(، شرح التلقني )30/51(، املبسوط ) 2/738بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9394اجملتهد )(، بغية املقتصد شرح بداية 5/271)
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 صفة ِخلقة اجلني الذي جتب فيه الُغرَّة  ( 43املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
لقته )صورته(  نني الذي جن على أمه ال خالف بينهم أن اجل  ن فيه الغرة،  أفيه عالمات اإلنسان من األصابع والرأس واليد واألرجل والوجه،   وتبنيلو خرج ميتا وقد استبانت خِّ

 واختلفوا يف اخلِّلقة اليت توجب الغرة يف غي ذلك، واخلالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 علم أنه ولد ففيه الغرة إذا خرج اجلنني مضغة أو علقة مما يُ 

 مالك/ أمحد )رواية( 
 تستبني اخلِّلقة يف اجلنني )ال( جتب الغرة حىت  

 ( املذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد  
 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟براءة الذمة من العمل ابألصل  هل املضغة والعلقة كافية يف إثبات اآلدمية أم  سبب اخلالف

 األدلة 

نعلم  ال    وإان  ،  يه فت إل غي كاف  يف إثبات اآلدمية، فال يلت   والعلقة وحنوهاألن املضغة    ● ما لو َتصوَّر. وها مبتدأ اخللق، أشبه  ألن املضغة والعلقة وحن  ●
 اخلِّلقة.  فيه أنه جنني إال إذا استبانت 

 ألن األصل براءة الذمة، واملضغة وغيها مشكوك فيه، فال تشغل الذمة ابلشك.  ●

 الراجح 
فهذا ما يؤيده األصل من براءة الذمة، وميكن اآلن االستعانة ابلطب احلديث ملعرفة هل الذي سقط جنني فيحكم ابلغرة أم ال،   ؛ حىت تستبني اخلِّلقة()ال جتب الغرة القول الثاين:  

 ففيه الغرة  د وجدت فيه عن: إذا علم أن احلياة قي األجود أن يعترب نفخ الروح فيه، رأي آخر يف املسألة، فقد قال:  -رمحه هللا-والبن رشد 

 اخلالف مثرة 
أو أبي عالمة تدل أنه محل فيجب دفع الغرة،    الو ألقت اجلنني مضغة أو علقة أو دمً 

 وعند أمحد: إذا ألقت مضغة فشهد القوابل الثقات أن فيه صورة آدمي ففيه الغرة 
 لو ألقت اجلنني مضغة أو علقة أو دما فال شيء عليه 

 (15/9397(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )10/477(، املغن ) 12/385(، احلاوي الكبي للماوردي )630/ 4(، املدونة )30/51(، املبسوط ) 2/738) اية املقتصد تهد وهنبداية اجمل مراجع املسألة 
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 ؟ على من جتب دية اجلني ( 44املسألة ) 
 ، واخلالف على قولني؟ جلنني )الغرة(اب دفع دية اجلنني منها أن فيه الغرة، واختلفوا على من جياتفقوا على أن اجلناية على أم اجلنني إذا مات  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 دية اجلنني )الغرة( من مال اجلاين 
 مالك/ البصري/ احلسن بن حي

 على العاقلة  دية اجلنني )الغرة( 
 عي/ أمحد )عنده تفصيل(/ الثوري/ النخعي أبو حنيفة/ الشاف

 ]مل يذكره ابن رشد[ ل اجلنني قت دمعب ومل يت تردد شبه اجلناية على اجلنني بني العمد وشبهه، وبني اخلطأ، إذ إن اجلاين تعمد الضر  خلالفسبب ا

 األدلة 

الضرب كان عمدا، وقد قال  ف  ؛ ألهنا دية عمد  *
وال عبًدا  ا  ال حتمل العاقلة عمدً ):  ابن عباس  
 .األلباين[  ]هق/ وحسنه  (اا وال اعرتافً وال صلحً 

دية    فجعل رسول هللا  ولكل واحد منهما زوج وولد،    ،ت إحدامها األخرىقتلأن امرأتني من هذيل  ):  * حديث جابر  
هللا   رسول  فقال  لنا،  مياثها  املقتولة:  عاقلة  فقالت  وولدها،  زوجها  وبرأ  القاتلة،  املرأة  عاقلة  على  لزوجها  :  املقتولة  مياثها 

فقالوا: ي رسول هللا، ال شرب، وال أكل،  ، رسول هللا   نهم، فخافت عاقلة القاتلة أن يضم  فألقت جنينهاوكانت حبلى   ،وولدها
، جعل  ]ش/ هق/ وصححه األلباين[  (فقضى يف اجلنني غرة: عبد أو أمة  ، هذا سجع اجلاهلية: تهل، فقال رسول هللا اسوال وال صاح 

  .غرة اجلنني على عاقلة الضارب 
 بت على العاقلة. ة خطأ، فوجألهنا جناي *

 الصحيح، فهو نص يف حمل اخلالف، وألن قتل اجلنني بضرب أمه أشبه ابلقتل اخلطأ   حلديث جابر  ؛ ( على العاقلة القول الثاين: )دية اجلنني  الراجح 

 مثرة اخلالف 
إذا تعمد اجلاين ضرب امرأة فسقط جنينها جيب  

 ة ي دللزم العاقلة ابتُ دفع الغرة من ماله، وال 
أو شبه عمد، أما إن كان قتل األم عمًدا  حتمل العاقلة دية اجلنني على كل حال، وعند أمحد: حتمل العاقلة إذا كانت اجلناية خطأ 

 أو مات اجلنني وحده فال حتمله 

 مراجع املسألة 
(، تفسي القرطيب  3/327(، شرح منتهى اإلرادات ) 11/502ان )ي(، الب8/74ستذكار )(، اال3/298(، املقدمات املمهدات )7/325(، بدائع الصنائع )2/738بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9397)(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 5/323)
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 ؟ ملن جتب دية اجلني ( 45املسألة ) 
 واخلالف على قولني   ،الغرة؟ فقتل جنينها، واختلفوا من سيأخذ  اتفقوا على وجوب الغرة على من ضرب امرأة حاماًل  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 الغرة لورثة اجلنني 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد 
 الغرة لألم اجملن عليها خاصة 

 ربيعة/ الليث 
 ]مل يذكره ابن رشد[ ه اجلناية على أم اجلنني ابجلناية على أعضائها يظاهر تعارض مقتضى األثر مع تشب سبب اخلالف

 األدلة 

فجعل  ، فقتلتها  طاط وهي حبلى،بعمود فسضربت امرأة ضرهتا  قال: )  ة بن شعبة  املغي حديث   ●
وغرة ملا يف بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم    اتلة، دية املقتولة على عصبة الق  رسول هللا  

استهل   وال  وال شرب،  أكل،  ال  من  يُ ؟ دية  ذلك  فمثل  ال:    فقال   . لُّ طَ ،  ؟  كهانأسجع كسجع 
 ألم ملا أُفرد حبكم. ا، ولو كان اجلنني يف معىن أعضاء اجلنني نفس مستقلة ، ]م[   (عليهم الدية وجعل

فأشبه  ت ألن اجلناية على جنني احلامل    * شبه اجلناية على عضو من أعضائها، 
 يدها. 

 الراجح 
ضرب األم فماتت مث سقط اجلنني    على من( من إجياهبم الغرة 41يث ما سبق يف مسألة )القول األول: )الغرة لورثة اجلنني(، واحلديث نص يف حمل اخلالف، ويشكل على قول ربيعة والل 

 بناًء على أن اجلنني نفس مستقلة   ،ميًتا 
 وها ، إال أن متوت فيثأتخذ األم كامل الغرة، وال حق لبقية الورثة منها بشيء لورثة اجلنني حسب أنصبتهمث، فتذهب ياتعامل الغرة معاملة امل مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية  4/126(، املمتع شرح املقنع )12/412)(، احلاوي الكبي للماوردي 8/80(، االستذكار ) 10/212(، البيان والتحصيل)7/326(، بدائع الصنائع )2/739بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9400املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 ؟ىن على احلامل فقتل جنينهاع الغرة على من جهل جتب الكفارة م ( 46املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
حترير رقبة  )، وهي ؟الغرة كفارة القتل  مع غرة على من اعتدى على حامل فأسقط جنينها ميتا، سواء قلنا من ماله أو على العاقلة، واختلفوا هل جيب على اجلاين ال اتفقوا على وجوب 

 ، واخلالف على ثالثة أقوال (تابعني مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين مت 

 األقوال ونسبتها 
 أم حامل فقتل جنينها جتب الكفارة على من جىن على  

 الشافعي/ أمحد 
 )ال( كفارة على من جىن على أم حامل فقتل جنينها 

 أبو حنيفة 
 يستحسن الكفارة على من جىن على أم حامل فقتل جنينها 

 مالك 

 سبب اخلالف
 يل ىل مل يك ىك .... يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّرة يف قوله تعاىل: اختالفهم يف وجوب الكفا

 [ 93-92النساء:  ] َّام 

 األدلة 

احلامل    * وضرب  واخلطأ،  العمد  يف  الكفارة جتب  ألن 
املؤدي لقتل جنينها مرتدد بينهما، فهو قصد الضرب ومل  

 يقصد القتل. 
مل    ● فهي  الكفارة،  وجوب  على  الدالة  األدلة  عموم 

 . ، فكل منهما نفس معصومة تفرق بني قتل اجلنني وغيه

فقتل جنينها  يغل    * أم احلامل  العب على من ضرب  مد،  حكم 
 فهو تعمد الضرب، وال جتب الكفارة يف قتل العمد. 

شعبة    ● بن  املغية  )حديث  ضرهتا  :  امرأة  بعمود  ضربت 
  ة دية املقتول  فجعل رسول هللا  ،  فقتلتها  فسطاط وهي حبلى، 

بطنهالة القاتعصبة  على   يف  ملا  وغرة  يوجب  ]م[   (،  ومل  عليها  ، 
 الكفارة. 

ألن الكفارة ال جتب يف قتل العمد، وجتب يف قتل اخلطأ،    *
وضرب احلامل املؤدي لقتل جنينها مرتدد بني العمد واخلطأ،  

 فيستحسن فيه الكفارة. 

 الراجح 
لوا العاقلة دية اجلنني  قتل اجلنني قتل خطأ، ويشكل على قول احلنفية أهنم مح  ( من أن الدية جتب على العاقلة ابعتبار أن 44القول األول: )جتب الكفارة مع الغرة(؛ ملا سبق يف مسألة )

 يقل به أحد ا، ومل إسقاطه فيلزمهمفيه كفارة قتل املرأة،  ذكر فلم ي ، أما حديث املغية )الغرة( ابعتباره قتل خطأ، ومل يوجبوا هنا الكفارة ابعتبار أن اجلناية قتل عمد

 مثرة اخلالف 
ية حقا  على حامل فقتل جنينها جتب عليه الدمن جىن 

 تعاىل  حقا هلل الكفارة ألولياء املقتول، وجيب عليه 
 ت ذمته ئمن جىن على حامل فقتل جنينها وجب عليه الغرة وبر 

من جىن على حامل فقتل جنينها فاألفضل واألوىل يف حقه أن  
 ، وهو األبرأ للذمةخُيرج كفارة قتل اخلطأ

 (15/9401(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/417(، املغن ) 12/385(، احلاوي الكبي للماوردي )631/ 4(، املدونة )26/88(، املبسوط ) 2/739بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  املسألة مراجع  
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 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  ( 47املسألة ) 

 ل اخلالف حترير حم

يدفعها بصوت أو بغيه ويكون يف مؤخرة الدابة، والقائد هو من ميسك زمام الدابة ويكون يف األمام، وال خالف يف ضماهنم  و  ها، والسائق هو من يسوقالدابة يركب الراكب هو من 
،  فأهلكته  على إنسانمن بني أيديهم جنت  هالى شيء ولكنلسائق والقائد الدابة ععمدوا ضرب الدابة أو زجرها فجنت، فاجلناية على الزاجر، واختلفوا إذا مل حيمل الراكب وا تإذا  

 واخلالف على قولني   ،فمن يضمن؟ 

 األقوال ونسبتها 
 جنت الدابة  يضمنوا ما الراكب والسائق والقائد  

 مجهور العلماء 
 الدابة  جنتفيما  الراكب والسائق والقائد)ال( ضمان على 

 أهل الظاهر 
 ]مل يذكره ابن رشد[  عارض األثر مع قضاء عمر  ر تظاه سبب اخلالف

 األدلة 

، والعقل  ]طأ[ : )قضى عمر يف الذي أجرى فرسه فوطئ آخر ابلعقل(قضاء عمر   *
 هو الدية. 

إليه، وإذا مل    ● إذا كانت مع صاحبها منسوب  البهيمة  سوب  معه منكن  ت ألن فعل 
 إليها. 

)قال    حديث أيب هريرة  *   بار، ويف  بار، واملعدن جُ ر، والبئر جُ ابالعجماء جُ جرح  : 
اخلمس  م[   (الركاز  هدَ ]خ/  أي  وُجبار:  البهيمة،  العجماء هي  على  ،  فال ضمان  الراكب  ر، 

والقائد  يباوالسائق  مل  ألهنم  الدابة    شروا ؛  جناية  أن  على  احلديث  منطوق  دل  وقد  اجلناية، 
 هدر. 

 الراجح 
فيحمل على جناية الدابة لوحدها بدون أن يكون عليها أحد، أما إذا   أيب هريرة  بذلك، أما حديث   لقضاء عمر  ؛ الدابة( ايةجن الراكب والسائق والقائدالقول األول: )يضمن 

 ولكن خطأً املصيب كان عليها الراكب أو القائد أو السائق فهو 

 مثرة اخلالف 
  ، على خالف بينهم يف يف اجلملة من يركبها  علىضمان اجلناية إذا جنت الدابة ف

 احلنفية: وال كفارة عليه بيدها )وسيأيت(، وزاد إصابتها برجلها أو  
  ذلك  عمدت ، فإن يهفال ضمان علأو خنسها زجرها   بهاك را عمد ت لو جنت الدابة دون أن ي

 فعليه الضمان 

 مراجع املسألة 
(، احمللى 8/143(، االستذكار )445/ 3املغن )(، 13/466حلاوي الكبي للماوردي )(، ا2/310(، حاشية العدوي )2/686(، النتف يف الفتاوى )2/739بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9403(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )11/88)
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 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  ( 48املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ملا جنت الدابة بيدها، وأهنم ضامنون مطلقا إذا فعل صاحب الدابة شيئا يبعثها  قائد جناية الدابة، وال خالف بينهم أهنم ضامنون ذهب مجهور العلماء إىل تضمني الراكب والسائق وال 

 لذلك، واخلالف على قولني   برجلها، واختلفوا يف تضمينهم إذا جنت الدابة برجلها وعليها راكب ومل يدفعها   )تركض(على أن ترمح 

 األقوال ونسبتها 
 الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة برجلها ضمن ال ي

 مالك/ أمحد )رواية( 
 يضمن الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة برجلها 

 ابن شربمة/ ابن أيب ليلى  / (املذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد  
 حديث: )جرح العجماء ُجبار ...( رواية ضعيفة يف  سبب اخلالف

 األدلة 

]د/ ن/ طب/ قط/    جل ُجبار()والر ِّ   )جرح العجماء ُجبار ...( :  أيب هريرة  رواية يف حديث    *

 . وضعفه األلباين/ ومل يصح عند الشافعي[
، وال فرق  ]طأ[   : )قضى عمر يف الذي أجرى فرسه فوطئ آخر ابلعقل(قضاء عمر   ● 

 ابلرجل أو اليد. بني اجلناية 
سواء جنت برجلها أو يدها أو  ألن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه،    ●

 ي ذلك، وال فرق. فمها أو ابلوطء أو بغ
 ألن راكب الدابة يشاهد الرجل والذنب، فأشبه اليد.  ●

 برجلها( وكذا بيدها أو فمها، ومل يصح احلديث ابستثناء الرجل القول الثاين: )يضمن الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة  الراجح 
 ى البقية بني اجلناية برجلها أو بغي رجلها استثىن أبو حنيفة الرحمة ابلرجل والذنب، وسو   لى اجلناية برجلها فهو ضامن جلناية دابته ع الدابة الراكب عليها شيئا يبعثها  ل صاحب إذا فع مثرة اخلالف 

 املسألة مراجع  
رح منتهى  (، ش13/470(، احلاوي الكبي للماوردي )12/328(، احمللى )8/143(، االستذكار ) 2/310(، حاشية العدوي )134(، خمتصر القدوري )ص2/739بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9406(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/353(، األم )4/64(، الكايف )1/542اإلرادات )
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 ؟فوقع فيه إنسان هل يضمن   الو حفر بئر   ( 49املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

مع اتفاقهم أنه إذا حفر بئرا يف   ، إنسان أنه ال ضمان عليه، واختلفوا يف ضمان من حفر بئرا فيما ال ميلك )الطريق العام( هل يضمن؟فيها  يف ملك نفسه فوقع ن حفر بئرًا ال خالف أن م 
 طريق ضيق يضمن ولو أذن له اإلمام بذلك، واخلالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 مل يتعدَّ مثله و يف حلفر اب ع جرت العادةُ ال يضمن من حفر بئرًا يف موض

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 يضمن من حفر بئرًا يف أرض مل ميلكها

 أبو حنيفة/ الليث 
 ]مل يذكره ابن رشد[ة؟ على حقوق املار   عد   ت  ههل حفر بئر يف طريق الناس في  اخلالفسبب 

 يضمن ألنه متعد   ولو أذن له اإلمام، فإنَّ إذن اإلمام ال يبيح احملظورات.    ● . ]خ/ م[  (بار بار، واملعدن جُ جُ بار، والبئر جرح العجماء جُ : ) عموم حديث أيب هريرة   ● األدلة 

 الراجح 
ولو ضمن كل من حفر  وضع عالمات على احلفر ليحذر الناس، مع م،  ذن اإلما إب  إن كان   ،اخلالف يف املسألة )شبه حمدود(، فهو حمصور يف االعتداء يف احلفر، ولعل القول األول أوىل 

 لك بعامة األمة وأضر ذمتنع العاملون عن احلفر، ابلطريق العام ال

 مثرة اخلالف 
ابملارة لسعة الطريق، وأحكم    من حفر بئرًا يف طريق واسع النتفاع الناس إبذن اإلمام، وال تضر  

 رأسها، فإنه ال يضمن 

يضمن، وإن حفر بطريق   من حفر بئرًا يف داره أو يف طريق رحبة ال حق ألحد فيها مل 
عترب جنايته جناية خطأ، ونقل صاحب  ت مام، و لعامة الناس فهو ضامن ولو أذن له اإل

 الطريق فعليه الضمان حتفة العظماء عن األحناف اإلمجاع أن من حفر بئرًا يف قارعة 

 مراجع املسألة 
(، السبيل املرشد إىل بداية  8/424) (، املغن17/382(، اجملموع )12/374(، احلاوي الكبي للماوردي )8/145ر )(، االستذكا3/150(، حتفة العظماء )2/740بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9407، 15/9405اجملتهد )(، بغية املقتصد شرح بداية 4/2205اجملتهد )
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 الضمان ملا جنته الدابة الواقفة  ( 50املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
طريق ضيق، ضمن ما جنت الدابة مطلقا، لتعديه إبيقافها، واختلفوا إذا أوقفها حبيث جيب أن يوقفها من الطريق الواسع وحنوه، فإن  ل إذا أوقف دابته يف الفقهاء على أن الرج اتفق 

 خالف على قولني  ، فعل وجنت الدابة هل يضمن موقفها؟

 األقوال ونسبتها 
 خصص لوقوفها إذا أوقفها يف املكان امل)ال( يضمن الرجل جناية دابته 

 أمحد )رواية( بعض الشافعية/  مالك/  
 يضمن الرجل جناية دابته ولو أوقفها يف املكان املخصص لوقوفها 

 ( املذهب)أمحد    /)الصحيح(   أبو حنيفة/ الشافعي
 تصد[ ]ذكره الشيخ الوائلي يف بغية املقهل وقوف الدابة يف الطريق فيه تعد   على الناس وحقوقهم يف اإليقاف؟  سبب اخلالف

 األدلة 

هريرة    ● أيب  حديث  )عموم  جُ :  العجماء  جُ جرح  والبئر  بار،  بار، 
 ، فاالعتداء كان من الدابة دون فعل من صاحبها. ]خ/ م[  (بار واملعدن جُ 

الداب    ● إبيقاف  يتعدَّ  مل  اإليقاف  ألنه  حق  فله  الواسع،  الطريق  يف  ة 
 ابلطريق. 

من ضمان ما أصابته،  ه أن يربطها فيه، كما ال يربئه ركوهبا ليس يربئه أن يربط الدابة مبوضع جيوز لألنه    *
 وإن كان الركوب مباحا. 

 ألنه ميتلك اإليقاف بطريق املسلمني بشرط السالمة.  ●
 ألن التعدي حصل من ربطها يف الطريق، فالتعدي مضاف للرابط هلا.  ●

 ة، وألن الناس مسؤولون عن حفظ دواهبم حىت ال حيصل ضرر يف طريق الناس للمار   يف الطريق املخصص ابتداءً   هايقافالعتدائه إب ؛ ناية الدابة الواقفة( القول الثاين: )يضمن ج الراجح 

 مثرة اخلالف 
لو ربط الدابة يف الطريق الواسع يف احملل املعتاد ملثل وقوفها فحلت واثقها  

 وال شيء على موقفها أو جنت وهي واقفة فجنايتها هدر، 
من رابطها من غي أن حيلها أحد وجنت، فما أصابت فهو على الذي    افتُلتتفيق لو ربط الدابة يف الطر 

 ربطها، سواء كان معها أو غائبا عنها وسواء كان الطريق واسعا أو ضيقا 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  2/325، منتهى اإلرادات )( 10/197لبني )روضة الطا، (12/87(، البيان )9/397البيان والتحصيل )(، 27/5(، املبسوط ) 2/740بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9408اجملتهد )
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 الدية لو اصطدم الفارسان فيموت كل واحد منهما  ( 51املسألة ) 
 لى العاقلة، واختلفوا يف مقدار الدية الواجبة على قولني السائران كالمها بدون قصد فماات، أن هذه جناية خطأ، وجتب الدية عال خالف بينهم أنه لو اصطدم الفارسان  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 لو اصطدم الفارسان فماات وجب على عاقلة كل واحد منهما الدية كاملة 

 واألوزاعي( أبو حنيفة/ مالك/ أمحد/ مجاعة )احلسن بن حي  
 لو اصطدم الفارسان فماات وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية 

 ان البيت ي/ عثمالشافع
 ]مل يذكره ابن رشد[ كل فارس ابعتبار أنه قاتل لنفسه ولصاحبه؟ إىل  هل ينظر  سبب اخلالف

 األدلة 
مباًحا وهو السي، وسي اآلخر  فعل    إمناهو  و صاحبه،  ألن كل واحد منهما مات من صدمة    ●

 . ديته ضمان ه  فلزم هو احملظور، 
ه وفعل صاحبه، فهو قاتل لنفسه  ألن كل واحد من الفارسني مات من فعل نفس  *

 . ، وفعل نفسه هدر، وفعل غيه مضمونولصاحبه 

 الراجح 
، وأما فعله يف نفسه فغي واضح، واألصل أن سيه يف طريقه مباح، ولو أن أحد الفارسني مات  كاماًل القول األول: )على كل عاقلة دية كاملة(، ألن القتل حصل من كل واحد منهما  

 ال يقال: إنه يضمن نصف ديته؛ ألن اآلخر قُتل من فعل نفسه وفعل صاحبه، وإمنا على الصادم دية كاملة دونه صاحبه، فإنه 

 مثرة اخلالف 
(  100)إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد منهما على عاقلة اآلخر  

 ( من اإلبل 50عاقلة كل واحد منها على اآلخر ) فعلىإذا اصطدم فارسان فماات،  ابلقيمة سقطا  ان ، وقيمة فرس كل واحد منهما يف مال اآلخر، وإذا تساوى الفرسمن اإلبل 

 مراجع املسألة 
، بغية  (5/326(، تفسي القرطيب )9/191(، املغن )8/147(، املهذب )8/147(، االستذكار )6/243(، التاج واإلكليل )135(، خمتصر القدوري )ص2/741بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9409املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 الضمان يف خطأ الطبيب  ( 52املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ط/  ]د/ ن/ جه/ ق  ب ومل يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن(: )من تطب  ألنه متعد  ، وقد قال   ؛ خالف أن الرجل إذا مل يكن من أهل الطب وأخطأ يف التطبيب أنه ضامن من ماله ال

 واخلالف على قولني   ،يضمن؟ ، هل لكن جنت يده خطأً ، ، واختلفوا يف خطأ الطبيب الذي هو من أهل الطبسنه األلباين[هق/ كم/ وح 

 األقوال ونسبتها 
 يضمن الطبيب اخلطأ يف جنايته على املريض 

 اجلمهور
 )ال( يضمن الطبيب اخلطأ يف جنايته على املريض 

 رواية( ) مالك 
  مفهوم حديث: )من تطبب ومل يُعلم منه الطب قبل ذلك ...( فهم يف اختال سبب اخلالف

 األدلة 
 فهو يف معىن اجلاين خطًأ. ألن الطبيب إذا أخطأ   *
 وألن اإلتالف ال خيتلف ضمانه ابلعمد واخلطأ.  ●

، فمفهومه: إن ُعلم  )من تطبب ومل يُعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن( :  قوله    ●
 يس بضامن. منه قبل ذلك الطب فهو ل 

 الراجح 
وقال ابن    أمجعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية،: -رمحه هللا-قال: ال نعلم فيه خالفا، وقد قال ابن رشد  -رمحه هللا-القول األول: )يضمن الطبيب اخلطأ(، حىت إن ابن قدامة 

 يف املسألة ضعيف املنذر: هذا قول كل من حفظنا عنه من أهل العلم، فالقول قوي جدا، واخلالف  

 مثرة اخلالف 
عاقلته الدية )على  على فعليه أو  -مثاًل - احلشفة يف اخلتان احلاذق لو قطع الطبيب 

 خالف بينهم( 
فال دية  احلاذق لو قطع الطبيب احلشفة يف اخلتان أو مات املريض بسبب خطأ الطبيب 

 عليه، ويكون هدرا 

 مراجع املسألة 
(، بغية  7/446(، اإلشراف على مذاهب العلماء ) 5/110(، املبدع )9/197(، حتفة احملتاج )5/431(، التاج واإلكليل )9/348البيان والتحصيل )(، 2/741بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 12/329(، عون املعبود ) 15/9411املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 ؟من يدفع الدية يف خطأ الطبيب ( 53املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ن الدية تكون من ماله، وعليه العقوبة ابلضرب والسجن من اإلمام، واختلفوا إذا كان من  أال خالف أن الطبيب إذا مل يكن من أهل الطب فأخطأ يف تطبيبه فأتلف نفًسا أو عضوا، 

 واخلالف على قولني  ، فمن الذي يدفع الدية؟ ،فأتلف نفًسا أو عضًوا  بناية يده أهل الطب فأخطأ

 ونسبتها  األقوال
 دية خطأ الطبيب على العاقلة 

 اجلمهور
 دية خطأ الطبيب من مال الطبيب 

 عمر بن عبد العزيز  / املالكية )قول(
 كونه خطأ أو عمدا  وصف فعل الطبيب الذي أدى إىل اجلناية بنيتردد  سبب اخلالف

 األدلة 
د الفعل الذي أدى إىل اجلناية، فهو أشبه بناية العمد، وال تتحمل  ألن الطبيب تعم    ●  . جناية خطأ، وجناية اخلطأ تتحملها العاقلة يف األصل  ألن جناية الطبيب ●

 العاقلة الفعل العمد الذي أدى إىل اجلناية. 

 الراجح 
الناس عن التطبيب، وكان فيه مشقة   فهو مل يتعمد اجلناية، ولو حتمل كل طبيب خطأه يف التطبيب لعزف -وإن تعمد الفعل-ألنه  ؛( دية خطأ الطبيب على العاقلةالقول األول: ) 

 على عامة املرضى 

 مثرة اخلالف 
(  100فمات املريض، فإن العاقلة تدفع ) -مثال-لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية  

 من اإلبل 
لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية مثال فمات املريض، فإن الطبيب يدفع من ماله  

 ( من اإلبل 100)

 مراجع املسألة 
(، بغية  166/ 4(، أسىن املطالب )5/110(، املبدع ) 9/197(، حتفة احملتاج )8/82)(، االستذكار 4/540(، املدونة )2/251(، املقدمات املمهدات ) 2/742ة اجملتهد وهناية املقتصد ) ايبد

 (15/9412املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 الكفارة يف قتل العمد  ( 54املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

قتل العبد؛ ألنه مال  ب هبا يف قتل العبد خطأ، خالفا ملالك الذي قال بعدم وجوب الكفارة و وذهب اجلمهور إىل وج ، خطأً ر خالف بني الفقهاء يف وجوب الكفارة يف قتل احل ( )ال
، [92]النساء:   َّنث مث زث رث يت ىت ...ين ىن من خن حن جن يمُّ، والكفارة املنصوص عليها هي كما يف قوله تعاىل: فأشبه إتالف سائر األموال مقوَّم

 واخلالف على قولني   ،الكفارة يف قتل العمد؟  ب جتواختلفوا هل 

 األقوال ونسبتها 
 )ال( جتب الكفارة يف قتل العمد

 أبو حنيفة/ مالك/ أمحد
 جتب الكفارة يف قتل العمد 

 الشافعي 
   وأثر واثلة  َّ... خن حن جن يمُّظاهر تعارض قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

 يت ىت ...ين ىن من خن حن جن يمُّتعاىل:    له قو   ● 

 ىل  مل يك ىك ...نث  مث  زث  رث

قتل    ،[93،  92]النساء:    َّام يل  يف  الكفارة  ذكرت  فقد 
أنه ال   اآلخرة، ومفهومه  العمد يف  قتل  اآلية عقوبة  اخلطأ، وذكرت 

 كفارة فيه؛ لعظم اجلرم. 

ال  * وأكرب    أعظم إمثاألنه    ؛عمد إذا كانت الكفارة واجبة يف قتل اخلطأ، فمن األوىل واألحرى وجوهبا يف قتل 
 .جرما، وحاجته إىل تكفي ذنبه أعظم

النيب  قال: )  حديث واثلة بن األسقع    ● لنا، قد  أتينا  : اعتقوا عنه    فقال   ، وجب ابلقتلأَ   بصاحب 
]د/ وضعفه    ويف رواية: )قد استوجب النار ابلقتل(  ، (رقبة، يعتق هللا تعاىل بكل عضو منها عضوا منه من النار 

 ، والظاهر أن القتل هنا عمد، لذا قال: قد أوجب ابلقتل. لباين[األ 

 الراجح 
وحيتمل أنه أمرهم    ،عمدوحيتمل أنه كان شبه ، ت النفس ابلقتلفوَّ  : أيعلى أن القتل خطأ، ومساه موجبا    القول األول: )ال جتب الكفارة يف قتل العمد(، وحيمل حديث واثلة 

 ، والدليل إذا انصرف إليه االحتمال بطل به االستدالل، هذا مع ما يف احلديث من ضعف لقاتل ابإلعتاقابإلعتاق تربعا، ولذلك أمر غي ا
 من قتل متعمًدا فعليه القصاص أو الدية حقا ألولياء املقتول، وعليه الكفارة حقا هلل تعاىل   من قتل متعمًدا فعليه القصاص أو الدية، وال كفارة عليه  مثرة اخلالف 

 سألة مراجع امل
(،  425للمروزي )ص(، اختالف الفقهاء 11/622(، البيان )2/328(، شرح منتهى اإلرادات )8/352(، التاج واإلكليل )7/251(، خمتصر القدوري )2/742بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9414/ 15بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 حلرام والشهر احلرام تغليظ الدية على من قتل يف البلد ا ( 55املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

أسنان اإلبل يف دية اخلطأ والعمد، وقد اختلفوا هل تغلظ الدية  ( يف 26( و)25أمجعوا أنه ال تغلظ الكفارة على من قتل يف البلد احلرام أو الشهر احلرام، وسبق الكالم يف مسألة )
( جذعة،  30( حقة، و) 30قعدة وذي احلجة وحمرم ورجب(، واملقصود بتغليظ الدية أن تؤخذ الدية من اإلبل أثالاث، )على من قتل يف البلد احلرام )مكة( والشهر احلرام )ذي ال 
 خلالف على قولني ، واتضع ف الدية بقدر الثلثخلفة، أو   ( 40و)

 األقوال ونسبتها 
 ال تغلظ الدية ال يف البلد احلرام وال الشهر احلرام 

 أبو حنيفة/ مالك/ ابن أيب ليلى 
 تغلظ الدية يف البلد احلرام والشهر احلرام 

 الشافعي/ أمحد/ القاسم بن حممد/ ابن شهاب 
 ظاهر تعارض عموم أدلة توقيت الديت لفعل الصحابة   سبب اخلالف

 األدلة 

الواردة    * البلد احلرام أو  يف توقيت الديت عموم األدلة  ، فهي مل ختص 
 فعليه الدليل.   الشهر احلرام بدية خاصة، ومن ادعى ختصيصا

فكما    * الصيد،  بضمان  احلرم  واختصاص  احلرم،  تعظيم  على  القياس 
وابلعذاب األليم ملن أراد اإلحلاد به، فكذا ابلقياس  اختص احلرم بذلك،  

 من قتل فيه. 

، كعمر وعثمان وابن عباس  مروي عن غي واحد من الصحابة    الشهر احلرامو   احلرم  تغليظ الدية يف   *
 فعن عمر ،  :  هق/   (رم ابلدية وثلث الدية الشهر احلرام أو هو حمُْ   احلرم أو يف  قضى فيمن قتل يف )أنه[

امرأة يف املوسم فكسر  بفرسه    ئ : )أنه قضى يف الرجل الذي وط، وعن عثمان  وهو منقطع/ وضعفه األلباين[
الدي  عليهضلعا من أضالعها، فماتت، قضى   الدية بثمانية آالف درهم؛ ألهنا يف احلرم، جعلها    ( ة وثلث 

عباس  ]عب[  ابن  عن  على  ]هق[   ، وحنوه  وجب محله  للقياس  خمالف  الصحابة شيء  عن  روي  فإذا   ،
 التوقيف. 

 الراجح 
:  -رمحه هللا-م، قال ابن رشد مل يرد فيه التغليظ، وقد كان ذلك يف البلد احلرا فما وقع من قتل وحكم ابلدية يف عهده   ؛القول األول: )ال تغلظ الدية يف البلد احلرام والشهر احلرام( 

 يف هذا الباب.    وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباسقال ابن املنذر:  . ف للقياس، فيبعد يف الشرع التغليظ يف قتل اخلطأتغليظ الدية خمال

 مثرة اخلالف 
من قتل خطأً يف احلرم أو جرح فعليه الدية اليت تدفع يف غي احلرم، وعند  

 لقصة املدجلي ؛ ظ الدية إذا قتل الرجل ولدهك، إال أنه غل  مالك كذل
وزاد أمحد )املذهب(:  ،أو يف الشهر احلرام، وزاد الشافعي وأمحد )رواية(: لو قتل ذا رحم حمرم  من قتل يف احلرم

 ها يزاد فيها مثل ثلث(: وأمحد ، وعند )القاسم وابن شهاب)الشافعي(  ظ الدية أثالاث تغل  ، قتل وهو حُمْرمأو 

 مراجع املسألة 
(،  8/381املغن ) (، 7/395اإلشراف على مذاهب العلماء )(، 5/91(، خمتصر اختالف العلماء )4/558(، املدونة )2/666(، النتف يف الفتاوى )2/742بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9416تهد )(، بغية املقتصد شرح بداية اجمل137/ 8(، االستذكار )12/219احلاوي الكبي للماوردي )



 92 

 

 النفوس  ما دونكتاب الدايت في
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 كتاب الديات فيما دون النفوس 
 )القول يف دية األعضاء(
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ا يف كتاب الديات فيما دون النفوس   -رمحه هللا-املسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إمجاع

 
 اتفاق

 .خطأً  عقل واقع يف عمد املوضحة، وما دون املوضحةعلى أن الالعلماء اتفق  -1
 اتفق )اجلمهور( على أنه ليس فيما دون املوضحة خطأ، عقل حمدد. -2
 .مخسا من اإلبل -إذا كانت خطأً - املوضحة يف الواجب مجيع الفقهاء على أن -3
 .ونصف العشر إذا كانت خطأً  ،لة عشر الديةاملنق   يفالواجب ال خالف أن  -4
 .يةا ثلث الد، وأن فيهاملأمومة يقاد من (ال)ال خالف أنه  -5
هر يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأهنا جائفة مىت وقعت يف الظ (ال)ال من جراح الرأس، وأهنا  ،اتفقوا على أن اجلائفة من جراح اجلسد -6

 والبطن.
 .قوليف الع  حديث عمرو بن حزمما ذكر يف اجلراحات والنفوس  يفوكذلك  خطأً   تاألعضاء إذا قطع يف تقدير ديةاألصل  -7
 على أن يف الشفتني الدية كاملة. اجلمهور أمجع -8
 ما خال احلاجبني وثديي الرجل. ،اجلملةيف  مجاعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن يف كل زوج من اإلنسان الدية -9

 الدية. ال خالف عندهم أن يف ذهاب السمع  -10
 .، مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتانذلك  له أن ديتهأمجعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من   -11
 أمجعوا على أن يف األنثيني الدية.  -12
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 الدية.أمجعوا على أن األنف إذا أوعب جدًعا فيه   -13
 الدية كاملة. -الذي يكون به الوطء-أمجعوا على أن يف الذكر الصحيح   -14
 صف الدية.أمجعوا على أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إال ن  -15
 ال خالف أن يف األسنان اليت يف مقدم الفم مخًسا من اإلبل.  -16
 النفس.اتفقوا على أن دية املرأة نصف دية الرجل يف   -17
 ال خالف أن دية اخلطأ إذا جاوزت الثلث على العاقلة.  -18
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 )املسائل املختلف فيها( 
 سألة عنوان امل  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 دية ذكر العني واخلصي  69 مقدار الدية فيما دون املوضحة  56
 واليد الشالءدية لسان األخرس   70 موضع املوضحة من الرأس  57
 دية عي األعور  71 هل تكون املوضحة يف اجلسد؟ 58
  ذهب بصرها مع بقاء العييتدية اجلناية على العي ال 72 الواجب يف اهلامشة خطأ  59
 مقدار الدية إذا فقأ األعور عي الصحيح  73 يف املنقَّلة عمداود  الق 60
 األصابع وأانملها دية   74 القود يف اهلامشة واملأمومة عمدا 61
 دية الرتقوة والضلع  75 الواجب يف اجلائفة اليت تقع يف غري الظهر والبطن 62
 دية الضرس  76 دية الشفة السفلى  63
 القود يف األعضاء ابلكسر  77 ي؟مىت تكون الدية يف األذن 64
 دية أعضاء املرأة  78 دية احلاجبي 65
 العبيد وقطع أعضائهم دية جراح   79 دية األجفان  66
 مقدار ما حتمله العاقلة يف دية اخلطأ يف اجلراح واألعضاء 80 دية األنثيي  67
  ما جيب يف اجلناية عمدا على اللسان 68
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 املوضحة   ة فيما دونمقدار الدي ( 56املسألة ) 

حترير حمل  
 اخلالف 

  ( املوضحة)تبلغ الغشاء الرقيق بني اللحم والعظم،  (السمحاق، )يف اللحم  تدخل  (املتالمحة) ،اللحم تشق  (لباضعة)ا ،تشق اجللد (ارصةاحل) ،تدمي اجللد (الداميةألعلى: )لالشجاج عشرة يف اللغة والفقه، وترتيبها من األدىن 
اتفق العلماء على أن العقل  ابلرأس والوجه، خبالف اجلراح املختصة بسائر البدن، وقد   والشجاج خمتصة، تصل إىل اجلوف (اجلائفة، )أم الدماغإىل  تصل  (املأمومة ) ، يطي العظم منها (املنقلة) ،هتشم العظم ( مشةااهل) ، العظم تكشف 

 حاق، واخلالف على ثالثة أقوال ، كالسمخطأً  ما دون املوضحة ة وما فوقها، واختلفوا يف مقدار الدية يف جناي عمد املوضحة يف  حمدد

 األقوال ونسبتها 
 جناية ما دون املوضحة حكومة )أرش(يف 

 اجلمهور
 جناية ما دون املوضحة أجرة الطبيبيف 

 الشعيب
 جناية ما دون املوضحة دية حمددة يف 

   بعض الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن اثبت 
 دية حمددة ملا دون املوضحة ]مل يذكره ابن رشد[ نص يف الشجاج فيما دون املوضحة، وحتديد بعض الصحابة   ورودعدم  سبب اخلالف

 األدلة 

بن حزم   )... * حديث عمرو  ثلث  :  اجلائفة  الدية، ويف  ثلث  املأمومة  ويف 
اإلبل، من  عشرة  املنقلة مخس  ويف  اإلبل   الدية،  من  املوضحة مخس  ]ن/    (ويف 

دية  الكون  تدون املوضحة مقدارا معينا من الدية، ففيما ومل يذكر ، ين[وضعفه األلبا
 من الشرع وال قياس يقتضيه. فيها فيقتو ألنه ال تقديرية )حكومة أو أرش(؛ 

ألن اجلناية ضرر على اجملن عليه حتتاج    ●
يتكلف  ما  مبقدار  فيحكم  تطبيب،  إىل 

 اجملن عليه لعالجه. 

 ]ذكره املاوردي يف احلاوي الكبي[.  ما يف املوضحةدية  ق بنصفالسمحايف   قضى عمر وعثمان   ●
 . ]عب[   قضى يف السمحاق أبربع من اإلبل( : )أن عليا  عن جابر ●
اثبت    ● بن  زيد  احلارصة  قال  )يف  درمها:  )   ]عب[،(  مخسون  ويف  وقال:  بعيان،  الباضعة  يف 

 وقول الصحايب حجة. ، ]عب[( مخس  اإلبل، ويف السمحاق أربع، ويف املوضحةاملتالمحة ثالث من 

 الراجح 
  فيما دون املوضحة  على أن أمجع أهل العلم لعدم ورود دليل على التحديد فيها، بعد اتفاقهم على دية املوضحة وما زاد عليها، وقد عدَّ ابن املنذر هذا القول إمجاًعا، فقال:  ؛ جناية ما دون املوضحة حكومة(يف القول األول: )

، كما يف زماننا  رمحه هللا  ، وقد يصار إىل قول الشعيبمةليس من ابب التقدير، وإمنا من ابب احلكو  ، وما جاء عن الصحابة د هذا القول ابالتفاق مث ذكر اخلالف فيهصف ابن رشا، وقد و رشً أ  عند انعدام الرق 

 مثرة اخلالف 

وبه اجلناية،   م ال جناية به، مث يقوَّ  اعبدً تقدير احلكومة: أن يقوَّم اجملن عليه 
والفارق بينهما هو دية اخلطأ، فلو كانت قيمته صحيحا عشرة، وجمني ا عليه  

ديته، وعند اجلمهور ومالك رواية: جتب احلكومة   ُعشر ته تسعة، فتكون حكوم
مة إذا شانت الوجه، ورواية:  ب احلكو جتعلى كل حال، وعند مالك روايت:  

ن ال: ال جيب شيء إذا ملإذا شانت الوجه، ورواية ه نصفالعقل و جيب   وجه تشِّ

لو وقعت جناية خطأ دون املوضحة يقدر 
 فيها أجرة الطبيب لعالجها، وتدفعه العاقلة 

: فيهــا أربعــة مــن : يف السمحاق نصف دية املوضحة، وعنــد زيــد وعلــي عند عمر وعثمان   -
 .اإلبل
 .بعرة( أ3: يف الدامية بعي، والباضعة بعيان، واملتالمحة ) عند زيد -

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد  7/398(، اإلشراف )6/128(، مطالب أويل النهى )5/303(، مغن احملتاج )4/251للدردير )(، الشرح الكبي 7/309(، بدائع الصنائع )6/581(، الدر املختار )2/745بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

(15/9427 ) 
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 املوضحة من الرأس   ضعمو  ( 57املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

، واختلفوا يف  ]د/ ت/ ن/ عب/ ش/ وحسنه الرتمذي وصححه األلباين[  : )يف املوضحة مخس من اإلبل(من قوله   شعيب حلديث عمرو بن   ؛ل مجيع الفقهاء على أن يف املوضحة مخًسا من اإلب
 واألنف، واخلالف على قولني  يف اللحي األسفل واجلبهة واخلدين واللحي األعلى، واختالفهم أس  الر يف   ا تكونموضع املوضحة من الرأس، بعد اتفاقهم على أهن

 األقوال ونسبتها 
 ال تكون املوضحة يف اللحي األسفل واألنف 

 مالك 
 مجيع الرأس مبا يف ذلك أسفل اللحيني واألنف يف تكون املوضحة 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد 
 ]مل يذكره ابن رشد[ دم قرب بعض أجزاء الرأس من الدماغ  هوم الرأس، ولعاختالفهم يف مف سبب اخلالف

 األدلة 

 ألن اللحي األسفل يف حكم العنق. *
لُبعد األنف عن الدماغ، فال يكون من الرأس، وألن األنف ليس بعظم خبالف بقية الرأس،   ●

 اجلبهة والرأس.وليس يف اللحي األسفل واألنف خطورة على الدماغ كما يف 

ــه مـــن الـــرأس،  األســـفل اللحـــي ألن ● ــه، والوجـ لـــذا جيـــب غســـل األنـــف و واألنـــف مـــن الوجـ
 َّىم ممُّقولــــه تعــــاىل: بيف الوجــــه،  نداخــــال فهمــــاواللحــــي الســــفلى يف الوضــــوء، 

 [.6املائدة:  ]

 ن الوجه أهنما ميف الوضوء ابعتبار  األسفل عي، لذا وجب غسل األنف واللحي دخل فيه األنف واللحي األسفل، فكله من الوجه يف العرف الشر يمجيع الرأس( و يف  القول الثاين: )املوضحة   الراجح 
 من اإلبل  مخس أنفه أو أسفل حليه ففيه   يف لو شجَّ إنسان آخر  أنفه أو أسفل حليه فأابن اللحم ففيه احلكومة  يف لو شجَّ إنسان آخر  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، مطالب أويل النهى  9/263(، روضة الطالبني )8/37(، االستذكار )4/256(، الشرح الكبي للدردير )6/580(، الدر املختار )188خمتصر القدوري )ص(، 2/746بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9443بداية اجملتهد )(، بغية املقتصد شرح 6/95)
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 هل تكون املوضحة يف اجلسد؟ ( 58املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
كاالعتداء على اليد  -ربز عظامه تتكون يف الرأس، وهي من الشجاج، وفيها مخس من اإلبل، واختلفوا هل يسمى االعتداء على بقية اجلسم الذي  لماء أن املوضحة ال خالف بني الع 

 خالف على قولني ، موضحة؟  -مثال 

 األقوال ونسبتها 
 املوضحة يف الرأس دون اجلسد

 اجلمهور
 لرأس ويف اجلسداملوضحة تكون يف ا

 الليث/ األوزاعي/ عمر  
 ]مل يذكره ابن رشد[ االختالف يف ثبوت األثر عن عمر  سبب اخلالف

 األدلة 

ألن الشني يف الرأس والوجه أكثر وأخطر منه يف سائر البدن، فال تكون    ●
 املوضحة إال يف الرأس. 

 . املوضحةألن سائر الشجاج خمتص ة ابلوجه، فتقاس عليها  ●

وال أبو    يف اجلراح اليت مل يقض فيها النيب      ضى عمر بن اخلطاب: )ق قال  عن ابن عباس    *
ففي    ، أن كل عظم له نذر مسمى  ، فقضى يف املوضحة اليت يف جسد اإلنسان وليست يف رأسه  ، بكر

كن يف  يما مل    ،شر نذرهاة يف اليد فنصف عُ فإذا كانت املوضح  ،شر نذره ما كانموضحته نصف عُ 
 . هني، وكالمها ضعيف[ وروي من وج]عب/ سط/    ...(  األصابع

 الراجح 
  .يف هذا الباب شيء  أيب بكر وعمرالقول األول: )املوضحة يف الرأس(، ومستند القول الثاين الذي استند إليه أصحاب القول قال عنه ابن املنذر يف "اإلشراف": ال يثبت عن  

 مة من ابب التقدير، وإمنا من ابب احلكو  يكن وعلى فرض صحته فإنه مل

 ، وفيها حكومة ا اجلناية على اجلسد تسمى جراح مثرة اخلالف 
إذا كانـت نـب، وفيهـا األرش إذا كشـفت العظـم، وقـال األوزاعـي: الليث: تكون املوضـحة يف اجلَ   عند  -

أنــه قــال: يف موضــحة   يف اجلســد كانــت علــى النصــف مــن ديتهــا يف الوجــه والــرأس. وروي عــن عمــر
 .شر دية األصبعففيها نصف عُ مثال فإن كانت يف األصبع ، وشر دية ذلك العضاجلسد نصف عُ 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  6/51القناع )(، كشاف 9/265(، روضة الطالبني )8/62(، االستذكار )5/109(، خمتصر اختالف العلماء )6/580(، الدر املختار )2/746بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 7/403(، اإلشراف )15/9448شرح بداية اجملتهد )
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 الواجب يف اهلامشة خطأ  ( 59املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
مباشرة بعدها )اهلامشة(، مث أتيت )املنقلة(، واملنقلة  ( من اإلبل، مث أييت  5صل إىل )املوضحة( اليت فيها )تشجاج إىل أن   ا عدةلدامية(، وبعدهابأوال )  بتدأ تصاعدي ي يف ترتيب الشجاج  

 خطًأ على قولني دها فيها نص يف مقدار الدية، واختلفوا يف مقدار دية اهلامشة  وما بع

 األقوال ونسبتها 
 يف اهلامشة خطأً ُعشر الدية 

 زيد بن اثبت  /اجلمهور
 (املذهب-القاسميف اهلامشة خطأ الواجب يف املنقلة. مالك )قول ابن  -
 ليس يف اهلامشة خطأ توقيت. مالك )قول( -

 ]مل يذكره ابن رشد[وثبوته  االختالف يف حجية األثر عن زيد بن اثبت  سبب اخلالف

 األدلة 

، ]عــب/ وإســناده صــحيح[  أنه قال: )يف اهلامشة عشـر مـن اإلبـل( روي عن زيد بن اثبت   *
 .وال خمالف له من الصحابة 

 خطرًا منها، فهي هتشيم العظم. ( من اإلبل، واهلامشة أشد  5ألن املوضحة فيها ) ●

اهلامشــة ال تكــون إال يف الــرأس، وال تســمى هامشــة الــرأس إال منقلــة، فمــا مــن هامشــة إال  ●
 وتعود منقلة.

 يدل على أن يف اهلامشة حكومة، إذ ال سنة فيها وال إمجاع. النظر ●

 الراجح 
)اهلامشة هي املنقلة(    قول: -رمحه هللا-، وقد وصف ابن رشد رير الدية للهامشة ، وهذا يكفي يف تق القول األول: )يف اهلامشة خطأً ُعشر الدية(، وقد ثبت ذلك من أثر زيد بن اثبت  

 شاذ  أبنه 

 .( من اإلبل كما يف املنقلة15عند مالك: أن يف اهلامشة ) - ( من اإلبل 10) هاإذا وقعت جناية اهلامشة فيجب في مثرة اخلالف 
 .)رواية(: أن يف اهلامشة حكومة هوعن -

 مراجع املسألة 
(، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 131/ 6(، مطالب أويل النهى )5/302احملتاج )(، مغن 4/270(، الشرح الكبي للدردير )6/581(، الدر املختار )2/746د وهناية املقتصد ) اجملتهبداية 

 ( 15/9456(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/59)
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 القود يف املنقَّلة عمدا ( 60املسألة ) 

 الف حمل اخلحترير  
( من اإلبل، واختلفوا هل يف  15ُعشر الدية ونصف الُعشر، أي: ) ايف خطئه  -جبيةإىل وهي اليت تنقل العظم وتكسره وحتو له من موضع إىل موضع وحيتاج -أن يف املنقَّلة   ال خالف

 خالف على قولني ،لة قود؟ عمد املنق  

 األقوال ونسبتها 
 ليس يف عمد املنقلة قود )قصاص( 

 هورماجل
 املنقلة قود يف عمد 

 عبد هللا بن الزبي 
 ]مل يذكره ابن رشد[ االختالف يف ثبوت األثر عن ابن الزبي  سبب اخلالف

 األدلة 
(  15)  ا وخطئه  ايف عمدهكان  لذا  و لة خموف منه تلف النفس عند القصاص،  ألن القود يف املنق    *

 . ]ن/ وضعفه األلباين[ ( اإلبلعشرة من  ويف املنقلة مخس : )   حلديث عمرو بن حزم من اإلبل،
عجب الناس أو  أن ابن الزبي أقاد من منقلة، قال: فأُ عن عمرو بن دينار: )  ●

 . ]ش/ إسناده صحيح[  (جعل الناس يتعجبون 

 الراجح 
بفتوى، أي: أقاد يف   ت الرب على أهنا حادثة عني وليسبن عبد فحمله ا  القول األول: )ليس يف عمد املنقلة قود(، وقد حكاه بعض العلماء إمجاعا، وأما ما ذكر عن ابن الزبي  

 حادثة حمددة مل خيش فيها تلف النفس، أما ابن املنذر فقال: مل يثبت أن ابن الزبي أقاد من املنقلة 

 ( من اإلبل للمجن عليه 15لو وقعت جناية عمد منقلة فيجب أن يدفع ) مثرة اخلالف 
جملن عليه عن  ن عفا امن اجلاين، وإلو وقعت جناية عمد منقلة فيقتص 
 ( من اإلبل 15القصاص فله )

 مراجع املسألة 
(، اإلشراف على مذاهب العلماء  280/ 3(، شرح منتهى اإلرادات )2/160(، فتح الوهاب ) 13/474(، النوادر والزيدات )6/582(، الدر املختار )2/747بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9458/ 15بداية اجملتهد ) (، بغية املقتصد شرح 8/100(، االستذكار )7/405)
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 القود يف اهلامشة واملأمومة عمدا ( 61املسألة ) 
 واخلالف على قولني   ،( عن الواجب يف اهلامشة خطًأ، واختلفوا هنا هل جيب يف اهلامشة واملأمومة عمدا قود؟ 59سبق الكالم يف مسألة ) حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 واملأمومة عمدا قود )قصاص( يف اهلامشة س  لي

 اجلمهور
 يف اهلامشة واملأمومة عمدا القصاص  يجير 

 ابن الزبي  ذهبم قياس 
 ]مل يذكره ابن رشد[ االختالف يف ثبوت األثر عن ابن الزبي وقياس األحرى واألوىل عليه.   سبب اخلالف

 األدلة 

متعذر،    ● اهلامشة  يف  القود  يؤمن  ألن  احلفال  املماثلة إذ    يف،فيه  استيفاء  يف    جتب 
 القصاص. 

، ومن ابب أوىل أن يُقاد  ]ش/ إسناده صحيح[   )أنه أقاد من منقلة(  ثبت عن ابن الزبي  ●
 من املأمومة.   من اهلامشة اليت هي أدىن

عن أيب بكر بن حفص قال: )رأيت ابن الزبي أقاد من مأمومة، قال: فرأيتهما ميشيان    ●
 . [ إسناده ضعيف  /ش ]  مأمومني مجيًعا(

 الراجح 
أما  و   .: ال خالف أنه ال يُقاد من املأمومة -رمحه هللا -، وقد قال ابن رشد القول األول: )ليس يف اهلامشة عمدا قود(، وقد سبق يف املسألة السابقة اجلواب عما ثبت عن ابن الزبي  

 ضعيف فاألثر املنقول يف القود يف املأمومة عن ابن الزبي 

 ف مثرة اخلال
  ا( من اإلبل، وعند مالك )رواية(: فيه10) وجب فيها إذا وقعت جناية عمدا هامشة 

 ( من اإلبل 15)
من اجلاين، وإن عفا اجملن عليه عن القصاص فله   ص  قتُ اإذا وقعت جناية عمدا هامشة 

 ( من اإلبل 10)

 مراجع املسألة 
(، االستذكار  7/405(، اإلشراف على مذاهب العلماء )8/323املغن ) (،8/459(، مغن احملتاج )4/563، املدونة ) (6/582(، الدر املختار )2/747بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9460املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغية 8/100)
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 الواجب يف اجلائفة اليت تقع يف غري الظهر والبطن ( 62املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

من جراح اجلسد، ال من جراح الرأس، وأنه ال يُقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، واختلفوا هل تسمى جائفة إذا  أهنا   -الظهر فتصل إىل اجلوفوهي اليت خترق البطن أو -اتفقوا على أن اجلائفة 
 واخلالف على قولني   ،تفاقهم أنه ال قصاص فيها ا مع ، ؟فوصل الطعن إىل جوف العضو أو صدره ه أو رقبته يدأو    جنبهنفذت إىل جتويف غي الظهر والبطن، كما لو طعنه يف 

 وال ونسبتها األق
 فهي جائفة  من األعضاء  كل جائفة تصل إىل جتويف عضو

 )على خالف يف حتديد األعضاء(  الشافعي/ أمحد/ ابن املسيب أبو حنيفة/
 ختتص اجلائفة بطعن الظهر والبطن 

 الزهري  ابن شهاب  /مالك 
 ]مل يذكره ابن رشد[مما وقع يف غي املوضعني  ن جائفة الظهر والبطسائر األعضاء على  اختالفهم يف قياس  سبب اخلالف

 األدلة 
قياس غي جائفة الظهر والبطن على جائفة الظهر والبطن املنصوص عليها، ويف حديث عمرو    *

 . فجلو إىل هو وصوله بينهما واجلامع ،  ]ن/ وضعفه األلباين[   : )ويف اجلائفة ثلث الدية(  بن حزم
  تقدير الدية و ال يسوغ، ألن سنده االجتهاد من غي توقيف،    يف هذا البابقياس  ال ألن    *

 به.   ون سنة أو إمجاع، وال جيوز أن يشرع للناس ابلرأي ويُلزمبإال    كونال ي
 من أي موضع كان  يه ل سم اجلائفة من اجلوف، فيلحق هبا كل ما يصل إفا ؛ (بوصول الطعن إىل اجلوف اجلائفة كون : )تولالقول األ الراجح 

 مثرة اخلالف 

بني وما بني األنثيني والدبر، وزاد الشافعية واحلنابلة: احللق، وجيب  نْ تكون اجلائفة يف الصدر واجلَ 
ظاهر ما  إال أن   ؛ ألنه ال جوف هلماعند اجلميع، وال تثبت يف اليد والرجل فيها كلها ثلث الدية
 الرجل، وهللا أعلمعن سعيد: ثبوهتا يف كل عضو حىت اليد و  يحك

 إذا طعن آخر يف صدره أو يده ووصل إىل جتويف ذلك العضو ففيه حكومة يقدرها اإلمام 

 مراجع املسألة 
(،  2/859(، املوطأ )6/54(، كشاف القناع )7/323(، هناية احملتاج )4/270حاشية الدسوقي ) (، 6/554حاشية ابن عابدين ) ،(7/296(، بدائع الصنائع )2/747بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9462اية اجملتهد )(، بغية املقتصد شرح بد8/99االستذكار )
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 دية الشفة السفلى  ( 63املسألة ) 
 واخلالف على قولني   ،سفلى كم فيها من الدية؟ الشفة العليا لوحدها نصف الدية، واختلفوا يف اجلناية على الشفة ال يفأمجعوا على أن دية اجلناية على الشفتني معا دية كاملة، وأن   حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 الشفة السفلى نصف الدية  يف

 اجلمهور
 الدية  ا الشفة السفلى ثلث يف

 الزهري/ ابن املسيب / زيد بن اثبت 
 ]مل يذكره ابن رشد[  من منفعة اآلخر   ين أكثرظاهر معارضة األصل من أن كل عضوين يف بدن اإلنسان فيهما الدية مع النظر يف أن منفعة أحد العضو  سبب اخلالف

 األدلة 

دية، ويف الواحد منهما نصف الدية،  الألن كل شيء يف بدن اإلنسان منه اثنان ففيه    *
إذا استوعب جدعا  األنف  : )يف النفس مائة من اإلبل، ويف    حلديث عمرو بن حزم

]طأ/    الرجل مخسون، ...(مائة من اإلبل، ... ويف العني مخسون، ويف اليد مخسون، ويف  

 . وقال ابن عبد الرب: يستغىن بشهرته عن إسناده[   /ش/ قال احلاكم: يشهد له ابلصحة 

والشراب، وخيرج منها حرف ال خيرج من غيها وهو    ألن الشفة السفلى حتبس الطعام  *
 . وحركتها واملنفعة هبا أعظم من حركة الشفة العليا ،الفاء 

 الراجح 
، ال سيما وأن من األعضاء ما تتفاضل فيها املنافع، ومل يفرق الشارع بينها، كما  فهذا األصل، واخلروج عنه حيتاج إىل دليل، وال دليل  ؛ لدية(الشفة السفلى نصف االقول األول: )دية 

 األعضاء من الشارع على سائر ، مع أن منفعة اإلهبام أعظم، وهذا كالتنبيه ]خ[ اإلهبام و  )هذه وهذه سواء( يعن اخلنصر   من قوله   يف دية األصابع

 وثلثا بعي  ا( بعيً 66)  امن جىن على شفة آخر السفلى ففيه ( من اإلبل 50)  امن جىن على شفة آخر السفلى ففيه مثرة اخلالف 
 ثلث الدية   اففيه عليا ن جىن على الشفة الإو 

 مراجع املسألة 
(، التمهيد 6/118(،مطالب أويل النهى )8/466(، حتفة احملتاج ) 7/415(، اإلشراف ) 4/273للدردير )الشرح الكبي  (، 6/577(، الدر املختار )2/748بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 12/226(، فتح الباري )15/9480(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )17/338)
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 مىت تكون الدية يف األذني؟ ( 64املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، وأن اجلناية بقطع األذنني مع  ]هق/ وسنده ضعيف[   : )ويف السمع الدية مائة من اإلبل(: قال  حلديث معاذ  ؛تذهب السمع فيها الدية كاملة ناية اليت  ال خالف عندهم أن اجل

 واخلالف على قولني  ،ذهاب السمع فيه الدية، واختلفوا يف قطع األذنني مع بقاء السمع، ما الواجب فيه؟ 

 األقوال ونسبتها 
 األذن مع بقاء السمع الدية  قطع يف 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/ أمحد/ الثوري/ الليث 
 قطع األذن مع بقاء السمع حكومة يف 

 مالك )مشهور( 
 ]مل يذكره ابن رشد[واالختالف يف صحتها   اختالف اآلاثر عن الصحابة   سبب اخلالف

 األدلة 

]عب/    صلت نصف الدية(ذا استؤ األذن إعن طاووس: )أن عمر بن اخلطاب قضى يف    *

 . وإسناده صحيح[ 
 . ]عب/ وإسناده صحيح[   ا النصف، يعن نصف الدية(: )يف األذن إذً   يقال عل *
اثبت    قضاء الصحابة  ف ،  ]ش[  قال: )إذا اصطلمت األذن ففيها ديتها(  عن زيد    *

 يف دية قطع األذن. 

عشرة من اإلبل، وقال:    : )أنه قضى يف األذن خبمس ما روي عن أيب بكر الصديق    *
]سط/ قال ابن املنذر: ليس بثابت   (الشعرو  غيبها العمامةت وال ينقص  ا هو شني ال يضر مسعا،  إمن

 . عنه[ 
مجال    ● فيهما  وال  بدوهنما،  حاصل  السمع  ألن  مقصودة،  منفعة  األذن  يف  ليس  ألنه 

 العمامة تغطيهما. ظاهر، فإن 

 الراجح 
لرأس، فضال عن عدم  ل، واألذن من مجال الوجه خصوصا ملن ألبستهم ال تشمل غطاء   لثبوت ذلك عن مجع من الصحابة  ؛ ة ولو بقي السمع(القول األول: )قطع األذن فيه الدي 

 تغطية الرأس يف منزل اإلنسان وخلواته 

 مثرة اخلالف 

 .( من اإلبل50فعليه ) واحدة لو قطع أذانً  -
 .( من اإلبل100لو قطع ثنتني فعليه ) -
 .( من اإلبل200ثنتني وذهب السمع أيضا فعليه )ال لو قطع -

 .يقدرها اإلمام حكومةف أو أذنني مع بقاء السمع لو قطع أذانً  -
 .( من اإلبل100لو قطع أذان أو أذنني مع ذهاب السمع ففيه دية كاملة ) -

 املسألة مراجع  
(، حتفة  13/203(، األوسط )4/563(، املدونة )4/272(، الشرح الكبي للدردير )5/124اختالف العلماء )(، خمتصر 187(، خمتصر القدوري )ص2/749بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9483(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/312(، شرح منتهى اإلرادات )8/465احملتاج )
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 دية احلاجبي ( 65املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ا، ومثله االعتداء على بقية الشعر، كشعر الرأس واللحية وأهداب )أشفار( العينني إذا أفسد املنبت، أما إذا مل يفسد  مني، وقد اختلفوا يف مقدار ديتهاحلاجبان: الشعر الذي فوق العين

 احلاجبني على قولني ير، واخلالف يف دية تعز املنبت ففيه ال

 األقوال ونسبتها 
 دية احلاجبني حكومة 
 مالك/ الشافعي 

 كاملة   الدية دية احلاجبني 
 أبو حنيفة/ أمحد 

 ]مل يذكره ابن رشد[ والنظر إىل مصلحة العضو  ، ف يف الديت يظاهر معارضة األثر أن لكل عضوين يف البدن الدية، مع النظر ألصل التوق سبب اخلالف

 األدلة 

السماع  قبلف، فما مل يثبت من يتقدير الدية، وإمنا طريقه التوقيف للقياس ألنه ال جمال    *
 ية، فاألصل فيه حكومة.أن فيه د

لقة.ضروري   يكون، وال فعل بني ِّ ألن احلواجب ليست أعضاء هلا منفعة  *   للخِّ

 .]عب[  قال: )يف كل اثنني من اإلنسان الدية( أثر ابن مسعود  *
تشــبيه اجلنايــة علــى احلــاجبني مبــا أمجعــوا عليــه مــن اجلنايــة علــى األعضــاء املثنــاة الــيت فيهــا  *

 املة، كاجلناية على األذنني مع ذهاب السمع والعينني.الدية ك

 الراجح 
  عاىل شيًئادية، وال شك أن للحاجبني فائدة، فما خلق هللا تيهما الملا تقرر من قاعدة: أن كل شيء يف اإلنسان منه اثنان، إذا ذهبا فف ؛كاملة(   الديةالقول الثاين: )دية احلاجبني 

 أشعة الشمسالعرق و الغبار و العينني من ، ومنها منع  مال خلق صورة اإلنسان ك  هالإلنسان إال وله فائدة، وأقل  

 مثرة اخلالف 
ابعتبار اجلناية على العبد    الديةواحد تقدر  بحاجيب إنسان أو حاجمن جىن على 

 ا عليه صحيحا وجمني  
( من اإلبل، وإن ذهب أحدمها ففيه  100من جىن على حاجيب إنسان فذهبا فعليه ) 

 اإلبل ( من 50)

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد  6/37(، كشاف القناع )11/519(، البيان يف مذهب الشافعي )111السالك )ص(، إرشاد 187(، خمتصر القدوري )ص2/749بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(15/9487 ) 
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 دية األجفان  ( 66املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
( من اإلبل، واختلفوا يف دية أجفان العينني، واخلالف  100( أجفان، وقد أمجعوا على أن دية العينني )4وعددها ) ، به العني من األعلى واألسفللد الذي يسرت األجفان: هي اجل 

 على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 
 دية كل جفن ربع الدية 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد 
 يف األعليني ثلثا الدية يف اجلفنني األسفلني ثلث الدية، و 

 الشعيب 
 األجفان حكومة دية يف 

 مالك 
 ]مل يذكره ابن رشد[ حتديد الدية على السماع  ، ومعارضته للتوقف يفقياس دية اجلفن على دية العني، والنظر ملنفعة اجلفن سبب اخلالف

 األدلة 

على    * اجلناية  فكانت  األجفان،  بدون  للعني  بقاء  ال  ألنه 
املتفق  اجلفن كاجلناية   العني  الدية، وتقدير  على  على  فيها  أن 

 ( أجفان يف اإلنسان. 4ألن عددها ) ؛ الدية ابلربع لكل جفن

اجلفنني    ● منفعة  من  أعظم  األعليني  اجلفنني  منفعة  ألن 
 األسفلني، فتكون ديتهما أكثر. 

جما  ● ال  طريقه  يف  ل  ألنه  وإمنا  للقياس،  الدية  تقدير 
من  يالتوق  يثبت  مل  فما  دية،  لسا   قبلف،  فيه  أن  ماع 

 فاألصل أن فيه حكومة. 
 قياسا على بقية األعضاء ؛ ألن االعتداء على اجلفن يؤول إىل تلف العني، فهو يف احملصلة اعتداء على العني، واألوىل تقديره بدية حمددة  ؛القول األول: )دية كل جفن ربع الدية(  الراجح 

 مثرة اخلالف 

بل، ومن اعتدى  ( من اإل25من اعتدى على جفن فعليه )
(  4( من اإلبل، واالعتداء على )75ه )( أجفان فعلي3على )

 ( من اإلبل 100)أجفان فيه  

( درهم،  4000من اعتدى على اجلفنني األسفلني فعليه )
 ( درهم8000ومن اعتدى على اجلفنني األعليني فعليه )

  واجبمن اعتدى على جفن أو أكثر يقدر القاضي ال 
 به   جناية ال  اعبدً  مث   رئتناية قد با به اجل عبدً  هابعتبار 

 مراجع املسألة 
(، شرح منتهى اإلرادات 5/333(، مغن احملتاج ) 4/277(، الشرح الكبي للدردير )7/411(، اإلشراف )164(، طلبة الطلبة )ص6/576(، الدر املختار )2/749املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 ( 15/9489) (، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد3/316)
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 دية األنثيي  ( 67املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

عليه دية كاملة،  كليهما فن، وأمجعوا على أن من اعتدى على األنثيني  الدى الذكر، وقد أمجعوا على أن من اعتدى على األنثيني والذكر معا، فعليه ديتأو اخلصيتان األنثيان: البيضان  
 واخلالف على قولني  ، ة ما ديته؟ واختلفوا فيمن جىن على بيضة واحد

 األقوال ونسبتها 
 بيضة واحدة فعليه نصف الدية من جىن على 

 اجلمهور
 من جىن على البيضة اليسرى فعليه ثلثا الدية، ومن جىن على البيضة اليمىن فعليه ثلث الدية 

 سعيد بن املسيب 
 ابن رشد[ذكره ]مل يالنظر يف اختالف منفعة البيضة اليسرى عن اليمىن  سبب اخلالف

 األدلة 

 . ]عب[  اإلنسان الدية(: )يف كل اثنني من أثر ابن مسعود   ●
ألن االعتداء على البيضتني فيه الدية كاملة ابإلمجاع، فيكون االعتداء على أحدمها    ●

 فيه نصف الدية. 

ألن الولد يكون من البيضة اليسرى، فتكون ديتها أكثر ألن منفعتها أكرب، خبالف البيضة    *
 اليمىن. 

 الراجح 
ملا تقرر من األصل أن كل شيء يف اإلنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما الدية، والتفريق بني البيضة اليمىن واليسرى يف املنفعة حباجة   ؛الدية( القول األول: )دية البيضة الواحدة نصف 

 االعتداء على العضو   يف  نظرال لكن  سل معه لكان األوىل أن يكون فيه دية كاملة لذهاب النسل، إلثبات من أهل االختصاص يف الطب، ولو قلنا جدال أن أحدمها إذا ذهب ذهب الن

( درهم، ومن جىن على البيضة اليمىن فعليه  8000من جىن على البيضة اليسرى فعليه ) ( من اإلبل 50من جىن على البيضة اليسرى أو اليمىن فعليه ) مثرة اخلالف 
 ( درهم 4000)

 (15/9492(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/49(، كشاف القناع )5/315(، مغن احملتاج )4/273(، الشرح الكبي للدردير )6/577املختار )(، الدر 2/750بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  ة مراجع املسأل
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 ما جيب يف اجلناية عمد ا على اللسان ( 68املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
يف   بينهم خالف الدية كاملة، فإن مل يقطع منه ما مينع الكالم ففيه حكومة )على  اكله أو قطع منه ما مينع الكالم، أن فيهية على اللسان )خطًأ( إذا قطع  إىل أن اجلنا ذهب اجلمهور  

 واخلالف على قولني  ، اللسان )عمدا( هل فيه قصاص؟ قطع(، واختلفوا يف طريقة التقدير

 األقوال ونسبتها 
 اللسان عمدا يف قطع ال قصاص 

 )رواية(/ الشافعي )مرجوح( أبو حنيفة/ مالك  
 جيب يف قطع اللسان عمدا القصاص

 (/ الشافعي )املعتمد(/ أمحد/ الليث ظاهر كالمه يف املدونةمالك ) 
 ]مل يذكره ابن رشد[اخلالف يف إمكان القصاص يف اللسان دون حيف  سبب اخلالف

 األدلة 
وال يــــؤمن االعتــــداء يف اواة فيــــه، ط فــــال ميكــــن اعتبــــار املســــألن اللســــان ينقــــبض وينبســــ ●

 القصاص ابلزيدة والنقصان، فيعدل إىل الدية.
 هت متُّألن اللسان لـه حـد ينتهـي إليـه، فيقـتص منـه كـالعينني، وقـد قـال تعـاىل:   ●

 .[45املائدة:  ]  َّجخ مح جح مج حج مث
 أمهية البصر، واللسان عضو مستقل بذاته أمهية النطق، كما أن للعني   القول الثاين: )جيب القصاص( بشرط أمن احليف، فاللسان له الراجح 

 مثرة اخلالف 
من قطع لسان آخر عمدا فعليه الدية كاملة، وال يقتص منه، وعند أيب حنيفة ومالك:  

 كاملة   ه الديةعفا عن القصاص فل من قطع لسان آخر يُقطع لسانه، فإن  الدية على العاقلة، وعند الشافعي: من مال اجلاين 

 املسألة مراجع  
(،  3/265(، الكايف البن قدامة )6/128(، األم )230القوانني الفقهية )ص(، 4/561املدونة )(، 10/212(، فتح القدير )185(، خمتصر القدوري )ص2/750بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9501/ 15بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
  



 110 

 واخلصي ي  دية ذكر العن   ( 69املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

، الدية  )وهو احلشفة(   الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء يف قطع، وقد أمجعوا على أن  أو ُسل تا أو ُرض تا ، مهااحدإ العنني: الذي ال يتأتى منه اجلماع، واخلصي: من قطعت خصيتاه أو  
 والق أكاملة، واختلفوا يف دية ذكر العنني واخلصي، واخلالف على ثالثة 

 األقوال ونسبتها 
 يف ذكر العنني واخلصي الدية كاملة 

 الشافعي   / )يف العن ني فقط( مالك )الراجح( 
 يف ذكر العنني واخلصي حكومة 

 (/ أمحد قول أبو حنيفة/ مالك )
 يف ذكر العنني واخلصي ثلث الدية 
 أمحد )رواية(/ قتادة/ إسحاق 

 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟ي، وهل العلة دائمة أو مؤقتة واخلص  العننيمقدار دية يف  عدم ورود نص حمدد   سبب اخلالف

 األدلة 

 . ]عب[(  جعل للعنني أجل سنة : )أنه لذا ثبت عن عمر  و زول عنه، ت، ورمبا ة مؤقت العنة ألن  ●
، وحنوه عن عبدهللا بن  ]طأ/ ش/ واحلديث مشهور[  : )ويف الذكر الدية(  عموم حديث عمرو بن حزم   ●

 . ]عد/ هق/ وسنده ضعيف[   (طعت احلشفة كر الدية إذا قُ الذ يف و : ): قال عمرو 

مقدَّر    ● ال  واخلصي  العنني  ذكر  ألن 
دية   إجياب  ميكن  وال  النص،  من  فيه 

 كاملة لذهاب منفعته. 

وقد   ● الدية،  وجوب كامل  األصل 
نقص  حملل  الثلث  إىل  منفعة    نقصت 

 العضو. 
 د لقدر الدية  اخلصاء علة دائمة، فيجب فيه احلكومة لعدم النص احملد ِّ  دية كاملة، بينماعلة مؤقتة ميكن عالجها، فتجب فيها ال لعل األوىل التفريق بني العنة واخلصاء، فالعنة  الراجح 

بعض  مثرة 
 اخلالف 

، وإن  ( من اإلبل100النساء ففيه الدية ) بعض  عن ا( )ممتنعً ا معرتضً العنني  ذكر عند مالك: إن كان  -
 . فحكومة  هن  كان عن مجيع

 . ال تفصيل ب الشافعي: جتب الدية يف قطع ذكر العنني واخلصي، د عن -

اجلناية على ذكر العنني واخلصي توجب 
 حكومة 

اجلناية على ذكر العنني واخلصي  
 درهم(  4000توجب )

 مراجع املسألة 
(، اإلنصاف  7/434) (، اإلشراف6/48(، كشاف القناع ) 7/332هناية احملتاج ) (،4/273(، الشرح الكبي للدردير )6/555الدر املختار )حاشية ، (2/750املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 ( 15/9506(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )10/89)
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 دية لسان األخرس واليد الشالء ( 70املسألة ) 
 لني يدين، واختلفوا يف دية اجلناية على لسان األخرس واليد الشالء، واخلالف على قو مجهور العلماء على أن يف اجلناية على اللسان خطًأ الدية، وكذا اجلناية على ال اخلالف حترير حمل  

 األقوال ونسبتها 
 يف لسان األخرس واليد الشالء الدية أو ثلث الدية 

 النخعي  أمحد )رواية(/ قتادة/ 
 لسان األخرس واليد الشالء حكومة يف 

 اجلمهور
 ]مل يذكره ابن رشد[منفعة العضو.   معارضة ظواهر اآلاثر، والنظر لنقص سبب اخلالف

 األدلة 

حزم   ● بن  عمرو  قال    حديث   :)الدية اللسان  )ويف  بن  وأخرب    ]هق[،   :  سعيد 
 ( العقل  السنةأن  املسيب  يف  الدية(  مضت  اللسان  يف  بن  ]هق[  أبن  عن عكرمة  ، وحنوه 

 . ]ش/ هق[   : )يف اللسان الدية كاملة(خالد عن رجل من آل عمر عن النيب  
 ثلث الدية راعى النقص الواقع يف اجلارحة.  :قال من    ●

 أرش مقدر.  ما، وليس فيهما ألنه ال قصاص فيه ●
ألن املقصود ابللسان واليد املنفعة، وال منفعة من لسان األخرس وال اليد الشالء، وال    ● 

 زينة فيهما، فتجب احلكومة. 
]عد/ هق/    الكالم(: )يف اللسان الدية إذا منع  : قال    عبد هللا بن عمروحديث    ●

 ، مفهومه ليس فيه الدية لألخرس. ويف سنده ضعف[

 الراجح 
، ومما يضعف القول اآلخر اختالفهم يف  تاندائم تان د ملقدار الدية، خصوصا أن اخلرس والشلل عللعدم ورود نص حمد ِّ   ؛)جتب احلكومة يف لسان األخرس واليد الشالء( القول الثاين:  

 مقدار الدية 

 مثرة اخلالف 
 .( من اإلبل لكل واحد منهما100عند النخعي: فيه ) -
 ( درهم لكل واحد منهما.4000وقتادة: فيه ثلث الدية ) )رواية(عند أمحد  -

 ه ففيه الدية.تفقدأن ال تفقده اجلناية طعم الذوق، فإن أبقيد الشافعي وأمحد احلكومة:    -
 مالك: بعدم فقد الصوت وإال ففيه الدية. اقيده -

 ملسألة مراجع ا
(، بغية املقتصد شرح  7/420(، اإلشراف )8/467(، حتفة احملتاج )10/89(، اإلنصاف )4/277(، الشرح الكبي للدردير )7/323(، بدائع الصنائع )2/750بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9507بداية اجملتهد )
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 دية عي األعور  ( 71املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

واخلالف   ، فيها؟ عني الصحيح الواحدة نصف الدية، واختلفوا يف عني األعور )الذي له عني واحدة فقط( إذا جن عليها فذهبت وذهب معها اإلبصار، ما الواجب يفم أن  ال خالف بينه
 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 عني األعور دية كاملة  يف

 يز/ ابن عمر مالك/ أمحد/ مجاعة من أهل املدينة/ الليث/ عمر بن عبد العز 
 عني األعور نصف الدية  يف

 أبو حنيفة/ الشافعي/ الثوري 
 معارضة العموم للقياس، ومعارضة القياس للقياس  سبب اخلالف

 األدلة 

لغي األعور   * العينني مجيعا  الواحدة لألعور مبنزلة  العني  من    ها تفويتففي    ، ألن 
 تفويت ملنفعة اإلبصار كاملة. ألعور ا

، ومل  عني األعور: عمر وعثمان وعلي وابن عمر  يف  املة  قضى ابلدية الك  ●
 . يُعرف هلم خمالف من الصحابة  

الدية(، ورواية )ويف العني مخسون من    عموم حديث عمرو بن حزم   * الواحدة نصف  : )ويف العني 
 . ]ن/ قال النسائي: أسند هذا وال يصح[   اإلبل(

 ، إال نصف الدية. واحدةيد   لهمن أنه ليس على من قطع يد  هم قياًسا على إمجاع *
يف العينني دية ونصفها؛ نصفها يوم أن كان صحيحا، والدية بعد   بالزم القول األول أن جي من  أن    ●

 أن صار أعور. 

 الراجح 
إال مقدار   ما حيصل من عين الصحيح من اإلبصار   ، ولذهاب منفعة البصر، فمصيبته أكرب، وألنه حيصل من عني األعورلقضاء الصحابة    ؛القول األول: )دية عني األعور دية كاملة( 

 ه وجبت احلكومة مث لو قطع الذكر كل   ، طعت احلشفة وجبت الديةلو قُ  : ر؛ مثلخَ يلزمهم أيضا يف مسائل أُ   إنهكر من اإليراد فما ُذ أ، و كانت مصيبته أعظم كانت ديته أكثر، فلما  اخلمس
 ( من اإلبل 50) توجب اجلناية على عني األعور   ( من اإلبل 100)   توجب اجلناية على عني األعور   مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، اإلشراف  11/514(، البيان )5/307(، مغن احملتاج )4/272(، الشرح الكبي للدردير )5/121(، خمتصر اختالف العلماء )6/577(، حاشية ابن عابدين )2/751بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9508(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )4/26(، الكايف البن قدامة ) 6/36)ناع (، كشاف الق7/409)
  



 113 

  ذهب بصرها مع بقاء العييتدية اجلناية على العي ال ( 72املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، ماذا جيب  ليما ذهب بصرها مع بقاء ظاهر العني سألى عني آخر ف عجىن  ا لويمدية، واختلفوا ف الال خالف أنه إذا جن على العني وذهبت العني مع بصرها أن لكل عني نصف 

 على ثالثة أقوال واخلالف  ،؟ افيه

 األقوال ونسبتها 
 حكومة  توجباجلناية على البصر مع بقاء العني  

 ( املذهب)أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد  

اجلناية على البصر مع بقاء العني  
 ( دينار 100ُعشر الدية ) توجب

 بت بن اثزيد 

 ثلث الدية  توجباجلناية على البصر مع بقاء العني  
 ن عباس  اب و (/ عمر بن اخلطاب رواية أمحد )

 ]مل يذكره ابن رشد[  تعارض مع أقوال الصحابة  ظاهر الو  ا، ملقدار الدية فيه دعدم ورود نص حمد ِّ  اخلالفسبب 

 األدلة 

م  ● العني  مجال  نفعها   ع لبقاء  الذ  ،ذهاب  األمل  ي  وحملل 
جتب احلكومة، لعدم ورود نص توقيفي يف    ، عليه  جملن  حلَِّق ا

 مقدار الدية، فيكون حكومة. 

اجتهادا،  100)بــــ    ُحد    ● دينار   )
على      زيد  قول  وقد محل الشافعي 

م  ا، أي أنه قو  تً ا ال توقيتقوميً كان  أنه  
بصرها   ذهب  اليت  السليمة  العني 

 هبذا. 

  قال: )قضى رسول هللا    ده  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج  ● 
الساد   القائمة  العني  ملكاهنايف  صحيحةً   : أي)   ة  مكاهنا  يف  ذهب  الباقية  لكن   

 . ]د/ وحسنه األلباين[  (بثلث الدية (إبصارها 
: )يف عني األعور اليت ال يبصر هبا ثلث الدية(، )إذا اسودَّت  روى عمر    ● 

 . ]ذكرها يف اإلشراف[لدية( السنُّ ففيها ثلث الدية(، )يف اليد الشالء ثلث ا
 بني القضاة  ا  خيتلف فيهيتكومة ال احل  والعدول إىل ا إىل حديث عمرو بن شعيب املرجح صحته سندا، وهذا أوىل من ترك التحديداستنادً   ؛ القول الثالث: )جيب ثلث الدية( الراجح 

 مثرة اخلالف 
م كعبد  سليما ومصااب،  إذا جىن على العني مع بقائها يقو  

 من ديته   فع لصاحبها قدُر ما بينهمادويُ 
من جىن على العني مع بقائها فعليه  

 ا ( دينار حتديدً 100)
 ( درهم4000من جىن على العني مع بقائها فعليه )

 مراجع املسألة 
، اإلشراف (6/50، كشاف القناع )(10/88اإلنصاف ) (، 12/297(، احلاوي الكبي )3/334(، املقدمات املمهدات )6/552(، حاشية ابن عابدين )2/752بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9517(/ بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )91/ 8)(، االستذكار 3/312(، شرح منتهى اإلرادات )4/279(، حاشية الدسوقي )7/410)
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 مقدار الدية إذا فقأ األعور عي الصحيح  ( 73املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

عفا عن القود )عند من  ف  حكم القود إذا فقأ األعور عني الصحيح عمًدا، والكالم هنا يف مثرة اخلالف يف تلك املسألة، فإذا فقأ األعور عني الصحيح ( الكالم يف21)سبق يف مسألة 
 ثالثة أقوالخالف على ، الدية الواجبة؟هي  الدية، فكم ا من القود إىل، فإذا انتقلن لعينه العوراء خالفة املالقصاص(، أو قلنا ال قود فيه، أو قلنا ال قود إذا فقأ األعور العني  ريجيُ 

 األقوال ونسبتها 
 جتب الدية كاملة إذا فقأ األعور عني الصحيح 

 وابن دينار(/ أمحد/ عمر وعثمان وابن عمر   رواية املغيةمالك ) 
 جيب نصف الدية إذا فقأ األعور عني الصحيح 

 عي ابن القاسم(/ الشافمالك )رواية 
 ما اصطلح عليه اجلاين واألولياء 

 أبو حنيفة 
 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟هل يقدر يف جناية األعور على الصحيح مقدار عني اجلاين أم عني اجملن عليه  سبب اخلالف

 األدلة 

ألنه جيب على اجلاين دية ما تُرك له، وهي العني العوراء، وهي دية كاملة عند    *
العلم،   أهل  من  فله    ن لو جُ ف كثي  األعور  تقدم يف    دية كاملةً العلى عني  كما 

 [، فكذا إن جىن األعور على الصحيح وسلم من القصاص. 71]مسألة: 
معىن  * يف  حقه  يف  األعور  عني  تركها كلتيهما   نيالعين  ألن  فإذا  له   ،    الصحيح 

 . يف مقابل إسقاط القصاص  ، وجب عليه ديتها

ة  البقاء على األصل، وهو أن يف العني الواحد  *
الدية  من    ؛نصف  العني مخسون  )ويف  حلديث: 

 . ]ن[  اإلبل(
ألن اجلاين ال يلزمه إال قيمة ما أتلف، وهو    ●

 ا واحدة. مل يتلف للصحيح إال عينً 

الدية حمددةٌ بناًء على    * أن  احلنفية  يف اخلطأ    أصل 
بني   ابلصلح  فيه  فالدية  العمد  أما  العمد،  وشبه 

 [. 24الطرفني ]سبق تفصيله يف مسألة رقم: 

 ، وألنه قضاء من ذُكر من الصحابة  عني األعور  ءِّ فقالقول األول: )جتب الدية كاملة(، وهذا من ابب احلث على العفو، فغرم الدية أوىل من  الراجح 

اجملن عليه، زاد عن  ح عليه مع على األعور ما اصطل لعني الصحيح ( من اإلبل ديةً 50على األعور ) لعني الصحيح  ( من اإلبل ديةً 100على األعور ) مثرة اخلالف 
 ( من اإلبل 50( من اإلبل أو نقص عن )100)

 مراجع املسألة 
(،  8/82(، االستذكار )7/420(، اإلشراف )3/318(، شرح منتهى اإلرادات ) 7/332(، األم )4/255(، الشرح الكبي للدردير )6/551(، الدر املختار )2/752بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9518/ 15املقتصد شرح بداية اجملتهد )بغية 
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 دية األصابع وأانملها  ( 74املسألة ) 
 ( من اإلبل، واختلفوا يف تفضيل دية بعض األصابع على بعض أو عدم تفضيلها، واخلالف على ثالثة أقوال 50ال خالف أن دية أصابع اليد الواحدة إذا جن عليها كاملة ) حترير حمل اخلالف 

 ها األقوال ونسبت

( من اإلبل على حد سواء، ودية كل  10دية كل أصبع )
 أمنلة ثلث العشر، وما له أمنلتان نصف العشرة 

 مجهور العلماء وأئمة الفتوى والصحابة  

، ويف  من اإلبل   (25)   يف اإلهبام واليت تليها نصف الدية
 ( 6(، ويف اخلنصر )9(، واليت تليها )10الوسطى )

 عمر بن اخلطاب  

(  10، ويف اليت تليها والوسطى )( من اإلبل15يف اإلهبام )
 ( 7(، ويف اخلنصر )8لكل واحدة، ويف اليت تليها )
 جماهد

 ]مل يذكره ابن رشد[   مع آراء بعض الصحابة    ظاهر تعارض اآلاثر املرفوعة عن النيب   سبب اخلالف

 األدلة 

قال: )ويف    : أن رسول هللا    حديث عمرو بن حزم   *
عش هنالك  أصبع  اإلبل(كل  من  واحلديث    ر  ش/ كم/  ]طأ/ 

 . مشهور[
جده   * عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  )أن    حديث   :

الكعبة:    رسول هللا   إىل  قال يف خطبته وهو مسند ظهره 
 .]د/ وصححه األلباين[  (يف األصابع َعْشٌر َعْشرٌ 

ويف  : )أنه قضى يف اإلهبام بثالث عشرة،  أثر عمر    ●
ا  ويف  عشرة،  ثنيت  تليها  تليها  اليت  واليت  بعشر،  لوسطى 

 . ]اإلشراف[  (يف اخلِّْنَصر بستبتسع، و 

من حيث املنفعة، فتتفاوت من    ت او فألن أصابع اليد تت  ●
 حيث الدية. 

 ]اإلشراف[   قوله األول ذ به عمر وتركآلل حزم، فأخ أنه رجع عن قوله بكتاب كتبه النيب    ملا ثبت من احلديث، وقد ُروي عن عمر   ؛ ( من اإلبل(10القول األول: )دية كل أصبع )  الراجح 

 مثرة اخلالف 
( درهم عند اجلمهور، وعند أيب حنيفة  1200دية اإلهبام )

 ( درهم 1000)
( بعيا، والبنصر  12( بعيا، والسبابة ) 13دية اإلهبام )

 ( 6(، واخلنصر )9)
(، والبنصر  10( من اإلبل، والسبابة )15دية اإلهبام )

 ( 7(، واخلنصر )8)

 ة املسألمراجع  
(، بغية  7/425)(، اإلشراف 3/310(، شرح منتهى اإلرادات )5/314(، مغن احملتاج )4/278(، الشرح الكبي للدردير )188(، خمتصر القدوري )ص2/753بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (15/9521املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 دية الرتقوة والضلع  ( 75املسألة ) 

 ف حترير حمل اخلال
املماثلة، واختلفوا يف الواجب ، والضلع: عظم اجلنب، وقد اتفقوا أنه ال قصاص فيها لعدم القدرة على لكل آدمي ترقواتنو  ، العظم املستدير حول العنق من النحر إىل الكتفوة: قُ الرتَّ 

 يف ديتها، واخلالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 دية الرتقوة والضلع حكومة 

 اجلمهور
 ( الضلع فيها توقيت )على خالف بينهم يف مقدارهقوة وادية الرت 

 سعيد بن جبي/ قتادة / عمر بن اخلطاب    /( املذهب)الشافعي )قدمي(/ أمحد  
 ]مل يذكره ابن رشد[ ظاهر تعارض األصل من عدم التوقيت يف الرتقوة والضلع مع فتاوى بعض الصحابة كعمر   سبب اخلالف

 األدلة 

ال  * يف  يثبت  مل  عألنه  والضلع شيء  ن  رتقوة 
يكون  النيب   فال  توقيت،  فيها  يثبت  ومل   ،
 إال حكومة.  مافيه

 . ]طأ/ عب/ ش[   (الضرس بمل، ويف الرتقوة بمل، ويف الضلع بملقضى يف   أن عمر عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب: ) *
 . ]ش/ كار[   أثر سعيد بن جبي قال: )يف الرتقوة بعيان(  ●
 . ]اإلشراف/ ش/ كار[  (فأربعون ديناراً  (عدم استواء  : أي )  عشرون ديناراً، وإن كان فيها عثمالرتقوة ففيها ربت ج إن أثر قتادة قال: )   ●

 توقيتدليل على ال، وال  قيت فيه دليل على التو  تيف كل ما مل يثب  افاألصل يف احلكومة العمل هب  ؛ األول: )دية الرتقوة والضلع حكومة(القول  الراجح 

 مثرة اخلالف 

أو ضلعه، يقوَّم   شخصا جن على ترقوة  ذإ
مث عبًدا به اجلناية    اصحيحً   تقديره عبًداب ذلك 

 قد برئت 

أربعة  ا مفيهلكل واحد منهما، وعند سعيد: يف الرتقوة بعيان، وعند قتادة:    بعي: يف الرتقوة والضلع   عند الشافعي )قدمي( وعمر 
 بعي لكل ترقوة   تنيالرتقو ويف  ،: يف الضلع بعي ( املذهب)، وعند أمحد  أبعرة 

 مراجع املسألة 
(، االستذكار  7/423(، اإلشراف )6/57(، كشاف القناع )12/304(، احلاوي الكبي )435(، عيون املسائل )ص13/109)(، البناية شرح اهلداية 2/753بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9529(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/107)
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 دية الضرس  ( 76ة ) سألامل
 من اإلبل، واختلفوا يف دية الضرس، واخلالف على قولني   ال خالف أن دية مقدَّم األسنان مخسٌ  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 ( من اإلبل 5دية الضرس ) 

 مجهور الفقهاء/ ابن عباس 
 دية الضرس مجل/ عمر   -
 ملسيب سعيد بن ا أمحد )رواية(/دية الضرس بعيان/  -

 ]مل يذكره ابن رشد[فع األسنان واألضراس ا، والنظر يف تفاوت منمع فتاوى بعض الصحابة كعمر      ظاهر تعارض النقل من حديث عمرو بن حزم سبب اخلالف

 األدلة 

  : )يف السن مخس( عن النيب      حزم   ن ما ثبت يف حديث عمرو ب  *

 ن تفصيل. ، وهذا عام جلميع األسنان دو األلباين[   ضع فهو   ن/]
 ره. ومؤخ  اسم السن يطلق على اليت يف مقدَّم الفم  *
 تشبيه السن ابألصابع اليت استوت ديتها وإن اختلفت منافعها.  *

 ألن الشرع يوجد فيه تفاصيل الديت، وتتفاضل بتفاضل األعضاء.  *
 صار من السلف من الصدر األول إىل مقدار حمدد األصل فيه التوقيف.  ا ألن م *
)،  ر  أثر عم  ● قال:  أسلم موىل عمر  الضرس  عمر  قضى  عن  ، ورواية عن  ]طأ/ عب/ ش[  (بمل يف 

 . ]سط[   (ويف األضراس بعيا بعياخبمسة أبعرة،  أقبل من األسنان سعيد املسيب: )قضى عمر فيما 
 خبالف بقية أسنان الفم.   ، فالزينة هبا أقل ةخمفي  ألن األضراس أقل فائدة من األسنان، وهي  ●

 الراجح 
بني   تسويُته   فيما فيه توقيت من الديت، وقد اعرُتَِّض على ابن عباس  بهالذي تلقته األمة ابلقبول وُعمل    حلديث عمرو بن حزم  ؛ ( من اإلبل(5ول األول: )دية الضرس )قال

 ]طأ[   (ها سواءٌ عقلُ  ،عترب ذلك إال ابألصابع لو مل تَ فقال: ) ،األسنان 

 مثرة اخلالف 
(  10فعليه )يف مؤخرة الفم  يف مقدمة الفم وضرس لو جىن أحد على سن  

 من اإلبل 
(  7، و)( من اإلبل عند عمر  6لو جىن أحد على سن يف مقدمة الفم وضرس يف مؤخرة الفم فعليه )

 سعيد من اإلبل عند 

 مراجع املسألة 
(، األوسط  7/416(، اإلشراف )3/310نتهى اإلرادات )(، شرح م8/467(، حتفة احملتاج )4/278(، الشرح الكبي للدردير )188(، خمتصر القدوري )ص2/754بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 15/9532(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )13/237)
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 القود يف األعضاء ابلكسر  ( 77املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

اخلطأ، أن فيها القود ابلعمد؛ يف قطع ما ُقطع وقلع ما قُلع، فتؤخذ األنف ابألنف، والسن ابلسن، واألذن ابألذن، إذا كان  ية ناب إىل أن مجيع األعضاء اليت تثبت فيها الدية  يف اجلملة ذهب الفقهاء 
 أقوال ، هل فيه قصاص؟، واخلالف على ثالثة ومثله السن، انصفهالطرف ينتهي إىل مفصل واحد، واختلفوا يف القود يف كسر ما ُكسر، مثل كسر الذراع أو الساق من  

 األقوال ونسبتها 
 يقع القود يف مجيع العظام إال الفخذ والصلب 

 مالك وأصحابه 
 )ال( قود يف عظم من العظام ابلكسر مطلقا 

 عمر  و ابن عباس  /ث الشافعي/ اللي
 )ال( قود يف عظم من العظام إال يف السن 

 أمحد   /أبو حنيفة 
 ]مل يذكره ابن رشد[  يف األعضاء املكسورة ف مع أمن احلي اخلالف يف تعذر استيفاء القصاص  اخلالفسبب 

 األدلة 

ألن األصـــل وجـــوب القصـــاص كمـــا جيـــب القصـــاص يف  ●
؛ لعمـوم قولـه النفس مع حتقق املماثلة وعدم خوف السـراية

ــدة: ] َّجس  مخُّتعــــــــــــاىل:  يف الفخــــــــــــذ  ال [،45املائـــــــــ
 خلوف السراية.والصلب، 

عن أبيه: بن جارية ران منِّْ  ىرو فغي مفصل، من من العظم املقطوع  مل يقد النيب  *
فاســتعدى  ،علــى ســاعده ابلســيف فقطعهــا مــن غــي مفصــلأن رجــال ضــرب رجــال )

خذ الدية  :قال ،ي رسول هللا إين أريد القصاص :فقال ،فأمر له ابلدية    النيبَّ عليه  
 .]جه/ هق/ قال ابن رشد: ليس ابلقوي/ وضعف إسناده األلباين[  (ابرك هللا لك فيها

 .]اإلشراف[  قاال: )ال قصاص يف عظم( وعمر  ن عباسأثر اب *
 فيه املماثلة، فاستيفاء القصاص متعذر. ذرعتتو ؤمن فيه احليف، يألن الكسر ال  ●

: )أهنـا كسـرت سـن  حديث الربيـع بنـت معـوذ  *
جارية، فرفع أولياء اجلارية وطلبوا القصاص من النـيب 

 ــأمر ــال: ي أنـــس كتـــاب هللا  ، فـ ابلقصـــاص وقـ
 .]خ[  قصاص(ال
ــن  ميكـــــن فيـــــه القصـــــاص، بـــــال حيـــــف، ن الأل ● ســـ

 ربد وحنوه.وذلك ابستعمال املِّ 

 الراجح 
، بشرط أن يؤمن احليف يف استيفاء القصاص يف السن أيضا، فإن تعذر فال قصاص  فيهلورود نص خاص ف  أما السن   احليف يف القصاص، قود يف عظم إال السن(، وذلك لعدم أمن ال القول الثالث: )

 ما قال أصحاب القول الثاين ك

 مثرة اخلالف 
لو كسر ساق أو ساعد آخر يُكسر عضو اجلاين املماثل،  

مجيع الكسور فيها حكومة، إال السن يستوَّف منه   العمد على العظام فيه احلكومة يف جناية  وإن كسر فخذه أو صلب ظهره ففيه احلكومة 
 القصاص بصفة املماثلة 

 مراجع املسألة 
(، بغية  129(، عمدة الفقه )ص7/439اإلشراف )(، 112/ 5(، خمتصر اختالف العلماء )285/ 7(، هناية احملتاج )109(، إرشاد السالك )ص7/323(، بدائع الصنائع )2/754قتصد ) د وهناية املبداية اجملته

 (15/9537املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 دية أعضاء املرأة  ( 78املسألة ) 
 يف ديت الشجاج وأعضائها، واخلالف على ثالثة أقوال  تها ، واختلفوا يف مقدار ديإال ما حكي عن األصم وابن علية مرأة على النصف من دية الرجل النفس للأن دية  ا على اتفقو  حترير حمل اخلالف

 األقوال ونسبتها 

 الرجل  يف دية األعضاء إىل أن تبلغ الثلث، فإن بلغته عادت إىل النصف من دية  الرجلَ  املرأةُ  يتساو 
الزبي/  مجهور فقهاء املدينة/ أمحد/ مالك وأصحابه/ الشافعي)قدمي(/ الليث/ ابن املسيب/ عروة بن 

   زيد بن اثبت / عمر بن عبدالعزيز

تتساوى املرأة والرجل يف دية األعضاء إىل أرش  
 املوضحة، مث تكون على النصف 
 شريح/ ابن مسعود )األشهر(/ عثمان 

 صف من دية الرجل مطلقا الن على  ذلكيف  ة املرأةدي
  ابن مسعود )رواية(أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(/ الثوري/ 

   عليو 
 ( من اإلبل ]مل يذكره ابن رشد[5ظاهر معارضة األصل من تنصيف دية املرأة يف النفس لآلاثر من تنصيف دية املرأة بعد الثلث أو ) سبب اخلالف

 األدلة 

، : عشــرســعيد كــم يف إصــبع املــرأة؟ قــال)أل ســعيد بــن املســيب: ه ســ أنــ  عبــد الــرمحنأيب عــن ربيعــة بــن * 
ــال: عشـــرون، قـــ إصـــبعنيل: كـــم يف اقـــ  ل: كـــم يف أربـــع؟ قـــال: اقـــ ، ل: كـــم يف ثـــالث؟ قـــال: ثالثـــونا؟ قـ

 إهنــا : حني عظــم جرحهــا واشــتدت مصــيبتها نقــص عقلهــا؟ قــال ســعيد: ي ابــن أخــيربيعة  لاق  ،عشرون
ــا]هـــق/ طـــأ/ عـــب/ وصـــححه األ   (الســـنة ــبه أن يكـــون عـــن النـــيب ينلبـ أو عـــن عامـــة  [، فقولـــه: )الســـنة( أشـ

 .الصحابة  
عقــل املــرأة مثــل عقــل قــال:  وصــوال: )أن النــيب م حديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده *  

 .]هق/ ن/ وضعف إسناده البيهقي واأللباين[  (الرجل حىت يبلغ الثلث من ديتها

لرجـــل يف املـــرأة تعاقـــل اقـــال: ) أثـــر ابـــن مســـعود  ●
مث  ،إىل أرش السن واملوضحة مخــس مــن اإلبــل  جراحها

 .]كار[(  تعود إىل النصف من دية الرجل

* ألن األصل هو أن دية املــرأة نصــف ديــة الرجــل، فواجــب 
الســماع الثابــت، التمســك هبــذا األصــل حــىت أييت دليــل مــن 

إذ القياس يف الديت ال جيوز، وخباصة لكون القول ابلفــرق 
 الكثي خمالفا للقياس.بني القليل و 

 الراجح 
علم أنه مل  الصحايب إذا خالف القياس وجب العمل به؛ ألنه يُ رأى قوم أن قول حظا ابلدليل، قال ابن رشد:   ألوفر فهذا القول هو ا ؛الرجل إىل الثلث، مث إىل النصف( مع  وجراحاهتاالقول األول: )تتساوى دية أعضاء املرأة 

 قول الصحايب واألثر قلت: اجتمع للقول   .مث ضعَّف هذا الرأي ف، يرتك القول به إال عن توقي

 ( من اإلبل 20( أصابع )4( من اإلبل، ويف )33( أصابع )3لو جن على أصابع املرأة، ففي ) مثرة اخلالف 
( من اإلبل،  5واحد للمرأة فلها )لو جن على أصبع 

( من اإلبل، ولو  5ولو جن على أصبعني فلها أيضا )
 ( من اإلبل10( أصابع فلها )4)جن على 

( من اإلبل،  25لو جن على أصابع املرأة اخلمسة فلها )
( من  50ولو جن على كامل أصابعها يف اليدين فلها )

 اإلبل

 مراجع املسألة 
مطالب أويل   (،11/551(، البيان يف مذهب الشافعي ) 64/ 8(، االستذكار )7/396(، اإلشراف ) 455/ 13)   (، النوادر والزيدات 574/ 6(، الدر املختار ) 105/ 5(، خمتصر اختالف العلماء )2/755وهناية املقتصد ) بداية اجملتهد  

 (  15/9541(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/96النهى )
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 دية جراح العبيد وقطع أعضائهم  ( 79املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
تقدير    كيفية  الدية، واختلفوا يف ا األعضاء، وأن فيهو من احلر يف اجلراح   للعبد  لعبد، حيث إن اجلمهور ذهبوا إىل أنه ال قصاص( عن حكم قطع احلر اب18سبق الكالم يف مسألة رقم )

 العبد يف اجلراح، واخلالف على ثالثة أقوال دية 

 األقوال ونسبتها 
 دية جراح العبد وأعضائه ما نقص من مثن العبد 

 حممد بن احلسن  / )رواية(أمحد  

قدر ما يف ذلك    قيمته منبد وأعضائه اح الع دية جر 
 يف احلر   املقد رةته اجلرح من دي

 علي و عمر  / (املذهب)أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد  

دية جراح العبد وأعضائه ما نقص من مثنه، إال يف موضحته ومنقلته  
 ومأمومته، ففيها من مثنه قدر ما فيها من احلر يف ديته 

 مالك 
 ]مل يذكره ابن رشد[ ه العبد ابلعروض أو ابحلر يف تشبي   االختالف سبب اخلالف

 األدلة 

تشبيه العبد ابلعروض، فاملعترب فيه املالية فقط،    *
 كبقية السلع.

تشــبيه العبــد ابحلــر، إذ هــو مســلم مكلــف وجيــب عليــه  *
 لزمه الكفارة.تاحلد، ويلزمه القتل يف القود و 

قيمتـه، فوجـب نقصـت مـن منـه، وأ ازءً جـ تألهنا جناية على مملـوك أتلفـ  ●
أن يكون فيها بقدر ما نقص من قيمته، وأما الشجاج )املوضحة واملأمومة 

ا يف قيمة العبد، فلو مل جيعل فيهـا بقـدر واملنقلة( فإهنا قد تربأ وال تؤثر نقصً 
 الدية. إسقاطما يف دية احلر من قيمة العبد ألدى ذلك إىل 

 الراجح 
وقد سبق   العبد،يف دية لتنصيف اب  ر ج قولقد خيو وذلك أضبط للتقدير، فإن اجلراح يف كثي منها تقدير اثبت،  ؛( من احلر    املقد رة قدر ما يف ديته  ن قيمته مالقول الثاين: )دية جراح العبد  

 ف )وإن مل يقل به أحد( ن دية العبد تنص  أب رشد مال إىل القول  ( أن ابن 36يف مسألة )

 مثرة اخلالف 
الدية  يقوَّم معيبا، وتكون  يقوَّم العبد سليما مث

 فرق ما بني القيمتني 
يف موضحة العبد نصف ُعشر قيمته، ويف عني العبد  

 ، ويف كسر عظمه ما نقص من قيمته نصف قيمته

يف جائفة العبد ومأمومته ثلث قيمته، ويف موضحته نصف ُعشر قيمته،  
ر  قيمته ونصف ُعشرها، ويف بقية اجلراح يقدويف منقلته وهامشته ُعشر 

 يف مثنه  العبد سليما ومعيبا، ويؤخذ بقدر النقص 

 مراجع املسألة 
املقتصد شرح بداية اجملتهد  (، بغية 10/66(، اإلنصاف )5/333(، مغن احملتاج )8/112(، االستذكار )4/607(، املدونة )6/619(، حاشية ابن عابدين )2/757بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(15/9550 ) 
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 مقدار ما حتمله العاقلة يف دية اخلطأ يف اجلراح واألعضاء ( 80املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

من حيملها إذا كانت دون ثلث الدية، واخلالف  يف ح أو األعضاء أهنا إذا جاوزت ثلث كامل الدية فهي على العاقلة، واختلفوا ا )ال( خالف بني العلماء أن دية اخلطأ اليت تكون يف اجلر 
 ل على ثالثة أقوا

 األقوال ونسبتها 

حتمل العاقلة دية اخلطأ يف اجلراح واألعضاء إذا بلغت الثلث  
 فحسب  فما زاد 
 عمر   /ومجاعة السبعة   مالك/ أمحد/ فقهاء املدينة

حتمل العاقلة دية اخلطأ يف اجلراح واألعضاء إذا بلغت نصف ُعشر الدية  
 )املوضحة( 

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن شربمة 

اح  ة اخلطأ يف اجلر حتمل العاقلة دي 
 ها وكثي  هاواألعضاء قليل

 الشافعي/ عثمان البيت 
 ]مل يذكره ابن رشد[ مع األصل من أن العاقلة حتمل الدية  يد حدتال االختالف يف حد القليل والكثي من الدية، وتعارض  سبب اخلالف

 األدلة 

قــــاال: )ال حتمــــل  ،مان بــــن يســــاريعــــن ســــعيد بــــن املســــيب وســــل ●
 .]هق/ ش[لث الدية فصاعدا(  العاقلة إال ث

علــى ســبيل املواســاة والتخفيــف  كــانألن حتميل العاقلة للدية إمنا    ●
ــذا إمنـــا يكـــون يف الكثـــي  ــن اجلـــاين أن جيحـــف األداء بـــه، وهـ دون عـ

  ]متفق[. )والثلث كثي(  ، وحد  ابلثلث؛ لقول النيب القليل

امها ن هــذيل، فرمــت إحــداقتتلت امرأاتن مقال: ) عن أيب هريرة   ،ةر  حديث الغُ   ●
أن ديــة جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدة  فقضــى  ومــا يف بطنهــا، األخــرى حبجــر فقتلتهــا

 وكانت الغرة قيمتها نصف عشر الدية )مخسون دينارا(.، ]م[  ا(على عاقلته
ن اإلجحــاف، فكــان للكثــي دون القليــل، مــ ل العاقلة للدية إمنــا كــان حــرزا ألن حتم    ●

 الشرع، وهو الغرة.ما ورد به    والقدر الفاصل بينهما

* ألن األصــل هــو أن العاقلــة هــي الــيت حتمــل 
ديــــة اخلطــــأ، ومــــن خصــــص مــــن ذلــــك شــــيئا 
فعليه الدليل، فإذا محلت العاقلة كامــل الديــة، 
وهــي أثقــل، فمــن ابب أوىل أن حتمــل مــا دون 

 ذلك، وهي أخف.

 الراجح 

، ومل يكن ذلك مقدارا حمددا ال ينزل عنه، فقد تكون الغرة يف زمن آخر  لعاقلةَ امن مقدار الدية  القليلَ  ؤيده حديث الغرة، فقد محل  األصل، وي فهذا هو  ؛القول الثالث: )حتمل العاقلة القليل والكثي(
ًة، بل  حتميل العاقلة ذلك مل يكن لدية اجلنني مستقل  غرة أن  ديث الحب االستداللوقد يرد على  .: ال عمدة للقول األول إال أن ذلك معمول به ومشهور-رمحه هللا-أكثر أو أقل من ذلك، قال ابن رشد  

 دية املرأة، فزادت بذلك على الثلث إىل النضمامها 

 مثرة اخلالف 
لو جن على أصبع واحد كان العقل على اجلاين، ولو جن على  

 يده كان العقل على العاقلة 
لى أكثر من  كان العقل على العاقلة، وكذا لو جن ع  ةواحدلو جن على أصبع 
 ، ولو جن على أمنلة السبابة فالعقل على اجلاين ذلك

  أو يد كاملة، أو أمنلة لو جن على أصبع 
 يف كل ذلك على العاقلة   يكون العقل

 مراجع املسألة 
شرح منتهى  (، 8/385املغن )(، 16/526(، هناية املطلب )8/326ستذكار )(، اال4/573(، املدونة )13/364(، البناية شرح اهلداية )7/322(، بدائع الصنائع )2/757بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

 ( 15/9553(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/324اإلرادات ) 
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امة   -رمحه هللا-املسائل التي ذكرها ابن رشد  
َ
س
َ
ا يف كتاب الق

 
ا أو إمجاع

 
 اتفاق

 لَقَسامة أهنا )ال( جتب إال بشبهة.ماء القائلون ابأمجع مجهور العل  -
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 كتاب القسامة 
 )املسائل املختلف فيها( 

 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 
 هل حُيكم ابلقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟  81
 ما الذي جيب ابلقسامة؟  82
 من يبدأ ابألميان يف القسامة؟  83
 الشبهة يف القسامة  84
 ابلقسامة؟ كم يُقتل  85
 كانت على ضرب مات منه بعد أايم إذا  القود ابلقسامة   86
 القسامة لقتل العبد  87
 حيلف يف القسامة عدد من   88
 ي القسامة ميإذا نكل أحد أولياء الدم عن   89
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 هل حُيكم ابلقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟ ( 81املسألة )
حترير حمل  

 اخلالف 

مها أولياء املقتول إذا ادَّعوا دم مقتوهلم على أانس   م واليمني، واملقصود هنا: القسامة مأخوذة من الَقسَ  على إثبات   -تقسم عليهم إن مل يبلغوا العددأو  لكل فرد - اهتموهم به، أبن يقسم أولياء املقتول مخسني ميينا أمياٌن يـُْقسِّ
 ، واخلالف على قولني ؟حيكم به إلثبات جناية القتل شهود، وقد اختلف الفقهاء هل القسامة حكم شرعيالنه تعذر وجود أل ؛الدم

 األقوال ونسبتها 
 إلثبات جناية القتل حيكم ابلقسامة 

 مجهور فقهاء األمصار من األئمة األربعة وداود وغيهم
 )ال( حيكم ابلقسامة إلثبات جناية القتل

 سامل بن عبد هللا/ أبو قالبة/ عمر بن عبدالعزيز/ ابن علية 
 لألصول الشرعية ]أشار إليه ابن رشد[  أيب حثمة  سهل بن هر خمالفة حديث اظ سبب اخلالف

 األدلة 

انطلـــق عبـــد هللا بـــن ســـهل وحميصـــة بـــن مســـعود إىل  ) قـــال:      هل بـــن أيب حثمـــة * حـــديث ســـ 
ط يف دمــه  حَّ صــة إىل عبــد هللا بــن ســهل وهــو يتشــ فــأتى حمي ِّ   ، فتفرقــا   -وهــي يومئــذ صــلح -خيــرب  

عبـــد الــرمحن بـــن ســهل وحميصـــة وحويصــة ابنـــا مســـعود إىل  ينـــة، فــانطلق  مث قــدم املد   ، قتــيال فدفنـــه 
قــالوا: كيــف حنلــف ومل    ؟ حتلفــون وتســتحقون قــاتلكم أو صــاحبكم أ :    ، فقــال ا فتكلمــ   النــيب  

فعقلـــه    ؟ ميــان قــوم كفــار أب ، قــالوا: كيــف  خــذ  ميينـــا   كم يهــود خبمســني ئ نشــهد ومل نــر؟ قــال: فتــرب 
 . ]متفق[ (  أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة    فكره ية: ) (، وراو من عنده  النيب 

العلــة يف ذلــك ، و منفردة بنفسها خمصصة لألصول كسائر السنن املخصصة* القسامة سنة 
 تم غالبــا يفيــ قيــام الشــهادة عليــه؛ لكــون القتــل  ةقلــ مــع  ن القتــل يكثــرأل ؛لــدماءلط تيــاحاال

 اخللوات.

ا أو شــاهد أن ال حيلــف أحــد إال علــى علــم قطعًــ  همــن ذلــك: أنــ مــع علــى صــحتها، * ألن احلكــم ابلقســامة خمــالف ألصــول الشــرع اجمل
 املــدعي: أن البينــة علــى هيف إراقــة الــدماء، ومنــ  هلــا أتثــي أن األميــان ال ه:ا، فكيف يقســم أوليــاء املقتــول وهــم مل يشــاهدوا القتــل، ومنــ حس  

 ، والقسامة تكون فيها اليمني على املدعي.ى املنكرواليمني عل
ومل - أرأيــت لــو أن مخســني رجــال شــهدوا علــى رجــل أنــه زىن بدمشــققول أيب قالبة لعمر بن عبد العزيز ملا ســأله عــن القســامة قــال: )*  
أكنــت تقطعــه؟  -ومل يــروه-رق حبمــص : أفرأيت لو أن مخسني رجال شهدوا عندك على رجل أنــه ســ الق ،أكنت ترمجه؟ قال: ال  -يروه

ت بشــهادهتم؟ فكتــب عمــر: إن أقــاموا شــاهدي عــدل أن أقــدْ  -وهــم عنــدك-ذا دوا أنــه قتلــه أبرض كــ ل: فمــا ابهلــم إذا شــهاقــ ، قــال: ال
 .]خ[ (فالان قتله فأقده، وال يقتل بشهادة اخلمسني الذين أقسموا

هبــا    لــييهم كيــف ال يلــزم احلكــم   تلطــف هلــم  وإمنــا    ، يف اجلاهليــة كــان  احلكم هبــا  فــ ابلقســامة،      رســول هللا   مل حيكــم   ســهل حــديث  يف  *  
 ومع تطرق التأويل يضعف االستدالل. هي السنة،    : ومل يقل هلم  ، ملا مل حيلفوا ومل يقبلوا حلف يهود، عقله  و ،  على أصول اإلسالم 

 الراجح 
، وقد أشار ابن رشد إىل تضعيف علة أن القسامة  بعد النيب   ابة  هبا الصح ، وقد عملهملا فيها من مصلحة حفظ الدماء، وألن القوم لو حلفوا الستحقوا دم صاحبهم لكنهم امتنعوا عن ؛القول األول: )حيكم ابلقسامة(

 اقرَّ لدخلت العلة يف احلفظ من قطاع الطرق والسُّ  ا حتفظ الدماء، أبان لو قلنا هب

 اخلالف مثرة 
شهادة املسلوبني على السالبني  إثبات القتل، وزاد مالك: يعمل هبا يف  يفلقسامة ابيعمل 

 لألصول مع خمالفة ذلك 
 ابلقتل وال شهود  إثبات جرمية القتل، فإن مل يكن شهود عيان قطعا أو حس ا مل يـَُقد القاتل إذا مل يقر  يف ال يعمل ابلقسامة 

 مراجع املسألة 
(،  450(، املطلع على ألفاظ املقنع )ص13/418(، األوسط )11/299(، احمللى ) 7/355قنع ) (، املبدع شرح امل516/ 2(، اإلقناع )2/179(، الفواكه الدواين )7/286(، بدائع الصنائع )2/759اجملتهد وهناية املقتصد )بداية 

 ( 8/208ذكار )(، االست10/137املختصر الفقهي )
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 الذي جيب ابلقسامة؟ ما   ( 82املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
  الذي  ما  )على خالف فيمن يبدأ ابحللف(   ، فلو أخذان ابلقسامة وحلف من عليه احللف؟ما الذي توجبه القسامة   يف  إثبات جناية القتل، واختلفوايف ذهب مجهور العلماء إىل القول أبنه حيكم ابلقسامة 

 ثالثة أقوال  خالف حاصله  ،يرتتب عليه؟ وماذا جيب ويستحق به؟ 

 األقوال ونسبتها 
 يستحق ابلقسامة الدم يف العمد والدية يف اخلطأ 

 بيابن الز  / أمحدالشافعي )قدمي(/ مالك/ 
 يستحق ابلقسامة الدية فقط 
 الشافعي )جديد(/ الثوري

 دفع الدعوى  ال يستحق ابلقسامة إال
 احلنفية  /الكوفينيبعض 

 ، واألصل يف طلب اليمني ]مل يذكره ابن رشد[؟ظاهر حديث أيب ليلى، وهل األميان تكون يف األموال دون الدماء سبب اخلالف

 األدلة 

 :  حثمــةهل بــن أيب* حــديث أيب ليلــى عــن ســ 
: حتلفـــون وتســـتحقون دم هلـــم رســـول هللا  قـــال)

أحتلفـــــــون مخســـــــني وروايـــــــة: )، ]خ/ م[  صـــــــاحبكم(
]طــأ/    (ميينــا، وتســتحقون دم صــاحبكم أو قــاتلكم؟

 .وهو مرسل[
ــد،  ● ــا القتــــل العمــ ألن القســــامة حجــــة يثبــــت هبــ

 فوجب أن يستحق هبا القود.

مثــل مــا ثبــت مــن يف الشــرع،  * ألن األميــان يوجــد هلــا أتثــي يف اســتحقاق األمــوال
 ووجوب املال بنكول املدعى عليه.  احلكم يف األموال ابليمني والشاهد،

بـــني  وان ووادعـــة أن يقـــاسخيـــ يف قتيـــل، وجـــد بـــني  كتـــب: )أنـــه  * أثـــر عمـــر 
احلجــر  عمــر فــأدخلهم  ،ن رجالو فأيهما كان أقرب أخرج إليه منهم مخس  ،القريتني

حقنــتم أبميــانكم دمــاءكم، وال يطــل دم ال: قــ و  ،فــأحلفهم، مث قضــى علــيهم ابلديــة
 .]عب/ ش[ويف لفظ: )القسامة توجب العقل وال ُتشيط الدم(  ، ]هق[(  مسلم 

 أن الدماء تؤخذ ابلقطع، وحلف مخسني مييًنا حجة ضعيفة. ●

ــان احللـــف ُدفعـــت الـــدعوى ــإذا كـ ــدفع الـــدعوى، فـ ــان لـ ــو أن األميـ ــل هـ ، * ألن األصـ
 .وبقيت )الدية(
ــديث ُحَوي ِّ  ــة* حــ ــة وحُمَي ِّصــ ــن إبــــل  كــــره : ) صــ ــة مــ ــه فــــوداه مبائــ ــل دمــ أن يبطــ

هــذا نـــص يف أنــه ال يســـتوجب ابألميـــان قــال القاضـــي ابــن رشـــد:  ،]متفـــق[  (الصــدقة
 اخلمسني إال دفع الدعوى فقط.

* حــديث ســليمان بــن يســار، وفيــه: )فجعلهــا رســول هللا ؛ ديــة علــى يهــود؛ ألنــه 
 .ين ابلشذوذ[]د/ حكم عليه األلبا ُوجد بني أظهرهم(

 الراجح 
، قال الغماري: كالم ابن رشد غي صحيح،  -رمحه هللا-ضعف احلديث، ألن أاب ليلى جمهول، ولعله َوهِّم يف ذلك   -رمحه هللا-لظاهر حديث أيب ليلى، إال أن ابن رشد  ؛ القول األول: )يستحق ابلقسامة الدم والدية(

 .من أن األصل أن اليمني على املدعى عليه  وزاعي، ودليله كأيب حنيفة: أنه يستحق هبا دفع القود، فإن نكل وجب القصاص وهو قول األول رابعوهناك ق .  فأبو ليلى ثقة أخرج له البخاري ومسلم 

 مثرة اخلالف 

دعوى القتل العمد  على  أقسم األولياءإذا  
أقسموا  القود أو الدية ابلعفو، وإذا  وااستحق 

 دعوى القتل اخلطأ وجبت الدية على 

اخلطأ وشبه العمد ، وتكون يف دون القود ا أقسم أولياء املقتول استحقوا الدية ذإ
 على العاقلة ويف العمد على املقسم عليه

، فإن  وال قود ، وغرموا الدية ، اندفعت الدعوى أقسم املدعى عليهم )أهل احمللة( إذا 
 نكل املدعى عليه ُحبس حىت حيلف 

 مراجع املسألة 
املغن   (،  4/288(، الشرح الكبي للدردير )5/390(، مغن احملتاج )1/488الكايف يف فقه أهل املدينة )(، 5/53االختيار لتعليل املختار )(، 7/286الصنائع )(، بدائع 2/761ملقتصد ) بداية اجملتهد وهناية ا

 (16/9584رح بداية اجملتهد )(، بغية املقتصد ش8/521(، اهلداية للغماري )6/76كشاف القناع )(،  8/499)
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 من يبدأ ابألميان يف القسامة؟  ( 83املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

 اآلاثر من األميان اخلمسني، د يف )أولياء القاتل(، على ما ور سواء قلنا أن موجب القسامة القود أو الدية، اختلف القائلون ابلقسامة فيمن يبدأ ابليمني، املدعي )أولياء املقتول( أو املدعى عليهم 
 ى قولني ف علواخلال

 األقوال ونسبتها 
 يبدأ املدعي أبميان القسامة 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ داود بن علي 
 يبدأ املدعى عليهم أبميان القسامة 

 (/ كثي من أهل املدينة احلنفيةفقهاء الكوفة والبصرة )
 القسامة ]مل يذكره ابن رشد[االختالف يف ألفاظ أحاديث  سبب اخلالف

 األدلة 

 قـــال) :هل ليلــى عـــن ســـ  لـــك عـــن أيب* حــديث ما
: حتلفــون وتســتحقون دم صــاحبكم( هلــم رســول هللا 

أحتلفــــون مخســــني ميينــــا، وتســــتحقون ، وروايــــة: )]خ/ م[
 ، فبـــدأ ]طـــأ/ وهـــو مرســـل[  (دم صـــاحبكم أو قـــاتلكم؟

 ابملدعني.
ــول  ● ــد مالـــك(ألن اليمـــني جيـــب يف األصـ علـــى  )عنـ

ــببا أقــــــوى املتــــــداعيني ســــــببا، واألوليــــــاء هنــــــا أقــــــ  وى ســــ
 عواهم.ابللوث الذي يغلب معه على الظن صدق د

حــديث بشــي بــن  هــا:* أنه ورد أحاديــث هــي أوىل ابلعمــل مــن الــيت روي فيهــا تبدئــة املــدعني ابألميــان؛ ألن األصــل شــاهد هلــا مــن أن اليمــني علــى املــدعى عليــه، ومن
كــره رســول هللا و ا نرضــى أبميــان يهــود، مــ قالوا:  لكم، قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون ،قتلهأتتون ابلبينة على من ): -أي للمدعني- هلم قال  رسول هللا  أن  يسار  
 ســول هللا أن ر )أيب ســلمة وســليمان بــن يســار ، ومنهــا: حــديث ]خ/ م[  (أن يبطــل دمــه، فــوداه مائــة مــن إبــل الصــدقة  أحيلــف مــنكم -وبــدأ هبــم -قــال ليهــود :

( ديــة علــى يهــود؛ ألنــه وجــد بــني أظهــرهم  فقالوا: أحنلف على الغيب ي رسول هللا؟ فجعلها رســول هللا  ،ل لألنصار: احلفوامخسون رجال مخسني ميينا؟ فأبوا، فقا
 .]د/ وصححه شعيب األرنؤوط[(  فأبوا، فوداه النيب    ،مخسني فاستحلفهم  فاختار منهم خديج: )ورواية رافع بن ، د/ قال األلباين: شاذ/ وصحح إسناده ابن رشد[]

مــن  رجــال أنوروي عنــه: ). ]هــق[  )قتل قتيل بني قريتني، فأخرج مخسني رجال من أقرب القريتني )املدعى عليهم(، فــأحلفهم مث قضــى ابلديــة علــيهم(  * أثر عمر  
ني ميينــا مــا مــات منهــا؟ علــيهم: أحتلفــون ابهلل مخســ  يفنــزي منهــا، فمــات، فقــال عمــر للــذي ادعــ  ة،نــ يجهرجل مــن فوطئ على أصبع  ا،أجرى فرس  بن ليث  بن سعد

 . ]طأ[على السعديني(  فأبوا، فقضى بشطر الدية  ن أنتم؟لفو أحت:  خرينقال لآلو   ،وا وحترجوافأب

 الراجح 
ال مانع من البدء فيها ابملدعي، وذلك مثل  عن سائر الدعاوى، و  ، والقسامة أصل خمتصابليمني(؛ وذلك ألن أحاديث القول أشهر وأثبت، وألن ميني املدعي مبنزلة البينة، والبينة على املدعيالقول األول: )يبدأ املدعي 

 مع أن القول الثاين قوٌل قويٌّ أيضا  أنه املدعي، وهواللعان، فإن الزوج يبدأ فيه  

 مثرة اخلالف 
إذا ادعى قوم على آخرين أهنم قتلوا هلم قتيال يبدأ  
 القوم املدَّعون ابليمني، فإن أبوا حلف املدعى عليهم

 ُحبسوا حىت حيلفوا على آخرين أهنم قتلوا هلم قتيال يبدأ القوم املدعى عليهم ابليمني، فإن حلفوا برأوا، وإن نكلوا  عى قوم إذا اد

 مراجع املسألة 
(، كشاف القناع  5/386(، مغن احملتاج )8/203االستذكار ) (،4/289دير )(، الشرح الكبي للدر 628/ 6(، حاشية ابن عابدين )3/172(، اللباب يف شرح الكتاب )7/286(، بدائع الصنائع )2/762بداية اجملتهد )

 ( 16/9591(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/74)
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 الشبهة يف القسامة  ( 84املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
س للمدعي بينة يف نفس القاتل، مع غلبة الظن بصدق املدعي، واختلفوا يف  بشبهة قتل، وليالعمل هبا إال على أن القسامة ال جيب  -القائلون أبن القسامة حكم شرعي يعمل به-أمجع مجهور العلماء 

 الشبهة املوجبة للقسامة مع اتفاق بعضهم على بعض الصور منها، واخلالف على أربعة أقوال 

 األقوال ونسبتها 

  الشبهة: ما كان يف معىن الشبهة اليت قضى هبا  
  انبه رجل خمضب وجود قتيل وب /)العداوة الظاهرة( 

 ابلدم/ وجود قتيل بني نفر يف بيت واحد 
 )يف األول فقط(   الشافعي/ أمحد

الشبهة: وجود شاهد واحد عدل على القتل/ وجود  
القتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة  

 مدماة/ قول املقتول: فالن قتلن 
 مالك 

الشبهة: وجود قتيل يف حملة قوم وبه  
 )أثر( القتل 
 فة أبو حني 

 الشبهة: وجود قتيل يف احمللة مطلقا 
ابن حزم/ الزهري/ مجاعة من التابعني/ عمر  

 وعلي وابن مسعود  

 اختالف النظر واالجتهاد يف الشبهة لعدم ورود نص حمدد له ]مل يذكره ابن رشد[ سبب اخلالف

 األدلة 

دل علــــى أن  ،]خ/ م[    حــــديث ســــهل بــــن أيب حثمــــة *
ــوم  ــة قــ ــود قتيــــل يف حملــ ــاال وجــ ومل يشــــرتط ) لطهم غــــيهم خيــ

وبــني القــومني عــداوة، أن ذلــك شــبهة  (عــدم املخالطــة أمحــد
 للقسامة.

وجـــود قتيـــل وبانبـــه رجـــل خمضـــب ابلـــدماء دليـــل علـــى  ●
ــاب الـــذي وجـــد  ــر بقتـــل القصـ ــر عمـ ــة، لـــذا أمـ ــات اجلرميـ إثبـ

 .ره يف املغن[]ذك  خبربة فيها قتيل وبيده سكني ملطخة ابلدم

الشـــاهد لـــه  يقـــوي الظـــن بـــه، وألنألن الشـــاهد الواحـــد  ●
إذا  أتثـــي يف األصـــول مـــن توجـــه اليمـــني إىل جانـــب املـــدعي

 .قويت شبهته
قصة قتيل بن إسرائيل، فأحياه هللا تعــاىل بعــد مــا ضــرب   ●

 ببعض البقرة، فقال املقتول: فالن قتلن، فأخذ به.

القتــل مــن دم أو ألن عــدم وجــود أثــر  ●
ــه مـــات حتـــف  ــراح يوجـــب احتمـــال أنـ جـ

 أنفه، بسقوط أو إغماء أو غيه.

: )حتلفـــــون  حـــــديث ســـــهل بـــــن أيب حثمـــــة ●
ومل يســـــــــأل ، ]خ/ م[  وتســـــــــتحقون دم صـــــــــاحبكم(

 األنصار هل كان فيه أثر جرح أو دم.
ــر عمـــر: )ملـــا قتـــل قتيـــل بـــني القـــريتني، فـــألزم  ● أثـ

 .]هق[ أقرهبما(القسامة والدية على 

 الراجح 
قال مبا غلب على ظنه أنه شبهة يوجب   كلٌّ :  -رمحه هللا-األحوال بتغي األزمان، واألمر خاضع الجتهاد القاضي، كل يف زمانه، قال ابن رشد لعدم وجود أدلة قاطعة فيها، ولتغي يتعذر الرتجيح يف مثل هذه املسألة؛ 

 لفعل اخلارق للعادة إسرائيل ضعيف؛ ألن التصديق هنالك أسند إىل اما احتجت به املالكية من قصة بقرة بن ، وقال: القسامة

 مثرة اخلالف 
إذا وجد مقتول وبانبه رجل بيده سكني هبا دماء، أو  

 وجد يف بيت جلماعة جيب القسامة 
لو وجد شاهد على القتل أو شهد املقتول على القاتل  

 الشبهة وجبت القسامة وتنتقل اليمني إىل املدعي ملكان 
إذا وجد قتيل يف حملة قوم وبه أثر القتل 

 قسامة على أهل احمللة وجبت ال
يقضى ابلقسامة إذا كان القوم يدعون على أهل  

 مدينة أو قرية كبية القتل وهم أعداء هلم

 مراجع املسألة 
(، بغية  11/301(، احمللى )6/68(، كشاف القناع ) 8/492) (، املغن5/381(، مغن احملتاج )8/204(، االستذكار ) 4/287للدردير )(، الشرح الكبي 7/287(، بدائع الصنائع )2/764بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

 (16/9598بداية اجملتهد )املقتصد شرح 
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 كم يُقتل ابلقسامة؟  ( 85املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ن قالوا إنه يقتل ابلقسامة اختلفوا كم واحد ميكن  مالك وأمحد ومن معهما، خالفا للشافعي وبعض الكوفيني من احلنفية، والذي ( أنه يُستحق ابلقسامة القود عند  82سبق يف مسألة )

 واخلالف على ثالثة أقوال  ، قتله يف القسامة؟

 األقوال ونسبتها 
 ال تكون القسامة إال على شخص واحد

 مالك/ أمحد 
 نه األولياء يعي  يقسم على اجلماعة ويُقتل منها واحد 

 أشهب )مالكي( 
 يُقسم على اجلماعة ويُقتل كل من أقسم عليه 

 ية املخزومي )مالكي( غامل
 ]مل يذكره ابن رشد[  ظاهر معارضة النص من حديث أيب ليلى، وقياس القسامة على الشهادة، واخلالف يف قتل اجلماعة ابلواحد سبب اخلالف

 األدلة 

، وفيـــه:  أيب حثمـــةحـــديث أيب ليلـــى عـــن ســـهل بـــن  ●
  (تـهدفع إلـيكم برم  يقسم مخسون منكم علـى رجـل مـنهم فيُـ )

 اشرتاط التعيني. دل علىف،  ]خ/ م[
قتـل، الها األصـل يف فيخولف ألن القسامة بينة ضعيفة   ●

 على واحد. فيقتصر

ــه تعــــاىل:  ● ــامة، ولقولــ ــة الــــواردة يف القســ إعمــــااًل لألدلــ
 ،[45املائـــدة: ] َّخت حت جت هب  مب خبُّ

 فظاهره: ال تقتل أنفس بنفس واحدة.

ا علـــــى الشـــــهادة، فكمـــــا تقتـــــل اجلماعـــــة ابلواحـــــد  ● يف قياســـــً
لــو متــاأل عليــه : )الشــهادة، فكــذا يف القســامة، لقــول عمــر 

 .]طأ[  (أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا
 .]كار[  ألنه كذلك كان يف الزمن األول إىل زمن معاوية   ●

 : هو ضعيف ل أشهبعن قو  -رمحه هللا-فهذا هو الظاهر من النص، وقد قال ابن رشد  ؛ القول األول: )ال تكون القسامة إال على شخص واحد( الراجح 

 مثرة اخلالف 

من  حد منهم، طُلب عة بقتل واعلى مجا األولياء لو ادعى 
املدعى عليهم، فإن عينوا   منتعيني شخص واحد األولياء 

 قسامة فال وإال 

مخسني   وا حلفعلى مجاعة ابلقتل، الدم  أولياءإذا ادعى 
واحدا من اجلماعة ليقتل، مث يضرب    واختار مث ا  ،ميينا 

 ن بقي مائة سوط وحيبس سنة كل واحد مم 

  وا على مجاعة بقتل واحد منهم وأقسمأولياء الدم لو ادعى 
 على شخصني أو ثالثة أو أكثر، اقتص منهم مجيعا 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 332/ 3إلرادات )(، شرح منتهى ا8/213(، االستذكار ) 7/54(، املنتقى شرح املوطأ )4/297(، حاشية الدسوقي )2/765املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

(16/9618 ) 
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 بعد أايم   مات منه ضرب   على  كانت  إذاالقود ابلقسامة   ( 86املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

لقسامة، لكن لو ضرب أحد آخر وبقي  ا قوم وحيلفون ذهب مجهور العلماء إىل إثبات القسامة وأهنا حكم شرعي، فلو قُتل أحد ومل يُعلم قاتله، أمكن ألولياء املقتول االدعاء على 
 ولني خالف على ق ،املضروب فرتة من الزمن مث مات، فهل ميكَّن أولياء املقتول من القسامة إلثبات دم صاحبهم؟ 

 األقوال ونسبتها 

إذا ضرب رجل آخر مث مات املضروب بعد أيم من الضرب وأقسم أولياء املقتول  
 ه ب  يد قِّ أُ أنه مات من الضرب 
 مالك/ الليث 

لو ضرب رجل آخر وشهد عليه مث مات املضروب بعد أيم ال حيق ألولياء املقتول القسامة إلثبات  
 اجلناية 

 مجهور العلماء 
 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟جملهول قاتله مليت اهل يعمل ابلقسامة يف املوت احملتمل من بعد الضرب كما يعمل هبا يف ا اخلالفسبب 

 األدلة 

املـــوت ضـــرب شـــخص آخـــر مث مـــات املضـــروب ينبغـــي أن يعلـــق حكـــم  وه لـــألنـــ ●
ــامة شـــرعت إلثبـــات  شـــخص مل  يـــديعلـــى وقـــع املـــوت أن بـــذلك الضـــرب، والقسـ

 قاتل.يثبت أنه 

 ألن املوت أييت أبحوال عدة، ورمبا يكون ألسباب أخرى. ●
ال دخـل للقسـامة ألن القسامة شرعت للقتيل الذي مل يعلم قاتله، أما املضروب الذي ُعلـم ضـاربه   ●

 ت كان ألثر الضرب.فيه، فإن مات املضروب بعد ذلك لزم الدليل احلسي على أن املو 

 الراجح 
بدليل على  لبينة، فإن أسباب املوت كثية، وال يلزم أن من ُضرب مث مات أنه مات متأثرا من الضرب إال  يُعمل اب القول الثاين: )ال تثبت القسامة ابملوت الذي أييت بعد الضرب(، ولكن 

 ذلك من الطب وحنوه، وقد قال ابن رشد عن قول مالك: هذا كله ضعيف

 مثرة اخلالف 
من القسامة إلثبات أن    املقتوللو ضرب رجل آخر مث مات املضروب ميك ن أولياء 

 الضرب أدى إىل املوت، ويقاد بذلك الضارب 
أن املوت بسبب    احنوه  وأ رجلنيلو ضرب رجل آخر مث مات املضروب، فإن قامت بينة من شهادة  

 هدر فهو الضرب ثبت القود وإال 
 ( 16/9621(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/213(، االستذكار )8/355(، التاج واإلكليل )6/297)  شرح خمتصر ابن حاجب(، التوضيح 2/766بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 عبد القسامة لقتل ال ( 87املسألة ) 
 ، واخلالف على قولني ؟علم قاتله ومل يُ  تل عبدٌ علم قاتله، واختلفوا هل يعمل ابلقسامة إذا قُ ومل يُ  تل حرٌّ ابلقسامة إذا قُ ال خالف عند األئمة األربعة يف العمل   حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 يعمل ابلقسامة يف قتل العبد 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد 

 قتل العبد يف قسامة  )ال( يعمل ابل 
 مالك 

 ]أشار إليه ابن رشد[  العبد ابحلر أو ابلبهيمةاالختالف يف تشبيه  سبب اخلالف

 األدلة 
 .تشمل األحرار والعبيد ةملصلحاوهذه * تشبيها للعبد ابحلر، فالقسامة شرعت حلفظ الدماء وصيانة هلا، 

 فأوجب القسامة. ألن قتل العبد موجب للقصاص )عند من يقول به( كقتل احلر، ●
تشــبيها للعبــد ابلبهيمــة، فالعبــد مــال، فلــم جتــب القســامة فيــه، كقتــل  *

 البهيمة.

 الراجح 
ألن القيمة يف  القيمة،  هألن قتل العبد يوجب القصاص يف أحوال، خبالف البهيمة، فال قصاص فيها، وإذا لزم حكم القسامة ففي  ؛ القول األول: )يعمل ابلقسامة يف قتل العبد(

 ألحرار يف اة ماليك مبنزلة الديامل

 مثرة اخلالف 
)على اخلالف ة القاتل أو يف ماله على عاقل العبدجتب قيمة إذا وجد العبد قتيال يف حملة  وجبت القسامة، و 

 ( 37السابق يف مسألة 
علم قاتله فقيمته هدر ما مل توجد بينة  إذا وجد العبد قتيال يف حملة  ومل يُ 

 على قاتله 

 لة مراجع املسأ
(،  287/ 4(، حاشية الدسوقي )13/446(، األوسط )8/507(، املغن )9/19)(، النجم الوهاج  4/287(، الشرح الكبي للدردير )26/116(، املبسوط ) 2/766بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9622/ 16بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 عدد من حيلف يف القسامة  ( 88املسألة ) 
ل  حترير حم

 اخلالف 

إذا وجدت شبهة قتل ومل يُعلم القاتل، وادعى أولياء الدم على قوم أبن القاتل منهم،  ال خالف بني العلماء أن القسامة مبناها على احللف، وأنه إن حلف مخسون رجال فال إشكال، وهذا 
 واختلفوا هل يصح احللف يف القسامة ألقل من مخسني؟، خالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 يصح أن حيلف أقل من مخسني رجال على أن تتم األميان مخسني ميينا )على تفصيل بينهم( 

 األربعة األئمة 
 ال يصح أن حيلف أقل من مخسني رجال مخسني ميينا 

 ابن حزم 
 شد[ظاهر تعارض املطلق من أحاديث القسامة بعدد اخلمسني ميينا ابملقيد منها خبمسني رجاًل ]مل يذكره ابن ر  سبب اخلالف

 األدلة 

ــة  ● ــة وحُمَي ِّصـ ــديث ُحَوي ِّصـ ــن حـ ــامة مـ ــديث القسـ ــة يف حـ ــرب : )روايـ ــنيئفتـ ــود خبمسـ  كم يهـ
 .]خ/ م[  (حتلفون مخسني ميينا، وتستحقون دم صاحبكمميينا(، وراوية: )

 فـوطئ ا،أجرى فرسيف الرجل الذي  عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، أثر عمر    ●
 .]طأ[  (لفون ابهلل مخسني ميينا ما مات منهاأحت :فمات، قال عمررجل أصبع 

  أن رسـول هللا  )   : أيب سـلمة وسـليمان بـن يسـار عـن رجـال مـن كـرباء األنصـار روايـة يف حـديث    ● 
 . ]د/ وصحح إسناده ابن رشد/ وقال األلباين: شاذ[   ( قال ليهود: أحيلف منكم مخسون رجال مخسني ميينا 

أيـت لـو أن مخسـني رجـال شـهدوا علـى رجـل أنـه زىن ر قول أيب قالبة لعمر بـن عبـد العزيـز: )أ  ●
 .]خ[  ...(رأيت لو أن مخسني رجال شهدوا على رجل أنه سرق ... أ بدمشق

 الراجح 
رتاط مخسني ميينا من مخسني  ة، ولو قلنا ابشالقول األول: )يصح أن حيلف أقل من مخسني رجال إبمتام مخسني ميينا(؛ فاألحاديث الصحيحة يف حتديد عدد األميان دون عدد احلالفني كثي 

 أهل مدينة كبية  وا إال أن يكونرجال ألدى ذلك غالبا إىل إبطال القسامة، إذ يعسر أن حيلف مخسون رجال على حادثة  

 مثرة اخلالف 

 عند أيب حنيفة: ُتكرر األميان إن نقص عدد احلالفني عن مخسني.  -
 ( ميينا. 25ما )عند مالك: أقل ما حيلف يف الدم رجالن، كل واحد منه -
 مخسني ميينا، يكررها.   -ولو واحًدا-عند الشافعي: حيلف رجل  -
عنــد أمحــد: حيلــف ورثــة الــدم فقــط، وال يــدخل فــيهم امــرأة، وتقســم اخلمســون ميينــا علــيهم  -

 ، وجيرب الكسر منها بيمني كاملة.على سهام مياثهم

وعاد األمر    ،لت القسامة بط إن حلف مخسون رجال مخسني ميينا مث نقص منهم واحد فصاعدا
 إىل حكم التداعي 

 مراجع املسألة 
(،  2/151(، احملرر يف الفقه )11/326(، احمللى )13/240(، احلاوي الكبي للماوردي )4/295(، الشرح الكبي للدردير )5/55(، االختيار لتعليل املختار )766، 2/765اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 16/9610ة املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغي8/203االستذكار )
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 ي القسامة ميإذا نكل أحد أولياء الدم عن   ( 89املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

اء الذين حلفوا سقط حقهم يف  ( رجال أو أقل من ذلك مع تكرار األميان، ولو نكل )تراجع( مجيع األولي50( ميينا، سواء حلفها ) 50سبق الكالم يف املسألة السابقة أن األميان يف القسامة )
 صله على قولني واختلفوا هنا لو نكل أحد أولياء الدم بعد ما حلف ميني القسامة، فعند اجلميع يبطل القود، واختلفوا يف أتثيه على الدية، واخلالف حا القود والدية، 

 األقوال ونسبتها 
 وصحَّت الدية للباقني   إذا نكل أحد من أولياء الدم عن ميني القسامة سقط حقه من الدية

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 إذا نكل أحد من أولياء الدم عن ميني القسامة سقطت الدية يف حق اجلميع

 الزهري/ احلنفية )مقتضى املذهب( 
 كره ابن رشد[]مل يذ  ؟هل ينظر ألميان القسامة ابعتبار أهنا ميني واحدة ولو تعدد احلالفون، أو أميان متعددة بتعدد احلالفني  سبب اخلالف

 ألن الدية تلزم بدعوى القسامة، فإن نكل أحدهم بطلت القسامة وما ترتب عليها من الدية. ● القسامة )الدية( ثبت ابلقسامة، فمن نكل سقط حقه دون حق غيه.ألن حكم  ● األدلة 

 الراجح 
  ، ن تراجع، خصوصا إن قلنا أنه ميكن ملن بقي أن حيلف عن الناكلقت ابلقسم، وقد مت، فال يؤثر عليه مَ ألن الدية استح  ؛ ( سقط حقه دون حق غيهالقول األول: )إذا نكل أحد أولياء الدم 

 على أنه تكرر اليمني يف القسامة  بناءً 

 مثرة اخلالف 
من نكل عن ميني القسامة ال شيء له من الدية، ومن بقي أخذ نصيبه فقط دون نصيب  

 وأيخذ نصيب من نكل  الشافعي: حيلف الويل اآلخر من نكل، وعند 
، وإن ادعى الويل القتل على غي  عن القسامة حُيبس   املدعى عليهمعند احلنفية: إذا نكل أحد    -

 من قسموا عليهم سقطت القسامة 

 مراجع املسألة 
(، بغية  8/201(، االستذكار ) 4/240(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد )17/78ملطلب )(، هناية ا4/294الكبي للدردير )(، الشرح 5/56(، االختيار لتعليل املختار )2/766بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9625املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 الباب األول: حد الزان.  -

 وعقوابهتم. الباب الثاين: أصناف الزانة  -

 الفاحشة.الباب الثالث: معرفة ما تثبت به هذه  -
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ا يف كتاب أحكام الزنا   -رمحه اهلل -املسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إمجاع

 
 اتفاق

 .سالماإلوال ملك ميني، وهذا متفق عليه ابجلملة من علماء  نكاحالزان هو: كل وطء واقع على غي نكاح صحيح وال شبهة  -1
 أمجعوا على أنه ال يقطع فيما سرق من مال ولده. -2
 عوا على أن األب لو قتل ابن ابنه مل يكن لالبن أن يقتص من أبيه، وكذلك كل من كان االبن له ولي ا.أمج -3
 احلر احملصن هو الرجم. الثي باملسلمون أمجعوا على أن حد  -4
 اتفقوا على أن اإلحصان شرط للرجم. -5
 أمجع املسلمون على أن حد البكر يف الزان جلد مائة. -6
 ها مخسون جلدة.حد  ن األَمة إذا تزوجت وزنت أن أمجعوا على أ -7
 من الناس. طائفةً  داحلدو إقامة عند اإلمام ضر يستحب عند اجلميع أن حيُ  -8
 أمجع العلماء على أن الزان يثبت ابإلقرار وابلشهادة. -9

عـدواًل، وأن ، وأن من صـفتهم أن يكونـوا قوقاتفقوا على أن الزان يثبت ابلشهود، وأن العدد املشرتط يف الشهود أربعة، خبالف سائر احل  -10
وأهنا تكون ابلتصريح ال ابلكناية، ومجهورهم على أن من شرطها أن ال ختتلـف ال يف من شرط هذه الشهادة أن تكون مبعاينة فرجه يف فرجها، 

 .)متباعد( زمان وال يف مكان
 ق.)ال( تلف  ابلزمان يف الزان أمجعوا على أن الشهادة املختلفة   -11
 ال خالف بني أهل اإلسالم أن املستكرهة )ال( حد عليها.  -12
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 )املسائل املختلف فيها( 

 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 حكم احلفر للمرجوم  102 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها ِشرك  90
 ضرب فيه من اجلسد يف احلد املكان الذي ي 103 املغنم من  إذا وطئ الرجل اجملاهد جارية   91
 احملدود من مالبسه حكم جتريد   104 إذا أحلَّ رجٌل لرجل وطء جاريته 92
 حكم جلد احملدود قائما  105 إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته  93
 عدد من حيضر من الشهود عند إقامة احلد  106 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  94
 إقامة حد اجللد على املريض حال مرضه   حكم 107 وطء املستأجرة  95
 عدد مرات اإلقرار ابلزان اليت جيب هبا احلد  108 حمصنا عقوبة الزاين إذا كان حرا  96
 اعرتافه عن من اعرتف ابلزان مث رجع  109 هل جيلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  97
 هل يسقط احلد ابلتوبة  110 شرط اإلسالم لإلحصان  97
 الشهود يف الزان يف املكان والزمانهل يشرتط اتفاق شهادة   111 تغريب مع اجللد يف حق الزاين البكر حكم ال 99

 هل يقام حد الزان على املرأة بظهور احلمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية  112 حد األمة يف فاحشة الزان 100
 زان هل جيب الصداق للمكرهة على ال 113 حد العبد يف فاحشة الزان  101
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 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها ِشرك  ( 90املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

وال ملك ميني فهو زان، واختلفوا يف صور من الشبهة املعتربة يف درء احلد، ومن ذلك وطء الشريك لألمة   نكاح اتفق علماء اإلسالم ابجلملة أن من وطئ يف غي نكاح صحيح وال شبهة
 واخلالف على ثالثة أقوال  ،شبهة تدرأ احلد؟  هو زان أم هل  املشرتكة بينه وبني آخر، 

 األقوال ونسبتها 
 وطء األمة املشرتكة شبهة تدرأ احلد 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أمحد 

 من وطئ األمة املشرتكة يعزر 
 الثوري/ احلسن البصري 

 من وطئ األمة املشرتكة عاملا ابلتحرمي عليه حد الزان 
 أبو ثور 

 ملك احلِّل ِّيَّة، وحكم ما مل ميلك احلرمة، ]قال الوائلي: سبب اخلالف هو شبه امللك[   ما هل وطء األمة املشرتكة يغلب فيه حكم اجلزء الذي ميلك؟ أم حكم اجلزء الذي ال ميلك؟ فإن حكم   سبب اخلالف

 األدلة 

ــعفه    ]رواه ابـــن عبـــاس    : )ادرءوا احلـــدود ابلشـــبهات(قولـــه  * ــة، وضـ ــند أيب حنيفـ يف مسـ

ادرءوا عنــد الرتمــذي بلفــظ: ) ، وقــد روي موصــوال عــن عائشــة أللبــاين هبــذا اللفــظ[ا
احلدود عن املسـلمني مـا اسـتطعتم، فـإن كـان لـه خمـرج فخلـوا سـبيله، فـإن اإلمـام أن 

الشـريك  ،]وضــعف األلبــاين روايــة عائشــة[  (خيطئ يف العفو خـي مـن أن خيطـئ يف العقوبـة
 لشبهة إذا قويت تدرأ احلد.األمة املشرتكة ملك قوي، وا له يف

ألنــه وطــئ وطئــا ال يوجــب احلــد، فــال خيلــو  ●
حـــــىت ال يتســـــاهل النـــــاس يف  ،إًذا مـــــن التعزيـــــر

 ذلك.

ألنـــه وطـــئ فرجـــا حمرمـــا عليـــه، فهـــو زان، وعليـــه حـــد  ●
 الزان.

 بة عند الشبهة، لكن ينبغي أن يالم على ذلك فاإلسالم يتطلع إىل السرت وترك العقو  ؛القول األول: )وطء األمة املشرتكة شبهة تدرأ احلد(  الراجح 

 مثرة اخلالف 

من وطئ جارية مشرتكة فقد ارتكب معصية، وعند مالك: إن ولدت تلحق به  
الولد، وقـُو ِّمت عليه، ويدفع حصة شريكه، وعند الشافعي: إن محلت فالولد حر،  

 واجلارية أم ولد 

األمة املشرتكة قدَّر القاضي عقوبًة  من وطئ 
 له ال تصل إىل احلد  تعزيريةً 

من وطئ جارية مشرتكة مع علمه ابلتحرمي، إن كان  
 ا ب عامً حمصنا رُجم، وإن مل يكن حمصنا جلد مائة وغر  

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد  7/523الستذكار )(، ا6/96(، كشاف القناع )516/ 6مغن احملتاج )(، 3/166(، أسهل املدارك )3/176(، تبيني احلقائق )2/769بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(16/9632 ) 
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 املغنم   من   إذا وطئ الرجل اجملاهد جارية ( 91املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
وكان له سهم يف الغنيمة( هل  قبل قسم الغنيمة املغنم )من لجارية  لال حرج فيه، واختلفوا يف وطء اجملاهد  أنه املغنم مما ُقسم له بعد قسمة الغنيمة  من  ال خالف إن وطئ الرجل جارية

 واخلالف على قولني  ، ؟عليه احلد

 األقوال ونسبتها 
 املغنم فعليه احلد من إذا وطئ اجملاهد جارية  
 مالك 

 املغنم يُدرأ عنه احلدمن إذا وطئ اجملاهد جارية  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ عبد امللك )مالكي( 

 ذا الوطء جانب امللكية أم يُغلَّب جانب احلرمة؟ هل يُغلَّب يف ه سبب اخلالف

 األدلة 
ألن الغنيمة ال مُتلك للمجاهدين قبل القسمة، فلـم   ●

 يكن للمجاهدين فيه شبهة.
، فجاريــة املغــنم للمجاهــد لــه []مســند أيب حنيفــة/ وضــعفه األلبــاين، وروي موصــوال عــن عائشــة    : )ادرءوا احلــدود ابلشــبهات(قولــه  ●

 لك.فيها شبهة م
 املغنممن هلذا القول، فقال: هذا أشبه، يعن: درء احلد عن اجملاهد إن وطئ جارية  -رمحه هللا-لقوة شبهة امللك، وقد مال ابن رشد    ؛القول الثاين: )يُدرأ عنه احلد(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
املغنم فعليه حد الزان،   من   إذا وطئ اجملاهد جارية

 غنم يف امل  جيعلهوعليه صداق مثلها 
املغنم فال حد عليه، وعليه مهرها عند الشافعي وأمحد، وإن أحبلها ثبت نسب الولد إليه، وتصي   من  لو وطئ اجملاهد جارية

 بت حق النسب فيه نيفة: ال يثزاد أمحد: يؤدَّب، وعند الشافعي: يعزَّر إن علم التحرمي، وعند أيب حم ولده، و أ

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 3/91(، كشاف القناع ) 4/199(، أسىن املطالب )1/473(، الكايف يف فقه أهل املدينة )7/35الصنائع )(، بدائع 2/770قتصد ) بداية اجملتهد وهناية امل

(16/9635 ) 
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 إذا أحلَّ رجٌل لرجل وطء جاريته ( 92املسألة ) 
 واخلالف على أربعة أقوال   ،حكمه؟  ما ا بشراء وحنوه بعد استربائها، واختلفوا فيمن أحل لغيه وطء جاريته فوطئها، ال خالف أن للرجل وطء جاريته إذا ملكه حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 

لو وطئ جارية غيه إبحالهلا له من مالكها يدرأ عنه  
 احلد
 مالك 

 اطئ لو وطئ جارية غيه إبحالهلا له يعزر الو 
 النخعي 

 ا له فال شيء عليه لو وطئ جارية غيه إبحالهل
 البصري/ طاووس  /  ابن عباس 

لو وطئ جارية غيه إبحالهلا له  
 فهو زان  

 الشافعي/ أمحد/ ابن حزم 
 املتقدمة[ هل يُغلَّب يف هذا الوطء جانب امللكية أو يُغلَّب جانب احلرمة؟ ]ذكره ابن رشد يف املسائل  سبب اخلالف

 األدلة 

ــند أيب    : )ادرءوا احلـــــــدود ابلشـــــــبهات(قولـــــــه  ● ]مســـــ

ــة   ــوال عــــــــن عائشــــــ ــعفه األلبــــــــاين، وروي موصــــــ ــة/ وضــــــ ، [حنيفــــــ
 فالواطئ له شبهة ملك ابلتحليل.

لو مـن ة فال يوجب احلد، وال خيألنه وطء شبه  ●
 التعزير؛ لضعف الشبهة.

والرقبـة هي هبة مقبوضة، ف جاريته لغيه* إذا أحل  
 اتبعة للفرج.

ــا  ● ــة ممـــــــ ــتباح ال يألن اجلاريـــــــ ســـــــ
 ة.ابلبذل واإلابح

 لضعف الشبهة مع العلم، ]ومل أقف على قول للحنفية يف هذه املسألة[  ؛ لوجود الشبهة، وهذا مع اجلهل، أما مع العلم ابحلكم فيجح القول الرابع، ويقام عليه احلد  ؛القول األول: )يدرأ عنه احلد(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
من وطئ جارية غيه إبحالهلا فال حد عليه، وتقوَّم  

 ويؤدَّب الفاعل عليه 
إبحالهلا قدَّر القاضي عليه  من وطئ جارية غيه 

 عقوبة ال تصل إىل احلد، ويعزر احملل ِّل أيضا 
من وطئ جارية غيه إبحالهلا فال شيء عليه، ال  

 حد وال تعزير وال إمث، ويلحق به الولد
من وطئ جارية غيه إبحالهلا  

 فعليه حد الزان 

 مراجع املسألة 
(، الكايف يف فقه أمحد  9/58(، املغن )5/445مغن احملتاج ) (، 10/93روضة الطالبني ) (،524/ 7(، االستذكار )14/274(، النوادر والزيدات )4/483املدونة )(، 2/770هناية املقتصد ) بداية اجملتهد و 

 (  16/9636(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/283(، اإلشراف )12/208(، احمللى ) 4/88)
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 الرجل على جارية ابنه أو ابنته إذا وقع   ( 93سألة ) امل
 واخلالف على قولني ، ال خالف يف حل وطء الرجل جلاريته بعد ملكها واستربائها، واختلفوا لو وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته هل عليه احلد؟ حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 )ال( حد يف وطء الرجل جلارية ابنه أو ابنته 

 مهوراجل
 وطئ جارية ابنه أو ابنته إذا  الرجل  حيد

 أبو ثور/ ابن املنذر 
 هل يُغلَّب يف هذا الوطء جانب امللكية أم يغلب جانب احلرمة؟ ]ذكره ابن رشد يف املسائل املتقدمة[ سبب اخلالف

 األدلة 

 ، وهذه شبهة ملك تدرأ احلد.[عائشة  ]جه/ طح/ حب/ هق/ وصححه األلباين واألرنؤوط من رواية    : )أنت ومالك ألبيك(قوله  *
 ، وهذه شبهة ملك تدرأ احلد.البيهقي[لرتمذي و اوضعفه    ين والطحاوي/أللباا]ت/ جه/ قط/ هق/ وصححه    : )ال يُقاد الوالد ابلولد(قوله  *
 ق من ولده.لد يف ما سر أنه ال يقطع الوا على إلمجاعهم *
 ا.يكن لالبن أن يقتص من أبيه، ومثله كل من كان االبن له ولي  إلمجاعهم على أن األب لو قتل ابن ابنه لو  *

يُغلَّب يف وطء الرجـل جلاريـة ابنـه أو ابنتـه جانـب   ●
 احلرمة.

 الراجح 
مل   -رمحه هللا-عيف، حىت إن ابن رشد ابنته(، واألدلة اليت ذكرها أصحاب هذا القول كافية يف إثبات احلكم له، والقول الثاين ضالقول األول: )ال حد يف وطء الرجل جلارية ابنه أو 

 يذكر اخلالف فيه مكتفيا بذكر مذهب اجلمهور 
 من وطئ جارية ابنه أو ابنته فعليه حد الزان  عي: ال جيب قيمتها على األب جارية ابنه، وتقوَّم عليه مطلقا عند أيب حنيفة ومالك، وعند الشاف ئ طاال يقام احلد على و  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  6/96(، كشاف القناع )4/356(، مغن احملتاج )2/1074(، الكايف يف فقه أهل املدينة )7/35(، بدائع الصنائع )2/770بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9637(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/439(، اهلداية ختريج أحاديث البداية )2/264)
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 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  ( 94ملسألة ) ا
 أربعة أقوال ال خالف يف حل وطء الرجل جلاريته بعد ملكها واستربائها، واختلفوا يف حكم وطء الرجل جلارية زوجته، واخلالف على   حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 ه احلد كامال فعلي من وطئ جارية زوجته 

   أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ عمر
 من وطئ جارية زوجته يدرأ عنه احلد

 إسحاق/ ابن مسعود 

من وطئ جارية زوجته بعد أن أحلتها له فعليه جلد  
 مائة حمصنا كان أو غي حمصن، وإن مل حتلها فهو زان  

 أمحد 

وطئ جارية زوجته  من  
 فعليه التعزير 

 أمحد )رواية(  / النخعي
 ية أم يغلب جانب احلرمة؟ ]ذكره ابن رشد يف املسائل السابقة[هل يُغلَّب يف هذا الوطء جانب امللك سبب اخلالف

 األدلة 

ألنه وطء دون ملك اتم، وال شركة ملك وال نكاح،   *
 فوجب احلد عليه.

قــــال لرجــــل خــــرج باريــــة  أن عمــــر عــــن ربيعــــة: ) *
فــذكرت  ،فأصــاهبا فغــارت امرأتــه ،المرأتــه معــه يف ســفر

ــر ــل لعمــــر فقــــال ،ذلــــك لعمــ ــا يلالرجــ فقــــال  ،: وهبتهــ
فاعرتفـــت  ،عمــر: لتـــأتين ابلبينـــة أو ألرمينـــك ابحلجـــارة

 .]طأ[  (أهنا وهبتها له ةرأامل

قضـى يف رجــل  أن رسـول هللا حـديث سـلمة: ) *
ــه إن ،جاريــــة امرأتــــه طــــئو  فهــــي  كــــان اســــتكرهها  أنــ

حرة، وعليه مثلها لسيدهتا، وإن كانت طاوعته فهـي 
ــا ــيدهتا مثلهـــ ــه لســـ ــه، وعليـــ   ]عــــــب/ حــــــم/ د/ ن/ جــــــه/  (لـــ

 .وصححه ابن عبد الرب والغماري/ وقال اخلطايب: منكر[
ــال زوجتـــــــه، لقولـــــــه  * ــزوج شـــــــبهة يف مــــ : ألن للــــ

 .]م[  اهلا ومجاهلا ودينها(مل)تنكح املرأة لثالث، 

أن رجـال يقـال لـه: عبــد ) :حبيـب بـن ســاملحـديث  ●
الــــرمحن بــــن حنــــني وقــــع علــــى جاريــــة امرأتــــه، فرفــــع إىل 

علـى الكوفـة، فقـال: وهو أمـي ،  النعمان بن بشي
: إن كانـت أحلتهـا ألقضني فيك بقضية رسول هللا  

تكـــن أحلتهـــا لـــك رمجتـــك  لـــك جلـــدتك مائـــة، وإن مل
]د/ وضــعفه    (أحلتها له، فجلـده مائـة  هاابحلجارة، فوجد

 .األلباين واألرنؤوط واخلطايب[

ألنـــــه وطء شـــــبهة ال  ●
حــد فيــه، فــال خيلــو مــن 

ــبهة التعزيـــر لضـــعف  الشـ
 فيه.

 فدليلهم أصح األدلة يف هذه املسألة  ؛ درأ عنه احلد(ول الثاين: )يأحظ األقوال ابلدليل الق الراجح 

 مثرة اخلالف 

إن كان الزوج حمصنا فعليه الرجم، وإن كان غي حمصن  
فجلد مائة وتغريب عام، وقيد احلنفية والشافعية هذا  

 إن كان عاملا ابلتحرمي 

م مثلها  جارية زوجته فيملكها، ويغرَّ تقوَّم عليه 
لزوجته، وإن استكره اجلارية يغرَّم مثلها لزوجته،  

 وتكون حرة 

إن وطئ إبذن زوجته وهو حمصن جلد مائة ومل يرجم  
 هو حمصن فالرجم ها له و ومل يغرب، وإن مل حتل

من وطئ جارية زوجته  
قدَّر القاضي عليه  

 عقوبة ال تصل إىل احلد 

 مراجع املسألة 
(، التفريع  7/282(، اإلشراف على مذاهب العلماء ) 11/125(، احلاوي الكبي للماوردي )2/1074(، الكايف يف فقه أهل املدينة )6/303(، البناية شرح اهلداية )2/770د ) اية اجملتهد وهناية املقتصبد

 ( 16/9640(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )222/ 6مطالب أويل النهى ) (،10/242اإلنصاف )(، 7/528(، االستذكار )8/545(، اهلداية للغماري )2/214البن اجلالب )
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 وطء املستأجرة  ( 95املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

،  يه احلد؟ ، هل علا يزين هبل واختلفوا فيمن استأجر امرأة  وال إشكال أنه لو وطئها واحلال هذه أنه حُيد ،  ال خالف يف جواز عقد اإلجارة على املنافع، للتنظيف أو الطبخ أو اخلبز وحنوه،
 خالف على قولني

 األقوال ونسبتها 
 يدرأ احلد عمن وطئ املستأجرة 

 أبو حنيفة 
 من وطئ امرأة مستأجرة فهو زان 
 مجهور العلماء/ الصاحبان 

 ابن رشد يف املسائل السابقة[هل يُغلَّب يف هذا الوطء جانب امللكية أم يغلب جانب احلرمة؟ ]ذكره  سبب اخلالف

 األدلة 

رة متليك منفعة أشبهت سائر املنافع اليت استأجرها عليها فدخلت الشبهة، واحلدود تدرأ  ألن اإلجا  *
 ابلشبهات. 

 لو استأجرها للزان أشبه ذلك نكاح املتعة، ألن املستوَّف ابلوطء منفعة حقيقية.  *

 . بدواعيه غي خمتلف فيهألنه وطء حمرم   ●
لل  ● يباح ابالستئجار، فال تصح إجارهتا  البضع ال  العقد  ألن  زان، ويكون وجود 

 كعدمه، وال أتثي لعقد اإلجارة على املنافع يف إابحة الوطء، فكان كاملعدوم. 

 الراجح 
الوائلي: ذم   وقال غيه: فساد هذا القول ال خيفى على من له أدىن نظر، وقال  وقوله يف ذلك ضعيف ومرغوب عنه،القول الثاين: )وطء املستأجرة زان(، قال ابن رشد عن قول أيب حنيفة: 

 العلماء هذا القول وضعفوه، وال يستند إىل دليل 

 مثرة اخلالف 
احلد ولزمه الصداق، وعند أيب حنيفة  درأ عنه تفادعى شبهة إذا استأجر رجل امرأة لتخدمه فوطئها 

 يدرأ عنه احلد لو استأجرها للمنفعة فوطئها، أما لو استأجرها للوطء فيدرأ عنه احلد    (قول )
أو استأجرها للوطء فهو زان  يف احلالني، وعليه   فوطئهاامرأة لتخدمه من استأجر 

 الرجم إن كان حمصنا، وجلد مائة والتغريب إن كان غي حمصن 

 مراجع املسألة 
(،  4/88(، الكايف البن قدامة ) 7/321م الشافعي )(، التهذيب يف فقه اإلما127/ 4(، أسىن املطالب )2/870(، اإلشراف للقاضي )8/457(، املبسوط ) 2/771املقتصد ) بداية اجملتهد وهناية 

 ( 16/9649(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )9/80املغن )
  



   145 

  

 

 

 عقوبة الزاين إذا كان حرا حمصنا  ( 96املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ن هو احلر املكلف  صخالف بني علماء املسلمني يف رجم احملصن الزاين، واحمل حرمة الزان، وحصل  يفاحلدود اإلسالمية يف عقوبة الزان: رجم وجلد وتغريب، وال خالف بني العلماء  

 خالف على قولني  ،املسلم الذي وطئ بنكاح صحيح، فإذا حصل منه الزان هل يُرجم؟ 

 األقوال ونسبتها 
 حد احملصن الزاين الرجم
 مجهور أهل السنة 

 حد احملصن الزاين اجللد 
 خلوارج( فرقة من أهل األهواء )األزارقة من ا 

 يذكره ابن رشد[ خالف يف العقيدة، أبنه ال يعمل ابلسنة وال خيصص الكتاُب ابلسنة، ألن القرآن متواتر والسنة أخبار آحاد ]مل  سبب اخلالف

 األدلة 

فكـان  ،إن هللا تعـاىل بعـث حممـدا ابحلـق وأنـزل عليـه الكتـابقـال: ) الرجم اثبت أبحاديث الـرجم، كحـديث عمـر   *
وقـد قرأهتـا: الشـيخ والشـيخة إذا  ،ورمجنـا بعـده رجـم رسـول هللا و  ،فقرأهتـا وعقلتهـا ووعيتهـا ،ليـه آيـة الـرجمفيما أنزل ع

حديث رجم النيب م عموم الكتاب، ك، فتخصص أحاديث الرج[متفق]  (لبتة نكاال من هللا وهللا عزيز حكيمازنيا فارمجومها  
 م[  ، واجلهنية]م[  ، والغامدية]خ/ م[  ملاعز[. 

النــور: ] َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّولــه تعــاىل: ق *

إال اجللد، وما جاء مـن أخبـار ، فليس يف كتاب هللا تعاىل [2
عمل مبا جاء يف كتاب هللا ياآلحاد قد يتطرق إليه الكذب، ف

 تعاىل فقط.

 الراجح 
ونسب اخلالف  هذا احلكم إمجاعا  -رمحه هللا-ا دون حكمها، وقد عدَّ ابن رشد القول األول: )حد احملصن الزاين الرجم(، وهو اثبت يف أحاديث كثية، ويف الكتاب آية نُسخ رمسه

 ألهل األهواء، فال عربة هبذا االختالف
 إذا زىن احملصن أو غي احملصن جيلد مائة جلدة غُي احملصن فاجللد  إذا زىن احملصن يُرجم )يُرمى ابحلجارة( حىت املوت، وإذا زىن  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، شرح خمتصر ابن احلاجب 2/255(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )161(، مراتب اإلمجاع )ص7/479(، االستذكار )3/248املمهدات ) (، املقدمات 2/772بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9663(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )9/38)(، املغن 191/ 13(، احلاوي الكبي للماوردي )2/341(، اهلداية للمرغيناين )11/231(، احمللى )1/655)
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 هل جيلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  ( 97املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
خالف    ،أم يرجم دون جلد؟  قبل الرجم أمجع املسلمون من أهل السنة على إثبات حد الرجم على الزاين احملصن، واختلفوا إذا زىن احملصن وثبت يف حقه الرجم، هل جيلد مائة جلدة

 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 )ال( جلد على من وجب عليه الرجم

 اجلمهور/ أمحد )رواية األثرم وابن حامد وهي األشهر يف املذهب( 
 الزاين احملصن جيلد مث يرجم 

 أمحد )رواية اخلرقي(/ إسحاق/ داود/ احلسن البصري 
 رشد[وم الكتاب ابلسنة ]مل يذكره ابن ظاهر تعارض اآلاثر، وختصيص عم  سبب اخلالف

 األدلة 

، ]م[  ، ورجم امرأًة من جهينة]خ/ م[  رجم ماعزًا  ألن رسول هللا   *
، ومل يُرو عنـه ]م[  ، ورجم امرأًة من عامر من األزد]م[  ورجم يهوديني

 أنه جلد واحًدا منهم.
احلد األصغر ينطوي يف احلد األكرب، وذلـك أن من جهة املعىن:    *

 فال أتثي للزجر ابلضرب مع الرجم. ،إمنا وضع للزجر احلد

 ، ومل خيصص حمصن من غي حمصن.[2النور: ] َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّعموم قوله تعاىل:  *
جلــد شــراحة اهلمدانيــة يــوم اخلمــيس، ورمجهــا يــوم اجلمعــة، وقــال: جلــدهتا بكتــاب هللا، : )أنــه حــديث علــي  *

 .ورواه البخاري خمتصًرا[  ]حم/ كم/ ن/ هق/  (ورمجتها بسنة رسوله
خذوا عن، قـد جعـل هللا هلـن سـبيال، البكـر ابلبكـر جلـد مائـة وتغريـب ، وفيه: )  عبادة بن الصامتحديث    *

 .]م[  (عام، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم ابحلجارة

 الراجح 
ألنه  الرجم، فاحلديث منسوخ، على أبن اجلمع بني اجللد والرجم كان متقدما مث اقتصر  ، وقد أجاب اجلمهور عن حديث عبادة  لفعل النيب  ؛ القول األول: )ال جلد مع الرجم( 

 مجل يف القرآن بياان ملا أُ  )قد جعل هللا هلن سبيال(   قوله   فجاءك يف البيت حىت املوت، امسأشد، وهو اإل  كانت عقوبتهمو حني نزول آية الزانة  كان
 إذا زىن احملصن ُجلد مث رُجم  دإذا زىن احملصن رُجم بدون جل مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية  12/175(، احمللى )14/40(، كشاف القناع )10/170(، اإلنصاف )5/446(، مغن احملتاج )4/504(، املدونة )4/14(، حاشية ابن عابدين )2/772بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9669املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 شرط اإلسالم لإلحصان  ( 98املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

الوطء يف حال  قد صحيح، وزاد مالك: اشرتاط وقوع اتفقوا على أن اإلحصان من شروط الرجم للزاين، واتفق األئمة األربعة على أن من شروط اإلحصان: العقل، والبلوغ، واحلرية، والوطء يف ع
 ، على قولني فاس أو يف الصيام، واختلف األئمة األربعة هل اإلسالم شرط لإلحصان؟جيوز الوطء فيها، فال يقع الوطء يف احليض والن

 األقوال ونسبتها 
 اإلسالم شرط لإلحصان 

 مالك/ أبو حنيفة 
 اإلسالم ليس بشرط لإلحصان 

 الشافعي/ أمحد 
 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟ من رجم اليهوديني، وهل حتصل الفضيلة بوصف اإلحصان  االختالف يف أتويل فعل النيب   سبب اخلالف

 األدلة 

 اإلحصان فضيلة، وال فضيلة مع عدم اإلسالم. *
 .]قط/ وهو موقوف[  قال: )من أشرك فليس مبحصن( أثر ابن عمر  ●
 سبب الرق، فإذا كان نقص الرق مينع اإلحصان فنقص الكفر أوىل أن مينعه. ألن نقص الكفر أكثر من الرق، ألن الكفر هو    ● 
 من اليهود حبكم التوراة ال بشرع اإلسالم. زىنجم من ر  ألن النيب  ●

 .[42املائدة:  ] َّىي مي خي حي جيُّقوله تعاىل:  *
رجــم اليهوديــة  )أن النــيب  : انفــع عــن ابــن عمــرحــديث  *

 .]متفق[  (رفع إليه أمرمها اليهود ملا واليهودي اللذين زنيا

 ن يعيش يف دار اإلسالم مم أهل الذمة  على يف ذلك بني اليهود نص يف حمل النزاع، ولغلق ابب الفساد   نيب  القول الثاين: )اإلسالم ليس بشرط لإلحصان(، وحكم ال الراجح 

 مثرة اخلالف 
للزانية، فلو زىن مسلم بكافرة رجم بشروطه،   ا الكافر الذمي فال رجم عليه، ويعاقب عليه إن أعلنه، وليس هذا شرطً لو زىن 

 لو زىن الكافر الذمي يف دار اإلسالم فيجم كاملسلم واشرتط أبو حنيفة احلرية من الطرفني

 مراجع املسألة 
(،  2/1274(، روضة املستبني )14/41(، كشاف القناع )2/522) اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع(، 4/320(، الشرح الكبي للدردير )5/11(، البحر الرائق )2/773بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9674)(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 5/274الزركشي على خمتصر اخلرقي )(، شرح 9/39املغن )
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 حكم التغريب مع اجللد يف حق الزاين البكر  ( 99املسألة ) 
 واملراد ابلتغريب: اخلروج من البلد مسافة قصر، واخلالف على ثالثة أقوال  ، ب الزاين مع اجللد؟واختلفوا هل يغرَّ  ، [2النور: ] َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّ لقوله تعاىل: ؛أمجع املسلمون على أن حد البكر يف الزان جلد مائة حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 ال يغرَّب الزاين مطلقا 

 أبو حنيفة 
 يُغرَّب الزاين مطلقا ولو كانت امرأة أو عبدا

 الشافعي/ أمحد )واستثىن العبيد( 
 يُغرَّب الزاين الرجل وال تُغرَّب املرأة 

 األوزاعي / العبيد()واستثىن مالك 
 عدم ورود حكم التغريب يف الكتاب العزيز ]ذكره الوائلي[  سبب اخلالف

 األدلة 

ومل يـــذكر ، [2النــور: ] َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّ ظـــاهر الكتـــاب: *
 ينسخ الكتاب أبخبار اآلحاد. التغريب، والزيدة على النص نسخ، وال

أمــرين عمــر يف فتيــة )املخزومــي قــال:  عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعــة* عن  
 .]طأ[(  من قريش، فجلدان والئد من والئد اإلمارة مخسني مخسني يف الزان

حيــاء  الــزانيف بلــده عــن ميتنــع  فقــدلــزان، لألن التغريــب تعــريض للمغــرَّب  ●
 يف التغريب حممول على التعزير للمصلحة.  من الناس، وفعل الصحابة  

ربيعـــة بـــن أميـــة، فلحـــق ابلـــروم وتنصـــر،  : )أنـــه نفـــىروي عـــن عمـــر  ●
 .]ن/ وضعفه األلباين[ فقال عمر: ال أنفي أحدا من املسلمني بعد اليوم(

خــذوا عــن، قــد جعـــل هللا : )قـــال  ، عبــادة بــن الصــامتحــديث  *
 .]م[ (مائة وتغريب عامهلن سبيال، البكر ابلبكر جلد 

ــرة وزيـــد بـــن خالـــد  ،حـــديث العســـيف * ــن : )أن عـــن أيب هريـ رجـــال مـ
 ،هــذا، فــزىن ابمرأتــه عنــدإن ابــن كــان عســيفا فقــال:    األعراب أتى النيب  

عليــك، وعلــى  أمــا الوليــدة والغــنم فــردٌّ  :فافتديته مبائة شاة ووليــدة، فقــال 
واغد ي أنــيس علــى امــرأة هــذا، فــإن اعرتفــت   ،ابنك جلد مائة وتغريب عام

 .]خ/ م[(  فارمجها
، ، وال خمــالف هلــم مــن الصــحابة ينراشــدألن التغريب فعل اخللفــاء ال  ●

 فكان إمجاعا.

املرأة فــ ، لقيــاسابوختصص من عموم األدلة يف التغريب ال تغرَّب املرأة،    *
 ابلغربة ألكثر من الزان، فهي حمتاجة للحفظ أكثر من الرجل.تتعرض  

 إن زنــتفــ إذا زنت األمة فتبني زانها فليجلــدها وال يثــرب، : )قوله    ●
 ومل يذكر التغريب.، ]خ[(  بعها ولو حببل من شعرالثالثة، فلي

ألن التغريــــب علــــى احلــــر لينقطــــع عــــن وطنــــه ومعاشــــه وتلحقــــه مذلــــة  ●
 .، وفيه إضرار لسيدهوطن له وال معيشة ينقطع عنهافيتدع، والعبد ال 

 .]كار[نفي النساء(    : )روي عن علي أنه مل يرَ أثر علي  ●
ب، وأن أاب بكـــر ب وغـــرَّ ضـــر   رســـول هللاأن : )عـــن ابـــن عمـــر  *
   َّب، وأن عمر ضرب وغر   َّت/ وصححه األلباين[(  بضرب وغر[. 

 الراجح 
القياس املرسل   من هذا ول الثالث: لقا، وإذا رأى اإلمام مضرة يف تغريب املرأة خصوصا فال تغرَّب، وقد قال ابن رشد عن قياس  لفعل اخللفاء الراشدين  ؛الزاين مطلًقا(، بشرط وجود حمرم للمرأةالقول الثاين: )يُغرَّب 

 ، ويف اجلملة: كل قول يف املسألة له أدلة وجيهةكثيا ما يقول به مالكو  ،املصلحي

 مثرة اخلالف 
سوء كان الزاين ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبد جيلد إن كان بكرا ويبقى  

 ببلده
حمرم هلا،  واملرأة يشرتط خروج   ،العبد واألمة نصف عامو ، ر  عاًما يُغرَّب احل

 إن تعذر فمن بيت املال فاملال للخروج،  أن تبذل املرأة له   يشرتطو 
زنت املرأة ال تغريب هلا، وزاد مالك:  ، وإذا اإذا زىن الرجل يُغرَّب عام 

 العبد كاملرأة ال يغرَّب 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية 3/345)(، شرح منتهى اإلرادات 7/501(، االستذكار )11/5869(، التجريد )128/ 4(، أسىن املطالب )4/321ير )(، الشرح الكبي للدرد15/30(، رد احملتار )2/774بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

 (16/9686اجملتهد )
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 حد األمة يف فاحشة الزان ( 100املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، واختلفوا يف  [ 25النساء:  ] َّخت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّلدة، لقوله تعاىل: ( ج50أمجع العلماء على أن األمة إذا تزوجت وزنت فإن حدها ) 

 حد األمة إذا مل تتزوج، واخلالف على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 
 ( جلدة50حد األمة الزانية غي املتزوجة )
 مجهور فقهاء األمصار 

 ملتزوجة ة غي اتعزر األمة الزاني
 عمر بن اخلطاب  

 مة الزانية اليت مل تتزوج وال تعزير )ال( حد على األ
 )قول(/ طاووس/ عطاء   عباس ابن 

 َّخئ حئُّاالشرتاك يف اسم اإلحصان يف قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

اإلحصــــان هــــو اإلســــالم، فيكــــون علــــى  *
( 50األمـــــة املســـــلمة غـــــي املتزوجـــــة حـــــد )

جلدة كاملتزوجة، وهـذا بنـاء علـى قـول مـن 
ــال:  ]هــــــق/  أي: أســـــلمن  َّخئ حئُّقـــ

 .عن النخعي[

ــه  * ــة: ) قولــــــــ ــدوها، مث إن زنــــــــــت يف األمــــــــ ــت فاجلــــــــ إذا زنــــــــ
بيعوهــــــا ولــــــو ففاجلـــــدوها، مث إن زنــــــت فاجلــــــدوها، مث إن زنـــــت 

 ، ومل يذكر حدا، فيكون اجللد عقوبة تعزيرية.]خ/ م[  (بضفي
قـال: )لــيس علـى األمـة حــد حـىت حتصــن(  ر ابـن عبــاس أثـ *

 .]كار[

ــه تعـــــــــــــــــــــــــاىل:  *  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّقولــــــــــــــــــــــ

ــاء: ] َّخت حت جت اإلحصــــان هــــو التــــزوج، ومفهـــــوم  ،[25النســ
 اخلطاب من اآلية أن اليت مل تتزوج مل حتصن، وال حد عليها.

 ...( ومل يذكر حدا.بيعوها فإن زنت يف األمة: ) قوله  *
 .]عب[قال: )ليس على األمة حد حىت حتصن(   أثر ابن عباس    ●

 الراجح 
(، أما أهنا تسلم من العقوبة فبعيد، قال ابن رشد زنت فاجلدوها األمة إذا حلديث: ) ؛جلدة(، وميكن القول أن عليها عقوبة تعزيرية  50ية غي املتزوجة القول األول: )حد األمة الزان

 ا مهًْ دا، وما أظن احلكاية عنه إال وَ ال يوجب ح أنه ال حد على من زىن من العبيد قبل أن يتزوج، وهذا شديد أن يكون يف الشرع زان   ذكر اخلالف عن ابن عباس : اجلد  

 مثرة اخلالف 
(  50لو كانت األمة بكرا وزنت فعليها ) 

 جلدة حد ا
لو زنت األمة البكر يُقد ِّر القاضي عقوبة تعزيرية هلا ال تصل إىل  

 لو زنت األمة البكر فال حُتدُّ وال تُعزَّر، وتسلم من العقوبة  جلدة  (50حد )

 املسألة مراجع  
(، املقدمات  7/506(، االستذكار )20/425(، كشاف القناع ) 4/129(، أسىن املطالب )4/321(، الشرح الكبي للدردير )4/13(، حاشية ابن عابدين )2/775تهد وهناية املقتصد ) بداية اجمل

 ( 16/9697(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/246املمهدات )
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 العبد يف فاحشة الزان حد   ( 101املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، بامع اتفاقهما يف علة الرق، واختلفوا يف حد العبد إذا زىن،  -لو كان متزوجا أبمة مبا  وقيده الظاهرية  - قياسا على األمة  ؛ ذهب فقهاء األمصار إىل أنه ال رجم على العبد إذا زىن 

 واخلالف على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 
 العبد على النصف من حد احلرحد 

 فقهاء األمصار 
 ( جلدة 100حد العبد ) 

 أهل الظاهر 
 )ال( حد على العبد الزاين مطلقا 

 ابن عباس 
 ]مل يذكره ابن رشد[ مع قياس العبد على األمة يف التنصيف  [2النور: ] َّ...حن جنُّظاهر تعارض العموم من الكتاب   سبب اخلالف

 األدلة 

كمــــا أن حــــد األمــــة املتزوجــــة علــــى النصــــف مــــن حــــد   *
 حب جب هئ مئ خئ حئُّ، لقولــه تعــاىل: ةاحلــر 

ــاء: ] َّخت حت جت هب مب خب فكــــــــــــــذا  ،[25النســـــــــــ
 العبد على النصف بامع الرق، وكذا غي املتزوج.

 َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّعموم قوله تعاىل:    *

، وهذا عام مل خيصص حرا من عبـد، وخرجـت األمـة [2النور:  ]
 حت جت هب مب خب حبُّاحملصــــــــــنة بقولــــــــــه تعــــــــــاىل: 

 موم اآلية.فيبقى العبد داخال يف ع  َّخت

كمــا أن األمـــة غـــي املتزوجــة يـــدرأ عنهـــا احلــد، فكـــذا العبـــد   *
غــي املتــزوج )هــذا عنـــد مــن يقــول أنــه لـــيس علــى األمــة غـــي 

 املتزوجة حد(.
 .]عب[  : )الحد على عبد وال معاهد(أثر ابن عباس  ●

 الراجح 
قول ابن   -رمحه هللا-رشد ، وقد وصف ابن َّحن جنُّقياس صحيح، وهو خمصص لعموم اآلية: القول األول: )حد العبد على النصف من حد احلر(، وقياس العبد على األمة 

 ا مهًْ احلكاية عنه إال وَ ، وما أظن عقوبة  دال يوج و  أن يكون يف الشرع زان عن ابن عباس هذا شديدأبنه شاذ، وقد قال ابن رشد اجلد:  عباس 

 مثرة اخلالف 
(  50فعليه )سواء كان العبد حمصنا أو غي حمصن وزىن 

 جلدة حدا
( جلدة حدا، وإذا  100إذا زىن العبد غي احملصن فعليه )

 زىن العبد احملصن املتزوج حبرَّة  فعليه الرجم
إذا زىن العبد فال حد عليه وال جلد وال تعزير، ويسلم من  

 العقوبة 

 مراجع املسألة 
(، املقدمات  11/239(، احمللى )20/425(، كشاف القناع )5/450(، مغن احملتاج )4/321الشرح الكبي للدردير ) (،4/13(، حاشية ابن عابدين )2/775بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9702(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/246املمهدات )
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 حكم احلفر للمرجوم  ( 102املسألة ) 
 واخلالف حاصله ثالثة أقوال  ،صن الرجم، واختلفوا هل حيفر للمرجوم أثناء تنفيذ حكم الرجم؟ ال خالف بني فقهاء أهل السنة أن حد الزاين احمل  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 حيفر للمرجوم 

 أبو ثور 
 ال حيفر للمرجوم مطلقا 

 مالك/ أمحدأبو حنيفة/  

 حلفر للمرجوم يف اخيي اإلمام  -
 حيفر للمرأة دون الرجل  -

 الشافعي 
 ومنها ما نفاه ]مل يذكره ابن رشد[  فرألحاديث الصحيحة، فمنها ما أثبت احلظاهر تعارض ا سبب اخلالف

 األدلة 

فلمــا كـــان يـــوم ) :وفيـــه، شـــراحة اهلمدانيــةملــا رجـــم  أثــر علـــي  *
هلـا حفـية، فأدخلـت فيهـا، وأحـدق النـاس اجلمعة أخرجهـا، فحفـر 

إنكــم إن تفعلـوا هـذا يفتــك الـرجم،  هكـذايرموهنـا، فقـال: لــيس  هبـا
 .]عب[  ...( ، ولكن صفوا كما تصفون يف الصالةبعضابعضكم 

رواية يف قصة رجـم مـاعز، وفيـه: )فلمـا كـان اليـوم الرابـع حفـر لـه   *
 .]م[  حفرة مث أمر به فُرجم(

ــابر  * ــديث جـ ــال: ) حـ ــاعز قـ ــم مـ ــة رجـ ــه، يف قصـ ــيمن رمجـ كنـــت فـ
احلجارة هرب، فأدركناه ابحلرة   -أصابته-فرمجناه ابملصلى، فلما أذلقته  

 .]خ/ م[  (ناهفرمج
فــأمران أن نرمجــه،  فرجــع إىل النــيب حــديث رجــم مــاعز: ) يفروايــة  ●

 .]م[  ...(فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، وال حفران له
 أكثر األحاديث على ترك احلفر )قاله أمحد(. *

 اجلمع بني األحاديث. ●
 ألن احلفر أسرت للمرأة. ●

 واألوىل احلفر للمرأة سرتا هلا   ،مل يثبته، فاألمر مرتوك لإلمام  ما، ومنها  فر األحاديث كلها صحيحة، ومنها ما أثبت احللراجح هو القول الثالث: )التخيي(، ما دام أن الذي يظهر أن ا الراجح 

 مثرة اخلالف 
جيب احلفر عند رجم الرجل واملرأة سواء ثبت الزان ابإلقرار أو  

 الشهود 
جيب،  ز احلفر للرجل، وجيوز احلفر للمرأة وال عند أيب حنيفة: ال جيو 

 وعند أمحد: ال حيفر للرجل وال املرأة، ورواية: حيفر للمرأة دون الرجل 
يستحب احلفر للمرأة إىل صدرها إن ثبت  
 زانها ببينة، خبالف ما لو ثبت إبقرار ال حيفر 

 مراجع املسألة 
(، بغية  2/258(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )473/ 7(، االستذكار )6/84(، كشاف القناع )5/457احملتاج )(، مغن 73/ 12(، الذخية )4/14(، رد احملتار )2/776بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9704املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 املكان الذي يضرب فيه من اجلسد يف احلد   ( 103املسألة ) 
 ( جلدة، واختلفوا يف املكان الذي يضرب فيه من اجلسد، مع اتفاقهم أنه ال يضرب الوجه والفرج، واخلالف على قولني 100غي احملصن جيلد )احلر  الزاين  ال خالف بني العلماء أن حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 يضرب يف احلدود الظهر وما يقاربه 

 مالك 
 الفرج والوجه والرأس قى ت  يضرب يف احلدود كل األعضاء وي

 الرأس(/ أمحد  الشافعي )مل يستثنِّ  /أبو حنيفة 
 ]مل يذكره ابن رشد[  خوف اإلتالف بضرب بعض األعضاء، وما روي من أثر علي   سبب اخلالف

 األدلة 

للــنفس إن كــان  فذلك العضــو وإتــاللــضــرب كــل عضــو إفســاد ألن  ●
ــاد مـــــن كـــــالبطن واحللـــــق واألضـــــالع، ولـــــيس الغـــــرض   ؛مقـــــتالً  اجللـــــد إفســـ

 .الظهر وما قاربهبضرب إال  ذلكن نفس، وال يؤمَ األعضاء وال إتالف ال

: على اجلسد ليأخذ كل عضو حقه من األمل، كما أخذ حظه من اللذة، وقد روي عن علي  يفرق الضرب  ●
 .]ش[  (عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيهاضربه وأعط كل أنه ملا جلد السكران قال للجالد: )

 .]م[  (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجهقال: )  : أن النيب  هريرة    ورد النهي عن ضرب الوجه من حديث أيب  ●
 فإن توزيع الضرب على اجلسم كالظهر واأللية والفخذين أهون من الضرب على موضع واحد  منه(؛  القول الثاين: )يضرب كل األعضاء دون الفرج والوجه وحنوه مما خيشى أن يتضرر الراجح 

 مثرة اخلالف 
جاوز جلد ظهر اجمللود، وال جيوز ضرب سائر  ال جيوز للجالد أن يت 

 الظهر وما قاربه اجلسد إال 

 .عند اجلميع: يفرق الضرب على أعضائه وجسده -
 .، إن كان مستورًا بشعرويضرب الرأس ،مقاتلهوعند الشافعي: ال يضرب على  -
 .وعند أمحد: املرأة تضرب على ظهرها وما قارب الظهر -

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  14/19(، كشاف القناع )160/ 4(، أسىن املطالب )4/455)(، حاشية الصاوي على الشرح الصغي 31/ 5(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )2/776هد وهناية املقتصد ) بداية اجملت

 ( 16/9710شرح بداية اجملتهد )
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 حكم جتريد احملدود من مالبسه  ( 104املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
؛ ألن القصد يف  قي أمل الضرب من الفرو واحلشو وحنوه يد من جتريد احملدود نزع ثيابه مع سرت عورته، وكلهم قالوا: ال جترد املرأة بل يبقى عليها ما يسرتها، وكلهم قالوا: جيرد مما املقصو 

 ، واخلالف يف جتريد احملدود )الرجل( من مالبسه املعتادة على قولني احلد  إيالمه

 بتها األقوال ونس
 جيرد احملدود من مالبسه عند الضرب

 مالك/ أبو حنيفة )واستثىن حد القذف من التجريد( 
 )ال( جيرد احملدود من مالبسه عند الضرب 

 الشافعي/ أمحد  
 يذكره ابن رشد[ تجريد من الثياب عند إقامة احلد ]مل ورود األمر ابل وعدم  [4النور: ]  َّيكُّمفهوم قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 لة األد
 أقام احلد ومل ينقل عنه أنه جرَّد من أقام عليه احلد، ولو فعله لنقل ذلك. ألن النيب  ● لألبدان.  ، هذا يقتضي مباشرة اجللد[4النور: ] َّ ىل مل يك ُّ قوله تعاىل:  ●

 .]هق[  (صفدال ال حيل يف هذه األمة جتريد، وال مد وال غل و : )قول ابن مسعود  ●

 الراجح 
وجل   لدليل، وال دليل، فاهلل عزَّ ال جيرد احملدود(، بل التجريد فيه زيدة عقوبة وتوبيخ للمحدود، خصوصا إذا كانت إقامة احلد أمام الناس، واألصل العدم إال إذا ورد االقول الثاين: )

 أمر ابجللد ومل أيمر ابلتجريد 
 يرتك على احملدود قميصه الذي ال مينعه من اإليالم  نزع إال يف حد القذف ال ينزع زار، وعند أيب حنيفة: يينزع عن الرجل احملدود ثيابه إال اإل  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(،  663(، الروض املربع )ص 10/172)(، روضة الطالبني 13/145(، حبر املذهب )2/867(، اإلشراف على نكت اخلالف )3/142(، حتفة الفقهاء )2/776بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9711/ 16قتصد شرح بداية اجملتهد )بغية امل
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 حكم جلد احملدود قائما  ( 105املسألة ) 
 واخلالف على قولني  ، قائما أو قاعدا؟أوخيشى لو ضربت قائمة انكشاف عورهتا، واختلفوا كيف جيلد الرجل   ،ألنه أسرت هلا  ؛ ال خالف بني األئمة األربعة أن املرأة جتلد قاعدة حترير حمل اخلالف 

 ال ونسبتها األقو 
 يضرب الرجل قاعدا

 مالك 
 يضرب الرجل قائما 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد 
 ؟ َّخنُّهل الضرب قائما زيدة على ما ورد من النص:  سبب اخلالف

 األدلة 

 جه ين ىن من خن حن جنُّقولــــــه تعــــــاىل:  *

 اىل ابلقيام.مر هللا تع، ومل أي[2النور:  ]  َّمه
 رع.ألن القيام زيدة يف األمل، مل يرد به الش ●
ــا حـــــد،  ● ــرأة قاعـــــدة، وكالمهـــ ــارا بضـــــرب املـــ اعتبـــ

 واألصل فيه املساواة.

 .]هق[  )يضرب الرجال قياما والنساء قعودا(: قول علي  ●
 ضرب الرجل قائما فيه متكني من تفريق الضرب على مجيع بدنه. ●
 بلغ فيه.، والقيام أ[2النور: ] َّمئ زئ رئ ّٰ ُِّّلقوله تعاىل:  ؛ألن احلدود مبناها على التشهي ●

وإمـرة أيب بكـر وصـدرا مـن خالفـة عمـر، فنقـوم  كنـا نـؤتى ابلشـارب علـى عهـد رسـول هللا )، قال:  عن السائب بن يزيد  ●
 ، يفهم منه قيام احملدود.]خ[ (إليه أبيدينا ونعالنا وأرديتنا

 الراجح 
ألن   ؛ اجللد كالرأس وحنوه، وال يقاس الرجل على املرأة يف ذلك، وآمن من إصابة ما ينبغي جتنبه يف القول الثاين: )يضرب الرجل قائما(، وهذا أهون وأيسر يف توزيع الضرب على اجلسد

 ها ي لتكشفاملرأة عورة، وقيامها يؤد 
 إذا أقيم حد اجللد على الرجل يؤمر ابلوقوف مث جُيلد  إذا أقيم حد اجللد على الرجل جيلس مث ُيضرب  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، مسائل  17/219(، كفاية النبيه يف شرح التنبيه )1398(، املعونة على مذهب عامل املدينة )ص7/499(، االستذكار )34/30(، املبسوط )2/777)تهد وهناية املقتصد  بداية اجمل

 ( 9712/ 16(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )532(، اهلداية للكلوذاين )ص7/3634اإلمام أمحد وإسحاق ) 
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 من الشهود عند إقامة احلد عدد من حيضر  ( 106املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة اليت   ،[2النور: ]  َّمئ زئ رئ ّٰ ُِّّيستحب عند مجيع العلماء أن حيضر اإلمام عند إقامة احلدود، وحيضر طائفة من الناس؛ لقوله تعاىل: 
 حتضر إقامة احلد، على مخسة أقوال 

 نسبتها األقوال و 
 الطائفة واحد 
 أمحد )املذهب( 

 الطائفة اثنان 
 عطاء/ إسحاق 

 الطائفة ثالثة 
 الزهري/ الشافعي )قول( 

 الطائفة أربعة 
 مالك/ الشافعي 

 الطائفة سبعة 
 نُسب للتابعني 

 حلسن االطائفة عشرة/  -
 الطائفة أربعون/ مالك )رواية(  -

 إقامة احلد ]ذكره الوائلي[ مل يرد نص حمدد يف عدد الطائفة اليت حتضر   سبب اخلالف

 األدلة 

قــال: )الطائفــة هــي واحــد  أثــر ابــن عبــاس  ●
ــه ]مـــح[  مـــن النـــاس( ، فيحضـــر اجلـــالد ضـــرورة، ومعـ

 واحد آخر فيكون اثنان.
القرآن،    ● يف  الواحد  على  الطائفة  إطالق  ورد 

[،  66التوبة:  ]  َّ نن من زن رن مم ُّ مثل قوله  

 . [122التوبة:  ] َّ حق مف خف حف جف مغ جغُّ

ــة أن الط ● ائفـــــــــــــــ
اســـم ملـــا زاد علـــى 

 الواحد.

ــة مجاعـــــــــــة،  ● ألن الطائفـــــــــ
 وأقل اجلمع ثالثة.

ألن احلــــــــــــــد يف الــــــــــــــزان  ●
 يثبت بشهادة األربعة.

 ليشتهر الزجر. ●
ليشــهدوا بــزوال العفــة،  ●

ــد  ــزاين بعـــ ــئال يقـــــذف الـــ لـــ
 ذلك.

ــى  ● مل أقـــــف علـــ
 دليل هلذا القول.

ــاس  ● ــن عبــــــــ ــر ابــــــــ ــال:  أثــــــــ قــــــــ
جـال )الطائفة هـي أربعـة إىل أربعـني ر 

 من املؤمنني(.

 )قتادة(  ، وقيل: نفر )ربيعة( مخسة   ة:املسألة، منها: الطائفيعسر الرتجيح يف هذه املسألة لبنائها على اجتهادات، حيث مل يرد فيه نص حمدد، وهناك أقوال أخرى يف  الراجح 
 ني رجال العدد الذي جيب أن حيضره من املؤمنني يف جلد الزاين، من واحد إىل أربع مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، احمللى 9/45(، املغن )6/166(، مطالب أويل النهى )3/342(، املهذب )4/320)(، حاشية الدسوقي 2/63(، درر احلكام شرح نور األحكام ) 2/777بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9714جملتهد )(، بغية املقتصد شرح بداية ا3/153(، ريض األفهام شرح عمدة األحكام )12/217)
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 حكم إقامة حد اجللد على املريض حال مرضه  ( 107املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
يف إقامة حد اجللد    ن حد الرجم يقام حىت على املريض، واختلفواال يقام احلد عند اجلمهور يف احلر الشديد وال الربد الشديد، واتفقوا أنه ال يقام احلد على احلامل حىت تضع محلها، وال خالف بينهم أ

 إقامة احلد على املريض على قولني حكم  يف هنا  ، واخلالف )على خالف يف التخفيف(   عليه احلد وخيفف ن املريض مرضا دائما يقام إحال مرضه، مع قوهلم   -يرجى برؤه-على املريض مرضا 

 األقوال ونسبتها 
 )ال( يقام حد اجللد على املريض 

 اجلمهور/ أمحد )رواية( 
 ( أغصاهنا العذق من أعذاق النخلة وهو كل غصن من ) ل اثكابلعُ ُضرب إن أطاق وإال   حد اجللد على املريضيقام 

 (/ إسحاق املذهبأمحد )
 معارضة الظواهر للمفهوم من احلد، وهو أن يقام حيث ال يغلب على املقيم له فوات نفس احملدود  سبب اخلالف

 األدلة 

أن مقصـود اجللـد هـو  [2النـور: ] َّمه جه ين ىن من خنُّمفهوم قوله تعاىل:   *
 .هلف نفستن يض أالردع والزجر ال اإلتالف، فيخشى إذا جلده وهو مري

 ألن جلد املريض حال مرضه فيه زيدة عقوبة. ●
أن أجلـــدها، وقـــال  قـــال: )زنـــت أمـــة فـــأمرين رســـول هللا  حـــديث علـــي  ●
  :فقال،  ()من النفاسيسيل    دمهافانطلقت فإذا   ،انطلق فأقم عليها احلد   :

ــىت ينقطـــع  ــا حـ ــدعهـ ــيت إن دمالـ ــة: )فخشـ ــىت متاثـــل(، وروايـ ــا حـ ــة: )اتركهـ (، وروايـ
 .]د/ وأصله عند مسلم[  فقال: أحسنت( جلدهتا أن أقتلها، فذكرت ذلك للنيب 

 ؟أقبــل عمــر علــى النــاس فقــال: مــاذا تــرون يف جلــد قدامــةأقــام احلــد علــى قدامــة وهــو مــريض، ونصــه: ) ألن عمــر  *
فقال ألصحابه: ماذا تـرون يف  ،وأصبح يوما وقد عزم على جلده ،نرى أن جتلده ما كان مريضا، فسكت أيما  قالوا: ال

مــن أن يلقــاه  فقــال عمــر: ألن يلقــى هللا حتــت الســياط أحــب إيلَّ  ،قــالوا: ال نــرى أن جتلــده مــا كــان ضــعيفا ؟جلــد قدامــة
 .مل ينكر عليه الصحابة ، و ]عب[  (فأمر بقدامة فجلد ،ائتوين بسوط اتم ،وهو يف عنقي

 مريضا وال غيه. َّمه جه ين ىن من خنُّمل تستثن آية اجللد  *
قـالوا: هـو أضـعف مـن ف أمر بلـدهفـ إىل رسـول هللا فرُفـع  أبمـة   رَ جَـ أن رجـاًل فَ سـعيد بـن سـعد بـن عبـادة قـال: عن   ●

 األلباين[.  ]د/ جه/ ن/ صححه (فاضربوه ضربة واحدةفخذوا له عثكاال فيه مائة مشراخ )قال ، ذلك
 فهذا أقرب لظواهر التيسي يف الشريعة، وأتخي إقامة احلد بسبب ال حرج فيه، كما يؤخر احلد يف اجلهاد عند بعضهم  ؛ القول األول: )ال يقام حد اجللد على املريض(  الراجح 

عليه التلف أقيم عليه احلد  استحق اجللد مريضا مرضا يرجى برؤه ال يؤخر اجللد لذلك، وإذا خشي  إذا كان من  إذا كان من استحق اجللد مريضا مرضا يرجى برؤه يؤخر جلده حىت يشفى مثرة اخلالف 
 ضربة واحدة ابلُعثكال 

 مراجع املسألة 
(، املنتقى  196(، خمتصر القدوري )ص5/279مغن احملتاج )(، 7/332(، التهذيب يف فقه الشافعي )4/414(، التهذيب يف اختصار املدونة )2/635(، النتف يف الفتاوى )2/777بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9717(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/3699(، مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )663(، الروض املربع )ص532(، اهلداية على مذهب أمحد )ص3/146املوطأ )شرح 
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 ب هبا احلد عدد مرات اإلقرار ابلزان اليت جي ( 108املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
( مرات هل يثبت  4أبقل من )  ، واختلفوا فيمن أقر  حُيد  ( مرات يف جمالس متفرقة أن حد الزان يثبت بذلك و 4ابلزان )  الزان يثبت ابإلقرار والشهادة، وال خالف بينهم أن الزاين إذا أقر  أمجع العلماء على أن 

 واخلالف على قولني ، عليه حد الزان؟

 ألقوال ونسبتها ا
 الزاينيثبت حد الزان إبقرار واحد من 

 مالك/ الشافعي 
 )ال( يثبت حد الزان إال أبربع إقرارات من الزاين 

 أبو حنيفة وأصحابه/ أمحد/ إسحاق/ ابن أيب ليلى/ أبو ثور 
 الوائلي[ ًعا، وكلها أحاديث صحيحة ]أشار إليه االعرتاف ابلزان مع املقيدة ابالعرتاف ابلزان أربيف ظاهر تعارض األحاديث املطلقة  سبب اخلالف

 األدلة 

اغـد  غنمـه ووليدتـه وقـال:      فـردَّ عليـه مبائة شاة ووليدة،    أبوه   اه وفد   ملا زىن الراعي ابمرأة صاحب الغنم،   ، حديث العسيف   * 
 ذكر عددا. ، ومل ي ]خ/ م[   فرمجت(   ، فغدا عليها فاعرتفت، فأمر  لى امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها ع ي أنيس  

 كسائر احلقوق.  ،كرار التابإلقرار مل يفتقر إىلألن كل حق ثبت  ●
 عليه.فلم حيتج إىل زيدة  ،ألنه إقرار من مكلف ●
 ألنه ال جيوز ترك حد واجب هلل تعاىل ثبت ابعرتاف. ●
 درأ هبا احلد.يُ ألن رجوعه عن اإلقرار شبهة  ●

بلغن أنـك قال ملاعز: ) : أن النيب حديث سعيد بن جبي عن ابن عباس   *
 .]م[  (وقعت بارية آل فالن، قال: نعم، فشهد أربع شهادات، مث أمر به فرجم

وهــو يف املســجد، فنــاداه  رســول هللا  أتــى رجــلٌ قــال: ) حــديث أيب هريــرة  ●
ى تلقاء وجهه، فقال: ي رسـول فتنح  ، فقال: ي رسول هللا، إين زنيت، فأعرض عنه

 .]خ/ م[  (حىت ثىن ذلك أربع مرات ض عنه،هللا، إين زنيت. فأعر 

 الراجح 

وقد رد أصحاب   .( مرات أحوط4ي؛ ألنه أمر يتعلق حبق مسلم، وال شك أن اإلقرار )بنيت على االختيار أو التحر    جند أهنا أمعنا النظر يف أحكام الزان  لو  القول الثاين وقال:  -رمحه هللا-رجح الشيخ الوائلي 
  رسول هللا  حفظ، ففي رواية عن مساك قال: مسعت جابرا يقول: )شهدتُ فيها تقصي، ومن قصر فليس حجة على من  :قالوافرد من روايت يف حديث ماعز أنه أقر مرة ومرتني وثالاث، القول الثاين على ما و 

 ]طيا/ مح/ ويف سنده مقال[   ردَّ ماعزا مرتني مث أمر برمجه(، ورواية: )ردَّ ماعزا ثالث مرات(

 جمالس متفرقة  (4)عند أيب حنيفة: جيب اإلقرار يف  - لو أقر الزاين مرة واحدة فقط أنه زىن ثبت يف حقه حد الزان  خلالف مثرة ا
 ( مرات ولو يف جملس واحد 4وعند أمحد وغيه: يكفي أن يقر ) -

 مراجع املسألة 
(، مسائل اإلمام  12/107)(، التمهيد 9/113(، حتفة احملتاج )2/857(، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف )7/469ستذكار ) (، اال12/91(، احمللى )9/91(، املبسوط ) 2/778بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9725/ 16(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد ) 9/64(، املغن )5/452(، مغن احملتاج )7/3673أمحد وإسحاق )
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 ه اعرتافعن من اعرتف ابلزان مث رجع  ( 109املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
واتفقوا على أن الرجل إذا اعرتف على نفسه ابلزان ومسى    يقام عليه حد الزان،أنه  ال خالف بني العلماء أن من اعرتف ابلزان مرة أو أربع مرات )على خالف بينهم( وبقي على اعرتافه 

 واخلالف على قولني  ، ه ابلزان مث رجع عن إقراره، هل يقبل رجوعه؟فوا فيمن أقر على نفس، واختل ؛ ألن اإلقرار حجة قاصرةاملرأة لكنها أنكرت ذلك فال حد على املرأة 

 األقوال ونسبتها 
 من اعرتف ابلزان على نفسه مث رجع يقبل منه رجوعه 

 اجلمهور
 من اعرتف ابلزان على نفسه مث رجع )ال( يقبل منه رجوعه 

 ابن أيب ليلى/ عثمان البيت 
 ثبوته؟ وهل اإلقرار ابحلد يسقط بعد إنكاره؟ ]مل يذكره ابن رشد[ ط احلد بعد  هل التوبة تسق سبب اخلالف

 األدلة 

ه يرجـع، فلمـا اعـرتف مـاعز ابلـزان قـال لـه لعلـ   ؛بعد مـرة ماعزا وغيه مرةً  ما ثبت من تقريره   *
( : َّلت أو غمزت أو نظرتلعلك قب)  ]وحنوه عند مسلم.]خ ، 
فـإن قـومي  ،وين إىل رسـول هللارد   وقـال:احلجـارة صـرخ  وجـد مـسعن ماعز ملا رُجم و  قوله    *

  هنـاه، فـأخرْبانحـىت قتل نـزعنفلـم  ،أخربوين أن رسول هللا غي قاتلي ،قتلوين وغروين من نفسي
 .]د/ ن/ حم/ وحسنه األلباين واألرنؤوط[  فقال: )فهال تركتموه، لعله أن يتوب( ،بذلك

، ]خ/ م[  (هـذا، فـإن اعرتفـت فارمجهـامـرأة لـى اعنـيس  اغد ي أحديث العسيف: )و   ●
هــــذه  كم مــــنمــــن أصــــاب مــــن: )لقولــــه  ؛ظــــاهره أن مــــن اعــــرتف أقــــيم عليــــه احلــــد

عـز  لنـا صـفحته، نقـم عليـه كتـاب هللا فإنه من يبـدِّ  ،القاذورات شيئا فليسترت بسرت هللا
 .]هق/ ش/ طأ/ وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب[  وجل(

 ان، فوجب أن يلزمه احلد.ألنه مكلف أقر على نفسه ابلز  ●
 ملاعز فائدة، وألن الشريعة تتطلع إىل السرت والعفو يف هذه األمور  فلو مل يكن يصح الرجوع مل يكن تلقني النيب   ؛القول األول: )من اعرتف ابلزان مث رجع صح رجوعه(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
 كم عليه ابحلد أو بعده من اعرتف ابلزان مث رجع ال يقام عليه احلد سواء رجع قبل احل

 يقبل يف املشهور عنه أن يرجع لشبهة، أما رجوعه لغي شبهة فال  )مالك( اشرتط و 
من اعرتف ابلزان على نفسه مث رجع يقام عليه احلد سواء رجع قبل احلكم عليه ابحلد  

 أو بعده أو أثناء تنفيذ احلد 

 مراجع املسألة 
(،  5/326(، التمهيد )6/167(، مطالب أويل النهى )5/452احملتاج )(، مغن 156(، اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى )ص3/141ة الفقهاء )(، حتف2/779بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9729(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/143املنتقى شرح املوطأ )
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 هل يسقط احلد ابلتوبة؟  ( 110املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
مجهور العلماء إىل صحة رجوع من  ، وذهب  [ 34املائدة: ] َّجئ  يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّلقوله تعاىل:   ؛قبل أن يقدر عليه  ت على أن التوبة تسقط احلد يف احلرابة إذا كاناتفقوا 

 خالف على قولني ، إذا اتب الذي ثبت عليه احلد هل يسقط عنه احلد؟  إقراره، واختلفوااعرتف ابلزان عن 

 األقوال ونسبتها 
 توبة تسقط احلدود ال

 أمحد )رواية(  / الشافعي )األشهر(
 التوبة )ال( تسقط احلد

 الشافعي )قول(  /اجلمهور
 ]مل يذكره ابن رشد[  ؟وهل تقاس التوبة يف احلرابة على التوبة يف بقية احلدود  ،( هالَّ تركتموه، لعله أن يتوب: )املفهوم من قوله   سبب اخلالف

 األدلة 

]د/ ن/    تركتمـوه، لعلـه أن يتـوب()هـالَّ  :مـس احلجـارة هرب مـن عن ماعز ملا  قوله    *

 .حم/ وحسنه األلباين واألرنؤوط[
 القياس على احلرابة، كما أهنا تسقط ابلتوبة قبل أن يقدر عليه، فكذا بقية احلدود. ●

 ، ومل يفرق بني اتئب وغيه.[2النور: ] َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّعموم قوله تعاىل:  ●
، وكلهــم ]د/ وصــححه األلبــاين[  ، وقطــع ابلســرقة]م[  الغامديــة، ورجــم ]خ/ م[  رجــم مــاعزا ألن النــيب  ●

 فعلهم توبة. جاء معرتفا ابلذنب يطلبون التطهي، وقد مسى النيب 

 الراجح 
وطه مبجرد التوبة، ألنه اتب قبل إقامة احلد عليه، فيكون قوله  فمحمول على سقوط احلد ابإلنكار بعد ثبوت اإلقرار ال على سق القول الثاين: )التوبة ال تسقط احلد(، أما حديث ماعز  

( : ... أي: لعله يرجع بعد إقراره هالَّ تركتموه ) 

 مثرة اخلالف 
شرطا  يشرتط لثبوت احلد عدم التوبة مع شرطي اإلقرار أو الشهادة، فيكون عدم التوبة 

 اثلثا 
م عليه احلد، أما إذا رجع عن اعرتافه يف  يقا  إبقراره أو بينة  بعد ثبوته عليه  إذا اتب صاحب احلد

 الزان خاصة يسقط عنه احلد 

 مراجع املسألة 
كشاف (،  542اهلداية على مذهب أمحد )ص  (،8/8هناية احملتاج )  (،3/368(، املهذب )2/864(، اإلشراف على نكت اخلالف ) 11/5949(، التجريد )2/779بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9733غاية املقصد شرح بداية اجملتهد )(، 6/154القناع )
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 هل يشرتط اتفاق شهادة الشهود يف الزان يف املكان والزمان؟ ( 111املسألة ) 

حترير حمل  
 اخلالف 

، وأن من صفتهم أن يكونوا عدوال،  [4النور: ]  َّىك مك لك اك يقُّلقوله تعاىل:   ؛العدد املشرتط يف الشهود أربعة من الرجال، خبالف سائر احلقوق اتفق العلماء على أنه يثبت الزان ابلشهود، وأن 
يف  أن )ال( ختتلف الشهادة  شرتط واختلفوا هل ي،  الزمان وأمجعوا على أن من شرط الشهادة أن تتفق يف ،  وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون مبعاينة فرجه يف فرجها، وأن تكون ابلتصريح ال ابلكتابة 

 ، واخلالف على قولني ؟كانامل

 وال ونسبتها األق
 من شرط شهادة الزان أن )ال( ختتلف ال يف زمان وال يف مكان 

 أمحد )رواية(   /اجلمهور
 زاوية )مسألة الزواي(  يف، كما لو رآه كل شاهد  املتقارب املكان يفليس من شرط شهادة الزان االتفاق 

 د أمح  /أبو حنيفة 
 يه ابن رشد[ثبوت حد الزان ]أشار إل  يفق  توث  وال االحتياط  سبب اخلالف

 األدلة 

 .ق، واملكان أشبه شيء ابلزمانال تلف   زماناليف املختلفة  الشهادة أنعلى لإلمجاع  *
 ألن الشرع احتاط يف حد الزان أكثر منه يف سائر احلدود. *
ألن االختالف يف املكان جيري جمرى االخـتالف يف الزمـان، مـن ابب أن الفعـل يف مكـان   ●

 ألماكن، كما أن الفعل يف زمان غي الفعل يف زمان غيه.غي الفعل يف غيه من ا

 يفحمل على أن ابتداء الفعل يُ فميكن التوفيق فيه،  إذا كان متقاراباختالف شهادة الشهود يف املكان   ●
زاوية واالنتهاء يف زاوية أخرى، أو قد يكون الفعل واقع وسط املكان، فيحسبه من يف املقدم أنه يف املقدم 

 يف املؤخر حيسبه أنه يف املؤخر.وكذا من 

 هلذا القول فقال: الظاهر من الشرع قصده التوثق يف ثبوت حد الزان أكثر منه يف سائر احلدود  -رمحه هللا-األول: )من شرط شهادة الزان عدم االختالف يف الزمان واملكان(، وقد مال ابن رشد القول  الراجح 

 مثرة اخلالف 
الركن الذي رآه اآلخر،  أنه رآمها يف ركن من البيت يطؤها غي   لو شهد كل واحد من الشهود 

 أو يف زمن غي الزمن قاله اآلخر فال يثبت احلد 
لو شهد كل واحد من الشهود أنه رآمها يف ركن من البيت يطؤها غي الركن الذي رآه اآلخر، حيد  

 استحساان، وهذا يف البيت الصغي دون الكبي 

 مراجع املسألة 
كشاف القناع    (،4/291(، الكايف البن قدامة )14/350(، حبر املذهب )4/185(، الشرح الكبي للدردير )22/308(، اجلامع ملسائل املدونة )3/190تبيني احلقائق )(، 2/780تهد وهناية املقتصد ) بداية اجمل

 ( 16/9735(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )2/257اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ) (،6/101)
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 ؟ يقام حد الزان على املرأة بظهور احلمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية هل   ( 112املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
واخلالف    ،احلد؟  عنها يقبل منها ويدرأ  فادعت االستكراه على الزان أو ادعت الزوجية، هل ،ومل يُعلم هلا زوج  ،أن املستكرهة ال حد عليها، واختلفوا فيمن ظهر عليها احلمل   يف  ال خالف بني أهل اإلسالم

 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 من ظهر عليها احلمل فادعت االستكراه أو الزوجية ال يقبل منها إال ببينة

 مالك
 من ظهر عليها احلمل فادعت االستكراه أو الزوجية قبل منها بدون بينة

 حنيفة/ الشافعي/ أمحد أبو 
 ر، وهل دعوى االستكراه تدرأ احلد؟ ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض اآلاث سبب اخلالف

 األدلة 

الـرجم يف كتـاب هللا حـق علـى مـن زىن مـن الرجـال قال: ) أثر عمر    *
 .[متفق]  (إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف ،والنساء إذا أحصن

ذريعـة إىل أن ال يقـام ألن إسقاط احلد عن مدعي االستكراه بـال بينـة   ●
ــد ــزان، حـ ــا  يف الـ ــن يطؤهـ ــا مـ ــوهد معهـ ــل أو شـ ــا محـ ــد هبـ ــن وجـ ــل مـ ألن كـ
 .فال ميكن إقامته فيصي هلا طريق إىل إبطاله ،الزوجية تعاد

 : إن هــذه زنــت فاعرتفــت،قيــلراحة، وكــان زوجهــا غائبــا ابلشــام، ف)ُأيت لعلــي مبــوالة لســعيد بــن قــيس يقــال هلــا: شُــ حــديث شــراحة، ونصــه:  *
]حــم/   (...اســتكرهك، قالــت: ال هويلك لعل رجــال وقــع عليــك وأنــت انئمــة، قالــت: ال، قــال: لعلــ ويلك،  ا علي:فقال هلفقالت: إين زنيت،  

 .كم/ هق/ ورواه البخاري خمتصرا[
وهــي حبلــى، وجــاء معهــا قومهــا، يف املرأة اليت اجتمع عليها الناس حــىت كــادوا يقتلوهنــا، يقولــون: زنــت زنــت، فجــيء هبــا لعمــر   أثر عمر    *
قالــت: ي أمــي املــؤمنني كنــت امــرأة أصــيب مــن هــذا الليــل، فصــليت ذات ليلــة مث منــت، فعمر: أخربيــن عــن أمــرك،  هلا  عليها خبي، فقالأثنوا  و 

 .]هق/ ش[  (ن بني اجلبلني لعذهبم هللا، فخلى سبيلهامثل الشهاب مث ذهب، فقال عمر: لو قتل هذه مَ  ، فقذف يف  ورجل بني رجلي  وقمت  
 ستكراه مبنزلة من أقر مث أنكر مدعيا االستكراه.ألن من ادعت اال *
 ألن دعوى االستكراه والزوجية شبهة، واحلدود تدرأ ابلشبهات. ●

 اعد الشريعة يف السرت تؤيده كثية، وقو   الثاين: )من ظهر عليها احلمل وادعت االستكراه أو الزوجية قُبل(، وأدلة هذا القول كثية، وقد انتصر الشيخ الوائلي هلذا القول أبدلةالقول  الراجح 

 مثرة اخلالف 

د إال أن احليقبل، ويقام عليها  امرأة غي متزوجة وادعت اإلكراه مل ت إذا محل
أن تكون بكرا فتأيت وهي تدمي أو تفضح نفسها أبثر اإلكراه، ك  ؛أتيت ببينة

 وعند ابن القاسم: يُقبل دعوى الزوجية للمرأة الغريبة 
 ة غي املتزوجة وادعت اإلكراه أو الزوجية قُبل قوهلا وال ُتطالب ابلبينة وال حُتد إذا ظهر احلمل على املرأ

 مراجع املسألة 
(، مسائل  4/175ى اخلطيب )(، حاشية البجيمي عل 7/509(، االستذكار )23/97(، التمهيد )8/81(، شرح خمتصر خليل )9/52(، املبسوط )398(، لسان احلكام البن الشحنة )ص 2/780اجملتهد وهناية املقتصد )بداية 

 (16/9743(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/3524اإلمام أمحد وإسحاق )
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 هل جيب الصداق للمكرهة على الزان؟  ( 113املسألة ) 
 واخلالف على قولني  ، ؟اه هل على املكرِّ ال خالف بني أهل اإلسالم أن املستكرهة )ال( حد عليها، واختلفوا هل جيب هلا الصداق  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 جيب الصداق للمستكرهة على الزان

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 صداق للمستكرهة على الزان ال 

 أبو حنيفة 
لة؟  سبب اخلالف  هل الصداق عوض عن البضع أو هو حنِّ

 األدلة 

 .()الزان ةي  رمواحلُ  )النكاح( ألن الصداق عوض عن البضع، فيجب يف احلل ِّيَّة *
 لزمه املهر. ، ويلزم املكرِّه، فإذا لزمه احلد  حد  به ألن املكرِّه وطئ حرة وطئا ال يلزمها  ●
، كقتـل افجاز أن جيبا مجيعً ألن وطء املستكرِّه يتعلق به حقان، حق هلل وحق لآلدمي،   ●

 .قة السارق مال غيهر ، وساحملرم صيدا مملوكا

لة )هبة(، وقد خص هللا تعاىل *   به األزواج، فال صداق يف غي نكاح.ألن الصداق حنِّ
لآلدمــــي، ســــقط حــــق اآلدمــــي حبــــق هللا، كمــــا يف حــــق هلل و حــــق أنــــه إذ اجتمــــع حقــــان  ●

 .، إذا قطع السارق مل يغرم املسروقالسرقة

 اح الفاسد، فيجمع للواطئ بني اإلمث وحد الوطء والصداقألنه تعدى عليها واستحل فرجها، كما جيب الصداق يف نكاح الشبهة والنك ؛القول األول: )جيب الصداق للمستكرهة(  الراجح 

غي حمدد  مبلغ من استكره امرأة على الزان فعليه حد الزان، وللمرأة املستكرهة الُعْقر، وهو  من استكره امرأة على الزان وجب عليه مهر مثلها  مثرة اخلالف 
 يعطى عند وطء الشبهة 

 مراجع املسألة 
(، بغية  5/203(، املغن )7/336الشافعي )(، التهذيب يف فقه اإلمام 2/871(، اإلشراف على نكت اخلالف )9/52(، املبسوط )9/4453(، التجريد )2/780قتصد ) بداية اجملتهد وهناية امل

 (16/9749املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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ا أو   -رمحه اهلل -التي ذكرها ابن رشد  املسائل  
 
ا   اتفاق

 
 يف كتاب القذف )وباب يف شرب اخلمر(   إمجاع

 غي مسلم. معبدا، مسلما أ مأنثى، حرا أ مكان ذكرا أأاتفقوا على أن من شرط القاذف وصفني: البلوغ والعقل، سواء  -1
 زان.اتفقوا على أن من شرط املقذوف أن جيتمع فيه مخسة أوصاف: البلوغ واحلرية والعفاف واإلسالم يكون معه آلة ال -2
احلد على وجهني؛ أحدمها: أن يرمي القاذف املقذوف ابلزان، والثاين: أن ينفيه عن نسـبه إذا كانـت اتفقوا على أن القذف الذي جيب به    -3
 إذا كان هبذين املعنيني أنه إذا كان بلفظ صريح وجب احلد.القذف  على أنه حرة مسلمة، و أم  
 .العلمأهل  ان املقذوف أبربعة شهود، إبمجاعذف أن يثبت ز الذي يندرئ به احلد عن القا -4
 اتفقوا على أن حد القذف مثانون جلدة، للقاذف احلر. -5
 أمجعوا على أن حد الكتايب يف الزان مثانون جلدة. -6
دَّ مث قب اتفقوا على أن من قذف شخصا واحدا مرارا كثية، فعليه حد واحـد، إذا مل حيـد    -7 دَّ حـد  ذواحـد منهـا، وأنـه إن قذفـه فحـُ ا فـه اثنيـة حـُ

 اثنيا.
 الف أن اإلمام هو من يقيم حد القذف على القاذف.ال خ -8
 .يتبسقوط شهادته ما مل  -مع احلد-اتفقوا على أنه جيب على القاذف  -9

 اتفقوا على أن التوبة )ال( ترفع حد القذف.  -10
 اتفقوا على أن القذف يثبت بشاهدين عدلني حرين ذكرين.  -11
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 شرب اخلمر( )باب يف  
 ها وكثيها، يوجب احلد.اخلمر دون إكراه؛ قليلِّ رب شُ  اتفقوا على أن  -12
 اتفقوا على فسق شارب اخلمر، وإن مل يبلغ حد السكر.  -13
 اتفقوا على أن اإلمام هو من يقيم حد شرب اخلمر، وكذلك يف سائر احلدود.  -14
 عدلني. اتفقوا على أن حد شرب اخلمر يثبت ابإلقرار وبشهادة  -15
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 )املسائل املختلف فيها( 
 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 القاذف؟   هل يشرتط البلوغ يف املقذوف حلد   114
 لو نفى القاذف املقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة  115
 لو قذف ابلتعريض هل عليه احلد؟ 116
 حكم إقامة حد القذف على شهود الزان إن مل تكتمل الشهادة 117
 حد العبد إذا قذف حرا 118
 قذف الواحد للجماعة  119
 هل يسقط حد القذف بعفو املقذوف؟  120
 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  121
 ما يوجب حد الشرب  122
 مقدار اجللد يف حد الشرب  123
 حكم إقامة السيد احلدود على عبده  124
 هل يثبت حد الشرب برائحة اخلمر؟  125

  



   168 

  

 

 

 القاذف؟   املقذوف حلد  هل يشرتط البلوغ يف   ( 114) املسألة 

 حترير حمل اخلالف 
ى أن من شروط املقذوف إلقامة حد  يف اللغة هو الرمي ابحلجارة، وهو عند الفقهاء: رمي املكلف حرا مسلما عاقال عفيفا بنفي نسبه أو ابلزان، وقد اتفق األئمة األربعة عل القذف أصل 

 واخلالف على قولني   ،ابلغا؟ ، واختلفوا هل يشرتط أن يكون املقذوف افي عف اسلمم  احر  قال املقذوف عاالقذف على القاذف أن يكون 

 األقوال ونسبتها 
 من شرط املقذوف أن يكون ابلغا 

 )رواية( أبو حنيفة/ الشافعي/ مالك )للذكر دون األنثى(/ أمحد  
 ليس من شرط املقذوف أن يكون ابلغا 

 أمحد )املذهب(  /)لألنثى(  مالك 
 ]مل يذكره ابن رشد[ الوطء؟  ن القذف إن كاان يطيقاة هل يتعلق ابلصغي والصغية دون سن البلوغ معر   سبب اخلالف

 األدلة 
لعــــدم  ؛ال يقــــام عليــــه احلــــد لــــو زىن -غــــي البــــالغ-ألن الصــــغي  ●

 التكليف، فال حيد قاذفه.
 كبيا، فيبقى موصوفا ابلعار، فوجب حد قاذفه.  حبهتصة، ورمبا املعر  به ألن الذي يطيق الوطء أو تطيق الوطء تتعلق  ●
 ر سنني، فتعلق التكليف به من انحية.لسن عشألن األمر ابلضرب للصالة كان  ●

 الراجح 
يسلم من عقوبة ولو تعزيرية حملل   فإن سن البلوغ هو سن التكليف، لكن ال ينبغي ملن قذف غي البالغ خصوصا إن كان يطيق الوطء مثله أن  ؛القول األول: )من شرط املقذوف البلوغ( 

 تطاوله على العرض

 مثرة اخلالف 
الوطء فال حيد   نمن قذف صغيا أو صغية ابلزان ولو كاان يطيقا

 للقذف 
 تطيق الوطء ولو مل تبلغ، ويعترب يف الذكر البلوغ.عند مالك: يعترب سن املرأة اليت  -
 .ة بنت تسععند أمحد: يشرتط أن يكون الغالم ابن عشر واجلاري -

 مراجع املسألة 
(، الصحاح  9/75(، هتذيب اللغة )9/83املغن )(، 10/304(، اإلنصاف )15/105(، هناية املطلب )503(، التلقني )ص4/9(، االختيار لتعليل املختار )2/783بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9762(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )4/1414للجوهري )
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 لو نفى القاذف املقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة  ( 115املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

هبذين  مسلمة، واتفقوا أن القذف إذا كان   اتفقوا أن القذف الذي جيب به احلد على وجهني؛ أحدمها: أن يرمي القاذف املقذوف ابلزان، والثاين: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة 
 خالف على قولني  ، ؟كافرة أو أمة هل على القاذف حد    إذا كان بلفظ صريح وجب احلد، واختلفوا لو نفى القاذف نسب املقذوف وكانت أم املقذوف  املعنيني أنه

 األقوال ونسبتها 
 من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة عليه احلد 

 مالك 
 مل حُيد   من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة

 افعي/ أمحد/ النخعيأبو حنيفة/ الش
 ]مل يذكره ابن رشد[ه أمة، ابألب أم ابألم؟ أم  كانت هل العربة ابلقذف ملن   سبب اخلالف

 األدلة 

 .أو الكافرة ، وهو األمةيف قذفهألن القذف وقع على من ال حد  ● ه أمة.ألن العربة ابألب، وهو اثبت نسبه له وإن كانت أم   ●
ان ال وك حبقيقـة الـز ( جلـدة، ولـو أتـى اململـ80اململوك جللد ) ألان لو أوجبنا احلد على قاذف  ●

 ( جلدة، فأصبح حد القذف ابلزان أعظم عقوبة من حد الزان نفسه.50جيلد إال )
 ألن القذف نسبة إىل الزان، وهو دون حقيقة الزان. ●

 ن العربة ابألب فلعله بعيد إ أن يعزر، وما علل به أصحاب القول وجيه، أما قول   القول الثاين: )من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة فال حد عليه(، وينبغي الراجح 
 و أمة ينكل عن أذى الناس بتعزير دون احلد كافرة أمن نفى نسب من كانت أمه   إن مل أيت ببينة  ، ( جلدة80)د  احلمن نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة فعليه  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
احلاوي الكبي  (، 7/162(، األم )7/520(، االستذكار )53(، التلقني )ص3/269(، املقدمات املمهدات )7/42(، بدائع الصنائع )9/121(، املبسوط ) 2/783تهد وهناية املقتصد ) بداية اجمل

 (16/9763اجملتهد )بغية املقتصد شرح بداية (،  6/110كشاف القناع )(،  9/90املغن ) (، 11/91للماوردي )
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 لو قذف ابلتعريض هل عليه احلد؟ ( 116سألة ) امل

 حترير حمل اخلالف 
، أو: أيب ليس بزان    ؛يوجب احلد، واختلفوا لو قذف ابلتعريض أنه صريح   إن كان بلفظاتفقوا على أن القذف ابهتام املقذوف ابلزان أو بنفي نسبه،  وأمي ليست  كقوله: ما أان بزان 

 لى قولني خالف ع ، بزانية، هل عليه حد القذف؟

 األقوال ونسبتها 
 )ال( حد يف التعريض ابلقذف

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ الثوري/ ابن أيب ليلى/ ابن مسعود 
 جيب حد القذف يف التعريض ابلقذف

 مالك وأصحابه 
   ]مل يذكره ابن رشد[ وفعل عمر   ؟التعريض ابلقذف شبهة تدرأ احلدهل  سبب اخلالف

 األدلة 

الذي يف االسـم املسـتعار شـبهة، واحلـدود تـدرأ ابلشـبهات، لكـن يعـزر ألن االحتمال    *
 ويزجر عن ذلك؛ ألنه أذى.

ولــد يل غــالم ي رســول هللا،  :فقــال أن رجــال أتــى النــيب : )حــديث أيب هريــرة  ●
قــال: نعـــم، قــال: هــل فيهـــا مــن أورق؟ قـــال:  ؟هــل لــك مـــن إبــل :لـــه  فقــال ،أســود

 ل بنفي االبن عنه ومل يقم عليه احلد.، فقد عرَّض الرجم[  ]خ/  نعم...(

 ،فقـال أحـدمها لآلخـر: وهللا مـا أيب بـزان ،ا يف زمـان عمـرأن رجلني استب  : )حكم عمر    *
قــد كــان  :وقــال آخــر ،فقــال قائــل: مــدح أابه وأمــه ،فاستشــار يف ذلــك عمــر ،وال أمــي بزانيــة

 .]طأ/ ش[  (جلدة اننيفجلده عمر احلد مث ،نرى أن جتلده احلد ،ألبيه وأمه مدح غي هذا
مقــام الــنص الصــريح، وإن كــان اللفــظ  -بعــرف العــادة واالســتعمال-ألن الكنايــة قــد تقــوم  *

 فيها مستعمال يف غي موضعه.

 الراجح 
يفرق بني الكناية املستعملة كثيا  -رمحه هللا-زوجته ابلزان، إال أن ابن رشد  بالقول األول: )ال حد يف التعريض ابلقذف، وعليه التعزير(، ويدل عليه قصة الرجل الذي جاء معر ِّضا  

 يكثر االستعمال  أنه إذا مل واحلق أن الكناية قد تقوم يف مواضع مقام النص، وقد تضعف يف مواضع، وذلك وغيها فقال: 

 مثرة اخلالف 
 لو قذف آخر ابالستعارة والتعريض فعليه التعزير عند أيب حنيفة 

 ( جلدة 980لو قذف آخر ابالستعارة والتعريض فعليه حد القذف ) قذف ُحد ، وإن فسره بغي القذف ُعز رلإن فس ره اب  : الشافعي وأمحدوعند 

 مراجع املسألة 
شرح منتهى (، 13/262احلاوي الكبي ) (، 7/519(، االستذكار )4/494(، املدونة ) 3/311(، خمتصر اختالف العلماء )7/43(، بدائع الصنائع )2/784اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 16/9764(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/358اإلرادات )
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 شهود الزان إن مل تكتمل الشهادةحكم إقامة حد القذف على  ( 117املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
شهد أربعة مث تراجع منهم واحد أو    مشهد أقل من أربعة، أأهود، سواء الذي يندرئ به احلد عن القاذف أن يثبت زان املقذوف أبربعة شهود إبمجاع أهل العلم، فإن مل يكتمل الش

 خالف على قولني  ،، فهل يعد من شهد قاذفا ويقام عليه حد القذف أم ال؟ فردَّت شهد أربعة لكن اختلفت شهاداهتم يف املكان والزمان  م أكثر، أ

 األقوال ونسبتها 
 ربعة شهود يقام حد القذف على الشهود إن مل تكتمل شهادهتم أ

 األئمة األربعة 
 إن مل تكتمل شهادهتمشهود الحد على )ال( 

 داود الظاهري  /)رواية( الشافعي )قول(/ أمحد 
 ]مل يذكره ابن رشد[ للمفهوم من األمر حبد القاذف يف الكتاب والسنة    عمر ظاهر معارضة فعل  سبب اخلالف

 األدلة 

صــحيحا وتــردد الرابــع،  قصــة قــذف املغــية ملــا رمــاه ثالثــة ابلــزان رميــا ●
الشـهود عمـر فـدعا حد القذف على الشهود، ونصه: ) فأقام عمر  

علــى عمــر فشــقَّ  فشــهد أبــو بكــرة وشــبل بــن معبــد وأبــو عبــد هللا انفــع،
: شــهد إن شــاء هللا إال حبــق؟ قــال زيدي لــنقــام زيد قــال: شــأنه، فلمــا 

ر: هللا أكـرب الزان فال أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا، قال عمأما  
 .]هق[  (فجلدهم ،وهمحد  

، قــــال ابــــن حـــــزم: [4النــــور: ] َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّقولــــه تعــــاىل:  ●
أن احلــد إمنــا هــو علــى القــاذف الرامــي، ال علــى   النــيبصــح يقينــا ال مريــة فيــه بــنص كــالم هللا تعــاىل وكــالم 

 الشهداء، وال على البينة.

فلـم ، ]خ[: )البينـة وإال حـد يف ظهـرك( قال لـه  ،ة زوجتهالل بن أميهيف قذف  حديث ابن عباس   ●
 يذكر حكم البينة لو كانت انقصة، واألصل الرباءة.

 ولتعطل حد الزان. ،لو حدَّ الشهود ملا شهد أحد ابلزان على أحد ●

 الراجح 
ابب شهادة الزور ابلزان، وألن الشريعة تتطلع    لقفل، و فيه أحد من الصحابة  الذي مل خيالفه لفعل عمر  ؛ القول األول: )يقام حد القذف على الشهود إن مل تكتمل شهادهتم(

 إىل السرت يف هذه األمور 

 مثرة اخلالف 
( جلدة،  80)  إن مل تكتمل شهادة القذف حيد الشهود والقاذف كلٌّ 

 إن مل تكتمل شهادة القذف حيد القاذف دون الشهود  الذي تراجع؛ ألنه مل يشهد بشيء  وال حيد  

 اجع املسألة مر 
(،  210/ 12(، احمللى )533(، اهلداية للكلوذاين )ص271(، التنبيه للشيازي )ص16/341(، البيان والتحصيل )55/ 12(، الذخية )9/65(، املبسوط ) 2/784اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 (9768/ 16بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 حد العبد إذا قذف حرا ( 118املسألة ) 
 اتفقوا على أن حد احلر إذا قذف حرا مثانون جلدة، واختلفوا يف مقدار حد العبد إذا قذف حرا، واخلالف على قولني  اخلالف حترير حمل  

 األقوال ونسبتها 
 حد العبد يف قذف احلر نصف حد احلر 

 مجهور فقهاء األمصار/ اخللفاء األربعة/ ابن عباس  
 حد العبد يف قذف احلر كحد احلر 

 وأصحابه/ أبو ثور/ األوزاعي/ عمر بن عبد العزيز/ ابن مسعود    داود
 ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض القياس على تنصيف احلد يف الزان مع عموم الكتاب  سبب اخلالف

 األدلة 

قياس حد العبد يف القذف على حده يف الزان، فكما أن العبد لو زىن عليه نصف احلد،   *
 ان فعليه نصف حد القاذف.غيه ابلز فكذا لو قذف 

أدركــت عمــر وعثمــان واخللفــاء هلــم جــرا، مــا رأيــت أحــدا عــن عبــد هللا بــن عــامر قــال: ) *
 .]هق[  (جلد عبدا يف فرية أكثر من أربعني

ــاىل:  * ــه تعـــــ ــوم قولـــــ  َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّعمـــــ

 ، هذا عام مل يفرق فيه بني حر وعبد.[4النور:  ]
قذف مثانون جلدة اسـتدالال ابآليـة واإلمجـاع، فكـان العبـد الكتايب يف اللإلمجاع أن حد    *

 أحرى بذلك.

 الراجح 
فالقياس على تنصيف احلد على العبد قياس قوي، فكما أن العبد ال حيد يف الزان إال نصف احلر، فكذا ال حيد يف القذف   ؛القول األول: )حد العبد يف القذف للحر نصف حد احلر( 

 من العموم   حد العبد خمصصإال النصف، ف 
 ( جلدة حد القذف80إذا قذف العبد حرا فيحد )  ( جلدة حد القذف 40إذا قذف عبد حرا فيحد ) مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، االستذكار  10/211ن قدامة )(، الشرح الكبي الب15/ 11)(، احلاوي الكبي للماوردي 8/88(، شرح خمتصر خليل )2/640(، النتف يف الفتاوى )2/785بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9770(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/313(، اإلشراف على مذاهب العلماء )7/513)
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 قذف الواحد للجماعة  ( 119املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

قال لكل  ، كقوله: قبيلة كذا زانة، أو: إن قذف فحد مث قذف اثنية حد حدا اثنيا، واختلفوا إذا قذف واحد مجاعةً إذا مل حُيد لواحد منها، وأنه  اتفقوا على أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثية فعليه حد واحد 
 واخلالف على ثالثة أقوال   ،حد؟  من اختلفوا كم عليه فوحنوه،  واحد منهم: ي زاين، 

 األقوال ونسبتها 
 سواء قذفهم متفرقني أو جمتمعني من قذف مجاعة فعليه حد واحد 

 ك/ الثوري مال
 من قذف مجاعة فعليه حد عن كل واحد منهم 

 الشافعي/ الليث/ احلسن بن حي 

إن قذف مجيعهم يف كلمة واحدة فحد واحد، وإن قذف كل  
 واحد منهم فعليه حد لكل إنسان 
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أمحد 

 املقذوفة؟ ]مل يذكره ابن رشد[  ، وهل احلق يتعدد بتعدد اجلماعة  ةاملفهوم من قصة هالل بن أمي سبب اخلالف

 األدلة 

 من قصة هـالل بـن أميـة، ملـا رمـى زوجتـه بشـريك بـن السـمحاء، فـدعا  حديث أنس    *
]خ/    : البينة أو حد يف ظهـرك، فنزلـت آيـة اللعـان فتالعنـا(شريكا ودعا املرأة فجحدا، فقال 

 فيمن قذف زوجته برجل. هالال على قذفه لشريك، وهذا إمجاع من أهل العلم    ومل حيد  ،  م[
 َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّ عمـــــــــوم قولـــــــــه تعـــــــــاىل: ●

 بني اللفظ واأللفاظ.يفرق ومل ، [4النور:  ]
 ألنه لفظ واحد ابلقذف، فلم حيد إال مرة واحدة كما لو كان املقذوف واحدا. ●

بعضــهم ومل يعــف ألنــه حــق لآلدميــني، فلــو عفــا  *
 الكل مل يسقط احلد.

بكل واحد منهم، فوجب عليه   ألنه أحلق العار  ●
 فهذا حق يتبعض ويتجزأ.احلد لكل واحد منهم، 

ألنه واجب أن يتعدد احلد بتعدد القذف، فإذا اجتمع تعـدد   *
 املقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد احلد.

ــداخل   ● ــدد مل يتـ ــني،  ألن القـــذف إذا تعـ ــوق اآلدميـ ــة حقـ كبقيـ
 كالديون والقصاص.

بكلمــــــة واحــــــدة، وحــــــد  بســــــببه مــــــرة ألن القــــــذف إذا كــــــان  ●
 واحدة، ُعلم كذبه وانتفت املعر ة عن اجلماعة.

 الراجح 
محاء  انحية أخرى مع القول الثاين، أما حديث هالل فلم يثبت أن شريك بن السالقول الثالث: )التفريق بني قذف اجلماعة بكلمة أو كل واحد بكلمة(، وهبذا يلتقي القول من انحية مع القول األول، ومن 

 طالب حبد القذف على هالل، فسقط به االستدالل 

، فعليه  أو بكلماتكلمة واحدة بلو قذف مجاعة  لو قذف مجاعة بكلمة واحدة أو رماهم متفرقني يف جمالس شىت فال حُيد إال مرة واحدة  مثرة اخلالف 
 واحد منهم طالب حبد القذفحد لكل 

ن قال لكل  لو قال عن مجاعة: هم زانة، فعليه حد واحد، وإ
 واحد من اجلماعة: ي زاين، فعليه حد عن كل واحد قذفه

 مراجع املسألة 
  (، مطالب أويل النهى119/ 11(، احلاوي الكبي للماوردي )7/517االستذكار )(، 3/264(، املقدمات املمهدات )3/321(، خمتصر اختالف العلماء )9/111(، املبسوط ) 2/785بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9772(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/209)
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 هل يسقط حد القذف بعفو املقذوف؟  ( 120املسألة ) 
 واخلالف على ثالثة أقوال  ، بعفو املقذوف سواء بلغ اإلمام أو مل يبلغه؟ على أن توبة القاذف ال ترفع احلد عنه، واختلفوا هل يسقط احلد وا اتفق  حترير حمل اخلالف 

 وال ونسبتها األق
 ال يصح عفو املقذوف 

 أبو حنيفة/ الثوري/ األوزاعي 
 يصح عفو املقذوف مطلقا ولو بلغ اإلمام 

 الشافعي/ أمحد  /)رواية( مالك 
 اإلمام جاز العفو إذا بلغ القذف اإلمام )مل( جيز العفو، وإذا مل يبلغ 

 مالك )مشهور( 
  أو حق هلل تعاىل وللمقذوف؟ هل حد املقذوف حق هلل تعاىل أو حق لآلدميني سبب اخلالف

 األدلة 

ألن حــد القــذف حــق هلل تعــاىل، فلــم جيــز فيــه  *
 عفو املقذوف، كالزان وحد شرب اخلمر.

ألهنــا عقوبــة مل تســقط بعــوض، فكانــت حقــا  ●
 هلل تعاىل.

لسقط  حقا لآلدميألن حد القذف لو كان   ●
  علـــىابإلذن فيـــه، كـــاإليالء، فلمـــا مل يســـقط دل  

 ىل.أنه حق هلل تعا

ــه  * ــح فيــ ــق لآلدميــــني، فيصــ ــد القــــذف حــ ألن حــ
 .، كالقصاصالعفو

ــه  * ــه فيـ ــاذف يف قذفـ ــو صـــدَّق القـ ألن املقـــذوف لـ
 سقط عنه احلد.

ألن حد القذف إمنـا يسـتوَّف ابملطالبـة، خبـالف   ●
أنـــه علـــى بقيـــة احلـــدود الـــيت تثبـــت بوقوعهـــا، فـــدل 

 حق لآلدميني.

ب عليـه حـق اإلمـام إذا يغلـ  ألن حق حد القـذف هلل تعـاىل ولآلدميـني، لكـن   *
 وصل إليه.

ــديث  * ــام، حلـ ــد وصـــوله لإلمـ ــرقة الـــذي )ال( يســـقط بعـ القيـــاس علـــى حـــد السـ
 ، فجاء سارق فأخذ رداءه ،داءهوسد ر انم يف املسجد وتصفوان بن أمية: ) أنه 

 ،أن تقطـــع يـــده فـــأمر ، فأخـــذ صـــفوان الســـارق فجـــاء بـــه إىل رســـول هللا 
ن : فهـــال قبـــل أفقـــال  ،هـــو عليـــه صـــدقة ،هـــذافقـــال لـــه صـــفوان: إين مل أرد 

 .]طأ/ جه/ وصححه األلباين[  (ين بهأتت
 القول الثاين: )يصح عفو املقذوف مطلقا(، فقال: األظهر أن القذف حق لآلدميني  -رمحه هللا-رجح ابن رشد   الراجح 

 مثرة اخلالف 
لو عفا املقذوف عن القاذف )مل( يسقط حد  

 و مل يبلغ القذف مطلقا بلغ اإلمام أ
القاذف صح وسقط عنه  لو عفا املقذوف عن 

 احلد ولو وصل لإلمام 

إذا عفا املقذوف قبل الرفع لإلمام صح، وإذا عفا بعد الرفع لإلمام مل يصح،  
ويقام عليه احلد، واستثىن مالك فقال: يصح الرجوع بعد وصوله لإلمام إن أراد  

 املقذوف السرت على نفسه 

 مراجع املسألة 
(، الكايف يف فقه أهل املدينة  3/266(، املقدمات املمهدات )7/515(، االستذكار )3/320(، خمتصر اختالف العلماء )2/113(، اهلداية للمرغيناين )2/786) تهد وهناية املقتصد بداية اجمل

 ( 16/9778تهد )(، بغية املقتصد شرح بداية اجمل2/1319(، مطالب أويل النهى )10/407(، البيان يف مذهب الشافعي )2/1078)
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 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  ( 121املسألة ) 
 واخلالف على قولني  ، شهادته بعد ذلك؟اتفقوا على أنه )ال( تقبل شهادة القاذف إذا )مل( يتب عن القذف، فعليه احلد، وتُرد شهادته لفسقه، واختلفوا إذا اتب القاذف هل تقبل   حترير حمل اخلالف 

 تها األقوال ونسب
 القاذف بعد توبته من القذف جتوز شهادة 

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 )ال( جتوز شهادة القاذف بعد توبته من القذف

 أبو حنيفة 

 سبب اخلالف
يعود  [ 5-4النور:  ] َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّهل االستثناء يف قوله تعاىل: 

 مذكور؟ قرب  إىل اجلملة املتقدمة أو إىل أ

 األدلة 

، االســـــتثناء يعـــــود إىل َّمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يلُّقولـــــه تعـــــاىل:  *
 اجلملة املتقدمة، فتتناول التوبة رفع الفسق ورد الشهادة، فتقبل شهادة القاذف بعد التوبة.

ومل  ،]أم[ : أنه قال أليب بكرة عندما شهد على املغـية: )تـب أقبـل شـهادتك(أثر عمر    ●
 ، فكان إمجاعا.ينكره أحد

 ألن التوبة جُتبُّ ما قبلها. ●

ــتثناء َّمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يلُّقولــــــــه تعــــــــاىل:  * ، االســــــ
 تقبل يعود إىل أقرب مذكور وهو الفسق، فالتوبة ترفع الفسق دون قبول الشهادة، فال

ــد  ــى التأبيـــد، فوجـــب أن ال تقبـــل بعـ ــول شـــهادته علـ ــاىل نفـــى قبـ شـــهادته، ألن هللا تعـ
على الفسق والشهادة، ومعلوم  نصتفائدة، فاآلية  َّزنُّ ال ملا كان للفظ:التوبة، وإ

 أن الفسق مينع الشهادة، فكان ذكر الشهادة لنفي قبوهلا مطلقا من القاذف.

 الراجح 
خارج عن األصول؛   فهو  ،ة أمر غي مناسب يف الشرع ارتفاع الفسق مع رد الشهادهذا القول فقال:  -رمحه هللا-ف بعد توبته(، وقد أيد ابن رشد القول األول: )جتوز شهادة القاذ

 ألن الفسق مىت ارتفع قبلت الشهادة

قذف آخر ومل يثبت القذف وأقيم عليه احلد مث اتب فهو ليس بفاسق، ولكن تُرد  لو  لو قذف آخر ومل يثبت القذف وأقيم عليه احلد مث اتب عن فعله تقبل شهادته مطلقا  مثرة اخلالف 
 شهادته مطلقا 

 (16/9785)(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 10/178(، املغن ) 3/448(، املهذب ) 10/149(، البيان والتحصيل )140(، خمتصر القدوري )ص2/787بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  راجع املسألة م
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 ما يوجب حد الشرب  ( 122املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

، وكان الكالم هنا يف حكم شرهبا، وانسب إعادة الكالم هنا للنظر يف  هنا وقد أحال املؤلف الكالم عنها  ،[16اب األطعمة واألشربة ]مسألة رقم:  سبق الكالم يف هذه املسألة يف كت
سكر، واختلفوا هل يقام احلد على من  كثيا، واخلمر هو عصي العنب امل  مشرب قليال أأشرب اخلمر دون إكراه موجب للحد سواء  أن حكم إقامة احلد على شارهبا، وقد اتفقوا على 

 مثل: شرب النبيذ، وهو نقيع الزبيب واحلنطة والذرة والشعي وحنوها، واخلالف على قولني  ؟، كثيه  غي اخلمر مما يُسكرالقليل من شرب 

 األقوال ونسبتها 
 سواء شرب قليال أو كثيا  ،شرب كل املسكرات موجب للحد 

 مجهور العلماء 
 ال يوجب احلد إذا مل يُسكر  -ي اخلمرغ-شرب املسكرات 

 أبو حنيفة 
 تعارض اآلاثر واألقيسة ]ذكره يف مسألة حكم شرب النبيذ[ظاهر   سبب اخلالف

 األدلة 

 -وهــو نبيـــذ العســـل- عتْـــ عــن البِّ  ســـئل رســـول هللا قالــت: ) حــديث عائشـــة  *
 ، وهذا عام يشمل القليل والكثي.]خ[  (فقال: كل شراب أسكر فهو حرام

، وهـــذا ]م[  : )كـــل مســـكر مخـــر، وكـــل مخـــر حـــرام(قـــال  حـــديث ابـــن عمـــر  *
 شامل للقليل والكثي.

]ت/ د/ ن/ حــم/ جــه/ هــق/    : )مــا أسـكر كثـيه فقليلــه حـرام(قـال  حـديث جـابر  *

 .وصححه ابن حبان، وحسنه الرتمذي[

، لــو كانــت مثــرات [67النحــل: ] َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّقولــه تعــاىل:  *
 فيها ال العني. ركَ السَّ عناب حمرمة العني ملا مساها تعاىل رزقا حسنا، فدل أن احملرم النخيل واأل

ــاىل:  * ــه تعـــــ  خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّقولـــــ

، علة حترمي اخلمر العداوة والصد عن الـذكر، وهـذا يوجـد يف [91املائـدة:  ]  َّجه ين ىن من
 ذلك.القدر املسكر ال فيما دون 

 .]ن/ بز/ هق/ وهو موقوف[  ت اخلمر لعينها والسكر لغيها(قال: )حرم س أثر ابن عبا *

 بناء على ترجيح أن شرب القليل من األنبذة حمرم ال جيوز  ؛ القول األول: )شرب كل املسكر موجب للحد ولو للقليل الذي ال يُسكر( الراجح 

 مثرة اخلالف 
سكِّر أو مل   من شرب النبيذ أو أي شيء مما يسكر كثيه أمث، وعليه حد الشرب سواء

 يسكر
 من شرب نبيذ العسل والتني والتمر والشعي والذرة ومل يسكر فال إمث عليه وال حد

 مراجع املسألة 
(، اإلقناع  6/116) (، كشاف القناع 9/159(، املغن ) 13/387(، احلاوي الكبي )246(، خمتصر خليل )ص 4/98(، االختيار لتعليل املختار )1/881( )2/788اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 234( )ص16(، اجلداول الفقهية لكتاب األطعمة واألشربة )م2/245يف مسائل اإلمجاع )
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 مقدار اجللد يف حد الشرب  ( 123املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
(، واتفقوا على وجوب احلد )اجللد( على شارب  عند اجلمهور خالفا للحنفيةسوى اخلمر )  (، أو بلغ به حد السكر فيماعند اجلميعاتفقوا على أن شارب اخلمر فاسق إن مل يتب وإن مل يبلغ به حد السكر )

 اجللد للحر والعبد، واخلالف حاصله على قولنياخلمر، واختلفوا يف مقدار  

 األقوال ونسبتها 
 ( جلدة، وحد العبد نصف حد احلر 80حد احلر يف الشرب )

 اجلمهور 
 وا يف تنصيف احلد للعبد ( جلدة، واختلف40حد احلر يف الشرب )

 الشافعي/ أمحد )رواية(/ داود/ أبو ثور 
 يف ضرب الشارب ]مل يذكره ابن رشد[  يف اخلمر، واختالف فعل أيب بكر وعمر    مل يرد حدٌّ عن رسول هللا  سبب اخلالف

 األدلة 

ملــــا كثــــر يف زمــــان عمــــر شــــرب  تشــــاور عمــــر والصــــحابة  *
مثـانني فقـال: )إذا شـرب أن جيلـد  اخلمر، فأشار عليه علـي 

]د/ طأ/ ن/ قــط/ كــم/    سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى(

ــل حـــد ، هـــق/ وعنــــد مســـلم: قــــال ابــــن عـــوف: فجلــــد عمــــر مثـــانني[ فجعـ
 ( جلدة.80اخلمر حد الفرية )

ــد العبـــد يف  ● ــد، وحـ ــر والعبـ ــه احلـ ــتوي فيـ ــد يسـ ــاك حـ لـــيس هنـ
 ( جلدة، فال يكون حدا لألحرار.40القذف )

 د على العبد قياسا على حد الزان.ينصف احل ●

  حيد حدا يف شارب اخلمر، فلما أيت له برجل شرب اخلمر قال: )اضربوه، فمنهم مـن ضـرب بيـده ومـنهم بنعلـه ومـنهم بثوبـه(  مل يكن النيب    *
]د/    (ضرب أبو بكر أربعنيأربعني، ففحرزوه الذي ضربه،   أيت إليه بشارب مخر، فسأهلم عن ضرب النيب   -خليفة-، )فلما كان أبو بكر  ]خ[

 .كم/ هق/ طح/ وصححه احلاكم[
(، يف اخلمر بنعلني أربعني، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطًا  رسول هللاجلد على عهد قال: ) حديث أيب سعيد اخلدري   *

 .]حم/ طح/ وصححه الرتمذي[  (بنعلني أربعني -يف اخلمر -ضرب احلد ورواية: )
أربعــني، وأبــو بكــر أربعــني، وعمــر مثــانني،  جلــد النــيب ، فــأمر عثمــان عليــا بضــربه أربعــني، مث قــال: )خلمر يف عهد عثمان حديث الذي شرب ا  *

 .[]م/ وحنوه عن علي   (أحب إيلَّ   -أي اجللد أربعني-  ة، وهذاسنَّ  وكلٌّ 
 .[2النور:]  َّ...حن جنُّ لعموم اآلية: ؛وعبد يف احلدودعند الظاهرية: ال فرق بني حر  ●

 الراجح 
مقدار احلد، وهو كثرة من شرب اخلمر، ويف هذا الزمان متحقق بشكل أكرب، فأوجب التغليظ فيه، والقول الثاين يف املسألة   نظرا للعلة اليت زاد هبا عمر   ؛ ( جلدة، والعبد نصفه(80القول األول: )جيلد يف اخلمر )

 له مستند من السنة أيضا 

 مثرة اخلالف 
( جلدة، وإذا شرب العبد فسكر  80جيلد ) إذا شرب احلر فسكر 

 ( جلدة 40جيلد )
 ( للحر من ابب التعزير ال احلد.40( جلدة، وميكن الزيدة على )20أي )عند الشافعي: حد العبد نصف حد احلر  -
 ( جلدة. 40عند داود: حد العبد مثل حد احلر أي ) -

 مراجع املسألة 
(، املغن 10/229(، اإلنصاف ) 10/171(، روضة الطالبني ) 412/ 13للماوردي ) (، احلاوي الكبي  8/9(، االستذكار )108/ 8(، شرح خمتصر خليل ) 139تصر القدوري )ص(، خم 2/788بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9804/ 16(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )12/367(، احمللى ) 93/ 9(، املبدع شرح املقنع )161/ 9) 
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 م إقامة السيد احلدود على عبده حك ( 124املسألة ) 
 ، واخلالف على ثالثة أقوال ؟من يقيم حد اخلمر على احلر، وكذا سائر احلدود، واختلفوا هل يقيم السيد احلد على عبده اتفقوا على أن اإلمام هو   حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 

يقيم السيد على عبده حد الزان وشرب اخلمر وحد القذف إذا  
 ، ال بعلم نفسه شهودبنده ع  ثبت

 مالك/ أمحد 

 اإلمام )ال( يقيم احلدود على العبيد إال 
 أبو حنيفة 

 يقيم السيد على عبده مجيع احلدود 
 الشافعي/ إسحاق/ أبو ثور 

 ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر معارضة األثر لألصل  سبب اخلالف

 األدلة 

ت زنت فاجلدوها، مث إن زنـ نإيف األمة إذا زنت: )  قوله    *
ــدوها، مث إن زنــــت  ــدوها، مث إن زنــــت فاجلــ ــا ولــــو ففاجلــ بيعوهــ

: )إذا زنــت أمـــة أحــدكم فليجلـــدها( قولـــه و  .]خ/ م[  (بضــفي
 ، فأجاز اجللد دون القطع.]خ/ م[

 للعبد، فلو فعله اإلمام لنقص من قيمته. سرتًااجللد يف ألن  ●

 اإلمجاع على أن األصل يف إقامة احلدود هو السلطان. *
احلســــن وعمــــر بــــن عبــــد العزيــــز وغــــيهم أهنــــم  روي عــــن *

 قالوا: اجلمعة والزكاة والفيء واحلكم إىل السلطان.
 شروط. األن احلدود ال تثبت إال ببينة أو إقرار وهل ●
 اإلمام فعله.إىل اىل، فيفوض ألن احلد حق هلل تع ●

ــر علـــــي  * ــا ملكـــــت  أثـــ ــدود علـــــى مـــ ــال: )أقيمـــــوا احلـــ قـــ
ــانكم( ــة: )لبـــــاين[]د/ حـــــم/ وصـــــححه األ   أميـــ ــي ، وروايـــ خطـــــب علـــ

 .]م[  ود(فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم احلد
 .]ش/ طأ[  )قطع ابن عمر عبدا له سرق( *
 كاجللد.ألن القطع حد، فملك السيد إقامته   ●

 هذا القول  -رمحه هللا- يكون إال لإلمام، وقد رجح الوائلي يف األمة، أما القطع والقتل فال   بداللة قوله    ؛القول األول: )يقيم السيد على عبده حد اجللد وحنوه(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
للسيد احلق يف إقامته على   ، أي حد مما فيه جلد فما دونه 

 العبد 
لو استحق العبد حد جلد أو حد قطع رفع السيد أمره  

 إىل اإلمام لتنفيذه 
  إذا شرب العبد جلده سيده، وإذا سرق قطع يده، وإذا قتل 

 قتل  أو ارتد  

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  7/3680(، مسائل اإلمام أمحد وإسحاق )9/51(، املغن )13/42املذهب ) (، حبر13/623(، التبصرة ) 11/5937(، التجريد )2/790بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9818اجملتهد )
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 هل يثبت حد الشرب برائحة اخلمر؟  ( 125املسألة ) 
 خالف على قولني  ،عدل أو إقرار، واختلفوا هل يثبت حد الشرب بشم رائحة اخلمر من الشارب دون رؤيته يشرب؟  شاهدي اتفقوا على أن حد الشرب يقام إذا ثبت الشرب ببينة من  رير حمل اخلالف حت

 األقوال ونسبتها 
 جيب احلد بشم رائحة اخلمر إذا شهد هبا عند احلاكم شاهدان عدالن 

 مجهور أهل احلجازحابه/  مالك وأص 
 )ال( يثبت حد الشرب برائحة اخلمر

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ مجهور أهل العراق/ طائفة من أهل احلجاز/ مجهور علماء البصرة
   ]مل يذكره ابن رشد[ ه منشم  ترائحة من  اختالفهم يف تشبيه  سبب اخلالف

 األدلة 

على الصـوت واخلـط دون د تشبيها ابلشهادة على الصوت واخلط، كما يشه  *
 رؤية صاحبها وهو يتكلم أو يكتب، فكذا يشهد على شارب اخلمر ابلرائحة.

 ألن الرائحة تدل على شربه، فجرى جمرى اإلقرار. ●

ألن الروائح تتشابه، وهذه شـبهة، واحلـد يـدرأ ابلشـبهة، فيحتمـل أنـه متضـمض هبـا أو حسـبها أول األمـر مـاء أو   *
 رها.مكظنها ال ُتسكر أو كان 

سـائل  إين ، فقـال عمـر:فـأقر أنـه شـرب الطـالء وجـدت مـن عبيـد هللا ريـح شـراب،أنـه قـال: )إين  أثر عمر   ●
 ، فلم جيلده مبجرد الرائحة، بل سأله.]خ معلقا[  (عنه، فإن كان يسكر جلدته

 براءة الذمة والسرت على املسلمني  فأسباب الشبهة يف ذلك كثية، واألصل ؛القول الثاين: )ال يثبت حد اخلمر ابلرائحة(  الراجح 
 ه رائحة اخلمر وال شهود على أنه شرب، وأنكر أنه شرب، سقط عنه احلد من من شم  ه رائحة اخلمر أو شهد عليه أنه استفرغ اخلمر يقام عليه حد الشرب من من شم  مثرة اخلالف 

 (16/9821(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )671(، الروض املربع )ص520/ 5(، مغن احملتاج )595(، القوانني الفقهية )ص355(، كنز الدقائق )ص2/790اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية  مراجع املسألة 
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 السرقةكتاب  
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 السرقة   كتاب 

 يشمل:
 . حد السرقة -

 شروط املسروق الذي جيب به احلد.  -

 السارق الذي جيب احلد. صفات  -

 عقوبة السارق. -

 لسرقة.فيما تثبت به جناية ا -
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   -رمحه اهلل -  املسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 ا يف كتاب السرقة أو إمجاع

 أمجعوا على أنه ليس يف اخليانة وال يف االختالس قطع. -1
 .سبيلا للخميفً أمجعوا على أنه ليس على الغاصب وال على املكابر املغالب قطع، إال أن يكون قاطع طريق شاهًرا للسالح على املسلمني  -2
 .أن يكون مكلفا، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميااتفقوا على أن من شروط السارق الذي جيب عليه احلد؛  -3
 .ء األمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحاهبم متفقون على اشرتاط احلرز يف وجوب القطعمجيع فقها -4
 ز.ه حر قَ لَ اتفقوا على أن ابب البيت وغَ  -5
 غي مشرتكة السكىن أنه ال يقطع حىت خيرج من الدار. على أن من سرق من بيت دار   وااتفق -6
 داخل احلرز أو خارجه. من ا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، سواء كانجً رِّ ي خمُْ اتفق القائلون ابحلرز على أن كل من مُس ِّ  -7
 .نه، فإنه جيب يف سرقته القطعمه وأخذ العوض العلماء اتفقوا على أن كل متملك غي انطق جيوز بيع -8
 يكون للسارق فيه شبهة ملك. (ال)اتفقوا على أن من شرط املسروق الذي جيب فيه القطع أن  -9

 السرقة. أن شبهة امللك القوية تدرأ حدعلى قوا اتف -10
 القطع.القطع من حيث هي جناية، والغرم إذا مل جيب  السرقة اتفقوا على أن الواجب يف -11
 أمجعوا على أن املسروق إذا وجد بعينه جيب أخذه من السارق. -12
 اتفقوا على أن حمل القطع يف السرقة يف اليد اليمىن. -13
 .ما مل يرفع ذلك إىل اإلمام ،ق أن يعفو عن السارقو سر ال املأن لصاحب امل اتفقوا على -14
 هنا تثبت إبقرار احلر.اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني، وعلى أ -15
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 )املسائل املختلف فيها( 
 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 هل يقطع بسرقة اململوك الكبري؟  140 اخليانة والختالس حكم القطع يف   126
 هل يقطع بسرقة احلر الصغري؟ 141 هل يقطع من استعار شيئا مث جحده؟ 127
 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله األمة(  142 اآلبق إذا سرق   قطع العبد  128
 الزوجي من اآلخرإذا سرق أحد   143 هل من شرط املسروق أن يبلغ نصااب؟ 129
 القراابت من بعضهمذوي  سرقة   144 مقدار نصاب السرقة  130
 الالسرقة من املغنم أو من بيت امل 145 م به النصاب يف سرقة املتاع ما يقو   131
 هل يغرم السارق مع القطع؟ 146 لو سرق مجاعة نصااب 132
 السرقة الثانية حمل القطع يف   147 مىت تقدر قيمة املسروق؟  133
 عقوبة السارق يف املرة الثالثة وما بعدها 148 هل احلرز شرط لوجوب القطع يف السرقة؟ 134
 ىن شالءحمل القطع ملن يده اليم 149 احلرز يف الدار املشرتكة  135
 موضع القطع يف القدم للسارق  150 هل القرب حرز؟ )مسألة النباش( 136

سرقة بيت، أحدمها من داخل البيت لو اشرتك اثنان يف   137
 هبة املسروق منه للسارق بعد الرفع لإلمام 151 واآلخر من خارجه 

هل يقطع يف سرقة املأكولت الرطبة اليت يتسارع إليها  138
 هل تثبت السرقة إبقرار العبد على نفسه؟ 152 ياء اليت أصلها مباح الفساد، واألش

  سرقة املصحف  139
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 حكم القطع يف اخليانة والختالس  ( 126املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ح: أخذ مال الغي مسترتا من غي أن  ، والسرقة لغة: أخذ الشيء خفية، ويف االصطال[38املائدة:  ] َّمه جه ين ىنُّلقوله تعاىل:  ؛ أمجعوا على أن يف السرقة القطع

 ، واخلالف على قولني بسرعة عياان واخليانة: أخذ املال املؤمتن عليه، واالختالس: أخذ املال  ، طع؟ق املال اختالسا  ل يف أخذاختلفوا هو  أمجعوا أنه ليس يف اخليانة قطع، و يؤمتن عليه،  

 األقوال ونسبتها 
 ليس يف االختالس قطع

 اجلمهور
 االختالس يقطع يف 

 إيس بن معاوية 
 ]مل يذكره ابن رشد[  قياس اخليانة واالختالس على السرقة، ومعارضة نص حديث جابر   سبب اخلالف

 األدلة 

وال علـــى املنتهـــب وال علـــى : )لـــيس علـــى املخـــتلس قـــال  ،حـــديث جـــابر  *
  ]حــم/ د/ ت/ ن/ دا/ جــه/ طــح/ هــق/  (قطــع(، وروايــة: )لــيس علــى املخــتلس اخلــائن قطــع

 .األلباين[و ه الرتمذي  صححو 

كانـت امـرأة خمزوميـة تسـتعي املتـاع وجتحـده، قالت: ) عن عائشة  ،حديث املرأة املخزومية  ●
]خ/    (والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت حممـد لقطعتهـا، وقال: بقطع يدها فأمر النيب 

 ، فإذا صح قطع من استعار وجحد فمثله االختالس، فيصح القطع فيه.م[
 نص يف حمل النزاع، وألن السرقة جرم عظيم، فناسب فيه القطع دون غيه   القول األول: )ليس يف اخليانة وال االختالس قطع(، وحديث جابر   الراجح 

 تقطع يده كما لو سرق مااًل اختلس  من  يضرب وحيبس وال تقطع يده  مااًل   اختلسمن  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  19/220(، املوسوعة الفقهية الكويتية )9/103(، املغن )17/348(، كفاية النبيه )7/565(، االستذكار ) 9/160(، املبسوط ) 2/793املقتصد ) ة بداية اجملتهد وهناي

 ( 16/9824اجملتهد )
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 هل يقطع من استعار شيئا مث جحده؟  ( 127املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ب(، واختلفوا هل يقطع من  ع السارق، وأمجع اجلمهور أنه ليس يف اخليانة وال يف االختالس قطع، وكذا ليس على الغاصب أو املكابر قطع إذا مل يكن قاطع طريق )حمار قطأمجعوا على وجوب 

 واخلالف على قولني   ،استعار متاعا أو حليا وحنوه مث جحده؟

 األقوال ونسبتها 
 يقطع من استعار شيئا مث جحده 

 شهور(/ إسحاق )م  أمحد
 )ال( يقطع من استعار شيئا مث جحده

 اجلمهور
 ]مل يذكره ابن رشد[اختالف الروايت يف حديث املرأة املخزومية  سبب اخلالف

 األدلة 

كانــت امــرأة خمزوميــة تســتعي املتــاع يف املــرأة املخزوميــة: ) حــديث عائشــة  *
ــيب  ــده، فــــأمر النـ ــدها وجتحـ ــامة النــــيب ، بقطــــع يـ : ي فقــــال ، فكلــــم أسـ

ــن حـــدود هللا ــد مـ ــتكلم يف حـ ــامة، ال أراك تـ ــام  ،أسـ ــال: مث قـ ــا فقـ ــا  خطيبـ إمنـ
 فــــيهم أهلــــك مــــن كــــان قــــبلكم أنــــه إذا ســــرق فــــيهم الشــــريف تركــــوه، وإذا ســــرق

أن فاطمـــــة بنـــــت حممـــــد ســـــرقت  لـــــو والـــــذي نفســـــي بيـــــده، ،الضـــــعيف قطعـــــوه
 .ائشة ، قال اإلمام أمحد: ال أعرف شيئا يدفع حديث ع]خ/ م[  (لقطعتها

ــة  * ــا ســـرقت، فعـــن عائشـ ــة أهنـ ــة الـــيت قالـــت: ) روايـــة يف حـــديث املخزوميـ ــرأة املخزوميـ ــأن املـ ــا أمههـــم شـ أن قريشـ
ــا رســــول هللا؟ فكلمــــه أســــامة، فقــــال  ــهســــرقت، فقــــالوا: مــــن يكلــــم فيهــ ــام  :لــ أتشــــفع يف حــــد مــــن حــــدود هللا، مث قــ

أهلك الـذين قـبلكم، أهنـم كـانوا إذا سـرق فـيهم  إمنا: )قال  لكلذو ، فالقطع هلا ألهنا سرقت، ]خ/ م[ ...(فخطب
 (.الشريف تركوه

األخذ برواية القطع لالسـتعارة خمـالف لألصـول، وذلـك أن املعـار مـأمون، وأنـه مل أيخـذ بغـي إذن، فضـال أنـه مل أيخـذ   * 
 من حرز، فكان يف احلديث حذف، وهو أهنا سرقت مث جحدت، فهي فعلت األمرين مجيعا؛ اجلحد والسرقة. 

 الراجح 

ن املخزومية كان من شأهنا استعارة املتاع وجحده فعرفت هبذا،  إعليه رواية السرقة يف حديث املخزومية، وقد أيد بعض العلماء هذا بقوله: القول الثاين: )ال يقطع من استعار شيئا مث جحده(، ودل 
على سبيل التعريف هبا، ففي رواية: )أهنا سرقت قطيفة من بيت   ة إمنا كانال اجلحد، وذكر العاري يعنون يف السرقة  ، ايده  املخزومية اليت كانت تستعي املتاع وجتحده قطع  : فقيلمث إهنا سرقت، 

 ]جه/ وضعفه األلباين[   (رسول هللا  

 مثرة اخلالف 
من استعار شيئا مث جحده تقطع يده إن ثبت عليه ذلك إبقرار أو شهادة إذا  

 شيئا مث جحده يؤدب بتعزير دون القطع من استعار  املستعار حد النصاب  بلغ

 مراجع املسألة 
(، معامل السنن  12/272(، اجلامع لعلوم اإلمام أمحد )429مسائل اإلمام أمحد برواية عبد هللا )ص (، 7/349(، كفاية النبيه )2/202(، التلقني ) 5/373(، فتح القدير )2/793بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9824د شرح بداية اجملتهد )(، بغية املقتص3/308)
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 قطع العبد اآلبق إذا سرق  ( 128املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
يكون مكلفا، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا، واختلفوا يف العبد اآلبق )الذي هرب من سيده( إذا  اتفقوا على أن من شروط السارق الذي جيب عليه احلد، أن 

 خالف على قولني    ، ل يقام عليه حد السرقة؟سرق ه

 األقوال ونسبتها 
 يقطع العبد اآلبق إذا سرق 

 مالك/ الشافعي/ أمحد   أبو حنيفة/
 ق )ال( يقطع العبد اآلبق إذا سر 

 مروان/ عمر بن عبد العزيز   / عثمانو  ابن عباس 
 ]أشار إليه ابن رشد[ اخلالف يف العصر املتقدم أو ال ينعقد؟  داملتقدم، هل اإلمجاع ينعقد بعد وجو روي اخلالف فيه يف الصدر األول، مث مل خيتلف فيه بعد العصر  سبب اخلالف

 األدلة 

 َّمه جه ين ىنُّعمــــوم األدلــــة يف قطــــع الســــارق مــــن قولــــه تعــــاىل:  *

ــدة: ] ، ومل يفــــرق بــــني حــــر ]خ/ م[  : )تقطــــع اليــــد يف ربــــع دينــــار فصــــاعدا(وقولــــه  ،[38املائـ
 .حتت سيدهومن  آبق  بني وال وعبد، 

احلكــم يف املســألة قطعــي لإلمجــاع عليــه بعــد الصــدر األول، فاإلمجــاع ينعقــد بعــد وجــوب  *
 العصر املتقدم.اخلالف يف 

احلد عنه يف احلدود الـيت تشـطَّر، يعـن  شطرسقوط احلد عن العبد اآلبق بسقوط   شبهي    *
يتنصـف حـد اجللـد  قياس الشبهة، فكما ال يقتل العبد يف حد الزان ولو كـان حمصـنا، وكمـا

عليه يف القذف وشرب اخلمر، كـذلك ال تقطـع يـده، ألن القطـع ال يتنصـف، واألصـل يف 
 عقوبة العبد أهنا تتنصف.

 ق سيده وعبده غائب.ألن قطع يد العبد بغي إذن سيده تفويت حل ●
 ألن قطع يد العبد اآلبق قضاء على سيده، وال يقضى على الغائب. ●

 الراجح 
، وما روي عن ابن عباس  ]عب[ هو فعل ابن عمر و )يقطع العبد اآلبق(، وهذا احلكم جممع عليه اآلن، ويؤيده عموم األدلة اليت مل تفرق بني عبد آبق وغي آبق، القول األول: 

)التشبيه بسقوط احلد خالف متقدم وقع بعده اإلمجاع، وقد ضعف ابن رشد  ]عب[  : )أنه ال يرى على عبد آبق قطع 
 تقطع يده إال إبذن سيدهإذا سرق العبد ولو نصااب يعزر وال   لو كان العبد آبقا وسرق ما قيمته نصاب تقطع يده كما تقطع يد احلر والعبد غي اآلبق  ف مثرة اخلال

 مراجع املسألة 
(، اإلقناع يف مسائل  9/127(، املغن )13/80(، حبر املذهب )7/539تذكار )(، االس4/462(، املدونة )5/54البحر الرائق ) (،7/67بدائع الصنائع ) (،2/795بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9827(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )2/260اإلمجاع )
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 هل من شرط املسروق أن يبلغ نصااب؟  ( 129املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
( أو ليس للمسروق  يف تقديره بني من اشرتطه صااب )أي: مقدارا معينا( حىت جيب فيه القطع )على خالف أمجعوا على وجوب قطع السارق، واختلفوا هل جيب أن يبلغ املسروق ن

 ، خالف على قولني نصاب؟

 األقوال ونسبتها 
 ملسروق بلوغ النصاب يف ايشرتط  

 اجلمهور
 نصاب معني ملسروق بلوغ يف ا)ال( يشرتط  

 احلسن البصري/ اخلوارج/ طائفة من املتكلمني 
 ]مل يذكره ابن رشد[اآلية املطلقة اليت مل حتدد نصااب، واألحاديث اليت حددت نصااب األحاديث و ظاهر تعارض  فسبب اخلال

 األدلة 

األحاديث اليت حددت نصاب السـرقة، ومنهـا: حـديث عائشـة   ●
  من قوله)خ/ م[  : )تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا[. 

 فلم حيدد قليال من كثي.  ،[38املائدة: ] َّمه جه ين ىنُّعموم قوله تعاىل:  *
 .]خ/ م[: )لعن هللا السارق، يسرق بيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده( قال  حديث أيب هريرة  *
 ألن السرقة إن كانت من حرز يستوي فيه القليل والكثي. ●

 الراجح 
ب مقيدة لألدلة الواردة يف القطع مطلقا بدون نصاب، وممكن أن حتمل أدلة اإلطالق على أهنا  فاألحاديث اليت وردت يف النصا ؛القول األول: )يشرتط للمسروق بلوغ النصاب( 

 متقدمة، مث جاءت األحاديث املقيدة

 مثرة اخلالف 
من سرق ماال بلغ نصااب )على خالف يف مقداره( قطع، ومن  

 ه ولو مل يبلغ نصااب من سرق ماال أو متاعا قل أو كثر قطعت يد رق شيئا اتفها دون النصاب فال يقطع س

 مراجع املسألة 
(،  12/266(، اجلامع لعلوم اإلمام أمحد )9/124(، حتفة احملتاج )116املسالك )ص(، إرشاد السالك إىل أشرف 4/102(، االختيار لتعليل املختار )2/795بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9829(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )8/400(، شرح صحيح البخاري البن بطال )12/282(، األوسط )9/105(، املغن )1591مسائل ابن هانئ )رقم 
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 مقدار نصاب السرقة  ( 130املسألة ) 

 حمل اخلالف حترير  

اختلفوا يف قدره اختالفا كثيا،   ( اجلمهور)يف وجوب القطع    الذين قالوا ابشرتاط النصاب: -رمحه هللا -نصاب حىت تقطع اليد، قال ابن رشد الذهب اجلمهور ومنهم األئمة األربعة إىل اشرتاط بلوغ 
الصحابة كأيب  ل بعض و أخرى غي مشهورة، كقول ابن أيب ليلى وابن شربمة: ال تقطع اليد يف أقل من مخسة دراهم، وق   اال، مث ذكر أقو إال أن االختالف املشهور الذي يستند إىل أدلة اثبتة قوالن

 على قولنيل عثمان البيت: تقطع يف درمهني، وحاصله أن اخلالف املعترب يف مقدار النصاب عند األئمة األربعة و تقطع يف أربعة دراهم فصاعدا، وق : سعيد اخلدري وأيب هريرة  

 األقوال ونسبتها 
 ( دراهم أو ربع دينار 3مقدار النصاب يف السرقة )

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 ار ( دراهم أو دين10مقدار النصاب يف السرقة )
 أبو حنيفة 

 االختالف يف مثن اجملن يف عهد النيب   سبب اخلالف

 األدلة 

 .]خ/ م[  قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم( : )أن النيب حديث ابن عمر  *
 .]خ/ م[: )تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا( قال  ،حديث عائشة  *
 ،(فاكهـــةجـــة )أن ســـارقا ســـرق يف زمـــان عثمـــان بـــن عفـــان أتر : )حـــديث عثمـــان  *

 .]طأ[  (فقطع عثمان يده ،فقومت بثالثة دراهم

( دراهـم، 10قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم(، كانت قيمة اجملـن ) : )أن النيب حديث ابن عمر    *
كان مثن اجملن يف عهد قال: ) عمر كثٌي من الصحابة يف قيمة اجملن، فعن ابن عباس  وقد خالف ابنَ 

 .]ن/قط/ طح/ هق/ كم/ قال احلاكم: على شرط مسلم ومل خيرجاه[  (معشرة دراه رسول هللا 
 .؛ درًءا ابلشبهةاخلالف يف مثن اجملن، وجب أن ال تقطع اليد إال بيقنيألنه ما دام وجد  *

 الراجح 

القطع يف ثالثة دراهم أحفظ لألموال، والقطع  مث قال: ، طع اليد يف ربع دينار( : )تق هذا الذي قالوه هو كالم حسن لوال حديث عائشةعن دليل احلنفية )القول الثاين(:  -رمحه هللا-قال ابن رشد 
نصاب السرقة مقداره قليل،  و   .( دراهم لو صح ال يدل على عدم القطع فيما دوهنا 10وما روي من التقدير بـ)اهـ.  . رة دراهم أدخل يف ابب التجاوز والصفح عن يسي املال وشرف العضويف عش

 ( دراهم 10النصاب )( ريال إن قلنا 90( دراهم، ومقدر بـ)3( ريال إن قلنا النصاب )27ل حبدود )فهو مقدر ابلري
 ( دراهم10( دراهم مثال أو متاعا قيمته كذلك مل تقطع يده، والدينار عندهم يساوي )9من سرق )  ( دراهم مثال أو متاعا قيمته كذلك قطعت يده9من سرق )  مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، مسائل  9/105(، املغن )9/124(، حتفة احملتاج )7/533(، االستذكار )116(، إرشاد السالك إىل أشرف املسالك )ص211/ 3)(، تبيني احلقائق للزيلعي 797-2/795بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9830(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )1561اإلمام أمحد البن هانئ )رقم 
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 م به النصاب يف سرقة املتاع ما يقو   ( 131ألة ) املس

 اخلالف حترير حمل  
م به نصاب السرقة ملن سرق متاعا أو طعاما أو غيه ومل  ( دراهم أو ربع دينار عند األئمة الثالثة خالفا أليب حنيفة، وقد اختلف األئمة الثالثة فيما يقو  3تقدم يف املسألة السابقة أن نصاب السرقة )

 ؟ خالف على أربعة أقوال يقومفال إشكال، لكن إذا اختلفت قيمته بني الدرهم والدينار فبم أيضا  ربع دينار و ( دراهم 3وال فضة، فإذا اتفق أن قيمته ) يسرق ذهبا 

 األقوال ونسبتها 
 يقوم نصاب املسروقات ابلدراهم

 )رواية( مالك )مشهور(/ أمحد 
 يقوم نصاب املسروقات ابلدينار 

 بو ثور/ األوزاعي الشافعي/ داود/ أ 

يقوم نصاب املسروقات ابلغالب من نقود  
 دراهم أو دانني من البلد  

 مالك )رواية البغداديني( 

 يقوم نصاب املسروقات ابألقل من سعر الدينار أو الدرهم
 أمحد )املذهب( 

 ]مل يذكره ابن رشد[ يف األوىل منها أن يكون أصال للتقييم االختالف يف أتويل األحاديث احملددة ملقدار النصاب من الذهب والفضة، واالختالف   سبب اخلالف

 األدلة 

قطــع  : )أن النــيب حــديث ابــن عمــر  *
 .]خ/ م[  يف جمن قيمته ثالثة دراهم(

أن سارقا سرق يف زمان : )عثمان    قضاء  *
 فأمر عثمان أن تقوم،   ،عفان أترجةعثمان بن  

مــن صــرف اثــن عشــر  ،فقومــت بثالثــة دراهــم
 .]طأ[  (فقطع عثمان يده ،اردرمها بدين

: )تقطـــع اليـــد يف حــديث عائشـــة  *
، فاألصـــــل ]خ/ م[ربــــع دينـــــار فصـــــاعدا( 

 .مقدار ربع دينارإىل   الرجوعهو 
ألن الــدينار )الــذهب( هــو األصــل يف  *

 جواهر األرض كلها.

ثبــــــت يف احلــــــديث تقــــــومي نصــــــاب الســــــرقة  ●
ابلدراهم والدانني، فيعمل بعرف أهل البلد يف 

 ب يف التعامل، فالعرف حمكم.الغال

ألن سعر الصرف يتغي بتغي األزمان، فقد كان العـرف   ●
عشــر درمهــا بــدينار، وبعــد ذلــك  اثــن علــى عهــد النــيب 

( ألـــف درهـــم أو ألـــف دينـــار، 12الديـــة ) فـــرض عمـــر 
( آالف درهــم، 10عنــه أنــه جعــل علــى أهــل الــورق )ونقـل 

ــا ــل أن نصــ ــي الصــــرف، واألصــ ــل ذلــــك علــــى تغــ ب فيحمــ
 قطع.  أيهما بلغقيمتني، حدى السرقة حمدد إب

 الراجح 
لشافعي، وغي ممكن على مذهب  اجلمع بني حديث ابن عمر وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب االقول الثاين: )يقوم نصاب املسروقات ابلدينار( فقال:  -رمحه هللا-رجح ابن رشد  
 دهم يف ذلك الوقت اثنا عشر درمها. واعتذر الشافعي عن حديث عثمان من قِّبل أن الصرف كان عن الشافعي أوىل املذاهب جيح فمذهبفإن كان اجلمع أوىل من الرت  ،غيه

 مثرة اخلالف 
( دراهم قطع وإن مل  3) تهمن سرق عرضا قيم

 يساو ربع دينار 
( دراهم وكانت  3) تهمن سرق عرضا قيم

 قيمتها أقل من ربع دينار )مل( يقطع 
لة البلد الدرهم يقوم املسروق  إذا غلب على عم

 ابلدينار ابلدرهم، وإذا غلب الدينار يقوم 
( دراهم ومل يبلغ ربع دينار أو  3إذا بلغت قيمة املسروق )

 العكس ففي احلالني يقطع 
 (9832/ 16املقتصد شرح بداية اجملتهد ) (، بغية 533/ 7(، االستذكار ) 105/ 9(، املغن ) 124/ 9تاج ) (، حتفة احمل116(، إرشاد السالك )ص 211/ 3(، تبيني احلقائق )797-796/ 2بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 لو سرق مجاعة نصااب  ( 132املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

( أو سرقوا  الثالثة ( دراهم )عند األئمة 9ثالثة )لو سرق   ا كم  ،تبلغ سرقة كل واحد منهم نصااب ، مجاعة ت قطع، وكذا لو سرقه يال خالف أنه لو سرق شخص واحد نصااب من حرز أن 
( دراهم )حسب اخلالف يف نصاب السرقة( فهل  3مجاعة نصااب واحدا، كما لو سرق ثالثة )  ت لو سرقفيما مجيعا، واختلفوا   ن ( درمها )عند أيب حنيفة( فال خالف أهنم يقطعو 30)

 خالف على قولني  ، ؟ن يقطعو 

 األقوال ونسبتها 
 وا مجيعا دا ُقطع نصااب واحمجاعة   تلو سرق

 مالك/ أمحد/ أبو ثور 
 مجاعة نصااب واحدا فال قطع على أحد منهم   تلو سرق

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 ]مل يذكره ابن رشد[ هل ينظر إىل النصاب ابعتبار املال املسروق أو ابعتبار النصاب لكل سارق؟  سبب اخلالف

 األدلة 

النصاب هو الذي يوجب احلـد، وقـد  فإنملسروق، ألن عقوبة السرقة تتعلق بقدر املال ا  *
 سرقوا نصااب.

ــتووا ألن اجل ● ــة اسـ ــتوى فيـــه يف ماعـ ــاب يوجـــب القطـــع، فاسـ ــد هتـــك احلـــرز، والنصـ الواحـ
 واجلماعة، كالقصاص.

ال فـببلوغ النصاب لكل سارق ال مبا دونه ملكـان حرمـة اليـد،   علقألن القطع ابلسرقة مت  *
 ه الشرع قطع واحد.كثية فيما أوجب في  تقطع أيد  

للنصاب، فال قطع، كما لو سرق كل واحد منهم دون   األنه ليس كل واحد منهم سارقً   ●
 النصاب.

 الراجح 
واجملمع عليه،    صوصاملنألن القطع هاهنا ال نص فيه، وال هو يف معىن  ؛ قال: هذا القول أحب إيل و  ، مجاعة نصااب فال قطع(   تالقول الثاين: )لو سرق -رمحه هللا-رجح الشيخ الوائلي  

 وألنه شبهة تدرأ احلد 

 مثرة اخلالف 
 ( دراهم من احلرز مًعا قطعت أيديهم مجيًعا 3اجلماعة ) تلو أخرج

 كالصندوق الثقيل   ،واشرتط مالك: أن يكون املسروق ال ميكن إخراجه إال ابجلماعة 
نوا  ( دراهم )عند الشافعي( ضم 3( دراهم )عند أيب حنيفة( أو )10مجاعة )   تلو سرق

 املسروق، وال يقطع أحد منهم

 مراجع املسألة 
(،  7/556(، االستذكار ) 10/267)(، اإلنصاف 5/468(، مغن احملتاج )4/427(، التهذيب يف اختصار املدونة )6/269(، شرح خمتصر الطحاوي )2/797بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9835/ 16بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 مىت تقدر قيمة املسروق؟  ( 133)  املسألة 
حترير حمل  

 اخلالف 

قدرت سرقته بزمن السرقة بنصاب مث  نه يقطع، واختلفوا هل يقطع من إنصاب، ف ذلك الالقطع ب قدرت سرقته زمنَ مث السرقة بنصاب،  من سرق وقدرت سرقته زمنَ أن   يف  ال خالف
 خالف على قولني  ، أو مبعىن آخر هل تقدر قيمة املسروق وقت السرقة أو وقت القطع؟   ،نقصت قيمته عند القطع، أو عكس ذلك، فهل يقطع أو ال يقطع؟ 

 األقوال ونسبتها 
 يقدر املسروق يوم السرقة 
 مالك/ الشافعي/ أمحد 

 طعيقدر املسروق يوم احلكم عليه ابلق 
 أبو حنيفة 

 ]مل يذكره ابن رشد[ هل يتعلق احلكم بتقدير النصاب وقت السرقة أو وقت احلكم ابلسرقة؟  سبب اخلالف

 األدلة 

ألن العربة بقيمة املسروق يـوم السـرقة، فمقـدار النصـاب متعلـق بـه، فلـو مل يبلـغ مـا سـرقه   ●
 نصااب مل يقطع أصال.

 .السرقة كانملغي قيمته بعد السرقة ما يألن املسروق قد يطرأ عليه  ●

صــاب لنقصــان ســعر ألن الســرقة متعلقــة ابلنصــاب، فــإذا نقــص الســعر يــوم احلكــم عــن الن ●
 املسروق ال يكون سرق نصااب، وهذه شبهة تدرأ احلد.

 عر ألن احلكم ابلسرقة وعدمها وبلوغ النصاب وعدمه يكون وقت السرقة ال بعدها وال قبلها، وأما االحتياط أن يقدر يوم احلكم إذا اختلف الس  ؛القول األول: )يقدر املسروق يوم السرقة(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
بدرمهني يقطع، ولو سرق  يوم القطع د ِّر قُ ( دراهم، مث 3رق متاعا ُقد ِّر يوم السرقة بـ)لو س 

 ( دراهم )ال( يقطع3بـ) م احلكمُقد ِّر يو متاعا قدر بدرمهني مث 
يقدر املسروق يوم السرقة ويوم احلكم عليه ابلقطع، فإن نقص عن النصاب يوم احلكم عليه  

 لنقصان السعر )فال( يقطع يف ظاهر الرواية  ابلقطع لنقصان العني يقطع، وإن نقص 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  674(، الروض املربع )ص5/465(، مغن احملتاج )4/441(، التهذيب يف اختصار املدونة ) 54/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق )(، 2/798بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9837اجملتهد )
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 هل احلرز شرط لوجوب القطع يف السرقة؟  ( 134سألة ) امل
حترير حمل  

 اخلالف 

مثل األغالق واحلظائر وما أشبه    قال ابن رشد: احلرز عند مالك ابجلملة: كل شيء جرت العادة حبفظ ذلك الشيء املسروق فيه. حتفظ به األموال كي يعسر أخذها،احلرز حده أن يكون مكان  
 خالف على قولني  ،، وقد اختلفوا هل احلرز شرط لوجوب القطع مع النصاب؟ تصف ابإلخراج من احلرزي  فعل السارق لكي يكون ،  ذلك 

 األقوال ونسبتها 
 يشرتط وجود احلرز لوجوب القطع
 مجيع فقهاء األمصار وأصحاهبم 

 احلرز )ليس( بشرط لوجوب القطع 
 أهل الظاهر 

 ]مل يذكره ابن رشد[، والعموم واآلاثر اليت ظاهرها عدم اشرتاط احلرز ظاهر تعارض اآلاثر اليت مفهومها وجود احلرز  سبب اخلالف

 األدلة 

]طــأ/  ( فالقطع فيما بلغ مثـن اجملـن ،واه املراح أو اجلرينآفإذا  ،ع يف مثر معلق، وال يف حريسة جبلال قط: )قوله   *
 .[عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني املكيوهو مرسل من رواية مالك  

فقـال: ي رسـول هللا، كيــف   النـيبأن رجـال مـن مزينـة أتــى : ) يث عمـرو بـن شــعيب عـن أبيـه عـن جــدهحـد *
واه املـراح، آليس يف شيء من املاشية قطع، إال فيمـا و  )العقوبة(، كالوالنَّ  ،ترى يف حريسة جبل؟ فقال: هي ومثلها

لـيس يف شـيء مـن و  ، والنكـال،هـو ومثلـه معـه كيـف تـرى يف الثمـر املعلـق؟ قـال:فقطـع، قـال: الفبلغ مثن اجملن ففيه  
 .]كم/ د/ ن/ جه/ هق/ وصححه األلباين[  (واه اجلرين فبلغ مثن اجملن ففيه القطعآما الثمر املعلق قطع، إال في

ألن لفظ السرقة مأخوذ مـن املسـارقة، فـال يكـون الرجـل سـارقا إال فيمـا أخـذ ممـا أخفـي عنـه وأحـرز دون مسـارقة   ●
 ن حرز فهو خمتلس أو خائن.العيون، أما بدو 

ومل يـذكر احلـرز  ،[38املائـدة:  ]  َّمه جه ين ىنُّقوله تعاىل:    *
ــ اشـــرطً  ــة علـــى عمومهـــا إال مـــا خصصـ ــنة الثابتـــة يف تللقطـــع، فتحمـــل اآليـ ه السـ

 مقدار النصاب الذي يقطع فيه.
: )لعــن هللا الســارق، يســرق البيضــة فتقطــع قــال  ،حــديث أيب هريــرة  ●

، ومل يـذكر احلـرز، والبيضـة وحنوهـا ممـا ال ]خ/ م[طع يده( يده، ويسرق احلبل فتق
 حرز هلا غالبا.

يف املـرأة املخزوميـة، قالـت: كانـت امـرأة خمزوميـة تسـتعي   حديث عائشة    ●
 .ال حرز فيهما قطع ب ، وهذا أمرٌ ]خ/ م[بقطع يدها(  املتاع وجتحده، فأمر 

 ابن املنذر نقل اإلمجاع عليه، وقال ابن رشد: هذا قول مجيع فقهاء األمصار الذين تدور الفتوى عليهم وأصحاهبم، ونقل االتفاق عليه القول األول: )يشرتط وجود احلرز(، حىت إن  الراجح 

بال حراسة عليها، وبلغ    من سرق مثرا من بستان مفتوح أو شاة من جبل ترعى قطع عليه، لكن يعزر من سرق مثرا من بستان أو شاة من جبل أو مرعى بال حراسة فال  مثرة اخلالف 
 املسروق نصااب يقطع به 

 مراجع املسألة 
(، االستذكار  7/201(، اإلشراف على مذاهب العلماء )12/444)(، البيان يف مذهب الشافعي 10/246(، املختصر الفقهي البن عرفة )4/96(، الدر املختار )2/798بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9838(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )12/310احمللى ) (، 9/110(، املغن )7/530)
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 احلرز يف الدار املشرتكة  ( 135املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

ر املشرتكة، ويقصد ابلدار املشرتكة:  يقطع إبخراجه من الدار، واختلفوا يف احلرز للدا مشرتكة السكىن حرزٌ   إبغالقه، واتفقوا على أن الدار )غي( اتفقوا على أن ابب البيت املستقل حرزٌ 
دار )عمارة( مشرتكة، فيها عدة بيوت )شقق(،  الدار اليت يف داخلها عدة بيوت، وممكن أن تشبهها اآلن ابلعمارة اليت فيها عدة شقق، أو ابلفندق الذي فيه عدة غرف، فمن سرق من  

 ، خالف على قولني ليكون سارقا؟ احلرز هبا فما 

 األقوال ونسبتها 
 من البيت )الشقة(  جه يف الدور املشرتكة تقطع اليد ابلسرقة إذا أخر 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ )أكثر من اشرتط احلرز(   أبو حنيفة/
 ن الدار )العمارة( جه مابلسرقة إال إذا أخر يف الدور املشرتكة )ال( تقطع اليد  

 صاحبا أيب حنيفة )أبو يوسف/ حممد بن احلسن( 
 ]مل يذكره ابن رشد[تفسي مفهوم احلرز يف الدار املشرتكة  اختالفهم يف  سبب اخلالف

 ألن الدار مع اختالف بيوهتا حرز واحد. ● بيت. لهالبيت حرز لكل واحد  بينماألن الدار املشرتكة ليست حبرز لواحد من السكان دون اآلخر،  ● األدلة 

 الراجح 
البيت   بينمافالدور )العمائر( املشرتكة تكون مداخلها وممراهتا ومرافقها مشرتكة ال ملك ألحد خاص فيها،   ؛من البيت(  ه أخرجالقول األول: )تقطع اليد ابلسرقة يف الدور املشرتكة إذا  

 احلرز  وكون هي، فالكه)الشقة( خاص مب

 مثرة اخلالف 
)شقة( يف دار )عمارة( وبعد خروجه من البيت وقبل خروجه من الدار قبض عليه اعترب    يتب من لو سرق 

 يده  ت قا وقطعسار 
بيت يف دار، وبعد خروجه من البيت وقبل خروجه من الدار من لو سرق 

 قبض عليه مل يعترب سارقا سرقة توجب قطع اليد 

 مراجع املسألة 
، بغية املقتصد شرح  (135/ 6، كشاف القناع )(4/78(، الكايف البن قدامة )161/ 6(، األم )4/433(، التهذيب يف اختصار املدونة )7/261(، األصل )2/799) بداية اجملتهد وهناية املقتصد 

 ( 16/9842بداية اجملتهد )
  



   194 

  

 

 

 هل القرب حرز؟ )مسألة النباش( ( 136املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
لقرب وأخذ ما على  نبش ابحبيث لو قام أحد   ،فباب البيت حرز، وابب الدار للبيوت غي املشرتكة حرز، واختلفوا هل القرب حرز؟ اتفقوا على أشياء أهنا حرز، 

 خالف على قولني  ،امليت هل يكون سارقا من حرز؟ 

 األقوال ونسبتها 
 القرب حرز 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ عمر بن عبد العزيز 
 القرب ليس حبرز 

 أبو حنيفة/ الثوري/ زيد بن اثبت  
 ]مل يذكره ابن رشد[ اختالفهم يف مفهوم احلرز  سبب اخلالف

 األدلة 

: )سـارق أمواتنـا كسـارق عائشـة قالـت وقـد  القرب حـرز للميـت،  ●
ــا( ــده]تــــــخ/ ســــــنن[  أحيائنـــ ــع يـــ ــه تعـــــاىل:  ؛، فتقطـــ ــوم قولـــ  ىنُّلعمـــ

 .[38املائدة:  ]  َّمه جه ين
حياته، فال يزول عنه ملكه يف مماته مع ألن الكفن ملك للميت يف   ●

 حاجته إليه.

 ألن احلرز ما يوضع فيه املتاع للحفظ، والكفن ال يوضع يف القرب للحفظ. ●
ألنه ال ملك للميـت، والورثـة لـيس ميلكونـه  ؛ألن الكفن ال مالك له، فامليت ال ميلكه  ●

 ألن الوارث إمنا ميلك ما فضل عن حاجة امليت.
 قطع إال مبطالبة املالك أو انئبه، ومل يوجد ذلك.ألنه ال  ●
 ألن الكفن املدفون مبنزلة الدراهم املدفونة. ●

 الراجح 
قفال لباب انتهاك حرمة امليت، وهذا يف األكفان   ؛ األول: )القرب حرز(، وانتصر هلذا القول ابلرد على أدلة احلنفية، ولعل هذا هو األقرب مال الشيخ الوائلي للقول 

 وعة، أما األكفان البدعية اليت يدفن معها املال والذهب وغيه فالقرب ليس حبرز هلا املشر 

 مثرة اخلالف 
( دراهم  3الكفن وكانت قيمته ) لو سرق النباش من قرب امليت فأخذ 

 فأكثر، فعليه القطع، وقيده الشافعي وأمحد ابلكفن املشروع 
 يعزر دون احلد ويغرم لو سرق النباش ما يف قرب امليت فال قطع عليه، لكن 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد  135(، خمتصر اخلرقي )ص6/161(، األم )4/537(، املدونة ) 6/304(، شرح خمتصر الطحاوي )2/799بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(16/9843 ) 
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 لو اشرتك اثنان يف سرقة بيت، أحدمها من داخل البيت واآلخر من خارجه  ( 137املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

ب املتاع إىل  داخل البيت قر  من احلرز أو من خارجه، واختلفوا لو اشرتك اثنان يف سرقة بيت، أحدمها من اتفق القائلون ابحلرز على أن كل من مُس ِّي خُمرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع، سواء كان 
 خالف على أربعة أقوال  ،ثقب يف البيت وقام اآلخر من خارج البيت فتناوله، فمن السارق منهما الذي يقطع؟ 

 األقوال ونسبتها 
 القطع على الذي خارج البيت املتناول للمتاع 

 )مشهور(/ الشافعي  مالك 
 )ال( قطع على واحد منهما 

 )رواية( أبو حنيفة/ مالك  
 طع على املقرب للمتاع من داخل البيت الق

 )رواية( مالك 
 القطع على االثنني الذي يف الداخل والذي يف اخلارج 

 أمحد 
 ن داخل أو خارج املنزلاملشرتكني يف السرقة مأحد ُمخرج من احلرز على ـاسم ال نطالقىل اإ  آيل اخلالف  سبب اخلالف

 األدلة 

ُمخرج ـألن املتنــــاول لــــه مــــن خــــارج البيــــت هــــو الــــ ●
ُمخرج لــــه مــــن البيــــت، أمــــا ـللمتــــاع، فهــــو الــــ ةً حقيقــــ

ك للمتـــاع مـــن طـــرف إىل الـــذي يف الـــداخل فهـــو حمـــر  
 طرف آخر يف البيت.

ــارق    ●  ــه سـ ــدمها أنـ ــى أحـ ــدق علـ ــه ال يصـ ألنـ
كامال، فالذي داخـل البيـت انقـل للمتـاع مـع  

ريضــــه للتلــــف، والــــذي خــــارج البيــــت أخــــذ  تع 
ــن غــــي  ــاع مــ ــن ثقــــب، أي أخــــذ املتــ ــاع مــ   املتــ
 حرز، وهذه شبهة، واحلدود تدرأ ابلشبهات. 

ــارق  ● ألن الـــــــــذي يف الـــــــــداخل هـــــــــو الســـــــ
ــو  ــارج فهـ ــا الـــذي يف اخلـ ــرز، أمـ املنتهـــك للحـ

 مبنزلة اآللة ملن يف الداخل.

 ألن االثنني اشرتكا يف هتك احلرز وإخراج املتاع. ●

 لراجح ا
أو رماه له يف الطريق أو التقت أيديهما وسط   ملن يف اخلارج وأعطاه يده فأخذ املسروق، أو مد الذي يف الداخل يده  ال يوجد دليل قطعي يف املسألة، وهناك تفصيالت فيها، كما لو مد الذي يف اخلارج 

 فكالمها يف احلقيقة سارق ابلتعاون، كما لو متاأل مجاعة على شخص فقتلوه، كلهم يقتل  ؛مجيعا( هو األقرب  ن رابع: )يقطعاالثقب، أو تعاوان يف الثقب وأخرج املتاع أحدمها، والذي يظهر أن القول ال 

 مثرة اخلالف 
السرقة، فمنتهك احلرز هو الذي  إذا اشرتك اثنان يف 

 يف اخلارج، وتقع عليه عقوبة القطع، واآلخر يعزر 
ج  إذا اشرتك اثنان يف السرقة من داخل وخار 

 البيت فال قطع، وكالمها يعزر 
إذا اشرتك اثنان يف السرقة، فالذي يف  
 الداخل يقطع، والذي يف اخلارج يعزر

واخلارج  إذا اشرتك اثنان يف السرقة، فالذي يف الداخل 
 ن كالمها منتهك للحرز، فُيقطعا

 مراجع املسألة 
بغية املقتصد شرح   (،6/133كشاف القناع )  (،9/110(، املغن )13/294(، احلاوي الكبي للماوردي )3/209(، املقدمات املمهدات )6/300(، شرح خمتصر الطحاوي )2/800بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9846بداية اجملتهد )
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 هل يقطع يف سرقة املأكولت الرطبة اليت يتسارع إليها الفساد، واألشياء اليت أصلها مباح ( 138املسألة ) 

 الف حترير حمل اخل
  ة والسكر،ط وال خالف بينهم أنه يقطع يف سرقة املأكوالت اليت ال يتسارع إليها الفساد، كاحلن ،فإنه جيب يف سرقته القطع  ؛ جيوز بيعه وأخذ العوض منه -غي انطق-ك  ل  م اتفق العلماء على أن كل مت

 خالف على قولني  ، عشب، هل يقطع يف سرقتها؟ كالصيد واحلطب وال  شياء اليت أصلها مباحواألواختلفوا يف سرقة املأكوالت الرطبة اليت يتسارع إليها الفساد كالفاكهة، 

 األقوال ونسبتها 
 ه في الرطب وما أصله مباح ويف كل متمول جيوز بيعه وأخذ العوض  لطعاميقطع يف سرقة ا

 اجلمهور
 شيش كالصيد واحلطب واحل)ال( يقطع يف سرقة الطعام الرطب وال يف ما أصله مباح  

 بو حنيفة أ
 ]مل يذكره ابن رشد[ للعموم، والشبهة يف املال الذي أصله مباح   ضته احملاز، ومعار ( على املعلق أو  رثَ مثر وال كَ  االختالف يف محل احلديث: )ال قطع يف  سبب اخلالف

 األدلة 

: )تقطــع اليــد يف ربـــع ، وقولــه [38املائــدة: ] َّمه جه ين ىنُّعمــوم قولــه تعــاىل:  *
 ، ومل يفرق بني مسروق ومسروق.]خ/ م[يف جمن فيمته ثالثة دراهم(  وقطعه ، )]خ/ م[  دينار(

  (يده فقطع ،فقومت بثالثة دراهمفأمر عثمان   ،أترجةً   هأن سارقا سرق يف زمان: )حديث عثمان    ●
 ، وهذا طعام.]طأ[

 ه، فيقطع سارقه.فيألن املأكول وحنوه مال يتمول به عادة ويرغب  ●

ــاين[  (رثَـــ مثـــر وال كَ  )ال قطـــع يف: قولـــه  * ــأ/ جـــه/ دا/ وصـــححه األلبـ ر ]حـــم/ د/ ت/ طـ بفـــتح -، والَكثـــَ
 ، دل احلديث على عدم القطع يف الثمر وحنوه.ار النخلمُج   -الكاف والثاء

؛ حلـديث: ال يقطع فيما أصله مباح كالعشب واحلطب، للشـبهة الـيت فيهـا، فهـي لكـل مالـك  *
اتفقـوا و  ،]ســنن/ هــق/ بــغ/ ومعنــاه عنــد البخــاري ومســلم[  والنـار()املسلمون شركاء يف ثالث: املاء والكأل 

 يكون للسارق فيه شبهة ملك. ال على أن من شرط املسروق الذي جيب فيه القطع أن
 ]طأ/ وهو مرسل[  (، ويؤيده حديث: )ال قطع يف مثر معلق وال يف حريسة جبل( )املخزن   ر يد ب ز يف ال ( على ما مل حيُ ر ثَ مثر وال كَ   القول األول: )يقطع يف سرقة كل متمول جيوز بيعه(، وحيمل حديث: )ال قطع يف  الراجح 

 من سرق فاكهة أو عشبا للغي أو حطبا أو أي شيء يباع بثمن، يقطع إن بلغ نصااب وكان يف حرز  مثرة اخلالف 
ال يقطع يف سرقة التافه احلقي كعشب وحطب ومسك وطي ودجاج وأشنان وفحم وملح وال  

اإلسالم، كاحلطب أو   كل اتفه يف داريف  فساده كفاكهة وحلم، وضابطه: ال قطع   فيما يتسارع
 ما يتسارع إليه الفساد كالفواكه ولو كان حمرزا وبلغ النصاب 

 مراجع املسألة 
، بغية املقتصد شرح بداية  (6/2357)(، شرح مشكاة املصابيح 7/430دع شرح املقنع )(، املب6/159(، األم )2/342(، املدونة )4/91(، الدر املختار وحاشية ابن عابدين ) 2/800بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9847اجملتهد )
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 سرقة املصحف  ( 139املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

خالف   ،ة السابقة، واختلفوا فيمن سرق املصحف هل يقطع؟ فإنه جيب يف سرقته القطع، ما خال ما تقدم من اخلالف يف املسأل ؛ك جيوز بيعه وأخذ العوض فيه ل  م اتفق العلماء على أن كل مت
 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 يقطع سارق املصحف 
 )رواية( مالك/ الشافعي/ أمحد 

 يقطع سارق املصحف )ال( 
 أبو حنيفة/ أمحد )املعتمد( 

 ]أشار إليه ابن رشد[ املصحف واخلالف يف حكم بيع  ،اختالفهم يف مفهوم الشبهة اليت تدرأ احلد وما ليس بشبهة  سبب اخلالف

 األدلة 

وحـــديث: )تقطـــع اليـــد يف  ،[38املائـــدة: ] َّمه جه ين ىنُّعمـــوم اآليـــة:  ●
 ، ومل يفرق بني املصحف وغيه.]خ/ م[  ربع دينار(

ألن املصحف متقوم، فإذا بلغت قيمتـه نصـااب وجـب القطـع بسـرقته، ككتـب العلـم والفقـه   ●
 واحلديث.

 أخذ العوض عليه.جيوز ال هو و  إذ املقصود منه كالم هللا،؛ ألنه ال جيوز بيع املصحف *
 يف املصحف، فهو ليس مبال. األن لكل مسلم حق   *
ألنه ملا كان للمسلم حق التعلم من املصحف إذا احتاج إليه، صار لـه شـبهة يف درء احلـد عـن   ●

 منعه منه إذا احتاج للمصحف. يسعال  سارقه، كما

 الراجح 
بعض املصاحف هلا قيمة عالية، خصوصا املصاحف النادرة    املقصود منه الورق ال كالم هللا، ويدل عليه أنألن  ؛بناء على أنه جيوز بيع املصحف ؛ سارق املصحف( القول األول: )يقطع 

 والقول بعدم القطع يفتح اباب عظيما من الفساد   وختتلف قيمها ابختالف جودة طباعتها، ،والقدمية 
 من سرق مصحفا من بيت أو حمل أو متحف ال تقطع يده ولو كانت قيمته أكثر من النصاب  ( دراهم قطعت يده3ل أو متحف أو غيه وكانت قيمته ) فا من بيت أو حممن سرق مصح  مثرة اخلالف 

 (9849/ 16(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/130القناع )(، كشاف 8/370(، خمتصر املزين )4/536(، املدونة ) 6/293(، شرح خمتصر الطحاوي )2/802بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 هل يقطع بسرقة اململوك الكبري؟ ( 140املسألة ) 
 الف على قولني خ  ، ذهب اجلمهور إىل أن من سرق صغيا مملوكا أعجميا ال يفقه وال يعقل الكالم أنه يقطع، واختلفوا لو سرق مملوكا كبيا يفقه هل يقطع؟ حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 من سرق عبدا كبيا فصيحا مل يقطع

 أبو حنيفة/ مالك )املذهب(/ الشافعي/ أمحد
 من سرق عبدا كبيا فصيحا قطع

 )رواية( مالك 
 ]مل يذكره ابن رشد[ سرقته؟  ميكن ، أو على أنه ال هل ينظر إىل اململوك الكبي إذا ُسرق على أنه مال سبب اخلالف

 ة األدل
وإن ، ألن الكبي الفصيح الذي يفرق بني أمر سيده وغيه ال يسمى مسروقا بل خمادعا  ●

 .أخذه قهراً ال يسمى آخذه سارقا بل غاصبا
ألنــه ســرق مــاال مملوكــا تبلــغ قيمتــه نصــااب، والعبــد صــغيا أو كبــيا مــن املــال الــذي ميكــن  ●

 سرقته، فمحصلته أنه سرق مااًل.
 لعدم حتقق معىن السرقة فيه، كما لو سرق حرا كبيا   ؛ن سرق عبدا كبيا فصيحا مل يقطع( األول: )مالقول  الراجح 

 من سرق عبدا ولو كان كبيا فصيحا يفرق بني أمر سيده وغيه يقطع به  كبيا لكن أعجميا قطعكان  إن سرق عبدا كبيا فصيحا ال يقطع، وإن   مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  12/294(، األوسط )4/73(، الكايف البن قدامة )13/303(، احلاوي الكبي للماوردي )8/414(، التاج واإلكليل )3/204(، اللباب )2/802املقتصد ) اجملتهد وهناية بداية 

 ( 16/9850شرح بداية اجملتهد )
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 هل يقطع بسرقة احلر الصغري؟ ( 141املسألة ) 
 خالف على قولني  ،، واختلفوا هل يقطع بسرقة احلر الصغي؟ ، خالفا أليب يوسفع بسرقة العبد الصغي األعجمي الذي ال يفقه وال يعقل الكالم ذهب اجلمهور إىل القط حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 يقطع من سرق احلر الصغي 

 إسحاق   /مالك 
 )ال( يقطع من سرق احلر الصغي 

 الشافعي/ أمحد/ ابن املاجشون )مالكي( أبو حنيفة/ 
 ]مل يذكره ابن رشد[ االختالف يف تشبيه احلر الصغي ابلعبد الصغي  سبب اخلالف

 األدلة 

 ألن احلر الصغي غي مميز، فأشبه العبد. ●
 ألنه سرق نفسا مضمونة، فتعلق به القطع، كما لو سرق هبيمة. ●
 .ضعفه[  وأشار ابن حزم إىل  /]مح)ُأيت برجل يسرق الصبيان فأمر به فُقطع(  روي أنه  ●

 ألن احلر الصغي ليس مبال، وال يقوَّم مبال كما يقوَّم العبد. ●

 يدخل من الرعب يف قلوب الناس القول الثاين: )ال يقطع من سرق احلر الصغي(، إال أن هذا الفعل قد يرتتب عليه عقوبة أكرب حبسب شناعة الفعل وبقدر ما   الراجح 
 من سرق طفال حرا صغيا قدَّر القاضي عقوبته  يتكلم وال يعقل قطعت يده إذا سرقه من احلرز من سرق طفال حرا صغيا ال   مثرة اخلالف 

 مراجع املسألة 
صد شرح  بغية املقت (، 12/325احمللى )(، 6/130(، كشاف القناع )10/138(، روضة الطالبني )2/343(، املعونة )3/204(، اللباب يف شرح الكتاب ) 2/802بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9850بداية اجملتهد )
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 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله األمة(  ( 142املسألة ) 
 ن خالف حاصله قوال ، طع؟اتفقوا أن شبهة امللك القوية تدرأ حد القطع، واختلفوا فيما هو شبهة ملك تدرأ احلد أو ال تدرأ، ومن ذلك لو سرق العبد من سيده هل يق  حمل اخلالف حترير  

 قوال ونسبتها األ
 لو سرق العبد من مال سيده )ال( يقطع 

 اجلمهور
 ا يف بعض القيود( لو سرق العبد من مال سيده يقطع )واختلفو 
 أهل الظاهر/ أبو ثور 

 ]أشار إليه ابن رشد[رء احلد؟ ة تقوى على دهل شبهة امللك بني السيد وعبده شبه سبب اخلالف

 األدلة 

إن  :احلضرمي بغالم له فقال بن جاءه عبد هللا بن عمروبن اخلطاب، مر شهدت ع :عن السائب بن يزيد قال  *
خــادمكم أخــذ  ،أرســله فــال قطــع عليــهعمــر: قــال  ،فــاقطع يــده، هــا ســتون درمهــامثنغالمــي هــذا ســرق مــرآة امــرأيت 

 .]سط/ عب[  (لكنه لو سرق غيكم قطع ،متاعكم
عبــد يل  مــن ســرق بــن مســعود، فقــال: عبــدي معقــل بــن مقــرن إىل عبــد هللاجــاء عــن عمــرو بــن شــرحبيل قــال: ) *
، وال خمــالف لعمــر وابــن مســعود مــن الصــحابة  قــال: ال، مالــك بعضــه مــن بعــض( ]ســط[، اء، أعليــه قطــع؟بَــ قَـ 

 فيكون إمجاعا بشهرته.
 السيد، فكانت سرقته من ماله كسرقته من نفسه. كيدألن يد العبد   ●

املائــدة: ] َّمه جه ين ىنُّعمــوم قولــه تعــاىل:  ●

 مل يفرق بني عبد وغيه.و  ،[38

 وذ ابن عبد الرب القول إمجاعا، ووصف قول املخالف ابلشذ لو سرق العبد أو األمة من مال السيد(، وقد عد  القول األول: )ال قطع  الراجح 

 مثرة اخلالف 
 . سيده بنفسه  مة دخعند مالك: ال يقطع إذا كان يلي  -
 كأمحد.   ،ه ومرة مل يشرتط  سه،بنف سيده  خدمة عند الشافعي: اشرتط مرة أن يلي  -

 . يقطع إال أن أيمتنه سيده فال يقطع عند أهل الظاهر:  -
 . عند أيب ثور: يقطع مطلقا بدون قيد أو شرط  -

 مراجع املسألة 
االستذكار  (، 12/353(، األوسط )141/ 6ناع )(، كشاف الق5/471(، مغن احملتاج )472(، عيون املسائل )ص 3/205(، اللباب يف شرح الكتاب ) 2/803بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9851( بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/557)
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 إذا سرق أحد الزوجي من اآلخر ( 143املسألة ) 
 عنه، واخلالف على ثالثة أقوال ا مال اآلخر الذي أحرزه ال خالف على أنه إذا أخذ أحد الزوجني من مال اآلخر شيئا )مل( جيرزه عنه فال قطع فيه، واختلفوا إذا سرق أحدمه حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 من اآلخرإذا سرق الزوجني  أحد يقطع 

 )رواية( مالك/ الشافعي )قول(/ أمحد  
 الزوجني إذا سرق من اآلخر من  يقطع أحدٌ )ال( 

 الشافعي )اختيار املزين(/ أمحد  / )رواية(أبو حنيفة/ مالك  
 ها تزوجته، وال تقطع الزوجة بسرق  من يقطع الزوج بسرقة  

 الشافعي )قول( 
 ]أشار إليه ابن رشد[هل شبهة امللك بني الزوجني شبهة تقوى على درء احلد؟  سبب اخلالف

 األدلة 

ألن النكــاح عقــد علــى املنفعــة، فــال يســقط القطـــع  ●
آلخــــــر، كاإلجــــــارة، فلــــــو ســــــرق مــــــن ابســــــرقة أحــــــدمها 

ر أو عكسه   قطعا.املستأجر من املؤج ِّ
ــة:  ● ــوم اآليـ  َّمه جه ين ىنُّعمـ

 .[38املائدة:  ]
ــه،  ● ألنـــه ســـرق مـــن مـــال حمـــرز ال شـــبهة ألحـــدمها فيـ

 أشبه األجنيب.

احتياطــــا لوجــــود شــــبهة االخــــتالط وشــــبهة امللــــك، ألن الزوجــــة  *
ك أن حيجر عليها ومينعها من لالزوج، والزوج مي  منتستحق النفقة  

بـدون إذن  األخـذ مـن املـالالفقهـاء( فيكـون    بعـض  عنـدالتصرف )
 وليس سرقة. خيانةً 

يف سرقة غالم احلضرمي الذي سرق مـرآة امرأتـه:  قول عمر   ●
، فــإذا  ]ســط/ عــب[  (خــادمكم أخــذ متــاعكم ،أرســله فــال قطــع عليــه)

 كان العبد ال يقطع بسرقة مال الزوجة، فمن ابب أوىل الزوج.

ــ ● يف مــــال الــــزوج مــــن نفقــــة وســــكىن  األن للزوجــــة حقــ
 وج يف مال زوجته.وغيها، وال حق للز 

 ملا بينهما من اإلرث واملخالطة  ؛ عدم القطع لعبد الزوجنيمن أوىل  فدليل هذا القول قوي جدا، وهو  ؛ الزوجني( أحد القول الثاين: )ال يقطع من سرق من الراجح 

 مثرة اخلالف 
منهما ببيت فيه  اشرتط مالك أن ينفرد كل واحد  

 لوجوب القطعمتاعه، وعند الباقني: يكفي حرز املتاع 
إذا أخذ الزوج أو الزوجة من مال اآلخر فهذه خيانة وليست  

 خر، دون قطع ر إن طلب اآلبسرقة، فيعز 
لو سرق الزوج من مال زوجته تقطع يده، وإذا سرقت  

 الزوجة من مال الزوج فال قطع 

 مراجع املسألة 
(، األوسط 6/141(، كشاف القناع )362/ 3(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي )4/436يف اختصار املدونة )  (، التهذيب4/97(، الدر املختار )2/803اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 16/9852(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )12/353)
  



   202 

  

 

 

 القراابت من بعضهمذوي  سرقة   ( 144املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
القراابت من بعض، كالسرقة من االبن أو األب أو العم أو األخ ...إخل، هل  ذوي بهة ملك، توجب القطع، واختلفوا يف حكم سرقة ال خالف يف أن السرقة من شخص ال قرابة بينهما وال ش 

 أقوال  ة ثالث حاصله خالف  ، يوجب القطع؟

 األقوال ونسبتها 
 ال العكس  األبوين من األبناء ال قطع يف سرقة 

 مالك 
 األسفل ال قطع يف السرقة من عمودي النسب األعلى و 

 أبو حنفية )وزاد: ذا الرحم احملرم(/ الشافعي/ أمحد 
 يقطع يف سرقة القراابت مطلقا إال ما خصه اإلمجاع 

 أبو ثور 
 ]أشار إليه ابن رشد[درء احلد؟  على قوى ت هل شبهة القرابة  سبب اخلالف

 األدلة 

فقــال: إن أيب يريــد أخــذ  جــاء رجــل للنــيب  *
]جه/ هق/    (: )أنت ومالك ألبيكمايل، فقال 

 .ن/ د/ وصححه األلباين واألرنؤوط وأمحد شاكر[
 ن الوالد ال يقاد بولده.أل ●

 ألنه ال شبهة يف سرقة االبن من أبيه. ●

  ،يقطــع ابلســرقة منــه فــالألن بــني عمــودي النســب قرابــة متنــع شــهادة أحــدهم لآلخــر،  ●
 .بسرقة مال ابنه كاألب

 شبهة ملك تدرأ احلد. ألن النفقة جتب للولد على الوالد، ففيه ●
يف ذوي الرحم قرابة متنع النكاح وتبيح النظـر وتوجـب النفقـة، فـال    واحتج أبو حنيفة أبن   ●

 للشبهة، وألن بني ذوي الرحم انبساطا يف املال والدخول يف احلرز بدون إذن.   ؛ قطع فيه 

 جه ين ىنُّعمـــــــــــــــــــــوم اآليـــــــــــــــــــــة:  ●

وعموم السنة: )تقطـع اليـد يف   ،[38املائدة:  ]  َّمه
ــار(ربـــع دي ــا ]خ/ م[  نـ ــا القطـــع إال مـ ــرقة فيهـ ، فكـــل سـ

 خصه اإلمجاع من ذلك.

 الراجح 
ترجيحه أبن القرابة    وعضد،  القول الثالث  وخيرج منه (، وهذا الرتجيح يدخل فيه القول األول أيضا، ، ال ذي الرحم احملرمرجح الشيخ الوائلي القول الثاين: )ال قطع يف السرقة من عمودي النسب

 الشهادة ال متنع القطع، خبالف قرابة الوالدة اليت ال متنع 

 مثرة اخلالف 
لو سرق أحد األبوين من االبن أو البنت فال  

 يقطع، وإذا سرق االبن من أبويه قطع
 من سرق من أبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه فال قطع فيه، ومن سرق من أخيه قطع 

 خيه فال قطعمن سرق من عمه أو خاله أو أخته أو أحنيفة:  وأب وزاد
 من سرق من أخيه أو عمه أو أبيه أو خاله قطع 

 مراجع املسألة 
(، احمللى  7/210اإلشراف ) (، 6/141(، كشاف القناع )3/49(، خمتصر املزين ) 7/560(، االستذكار )2/201(، التلقني )4/96(، الدر املختار )2/803بداية اجملتهد وهناية املقتصد )

 ( 9854/ 16(،بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )3/49وي )(، فيض القدير للمنا 12/343)
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 السرقة من املغنم أو من بيت املال ( 145املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
سلم من بيت مال  شبهة، ومن ذلك لو سرق املسلم من الغنيمة، وكذا لو سرق املمن سرق مما ليس له فيه شبهة ملك فعليه القطع، واختلفوا يف سرقة مال له فيه ال خالف أن 

 خالف على قولني  ، املسلمني، فهل يقطع لذلك؟

 األقوال ونسبتها 
 يقطع من سرق من املغنم أو بيت مال املسلمني 

 مالك 
 )ال( قطع على من سرق من املغنم أو بيت مال املسلمني

 عبد امللك )مالكي( أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد/ 
 ]أشار إليه ابن رشد[ك من بيت املال شبهة تقوى على درء احلد؟ هل شبهة امللك يف املغنم واملل سبب اخلالف

 األدلة 

: وقولــه  ،[38املائــدة: ] َّمه جه ين ىنُّظــاهر قولــه تعــاىل:  ●
ال فـرق بــني السـرقة مــن مـال الغــي أو أن ، ظــاهره ]خ/ م[  )تقطـع اليـد يف ربــع دينـار(

 املغنم أو بيت املال.
 املغنم. غي، فُيقطع كالسرقة من نهألنه سرق ماال من حرز ال شبهة له يف عي ●
 ألن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع يف سرقته، كمال األجنيب. ●

 لنــيب ذلـك لفرفــع  ،أن عبـدا مـن رقيــق اخلمـس ســرق مـن اخلمـس: )حـديث ابـن عبــاس  ●
 .]هق/ وسنده ضعيف[  (وقال: مال هللا سرق بعضه بعضا ،فلم يقطعه

 ة أو شبه شركة، فإن بيت مال املسلمني للمسلمني، وهو أحدهم.ألن للسارق يف املال شرك ●
ألنه ليس لذلك املال مالك متعـني، ووجـوب القطـع علـى السـارق لصـيانة امللـك علـى املالـك،   ●

 لذا ال يقطع بسرقة مال ال مالك له.
 ك اليت تدرأ احلد، وينبغي أن يؤدب على ذلك مبا يراه اإلمام من عقوبة تعزيرية لقوة الشبهة يف ذل  ؛القول الثاين: )ال قطع على من سرق من املغنم أو بيت املال(  الراجح 

 مثرة اخلالف 
إذا سرق املسلم املقاتل من املغنم، أو سرق من بيت املال أبخذه من حرزه وليس  

 إذا سرق املسلم من املغنم أو سرق من بيت املال يعزر ويضمن، وال يقطع عليه، فعليه قطع  يؤمتن 

 ملسألة مراجع ا
(، بغية املقتصد شرح  6/141(، كشاف القناع )4/313(، األم )4/549(، املدونة )1422املدينة )ص(، املعونة على مذهب عامل 9/188(، املبسوط ) 2/803بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9855بداية اجملتهد )
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 هل يغرم السارق مع القطع؟ ( 146املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
يغرم، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، واتفقوا أن العني املسروقة إذا وجدت عند السارق فإهنا تُرد للمسروق   -ألي سبب-فقوا على أن الواجب يف السرقة القطع ابعتبار أهنا جناية، وإذا مل يقطع ات

 خالف على ثالثة أقوال  ،مع القطع؟  املسروق السارق ابلقطع، فهل يغرم كم على منه ولو قطعت يد السارق، واختلفوا إذا سرق ومل توجد العني املسروقة وحُ 

 ها األقوال ونسبت
 على السارق الغرم مع القطع 

 الشافعي/ أمحد/ الليث/ أبو ثور 
 ليس على السارق الغرم مع القطع 
 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أيب ليلى 

 ال يلزمه إال القطع إذا كان السارق موسرا يلزمه مع القطع الغرم، وإن كان معسرا 
 مالك

 ]مل يذكره ابن رشد[لظاهر األثر املتكلم يف سنده  ته تعدد احلق يف املسروق، ومعارض  سبب اخلالف

 األدلة 

ألنه اجتمع يف السرقة حقان، حق هلل تعاىل وحـق   *
 لآلدمي لسببني خمتلفني، فاقتضى كل حق موجبه.

ألن العلمــاء أمجعــوا علــى أخــذ الشــيء املســـروق  *
ــده أن إذ ــه عنـ ــزم إذا مل يوجـــد بعينـ ــه، فلـ ا ُوجـــد بعينـ

قياســــــا علــــــى ســــــائر األمــــــوال يكــــــون يف ضــــــمانه، 
 الواجبة.

قـال: )ال  أن رسـول هللا  حديث عبد الرمحن بـن عـوف   *
ــارق إذا أُ  ــرم السـ ــد(يغـ ــه احلـ ــيم عليـ ]ن/ قـــط/ هـــق/ وضـــعفه ابـــن رشــــد/    قـ

 .عضهم[وسنده مقطوع عند ابن عبد الرب/ وضعفه األلباين/ ووصله ب
ــو  * ــول، ألان لـ ــالف لألصـ ــد خمـ ــق واحـ ــاع حقـــني يف حـ ألن اجتمـ

 ضمناه ينتفي وجوب القطع.
 ألن القطع بدل الغرم، فإذا وجب القطع سقط الغرم. *

هـذا مـن ابب االستحسـان علـى  التفرقة بني املوسر واملعسر يف غرم املسروق،  *
زمــه مــع العســر، غــي قيــاس، ألن القيــاس ال يلزمــه شــيء، فلــو لزمــه مــع اليســر لل

 واختلط مباله. ىنً غملسروق اأن يكون املوسر أخذ  زاالستحسان جيو  و 

 الراجح 
ة، ألهنا  ملا سرقه، فال يتجرأ على سرقة أموال كثي  ألن الغرم حق لآلدمي، وحقوق اآلدميني مبنية على املشاحة، وحىت يعلم السارق أنه مع القطع ضامنٌ  ؛ القول األول: )على السارق الغرم مع القطع(

 ستكون يف حكم الدين عليه 

 مثرة اخلالف 
من سرق شيئا قطعت يده وغرم قيمة املسروق سواء  

 كان السارق موسرا أو معسرا 
قطع السارق سقط عنه الغرم ما دام أن املسروق مل يوجد، ومن  إذا 

 مرة أخرى ال يقطع  ه سرق شيئا فقطع مث سرق
فإنه يقطع   -سر فيه إىل يوم القطعويشرتط استمرار الي-إذا كان السارق موسرا 

 ويغرم قيمة املسروق، وإن كان معسرا سقط عنه قيمة املسروق 

 مراجع املسألة 
بغية املقتصد شرح بداية   (،7/555(، االستذكار )10/289(، اإلنصاف )20/102(، اجملموع شرح املهذب )6/409(، التوضيح اجلليل )11/6018(، التجريد للقدوري )2/803اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 16/9856اجملتهد )
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 حمل القطع يف السرقة الثانية ( 147املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

يمىن مث سرق مرة  أن القطع لألصابع فقط، فإذا سرق أحد وقطعت يده ال  اتفقوا على أن حمل القطع اليد اليمىن، وذهب اجلمهور إىل أن القطع لليد اليمىن يكون من الكوع، وروي عن علي  
 خالف على قولني  ،اثنية، فما الذي يقطع منه؟ 

 األقوال ونسبتها 
 الثانية وقد قطعت يده اليمىن، تقطع رجله اليسرىمن سرق للمرة 

 اجلمهور
 من سرق للمرة الثانية تقطع يده اليسرى

 كعطاء   بعض أهل الظاهر/ بعض التابعني
 ]مل يذكره ابن رشد[ كتاب من النص على قطع األيدي ظاهر تعارض األثر مع ظاهر نص ال سبب اخلالف

 األدلة 

الثانية قطع رجله، مث أيت به يف الثالثـة فقطـع يـده اليسـرى، مث أيت بـه يف فقطع يده اليمىن، مث  ،سرقيت بعبد أُ   أن النيب  حديث: )  *
  ( مث أخذه اخلامسة فقتله ، ويف رواية: )رتكماين: مضطرب السند[]عب/ ش/ مرا/ هق/ قال البيهقي: مرسل إبسناد صحيح/ وقال ال  (يف الرابعة فقطع رجله

 .كذا قال ابن رشد[]د/ ن/ قال النسائي: منكر، و 
 .]هق/ قط/ وصححه األلباين[  قال عن السارق: إذا سرق فاقطعوا يده، مث إن سرق فاقطعوا رجله( : )أن النيب حديث أيب هريرة  ●
 ما حيتاج إليه يف احلياة من حاجات البشر. ال تقطع يده الثانية لكي يقوم بعمل ●
 .]ش[  الرجل بعد اليد( الرجل بعد اليد؟ فكتب عمر: قطع النيب  : )ُكتب له: هل قطع النيب أثر عمر  *

املائـــــدة: ] َّمه جه ين ىنُّقولـــــه تعـــــاىل:  *

 ، ومل يذكر قطع األرجل إال يف احملاربني فقط.[38
 لعقوبة بقطعهما.ألن اليد آلة السرقة والبطش، فكانت ا ●

 الراجح 
عن القول الثاين )قول الظاهرية(: هذا شذوذ خيالف قول مجاعة فقهاء األمصار من أهل الفقه واألثر من   -رمحه هللا-بن قدامة ا القول األول: )من سرق للمرة الثانية قطعت رجله اليسرى(، قال 

 ، وهو قول أيب بكر وعمر  الصحابة والتابعني ومن بعدهم

اثنية   مرةً من سرق أول مرة تقطع يده اليمىن، ومن سرق   اثلثة   مرةاثنية تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيمن سرق    مرةمن سرق أول مرة قطعت يده اليمىن، ومن سرق  اخلالف مثرة 
 عزر ويُ ال قطع عليه،  تقطع يده اليسرى، ومن سرق اثلثةً 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  12/350(، احمللى )2/262(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )9/121(، املغن )13/321(، احلاوي الكبي للماوردي )507(، التلقني )ص7/50(، البناية )2/805) بداية اجملتهد وهناية املقتصد 

 ( 16/9858شرح بداية اجملتهد )
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 عقوبة السارق يف املرة الثالثة وما بعدها  ( 148املسألة ) 

 اخلالف حترير حمل  
وقد قطع   الثالثة لف اجلميع فيمن سرق للمرة  األئمة األربعة ومن معهم أن من سرق للمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وخالفهم بعض الظاهرية ومن معهم فقالوا: تقطع يده اليسرى، واخت اتفق 

 خالف على قولني ، ؟سرقته للمرة الثالثةمرتني، فما عقوبة 

 األقوال ونسبتها 
 ثة ال يقطع، وعليه الغرم للمرة الثال من سرق 

 أبو حنيفة/ أمحد/ الثوري/ بعض أهل الظاهر 
 من سرق للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى، مث إن سرق رابعة قطعت رجله اليمىن 

 أمحد )رواية(   /مالك/ الشافعي 
 ]مل يذكره ابن رشد[ر يف األثر ويف القصد من عقوبة القطع ظالن سبب اخلالف

 األدلة 

ــه تعـــــــاىل:  *  ،[38املائــــــدة: ] َّمه جه ين ىنُّقولــــ
 )هذا دليل الظاهرية على عدم القطع للثالثة(.

ــر علــــي  ● قــــال: )إين ألســــتحيي مــــن هللا أن ال أدع لــــه يــــدا  أثـ
 .]عب[  أيكل هبا ويستنجي هبا، ورجال ميشي عليها(

علــى التوقــف عــن القطــع يف الثالثــة،  اســتقر قــول الصــحابة  ●
 فكان إمجاعا.

 لتفويت املنفعة، فيقف عند الثالثة. ألن احلد زاجر وليس ●

قطع رجله، مث أيت به يف الثالثة فقطـع يـده ف سرق الثانيةيف فقطع يده اليمىن، مث  ،يت بعبد سرقأُ   أن النيب  حديث: )  *
 .السند[]عب/ ش/ مرا/ هق/ قال البيهقي: مرسل إبسناد صحيح/ وقال الرتكماين: مضطرب    (اليسرى، مث أيت به يف الرابعة فقطع رجله

، مث هو ، قــالوا: ي رســول هللا، إمنــا ســرق، فقــال: اقطعــهو بســارق فقــال: اقتلــ جــيء إىل النــيب قــال: ) حــديث جــابر  *
قــال النســائي:    /ويف ســنده ضــعف  /ن  /]د  (اخلامسـة قتلـوه مث يف، هو اقطعـاقتلـوه مث وكـل مـرة يقـول: الرابعـة، و  الثالثةو  جيء به الثانية

 .[منكر
فـإن  ،فـإن عـاد فـاقطعوا يـده ،إن عـاد فـاقطعوا رجلـهفـ ،إذا سـرق السـارق فـاقطعوا يـده: )قـال   حديث أيب هريـرة  ●

 .]قط/ هق/ وصححه األلباين[  (عاد فاقطعوا رجله
 مر فيه سعة ، فاأل القول الثاين: )من سرق للمرة الثالثة يقطع(، وهذا ما دلت عليه السنة، وابعتبار أن كال القولني مروي عن عمر وأيب بكر  الراجح 

ومل يقل أحد منهما  ، ابحلبس والضرب ب د  قطعت يده ويف الرابعة تقطع رجله، مث إن سرق اخلامسة أُ  لثةا ثالإذا سرق يف  للمرة الثالثة يعزر وحيبس حىت يتوب من سرق  مثرة اخلالف 
 بقتله يف اخلامسة 

 ( 16/9860(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )350/ 12(، احمللى )9/121(، املغن )13/321الكبي للماوردي )(، احلاوي 507(، التلقني )ص7/50(، البناية )2/805بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 حمل القطع ملن يده اليمىن شالء ( 149املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
  سابقة تقطع رجله اليسرى يف السرقة الثانية، واختلفوا يف حمل القطع ملن سرق أول مرة لكن يده اليمىن طعت يده بسبب سرقة  اتفق األئمة األربعة على أن حمل القطع اليد اليمىن من الكوع، ومن ق 

 خالف على ثالثة أقوال  ،شالء، ما الذي يقطع منه؟ كال  ذاهبة املنافع أو أكثرها

 األقوال ونسبتها 
 َمن يده اليمىن شالء تقطع يده اليسرى

 املدونة(  مالك )آخر قوله يف 
 يده اليمىن شالء تقطع رجله َمن  

 مالك )املذهب(/ أمحد )املذهب( 
 َمن يده اليمىن شالء تقطع ولو كانت مشلولة 

 أبو حنيفة )ظاهر الرواية(/ الشافعي 
 كره ابن رشد[ ]مل يذ معارضة ظاهر اآلية إلحلاق اليد الشالء ابليد املقطوعة حدا، وهل حيصل االستيفاء بقطع اليد الشالء؟   سبب اخلالف

 األدلة 

 ين ىنُّظــاهر قولــه تعــاىل:  *

فمـــــا دام أن  ،[38املائـــــدة: ] َّمه جه
 اليمىن شالء تقطع اليسرى لظاهر اآلية.

: )إذا سـرق السـارق فـاقطعوا قـال  حديث أيب هريـرة   ●
، فما دام ]هق/ قط/ وصححه األلباين[  يده، فإن عاد فاقطعوا رجله(

لل تقطـع رجلـه، مثـل الـذي أنه تعذر قطع يده اليمـىن حملـل الشـ
 قطعت يده اليمىن يف السرقة األوىل.

 ألن االستيفاء من اليد الناقصة عند تعذر االستيفاء من اليد الكاملة جائز. ●
 تنكيل ابلسارق.البه حيصل ألن قطع الشالء  ●

 الراجح 
طعت يده للسرقة األوىل، ففي احلالني يتعذر االستيفاء بقطع اليد اليمىن، وال فرق يف سبب عدم القدرة على  القول الثاين: )َمن يده اليمىن شالء تقطع رجله(، وهذا ما ذهب له اجلمهور فيمن ق

 املهم عدم إمكانه االستيفاء 

 مثرة اخلالف 
إذا كانت يده شالء أو انقصة األصابع  

 إذا كانت اليد اليمىن شالء تقطع رجله اليسرى  تقطع اليد اليسرى 
الء أو انقصة األصبعني أو انقصة اإلهبام تقطع ابلسرقة، أما  إذا كانت اليد اليمىن ش 

إذا كانت اليد اليسرى شالء فتقطع الرجل، واشرتط الشافعي للقطع شهادة أهل  
 له اليسرى اخلربة بعدم وقوع الضرر للمقتص منه، وإال قطعت رج

 مراجع املسألة 
(، بغية  6/249(، مطالب أويل النهى )5/497(، مغن احملتاج )4/544(، املدونة )507(، التلقني )ص16/249(، البيان والتحصيل )4/105(، حاشية ابن عابدين )2/807بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9864املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 موضع القطع يف القدم للسارق  ( 150املسألة ) 
 لسرقة الثانية الرجل اليسرى، واختلفوا يف حمل القطع للرجلني، واخلالف على قولنييف اىن، وأنه يقطع اتفق اجلمهور على حمل القطع يف اليد اليم حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 تقطع القدم من املفصل الذي يف أصل الساق 

 األئمة األربعة 
 تقطع القدم من املفصل الذي وسط القدم 

 أبو ثور   /علي 
 ]مل يذكره ابن رشد[ القدرة على االعتماد عليها؟ إبقاء يقصد بعقوبة القطع القطع مع  على ماذا تطلق الر ِّجل؟ وهل  سبب اخلالف

 األدلة 

 ىن ُّألن الر ِّجل إذا أطلقت يراد هبا القدم من املفصل يف أصل الساق، كما يف قوله تعاىل:   ●

 ، وال يدخل معها الكعب إال ابلنص عليه.  [6املائدة:  ]  َّجه ين
 كذلك الرجل.ألن اليد تقطع من املفصل، ف ●
 .]عب[( كان يقطع القدم من مفصلها  أن عمر ) :عن عكرمة ●

 .]هق[  عليا كان يقطع الر ِّجل ويدع العقب يعتمد عليها(عن الشعيب: )أن  ●
 حىت يبقى عقبه ليمكن السي عليه. ●

 الراجح 
اليد  مقصود قطع هو لعريف للر ِّجل، واملقصود من القطع منع السارق من املشي عليها، كما القول األول: )تقطع القدم من املفصل الذي يف أصل الساق(، وهذا هو املعىن الشرعي وا

 منع السارق من األخذ هبا، وال حتصل العقوبة ابلقطع مع القدرة على املشي

 مثرة اخلالف 
تقطع القدم من املفصل الذي يف أصل الساق، وال يدخل الكعبان يف القطع عند األئمة الثالثة، وهو  

راك النعل( أي يقطع شطر القدم  يف القطع  تانداخل مالك يف املدونة، وحكى ابن شعبان عن مالك أن الكعبني  نص   تقطع الرجل من منتصف القدم )معقد شِّ

 مراجع املسألة 
(، بغية  9/121(، املغن )10/297(، اإلنصاف )13/321ماوردي )(، احلاوي الكبي لل3/223(، املقدمات املمهدات )7/50(، البناية شرح اهلداية )2/807اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 (16/9865املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 لإلمامهبة املسروق منه للسارق بعد الرفع   ( 151املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
فيفع إىل اإلمام مث يهب املسروق منه للسارق ما سرقه   ، ق يسرق ما جيب فيه القطعاتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما مل يرفع ذلك إىل اإلمام، واختلفوا يف السار 
 خالف على قولني  ،قبل القطع، هل يُسقط ذلك القطع؟

 األقوال ونسبتها 
 ة املسروق منه بعد الرفع لإلمام )ال( يُسقط احلدهب

 مالك/ الشافعي/ أمحد 
 هبة املسروق منه بعد الرفع لإلمام يُسقط احلد 

 حنيفة  أبو
 ]مل يذكره ابن رشد[ ولزوم استمرار التقاضي عند تنفيذ احلد   ،ابلشبهة درء احلد ل ته عموم األدلة يف لزوم حد السرقة بعد الرفع لإلمام ومعارض  سبب اخلالف

 األدلة 

فجـــاء ســـارق فأخـــذ  ،قـــدم إىل املدينـــة، فنـــام يف املســـجد وتوســـد رداءه: )حـــديث صـــفوان بـــن أميـــة  *
فقال صفوان: مل أرد هذا ي  ،أن تقطع يده ، فأمرفوان السارق فجاء به إىل رسول هللا رداءه، فأخذ ص

 .]حم/ جه/ د/ ن/ وصححه األلباين[  (: فهال قبل أن أتتين بهرسول هللا! هو عليه صدقة! فقال 
احلدود بينكم، فما بلغـن  -جتاوزوا-تعافوا ): قال  ، بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث عمرو    *

 .]د/ وحسنه األلباين[  (من حد فقد وجب
: )لو كانت فاطمة بنت حممد سرقت ألقمت فيها، قال  حديث املرأة املخزومية وشفاعة أسامة  *

 ، كل األحاديث دلت على لزوم القطع بعد الرفع لإلمام.]خ/ م[  عليها احلد(

 املسروق قبل القطع شبهة تدرأ احلد.ألن هبة  ●
ــا ● ــاء قيـــ ــقطت ألن شـــــرط القضـــ ــه ســـ ــتيفاء، وهببتـــ ــد االســـ ــومة عنـــ م اخلصـــ

 اخلصومة، فيسقط احلد.
املسـروق ملـا رُفـع إىل اإلمـام ضـمن هـو ألنه ال جيمع بـني الغـرم والقطـع، و   ●

 حقه.منه 

 القول نص يف حمل اخلالف ال ينهض له تعليل احلنفية إبسقاط احلد القول األول: )ال يسقط احلد ابلعفو أو اهلبة(، وأدلة  الراجح 

بعد وصوله لإلمام فال قطع،    منهلو وهب املسروق منه للسارق ما سرق  إذا وهب املسروق منه للسارق أو ابع له املسروق أو ملَّكه إيه بعد وصوله لإلمام يقطع وال تصح اهلبة  مثرة اخلالف 
 ابلقطع أو بعد حكم القاضي   سواء وهبه قبل حكم القاضي

 مراجع املسألة 
(، معامل السنن  9/128(، املغن )4/285(، املمتع شرح املقنع )13/203(، احلاوي الكبي للماوردي )16/227(، البيان والتحصيل )9/186(، املبسوط ) 2/807املقتصد )  بداية اجملتهد وهناية

 ( 16/9871)(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد 3/309)
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 هل تثبت السرقة إبقرار العبد على نفسه؟  ( 152املسألة ) 
 خالف على قولني  ، عليه؟  اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني، وعلى أهنا تثبت إبقرار احلر على نفسه، واختلفوا إذا أقر العبد على نفسه ابلسرقة هل تثبت رير حمل اخلالف حت

 األقوال ونسبتها 
 إقرار العبد على نفسه ابلسرقة يقبل 

 مجهور فقهاء األمصار/ الشافعي )مشهور( 
 ر العبد على نفسه ابلسرقة )ال( يقبل إقرا

 الشافعي )قول(/ شريح/ قتادة/ زفر/ الشعيب 
 ]مل يذكره ابن رشد[ هل يتهم العبد إبقراره على نفسه ابلسرقة؟  سبب اخلالف

 األدلة 
ملواله، قال يقبل إقـراره علـى نفسـه، ألن إقـرار العبـد يتضـمن إتـالف   ألن العبد مال  * تعاىل، فال يتهم العبد إبقراره، خبالف إقراره ابملال، فإنه حق للسيد.ألن حد السرقة هلل  ●

 مال الويل، وما بيد العبد من مال فهو ملواله.

 الراجح 
، كما قد يزين أو يقتل  لعدم التهمة، وألن العبد مكلف تقام عليه حدود هللا تعاىل، فقد يسرق مث يتوب ويقر بذلك على نفسه  ؛ القول األول: )إقرار العبد على نفسه ابلسرقة يقبل( 

 ويقر على نفسه بذلك 

 مثرة اخلالف 
عليه عند أغلبهم،   مايلٌّ  رمَ لو أقر العبد على نفسه بسرقة نصاب جيب أن يقام عليه احلد، وال غُ 

 واشرتط أمحد أن يقر على نفسه مرتني  املسروق إىل املسروق منه، وزاد احلنفية: يرد 
وال يقتل مبا يوجب قتله، وال يغرم، إال أن  لو أقر العبد على نفسه ال تقطع يده، 

 يصدقه مواله فيقبل منه، وعند زفر: ال قطع، ويضمن املال 

 مراجع املسألة 
مذاهب العلماء (، اإلشراف على 5/111(، املغن )7/57(، هناية املطلب )7/567(، االستذكار )6/313(، التاج واإلكليل )2/129(، اهلداية )2/808بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (  16/9873(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )7/212)
  



   211 

  

 

 

 
 

 احلرابة كتاب  

  



   212 

  

 

 

 

 
 احلرابة   كتاب 

 يشمل:
 . الباب األول: النظر يف احلرابة -

 الباب الثاين: النظر يف احملارب. -

 الباب الثالث: ما جيب على احملارب. -

 الباب الرابع: مسقط الواجب عن احملارب من التوبة. -

 ب اخلامس: ما تثبت جناية احلرابة. البا -

 فصل يف حكم احملاربي املتأولي.  -

 ابب يف حكم املرتد.  -
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   -رمحه اهلل -  التي ذكرها ابن رشد املسائل  
 
   ا اتفاق

 
 ا يف كتاب احلرابة أو إمجاع

 اتفقوا على أن احلرابة هي: إشهار السالح وقطع السبيل )خارج( املصر. -1
 ارب؛ حق هلل تعاىل، وحق لآلدميني.اتفقوا على أنه جيب على احمل -2
 األيدي واألرجل من خالف، والنفي من األرض.اتفقوا على أن حق هللا تعاىل هو: القتل والصلب، وقطع  -3
 فإنه يقتل. وكان رجاًل اتفقوا على أن املرتد إذا ظُفر به قبل أن حيارب  -4
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 )املسائل املختلف فيها( 
 عنوان املسألة  الرقم التسلسلي  عنوان املسألة  الرقم التسلسلي 

 امتنع احملارب عن النزول لسلطة اإلمام فأمنه اإلمام لو   163 ؟  َّرت يب ىب نب مب زب ُّ فيمن نزلت آية احلرابة: 153
 ما ُيسقط التوبة عن احملارب  164 حكم من حارب من داخل املصر  154
 سلوبي على من سلبهم شهادة امل 165 هل عقوابت احملارب على التخيري أم على الرتتيب؟  155
 احملاربي على التأويل )البغاة( واحلرب قائمة حكم من ُأسر من   166 احملارب   صلبو كيفية قتل   156
 حكم من ُأسر من احملاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء احلرب  167 حكم الصالة على احملدود يف احلرابة  157
 هل يٌقتل الباغي قصاصا مبن قتل من املسلمي؟  168 يد ميىن   كيفية القطع للمحارب إذا مل يكن له 158
 هل يقام حد الردة على املرأة؟ 169 معىن النفي يف األرض للمحارب  159
 استتابة املرتد قبل قتله  170 هل تقبل توبة احملارب؟  160
 عليه مث أسلم   املرتد إذا حارب مث ظهر 171 صفة توبة احملارب اليت ُتسقط احلكم )احلق الواجب(  161
 الساحرحكم قتل   172 صفة احملارب الذي تقبل توبته  162
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 ؟ َّرت يب ىب نب مب زبُّفيمن نزلت آية احلرابة:   ( 153املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ا على  ف الناس على سبيل اجملاهرة واملكابرة اعتمادً مأخوذة من احلرب، وهي نقيض السلم، وهي: الربوز ألخذ املال أو القتل أو ختوي -وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء-احلرابة 

 واخلالف على قولني   ،عد عن الغوث، ومع اتفاقهم على حترمي احلرابة، اختلفوا فيمن نزلت آية احلرابة؟ القوة مع البُ 

 األقوال ونسبتها 
 آية احلرابة يف احملاربني )قطاع الطريق( نزلت 

 مجهور العلماء 
 نيني نزلت آية احلرابة يف الُعرَ 

 احلسن/ عطاء  / ابن عمر 
 ]مل يذكره ابن رشد[ التقطيع كما يف اآلية  لفعله    ؛اآلية على حادثة الُعرنيني  بعض الصحابة    محل سبب اخلالف

 األدلة 

 رث  يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زبُّقوله تعاىل:    *

 ني  مي زي  ري ٰى ... ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

عليهم  ،  [34-33املائدة:  ]  َّحب جب هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي القدرة  عدم  ليس 
 أهنا يف احملاربني.   الكفار، فبقيمشرتط يف توبة 

 كـل وعرينـة قـدموا للنـيب : )نزلت اآليـة يف قـوم مـن عُ قال غي واحد من الصحابة   *
، وقـال: لقـاح الصـدقةأن يكونـوا يف  فـأمرهم   واستومخوا املدينة،فأسلموا، مث إهنم مرضوا  
 خرجوا فيها، فلما صحوا قتلوا الرعاء واستاقوا اإلبل، فركـب ، فاشربوا من ألباهنا وأبواهلا

،  ]خ/ م[   أيــديهم وأرجلهــم مــن خــالف ومســر أعيــنهم(   علــى أثــرهم فــأدركهم، فقطــع رســول هللا  
 ففيهم نزلت اآلية.

 لعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وإن نزلت يف العرنيني فهي عامة القول األول: )نزلت يف احملاربني(، قال ابن رشد: هو الصحيح، واستدل هلذا القول، وقال الوائلي: ا  الراجح 
 ، ويعاقب بعقوبة أخرىحارب من املسلمني فإنه ال حيد  حد  احلرابةمن  من حارب من املسلمني فإنه جيرى عليه احلكم الوارد يف اآلية  مثرة اخلالف 

 (16/9880(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )9/144(، املغن )13/352(، احلاوي الكبي للماوردي ) 9/337(، منح اجلليل ) 9/134سوط ) (، املب2/809بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 حكم من حارب من داخل املصر  ( 154املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
القرى(، واختلفوا هل إشهار السالح وقطع السبيل وأخذ املال قهرا أو ختويف الناس داخل املصر، هل  اتفقوا على أن احملاربة إشهار السالح وقطع السبيل من )خارج( املصر )املدن و 

 هو حرابة؟ خالف على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 احلرابة تكون من داخل املصر 

 أمحد )املذهب(   /مالك/ الشافعي 
 )ال( تكون احلرابة من داخل املصر 

 )رواية(  أبو حنيفة/ أمحد 
 وعموم اآلية وقياس األوىل  ، ]أشار إليه ابن رشد[هل يكون للمحارب شوكة )قوة مغالبة( مع البعد من العمران وحلاق الغوث؟  سبب اخلالف

 األدلة 

 َّ...نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّعمـــــــــوم قولـــــــــه تعـــــــــاىل:  ●

 ، هذا عام يف األرض من داخل املصر وخارجه.[33املائدة:  ]
هم وسلبهم ابلقوة من داخـل املصـر أعظـم خوفـا واخلروج عليألن ختويف الناس يف املصر   ●

 وأكثر ضررا.

ألن يف املصـر يلحـق ابلنـاس الغـوث غالبـا، فتـذهب شـوكة املعتـدين، ويكونـوا خمتلسـني،  *
 فاملغالبة أتيت ابلبعد عن العمران.

 الراجح 
وم به صاحبه، وألن األصل يف املدن االستقرار واألمان وفرض السلطان لسلطته، وهذا انسب اجلرم الذي يق القول الثاين: )ال تكون احلرابة من داخل املصر(، فاحلرابة حكم شنيع  

 يضعف خارج املصر 

 مثرة اخلالف 
من خرج على الناس بقوة السالح يف املدينة وسلب أمواهلم كان حماراب ينطبق عليه حكم  

 احلرابة 
د احلرابة، سواء  وأخذ ماهلم ال يقام عليه حمن خرج على الناس يف املصر وقطع طريقهم  

 قطع ليال أو هنارا بسالح أو بغي سالح، وهو يف حكم املختلس أو الغاصب 

 مراجع املسألة 
فية البن عرفة  (، اهلداية الكا17/298لب )(، هناية املط 4/287(، اإلقناع )502/ 2(، البيان )3/1172(، عقد اجلواهر الثمينة )7/92(، بدائع الصنائع )2/811بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9882(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )508)ص
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 هل عقوابت احملارب على التخيري أم على الرتتيب؟  ( 155املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
دمي، وحق هللا تعاىل فيه ما ذكر يف اآلية من عقوبة  احملارب حق هلل تعاىل وحق لآل عقوبة احملارب: القتل، الصلب، قطع اليد والرجل من خالف، النفي، وقد اتفقوا أنه جيب على 

 واخلالف على ثالثة أقوال   ،احملارب، واختلفوا هل عقوبة احملارب على الرتتيب أم على التخيي؟ 

 األقوال ونسبتها 
 عقوابت احملارب على التخيي )على تفصيل وتقييد( 

 مالك 
 تيب على قدر اجلناية عقوابت احملارب على الرت 

 ة/ الشافعي/ أمحد أبو حنيف
 عقوابت احملارب على التخيي مطلقا
 سعيد بن املسيب/ عطاء/ جماهد 

 للتخيي أو للتفصيل على حسب اجلناية؟  ،[33املائدة: ]  َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّهل حرف )أو( يف قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

ى )أو( يف اآلية على التخيي يف بعض احملاربني، وعلـ  *
ــذه  ــز وجـــل خـــي بـــني هـ ــاهلل عـ ــاربني، فـ التفصـــيل يف احملـ

 احلدود.

ــى ترتيـــــب  * ــة علـــ ــون العقوبـــ ــى الرتتيـــــب، فتكـــ ــة علـــ )أو( يف اآليـــ
 اجلنايت قتال وقطعا ونفيا.

قتلوا وأخذوا   يف     ابن عباس  أثر   ● إذا  الطريق:  املال    قطاع 
وصُ قُ  قتلواتلوا  املال  ومل أيخذوا  قتلوا  وإذا  يُ   لبوا،    وإذا صلبوا،  ومل 

أيديهم وأرجلهم من خالف، وإذا    طعتأخذوا املال ومل يقتلوا قُ 
 . ]هق/ أم[ فوا من األرض السبيل ومل أيخذوا ماال نُ  أخافوا

فــاهلل عــز وجــل خــي بــني )أو( يف اآليــة للتخيــي املطلــق،  ●
هــذه احلــدود، فــدل علــى ســقوط الرتتيــب مطلقــا، ويكــون 

 االجتهاد فيه لإلمام.
 (أو)كـــل شـــيء يف القـــرآن ال: )قـــ أثـــر ابـــن عبـــاس  ●
ــي (،أو) ــو خمـ ــان  ،فهـ ــإذا كـ ــد)فـ ــو األولُ  (،مل جيـ   (األولُ  فهـ

 .]هق[

 الراجح 
ن  ُقطع مالقول الثاين: )عقوابت احملارب على الرتتيب( قال: وهو األقرب، فمن قَتل قُتل، ومن قَتل وأخذ املال قُتل وُصلب، ومن أخذ املال فقط   -رمحه هللا-رجح الشيخ الوائلي  

 خالف، ومن أخاف السبيل نُفي 

 مثرة اخلالف 

من قتل خيي بني قتله وصلبه، ومن أخذ املال خيي يف  
قتله أو صلبه أو قطعه، ومن أخاف السبيل فقط خيي  

 قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه بني 

من قَتل قُتل، وال يُقطع إال من أخذ املال، وال يُنفى إال من مل  
 وعند أيب حنفية: خيي اإلمام يف الصلب ، أيخذ املال وال قـََتل

لإلمام فعل ما شاء ملن شاء منهم، سواء قـََتل أو مل يقتل،  
 أخذ املال أم مل أيخذ، حسب ما يراه من مصلحة 

 مراجع املسألة 
(،  12/499(، البيان )4/154)(، أسىن املطالب 3/231املمهدات )املقدمات  (،4/115حاشية ابن عابدين )  (،4/114(، االختيار لتعليل املختار )2/812بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9886(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )106(، األحكام السلطانية للماوردي )ص9/144املغن )
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 احملارب   قتل وصلبكيفية  ( 156املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
  ،يُقتل وُيصلب مًعا، خالفا لبعض الشافعية وبعض الظاهرية الذين قالوا: ُيصلب حىت ميوت جوًعا معناه: أنه   [33املائدة: ] َّمث  زث رث يتُّذهب مجهور العلماء إىل أن قوله تعاىل: 

 وقد اختلف اجلمهور يف كيفية اجلمع بني القتل والصلب للمحارب على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 يُقتل احملارب أوال مث ُيصلب قتيال 

 ي( د/ أشهب )مالكالشافعي/ أمح
 أوال مث يُقتل يف اخلشبة مصلواب ُيصلب احملارب 

 أبو حنيفة/ مالك/ ابن القاسم/ ابن املاجشون 
 ]مل يذكره ابن رشد[ وكيفية اجلمع بني العقوبتني  [ 33املائدة:  ] َّمث زث رث يتُّاختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

 أوال. فالقتل، َّمث زث رث يتُّاآلية:  ألن هللا تعاىل قدَّم القتل على الصلب يف ظاهر ●
 .]م[  حلديث: )إذا قتلتم فأحسنوا القِّتلة( ورواية: )القتل(  ؛له، وهو منهي عنه  األن يف صلبه قبل قتله تعذيبً   ●
 ألن املقصود من الصلب بعد القتل هو ردع غيه ليشتهر أمره. ●

 عقوبة للمحارب، وإمنا يعاقب احلي ال امليت.ألن الصلب  ●
 كسائر األجزية.  ،زاء احملارب الصلب، فيشرع أن يطبق عليهألن ج ●

 الراجح 
ليمكن القتل ابلسيف، وليحسن يف طريقة قتله، وأيضا حتصل العربة لغيه ابلصلب، فالصلب   ؛ كال القولني له وجهة نظر قوية، إال أن اأَلوىل العمل ابلقول األول: )القتل مث الصلب( 
 لغيه  عظة للفاعل و عقوبة  

 اخلالف مثرة 
عند أمحد: يُقتل وُيصلب وبعد  ، و عند الشافعي: يُقتل مث يُغسل مث يُكفن مث ُيصلى عليه مث ُيصلب ويُدفن -

 وكالمها قال: يُدفن يف مقابر املسلمنيالصلب يُغسل ويُكفن وُيصلى عليه، 

( أيم )عند أيب حنيفة(  3ُيصلب على اخلشبة مث يُقتل ابلرمح، ويبقى )
بدون الصالة عليه، وعند مالك: ُيصلب ويُقتل مث يُنزل  مث يُنَزل ويدفن  

 ويُدفع إىل أهله ويُغسل وُيصلى عليه، وال تصلب املرأة عند مالك 

 مراجع املسألة 
(،  2/536(، اإلنصاف )17/305ب )(، هناية املطل8/105(، شرح خمتصر خليل للخرشي )3/233(، املقدمات املمهدات )142(، خمتصر القدوري )ص2/813اجملتهد وهناية املقتصد ) بداية 

 ( 16/9892(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )12/293احمللى )
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 احلرابة حكم الصالة على احملدود يف   ( 157املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
يف طريقته( تقدم يف املسألة السابقة، واختلفوا هل ُيصلى   معناه: اجلمع بني القتل والصلب )على خالف  [33املائدة: ] َّمث  زث رث يتُّذهب مجهور العلماء إىل أن قوله تعاىل: 

 واخلالف حاصله على قولني ، سواء قُتل مث ُصلب أو ُصلب مث قُتل،  ؟ على من قُتل حمدودا حبد احلرابة

 األقوال ونسبتها 
 ُيصلى على املقتول حرابة 

 مالك/ الشافعي/ أمحد/ سحنون  
 )ال( ُيصلى على املقتول حرابة 

 ابن املاجشون أبو حنيفة/ 
 ]مل يذكره ابن رشد[عموم اآلاثر يف الصالة على من نطق الشهادة، واآلاثر اليت فيها الصالة على احملدود، وهل يرتك العمل هبا تنكيال ابحملدود.  سبب اخلالف

 األدلة 

 .]قط/ طب/ وضعفه األلباين[  : )صلوا على من قال: ال إله إال هللا(عموم قوله  ●
  ، ومل ينَه عن الصالة على ماعز]م[  صلى على امرأة من جهينة بعد رمجها  ألن النيب    ●

 .]هق/ د/ وصححه األلباين/ وقصة ماعز يف الصحيحني[

ال ُيصــلى عليــه، مــن ابب التنكيــل للمحــارب، فهــو ابيــن أهــل اإلســالم وشــابه أهــل دار  *
 احلرب.

 زجرا لغيه. ●
 فمذهب أهل السنة أن فاعل املعصية ال يكفر إال إذا استخفها، ومن منع الصالة على املقتول حرابة كان من ابب التنكيل به وليس لكفره ؛ بة(املقتول حراالقول األول: )ُيصلى على  الراجح 

 مثرة اخلالف 

عند مالك: يصلي عليه عامة الناس دون اإلمام، وعند الشافعي: يصلى عليه بعد القتل  
لصلب، وعند سحنون: يُقتل على اخلشبة  وقبل الصلب، وعند أمحد: يصلى عليه بعد ا
 دته إىل اخلشبة قوالن عنده اعإويُنزل ويصلى عليه، مث يف  

أتكله    حىتنزل من اخلشبة يُ ( أيم، وعند ابن املاجشون:  3عند أيب حنيفة: ُيصلب )
قول آخر عنده: يصلى عليه وهو مصلوب،  يُدفن وال يصلى عليه، و ال  الكالب والسباع، و 

 ة ويصلي عليه فيقف خلف اخلشب 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد  2/536(، اإلنصاف )17/305)(، هناية املطلب 3/233(، املقدمات املمهدات )142(، خمتصر القدوري )ص2/813بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

(16/9895 ) 
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 كيفية القطع للمحارب إذا مل يكن له يد ميىن  ( 158املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

معناه: أن تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى، هذا عند اجلميع، فإن عاد قطعت يده اليسرى ورجله   [33املائدة:  ] َّىق  يف ىف يث ىث نثُّالقطع من خالف يف قوله تعاىل:  
  املرة الثالثة، واختلفوا يف كيفية القطع إذا مل يكن للمحارب يد ميىن أو كانتاليمىن عند مالك والشافعي، وعند أيب حنيفة وأمحد: ال يقطع يف املرة الثانية، كما ال يقطع السارق يف 

 شالء، واخلالف على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 

ميىن تقطع يده اليسرى  له احملارب الذي ال يد  
 ورجله اليمىن 

 ( أشبه شافعي ) ال / ابن القاسم )مالكي(

احملارب الذي ال يد ميىن له تقطع يده اليسرى  
 رجله اليسرى و 

 أكثر املالكية/ أشهب )مالكي( 

 تقطع رجله اليسرى فقط احملارب الذي ال يد ميىن له  
 أبو حنيفة/ الشافعي )وجه(/ أمحد 

 ]مل يذكره ابن رشد[وكيفية القطع ملن ال ميىن له  َّىق يف ىف يث ىث نثُّاختالفهم يف املفهوم من قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

ــة: لتحقيـــــــق معـــــــىن اخلـــــــالف  ●  يفُّيف اآليـــــ

 .َّىق
ــل احلــــد لليــــد  ● ــع اليمــــىن فينتقــ ــه تعــــذر قطــ ألنــ

ــرى علــــــى  ــع الرجــــــل اليســــ ــى قطــــ اليســــــرى، ويبقــــ
 حلرابة.اباألصل، ألهنا املستحقة 

 ألن قطع الرجل اليسرى هو ما ميكن استيفاؤه من حد احلرابة. ●
القطع مـن خـالف ليـتمكن أن يكفـي نفسـه ابخلدمـة بعـد القطـع، وهـذا يتحقـق   ●

: )إين ألستحيي من هللا أن ال أدع له يدا جل اليسرى فقط، قال علي بقطع الر 
 .[وإسناده ضعيف  /]عب  أيكل هبا ويستنجي هبا، ورجال ميشي عليها(

 الراجح 
يكفي حاجة نفسه وال يكون عبئا    يتحقق فيه القطع من خالف، فتذهب رجله اليسرى مع يده اليمىن املقطوعة سلفا، ليتمكن أنالقول الثالث: )تقطع رجله اليسرى فقط(، ألنه 

 على اجملتمع بعد توبته 

 مثرة اخلالف 
من كانت يده اليمىن مقطوعة يقطع من  

 خالف يده اليسرى ورجله اليمىن 
من كانت يده اليمىن مقطوعة ال يتحقق فيه  

 عضوين قطع ب العقوبة  تتحقق لكن  و اخلالف،  
يسرى، وإن كانت  عند أيب حنيفة: إن كانت اليمىن شالء قطعت مع الرجل ال 

 ، وعند أمحد: ال تقطع الشالء مقطوعة قطعت رجله اليسرى فقط 

 مراجع املسألة 
(، شرح منتهى اإلرادات  13/358(، احلاوي الكبي للماوردي )12/131(، الذخية ) 8/105(، شرح خمتصر خليل )7/84ية شرح اهلداية )(، البنا2/813بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9895ية املقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغ3/383)
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 معىن النفي يف األرض للمحارب  ( 159املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

 لك اك يقُّألرض يف قوله تعاىل: ذهب اجلمهور إىل أن النفي يف األرض إمنا هو عقوبة يف حق من أخاف الطريق ومل يقتل نفسا ومل أيخذ ماال، واختلفوا يف معىن النفي يف ا

أصال بذلك، أما بعد    ، فمنهم من يراه عقوبة ابتداء، كابن املاجشون )مالكي( الذي محل النفي على فرار احملارب من اإلمام حىت ال يقام احلد عليه، فهو منفي[33املائدة: ]  َّمك
ن رأى أن النفي عقوبة اختلفوا يف كيفية هذه العقوبة  د هو النفي، ومدهم يف البال يشر وت مالحقتهم بل القدرة عليه فال نفي، وكذلك قال الشافعي )قول( النفي عقوبة غي مقصودة 

 ن على أقوال كثية، خالصتها قوال

 األقوال ونسبتها 
 النفي للمحارب هو السجن )وعندهم تفصيل( 
 احلنفية/ مالك/ الشافعي )معتمد(/ ابن القاسم

 طنه( عن و  هالنفي للمحارب يكون بتشريده ومطاردته من بلد إىل آخر )تغريب 
 احلنابلة/ أهل الظاهر/ ابن جبي 

 ]مل يذكره ابن رشد[اختالفهم يف مفهوم النفي يف األرض، وهل حيمل على احلبس أو التغريب عن الوطن، إذ مل يرد فيه نص حمدد.  سبب اخلالف

 األدلة 

 احلبس حىت يتوبوا، فالنفي يطلق على السجن. َّاك يقُّألن تفسي النفي يف اآلية:  ●
في للمحارب من مجيع األرض حمال، والنفي إىل بلد آخر فيه إيذاء ألهلـه، فلـم ألن الن  ●

يبق إال احلـبس، واحملبـوس يسـمى منفيـا مـن األرض، ألنـه ال ينتفـع بطيبـات الـدنيا ولـذاهتا، 
 وال جيتمع أبقاربه وأحبابه.

فـإن النفــي هـو اإلبعـاد والطــرد، فأمـا احلـبس فهــو ، َّمك لك اك يقُّظـاهر اآليـة:  ●
 ، وهو غي مقصود يف اآلية.اإلمساك

 خُيرج ويُشرَّد يف األرض ألنه حمدِّث، واحملدِّث ال جيوز إيواؤه. ●

 الراجح 
ى  فسوَّ  ،[66]النساء:  َّ جن  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  لقوله تعاىل:  ؛عن وطنهم الذي يظهر هو أن النفي تغريبهمالقول الثاين فقال:  -رمحه هللا-رجح ابن رشد  

 ، وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا ال ابلعادة وال ابلعرف تل، وهي عقوبة معروفة ابلعادة من العقوابت كالضرب والقتلبني النفي والق

 مثرة اخلالف 
لبلد آخر  يُبعد  : والشافعي القاسمحىت يتوب، وعند ابن يف البلد   عند أيب حنيفة: يُسجن

 صر ، قد ره ابن القاسم مبسافة الق ويُسجن فيه حىت يتوب
النفي مطاردة احملارب من بلد آلخر حىت تظهر توبته عند احلنابلة والظاهرية، وعند ابن  

 جبي: تشريده من بلد اإلسالم إىل دار احلرب 

 مراجع املسألة 
املغن   (،8/5هناية احملتاج )(، 17/307(، هناية املطلب )355/ 13(، احلاوي الكبي للماوردي )3/234(، املقدمات املمهدات )3/156(، حتفة الفقهاء )2/814بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9897(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )9/150)
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 احملارب؟ هل تقبل توبة   ( 160املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
، واختلفوا هل تقبل توبة احملارب؟ خالف  [34املائدة:  ] َّجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّسقط احلق الواجب على احملارب من العقوبة، واألصل فيه قوله تعاىل: تُ  التوبة قبل القدرة

 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 تقبل توبة احملارب 
 مجهور العلماء 

 احملارب )ال( تقبل توبة 
 احلسن/ عطاء  / ابن عمر 

 ( 153 )مسألةيف ه ، وتقدم اخلالف في [33املائدة: ] َّ... رت يب ىب نب مب زبُّاختالفهم فيمن نزلت آية احلرابة:   سبب اخلالف

 األدلة 

 ٰى ... ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زبُّقولـــــــــه تعــــــــــاىل:  *

احملــارب قبــل ، اآليــة نــص يف قبــول توبــة [34-33املائــدة: ] َّجئ يي ىي ني مي زي  ري
 القدرة عليه.

، وكلهم جاء ]م[  ، ورجم الغامدية]خ/ م[  ماعزا  ألن التوبة ال ُتسقط احلدود، فقد رجم   *
 يف العرنيني وليست يف احملاربني.اتئبا، وآية احلرابة نزلت 

 لآلدميني، فال تذهب ابلتوبة. األن على احملارب حقوق ●
 احملارب(، قال ابن قدامة: ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم، ونقل اإلمجاع ابن حزم، وقال ابن رشد: هو األشهر القول األول: )تقبل توبة  الراجح 

 مثرة اخلالف 
على خالف  يقدر عليه اإلمام فتوبته مقبولة ويسقط عنه احلد )إذا اتب احملارب قبل أن 

 توبته ال ُتسقط حقا من احلقوق وال حكما من األحكاملو اتب احملارب فإن   أيت يف املسألة اآلتية ي( س يف صفة التوبة 

 ( 11/127(، احمللى )9/151(، املغن )6/164(، األم )3/235مهدات )(، املقدمات امل2/156(، أحكام القرآن للجصاص )2/814بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 احلكم )احلق الواجب( صفة توبة احملارب اليت ُتسقط   ( 161املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
واخلالف   ،[34املائدة: ]  َّجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّذهب مجهور العلماء إىل أن توبة احملارب تقبل وتسقط عنه حد احلرابة، واختلفوا يف صفة التوبة املرادة من قوله تعاىل: 

 يف صفة التوبة املقبولة للمحارب على ثالثة أقوال 

 األقوال ونسبتها 

 توبة احملارب حتصل أبمرين: 
 توبته مما هو عليه برتكه سالحه  -1
 أن يسلم نفسه قبل أن يقدر عليه  -2

 ابن القاسم 

 ه توبة احملارب حتصل بتوبته مما هو عليه إبلقاء سالح 
املذهب(/ أمحد )املذهب(/ ابن  الشافعي )مقتضى 

 املاجشون

 توبة احملارب حتصل بتسليم نفسه لإلمام طائعا اتئبا 
 أبو حنيفة 

 ]مل يذكره ابن رشد[  َّجئ  يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّاالختالف يف املفهوم من قوله تعاىل:  سبب اخلالف

 األدلة 

ــلم  ● ــإن اتب وسـ ــا، فـ ــدرة معـ ــة والقـ ــة ذكـــرت التوبـ ألن اآليـ
 اآلية.معىن فسه حتقق ن

ألنـه أقلـع عــن عمـل احلرابــة وهـو يف حــال القـوة، فيكــون  ●
معـــىن اآليـــة: إال الـــذين أظهـــروا التوبـــة قبـــل أن يقـــدر علـــيهم 

 اإلمام.

ألن احملــارب إذا ســلم نفســه لإلمــام يضــمن ذلــك توبتــه،  ●
 معلن حرابته، فالتسليم عالمة التوبة.فال يسلم نفسه وهو 

 الراجح 
ألن احملارب خرج    ؛نظر   ا، أما التوبة بدون تسليم اإلمام ففيهاتئبا ل والثالث يلتقيان بتسليم النفس لإلمام، وال فرق سواء قلنا يتوب مث يسلم نفسه أو يسلم نفسه لإلمام  القول األو 

 على سلطة اإلمام، فال توبة إال ابلرجوع لسلطته 

 مثرة اخلالف 
نفس لإلمام، فإن  ال يسقط حد احلرابة إال ابلتوبة وتسليم ال

 فعل أحدمها دون اآلخر مل حتصل توبته 

حتصل توبة احملارب بتوبته هلل تعاىل والكف عن احلرابة  
نفسه لإلمام، فإن  وترك ما هو عليه، وال يشرتط تسليم 
 فعل سقط عنه احلد 

لو اتب احملارب ومل يسلم نفسه لإلمام أقيم عليه، ولو سلم  
ط احلد، بشرط أن  نفسه قبل أن يقدر عليه اإلمام سق 

 يعلن توبته عند اإلمام  

 مراجع املسألة 
(،  3/383(، شرح منتهى اإلرادات )17/315(، هناية املطلب )10/159(، روضة الطالبني )3/235(، املقدمات املمهدات )7/96(، بدائع الصنائع )2/815بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (9901/ 16بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 صفة احملارب الذي تقبل توبته  ( 162املسألة ) 
 احلرابة، بشرط أن يتوب من قبل أن يقدر عليه، واختلفوا يف صفة احملارب الذي تقبل توبته، واخلالف على ثالثة أقول سقط عنه حد تُ ذهب مجهور العلماء إىل أن توبة احملارب تُقبل و  حترير حمل اخلالف 

 األقوال ونسبتها 
 احملارب الذي يلحق بدار احلرب تقبل توبة 

 عروة بن الزبي 
 تقبل توبة احملارب الذي تكون له فئة 

 عيينة عمرو بن أيب ربيعة/ احلكم بن  / ابن عمر 
 تقبل توبة كل حمارب 
 نُسب للجمهور 

 كره الوائلي[ ذ ] ؟م كبيااخلالف مبن على اختالفهم فيما لو خرج عدد قليل، هل يُعدون من البغاة أو ال بد أن يكون عدده سبب اخلالف

 األدلة 

يكسـبه  -ولو كان بدون فئة-ألن حلوق احملارب بدار احلرب    ●
 اتئبا فقد اتب مع قوته ومنعته.القوة واملنعة، فإن جاء 

ألن الذي خيرج وحده أو بدون فئة ال يسمى حماراب   ●
ولو خرج بقوة السـالح، أمـا إذا اتب ورجـع مـع وجـود 

 ئب مع قوته ومنعته.فئة متنعه وحتميه فهو ات

ــة:  ● املائــــــدة: ] َّجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّعمــــــوم اآليــــ

 فاشرتط التوبة دون قيد ابلفئة أو اخلروج لدار احلرب. ،[34

 الراجح 
إن عدم حتديد صفة يشجع احملارب على   يه، مث ن اآلية ذكرت شرطا واحدا، وهو التوبة قبل القدرة علإ القول الثالث: )تقبل توبة كل حمارب(، ومن اشرتط شروطا غي التوبة فعليه الدليل، إذ 
 تطلع له مساحة الشريعة مما تالتوبة، وهذا 

 مثرة اخلالف 
إذا حلق احملارب املسلم بدار احلرب مث عاد اتئبا من قبل القدرة  

 فإن مل يلحق بدار احلرب مل تقبل توبته  ،توبته   تعليه قبل
يف  إذا خرج احملارب وحده ومل تكن له فئة أيوي إليها  

 هبا تقبل توبته   نعتم ومي دار اإلسال
سواء كانت للمحارب فئة أو مل تكن، وسواء حلق بدار احلرب أو  

 مل يلحق، كلهم تقبل توبتهم بدون صفة ولو كان خرج وحده
 ( 16/9903(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )9/151(،املغن )3/369ي للماوردي )لكب(، احلاوي ا3/235(، املقدمات املمهدات )7/96(، بدائع الصنائع )2/815بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 نه اإلمام لو امتنع احملارب عن النزول لسلطة اإلمام فأم   ( 163املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
التوبة وامتنع عن النزول لسلطة اإلمام، فأمَّنه اإلمام لكي ينزل إىل سلطته، هل يقبل التأمني  ذهب مجهور العلماء إىل قبول توبة احملارب قبل أن يقدر عليه، واختلفوا لو امتنع احملارب عن 

 ، خالف على قولني ؟ له

 األقوال ونسبتها 
 إذا أمَّن اإلمام احملارب فله األمان 

 مالك )قول(/ الشعيب/ علي 
 )ال( أمان للمحارب ولو أمَّنه اإلمام

 اجلمهور  املاوردي عنمالك )املعتمد(/ حكاه 
 ]مل يذكره ابن رشد[ هل يقاس أتمني اإلمام للمحارب على أتمينه للمشرك الذي يصح بال إشكال؟  سبب اخلالف

 األدلة 
ــن ابب أوىل  ● ــاق، فمـ ــح ابتفـ ــرك يصـ ــام للمشـ ــني اإلمـ ــا دام أن أتمـ ــاربمـ ــه للمحـ ، أتمينـ

 فاملشرك أكثر جرما وأعظم إمثا من احملارب املسلم.
 ٰىُّشــرك ولــيس احملــارب، فاحملــارب ال أيمــن إال ابلتوبــة قبــل القــدرة عليــه: ألن الــذي يــؤمَّن امل *

 .َّجئ يي ىي ني مي زي  ري

 الراجح 
ب  و من اب ألن امتناعه تعنت منه على ترك التوبة، فال بد من التوبة وإلقاء السالح لكسر سلطانه الذي خرج عن سلطان اإلمام، أما أتمني املشرك فه ؛ القول الثاين: )ال أمان للمحارب(

 وترتك أموال املسلمني بيده، ومل يقل أحد بواز ذلك للمحارب  سلم، ولو مل يُ  ،على حاله ابلتأمني ولذلك فهو آخر، 
 عليه قبل التوبة، فيقام عليه حد احلرابة لو نزل احملارب بسبب أتمني اإلمام له فهو مبنزلة من ُقدر  إذا قبل أمان اإلمام للمحارب سقط عنه حد احلرابة كما لو جاء اتئبا قبل القدرة عليه  مثرة اخلالف 

 املسألة مراجع  
(، بغية املقتصد شرح بداية  13/369(، احلاوي الكبي للماوردي )2/204(، شرح خمتصر خليل )10/79(، مناهج التحصيل )3/226(، املقدمات املمهدات ) 2/815بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9904اجملتهد )
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 ما ُيسقط التوبة عن احملارب  ( 164املسألة ) 

 اخلالف حترير حمل  
األرض، وذهب مجهور العلماء إىل قبول توبة احملارب،   اتفقوا على أنه جيب على احملارب حق هلل تعاىل وحق لآلدميني، وحق هللا تعاىل هو القتل والصلب، وقطع اليد والرجل من خالف، والنفي يف

 خالف على أربعة أقوال  ،عنه، لكن هل يسقط غيه من احلقوق؟ عقوابت، مع اتفاقهم على سقوط حد احلرابة واختلفوا ما الذي تسقطه التوبة من ال

 األقوال ونسبتها 
 التوبة تسقط حد احلرابة فقط 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

التوبة تسقط مجيع حقوق هللا تعاىل دون  
 حقوق اآلدميني 

 أمحد 

  التوبة تسقط حق هللا تعاىل دون الدماء، 
 واألموال اليت توجد عنده

 )رواية الوليد بن مسلم( مالك 

التوبة تسقط مجيع حقوق هللا تعاىل وحقوق  
 العني عنده قائم  اآلدميني من دم ومال، إال ماال 
 الليث/ الطربي 

 ]مل يذكره ابن رشد[  [34دة: املائ ] َّحب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىُّاملغفرة بعد التوبة يف قوله تعاىل:  ما تتناوله اختالفهم يف  سبب اخلالف

 األدلة 

 يي  ىي ني  مي زي ري ٰىُّ  قوله تعاىل:  ●

على  ،  َّحب جب هئ مئ خئ حئجئ حيمل 
،  احلدود حد احلرابة دون غيه من    يغفر أن هللا  

فإن شرب مخرا أو زىن يستوَّف منه، وإن قتل أو  
 سرق يستوَّف منه حق هللا تعاىل وحق اآلدميني. 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌُّّ  قوله تعاىل:  ●

، [39املائدة:  ]   َّمب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ 
دون   تعاىل  وأصلح حلقوق هللا  ملن اتب  فالعفو 

 حقوق اآلدميني على ظاهر اآلية. 

 ألن حقوق العباد مبنية على املشاحة. ●

ألن حقــــــــوق العبــــــــاد يف الــــــــدماء مبنيــــــــة علــــــــى  ●
املشــاحة، فــال تســقط لعظــم حرمــة الــدم، ومــا بيــده 
مــن مــال يــرده ألنــه غاصــب لــه، ومــا تلــف يســقط 

 كون بذمته.وال ي

التوبــــة للمحــــارب تســــقط مــــا قبلهــــا، كمــــا ألن  ●
، أمــا املــال مــا عليـه مــن حـق يسـقط إســالم الكـافر 

ــه تكـــون غصــــبا  ــيده، ألن حيازتــــه لـ ــده فـ ــائم بيـ القـ
 حينها، ومن توبته رد املغصوب.

 الراجح 
حقوق هللا تعاىل، أما حقوق العباد فشرط فيها االستيفاء،  غيها من   يسقط عنهناسب أن ه حد ها، فسقط عن  احلرابةعظم جرم مع ف ؛( : )تسقط حقوق هللا تعاىل دون حقوق اآلدمينيين الثاالقول 

 التوبة الصادقة متام وهو من  

 مثرة اخلالف 
يؤخذ احملارب التائب بميع حقوق هللا تعاىل  

 وحقوق اآلدميني 
يسقط عنه حد الزان والشرب والسرقة، وحياسب  

 آلدميني اعلى حق الدماء )القتل( ومال 

يسقط عنه حد الزان والشرب والسرقة، ويسقط  
حق املال الذي ليس عنده، وال يتعلق بذمته،  

 ويبقى حق الدم واملال الذي حبوزته 

يسقط عنه حد الزان والشرب والسرقة، ويسقط  
حق الدماء لآلدميني وحق املال إال إن كان املال  

 قائما بعينه وبيده 

 مراجع املسألة 
(، كشاف القناع  503/ 5(، مغن احملتاج )3/236(، املقدمات املمهدات )2/204(، شرح خمتصر خليل )4/116االختيار لتعليل املختار )(، 7/96بدائع الصنائع )(، 2/815هناية املقتصد ) بداية اجملتهد و 

 ( 16/9904(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )6/153)
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 بهم املسلوبي على من سلشهادة   ( 165املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
بني على من سلبهم، أي يشهد اثنني من الذين وقع  يثبت حد احلرابة ابإلقرار من احملارب أو الشهادة، وال إشكال أن شهادة اثنني عدلني على احملاربني مقبولة، واختلفوا يف شهادة املسلو 

 خالف على قولني  ، صح؟تأو قتلوا منهم، هل على احلربيني أهنم سلبوا أمواهلم   نيشهدو   ،عليهم السلب من احلربيني 

 األقوال ونسبتها 
 تقبل شهادة املسلوبني على الذين سلبوهم 

 مالك 
 )ال( تقبل شهادة املسلوبني على الذين سلبوهم 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أمحد 
 شد[ ]مل يذكره ابن ر هل يستثىن من شهادة اخلصم لنفسه شهادة املسلوبني سد ا للذريعة؟  سبب اخلالف

 األدلة 
ألن الشهادة تثبت ابثنني عدلني، وهذا متحقق يف شهادة املسلوبني علـى مـن سـلبهم، وال سـبيل إلثبـات جـرم   ●

 احلرابة إال ذلك، وهذا من ابب سد الذرائع.
ألن شهادة املسلوب على من سلبه شهادة لنفسه، وهو خصم، وال   ●

 .هخصمعلى تقبل شهادة اخلصم 

 الراجح 
شهادة  ، منها عدم الشهادة ملصلحة النفس، وألن حد احلرابة حد عقوبته عظيمة، فال يقبل فيه  اوحدود  األن للشهادة شروط ؛ )ال تقبل شهادة املسلوبني على الذين سلبوهم(  القول الثاين:

 مشكوك فيها 

 مثرة اخلالف 
د مالك: يثبت حد احلرابة  ابحلرابة يقام على احملاربني احلد، وزا ا لو شهد رجالن عدالن على أانس أهنم سلبومه

 قاموا مبحاربة الناس أهنم بشهادة السماع، فيصلح أن يشهد أانس أهنم مسعوا من فالن وفالن وفالن،  
وأنكر احملاربون ذلك    الو شهد رجالن عدالن على أانس أهنم حاربومه
 مل يثبت عليهم حد احلرابة 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد شرح بداية  6/150(، كشاف القناع )8/372(، خمتصر املزين )17/316(، هناية املطلب )10/87(، البيان والتحصيل )7/291ألصل )(، ا2/816بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9906اجملتهد )
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 واحلرب قائمة حكم من ُأسر من احملاربي على التأويل )البغاة(   ( 166املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

وال  اة ال يقام عليهم حد احلرابة، تأويل أو أهل البغي هم: اخلارجون من املسلمني عن طاعة اإلمام احلق بتأويل، وهلم شوكة، والبغي حمرم ابتفاق املسلمني، وإذا اتب البغاحملاربون على ال
)فيه خالف(، واختلفوا فيمن ُقدر عليه من البغاة واحلرب قائمة )وله فئة  بعد احلرب معهم   ومن أدبر منهم وألقى السالح ال يقتل، وال يقتل أسيهم، تغنم أمواهلم وال تسىب ذراريهم

 خالف على قولني  ، يرجع إليها( فهل يُقتل؟

 األقوال ونسبتها 
 لإلمام أن يقتل الباغي إذا قدر عليه )أسر( واحلرب قائمة وله فئة يرجع إليها 

 املاجشون( أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن 
 لباغي إذا قدر عليه واحلرب قائمة ولو كان فئة يرجع إليها )ليس( لإلمام أن يقتل ا

 الشافعي/ أمحد/ مالك )رواية أصبغ( 
 ]مل يذكره ابن رشد[ظاهر تعارض األصل من عصمة دم املسلم ومصلحة القتل خوف عود البغي  سبب اخلالف

 األدلة 

ويكـــون عـــوان  اف أن يرجـــع لفئتــهفئــة يرجـــع إليهــا خيـــُ ألن األســي مـــن البغــاة إن كـــان لـــه  *
 ألصحابه على املسلمني.

 ألن من له فئة فبغيه ما زال قائما ومل يُزل. ●

ــه  ● ــأوال، وقـــد قـــدر عليـ ــه مســـلم معصـــوم الـــدم، وإمنـــا خـــرج متـ ألن البـــاغي األصـــل فيـــه أنـ
 وكسرت شوكته وأسر، وإمنا حل قتاله وقتله أثناء بغيه، وقد انتهى أبسره.

 عودته لفئته فإنه حيبس ومينع من ذلك ابلقوة  خيفألن األصل عصمة الدم، وإن  ؛ أن يقتل الباغي بعد أسره(القول الثاين: )ليس لإلمام  الراجح 

 مثرة اخلالف 
وعند مالك    ،أو حيبسه إىل أن يتوبلإلمام أن يقتله،  فإن كان له فئة  عند أيب حنيفة: 
 إذا خاف منهم ضررا أو أحس ضعفا   مجاعة   كانواولو  : جيوز قتله )رواية( 

قدر اإلمام على أحد من أهل البغي وما زالت احلرب قائمة يسجن إن كان ذا شوكة   لو
 وقوة ورأي 

 مراجع املسألة 
لطانية  (، األحكام الس 177(، مراتب اإلمجاع )ص10/315اإلنصاف )(، 229)ص  ، التنبيه(8/369)  ، التاج واإلكليل(4/265حاشية الدر املختار )(، 2/816بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9913(، بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )20للفراء )ص
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 حكم من ُأسر من احملاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء احلرب  ( 167املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
 ذراريهم، وإذا أسر بعد احلرب يستتاب، فإن اتب عفي عنه، واختلفوا يف  ال يقام عليهم حد احلرابة، وال تغنم أمواهلم وال تسىب  شوكتهمأسرى البغاة بعد انتهاء احلرب معهم وكسر 

 ، خالف على قولني وأصر على البغي مع أسره، فما حكمه؟   ،أىب أن يتوب ذا استُتيب ف األسي من أهل البغي إ 

 األقوال ونسبتها 
 لبغاة قُتل من مل يتب من أسرى ا

 مطرف/ ابن عبد احلكم/ أصبغ )كلهم مالكية( 
 يتب من أسرى البغاة يودَّب وال يُقتل من مل 

 أبو حنيفة/ مالك )املعتمد(/ الشافعي/ أمحد
 ]أشار إليه ابن رشد[ تشبيه أسي أهل البغي بعد انتهاء احلرب ابلبدعي الذي ال يدعو إىل بدعته  سبب اخلالف

 األدلة 
ه، فبغيـه مـا را علـى اخلـروج علـى اإلمـام وخُيشـى منـيتب وكان مصألن أسي البغاة إذا مل   ●

 زال قائما، فيقتل تغليبا للمصلحة ودرءا للمفسدة.
ألن الباغي األصل فيه أنه مسلم معصوم الدم، وإمنا خرج متأوال، فحل قتاله، فإذا ُقدر   ●

 عليه وأُسر ُكسرت شوكته أبسره وانتهاء احلرب، فرجع دمه معصوما. 
 سر شوكته، ولكن ال خيرج حىت يتوب، ويبقى إىل أن يتوبألنه يف األصل معصوم الدم، وقد أُمن شره أبسره وك ؛احلرب حُيبس( القول الثاين: )من مل يتب من أسرى البغاة بعد  الراجح 

 مثرة اخلالف 
إذا عرضت التوبة على الباغي بعد انتهاء احلرب وبعد أسره ومل يتب، يقتله اإلمام وال  

 حرج يف ذلك، وإذا قُتل يغسل ويكفن ويصلى عليه 

ابخليار بني احلبس والقتل،  بس وال يقتل إال إذا كان له مجاعة فاإلمام حيحنيفة:  عند أيب
وعند مالك: حيبس ويؤدب حىت حيسن حاله، وعند الشافعي وأمحد: حيبس حىت تنقضي  

 احلرب ويؤمن من شره

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  10/315(، اإلنصاف )229التنبيه )ص، (8/369)التاج واإلكليل (، 3/237ت املمهدات )املقدما (،4/265حاشية الدر املختار )(، 2/816بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 16/9913شرح بداية اجملتهد )
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 هل يٌقتل الباغي قصاصا مبن قتل من املسلمي؟  ( 168املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
منهم ما أخذوا من املال إال أن يكون معهم فيد إىل صاحبه، واختلفوا هل يقتل  ال يؤخذ ه، و عليه حد احلرابة إذا ُقدر علي  اتفق األئمة األربعة وغيهم من الفقهاء على أن الباغي ال يقام 

 واخلالف على قولني  ، الباغي قصاصا مبن قتل أثناء بغيه؟

 األقوال ونسبتها 
 يُقتل الباغي قصاصا مبن قتل 

 عطاء/ أصبغ 
 )ال( يُقتل الباغي قصاصا مبن قتل 

 املاجشون( مهور/ مالك )رواية مطرف وابن اجل
 ]مل يذكره ابن رشد[يف قتال الفتنة  لفعل الصحابة   ته عموم آية القصاص ومعارض  سبب اخلالف

 األدلة 

 يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىفُّعمــوم قولــه تعـــاىل:  ●

 كل من قَتل.يف  هذا عام  ،[178البقرة:  ]  َّمل
 .، بل الكافر املكذب هلل تعاىل ولرسوله ألن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر البتة *
 ،رونفمتـــوا هاجــت الفتنـــة وأصــحاب رســول هللا عنـــد قتــاهلم يف الفتنــة، قـــال الزهــري: ) أصــله فعــل الصــحابة  *

 .[وصححه من طريق آخر  وضعفه األلباين  /هق]  (بعينهجد إال ما وُ  ،قاد أحد وال يؤخذ مال على أتويل القرآنال يُ  هفأمجعوا أن
 مع أهل اجلمل وصفني والنهروان   للحرب والسرقة والقتل والتعدي، ولفعل علي   ابتداءً  خرجوااحملاربني الذين  لون خبالفألهنم متأو  ؛ القول الثاين: )ال يُقتل الباغي قصاصا مبن قتل( اجح الر 

 مثرة اخلالف 
اب، إذا كان قَتل يف  واستُتيب فتإذا ُكسرت شوكة الباغي وأُسر  

 إذا ُكسرت شوكة الباغي وأُسر واتب وأظهر توبته ُعفي عنه بال قصاص وال حبس ما دام أُمن شره  ال حرابة، ويُغسل ويُكفن وُيصلى عليه  اصاصً بغيه يُقتل ق

 مراجع املسألة 
(،  1/486(، الكايف البن عبد الرب )558لعمدة البن قدامة )ص(، ا10/55(، روضة الطالبني )3/236(، املقدمات املمهدات )7/141(، بدائع الصنائع )2/817) بداية اجملتهد وهناية املقتصد 

 (9915/ 16بغية املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 هل يقام حد الردة على املرأة؟ ( 169املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 

فر به قبل أن حيارب، وذهب اجلمهور إىل أنه لو ارتدت املرأة مث اتبت ورجعت  كفر املسلم خمتارا، بقول أو فعل أو اعتقاد، وقد اتفقوا على أنه يقتل املرتد )الرجل( إذا ظُ الردة: هي  
د اختلف اجلمهور إذا ارتدت املرأة وُعرض عليها اإلسالم ومل ترجع،  لإلسالم قُبل منها، إال قول شاذ لعبد العزيز بن سلمة )من أصحاب مالك( قال: تُقتل وإن رجعت لإلسالم، وق

 ني خالف على قول ، هل تُقتل؟

 األقوال ونسبتها 
 تُقتل املرأة املرتدة

 اجلمهور
 )ال( تُقتل املرأة املرتدة 

 أبو حنيفة 
 ]مل يذكره ابن رشد[ ظاهر معارضة العموم يف حكم املرتد للنهي عن قتل املرأة  سبب اخلالف

 األدلة 

ن( مــن صــيغ العمــوم، يشــمل ]خ[  : )مــن بــدَّل دينــه فــاقتلوه(عمــوم قولــه  * ، فقولــه: )مــَ
 رجل واملرأة.ال
 ألن كل من جاز أن يُقتل إذا قَتل جاز أن يُقتل إذا ارتد. ●
أن يُعـرض عليهـا اإلسـالم، فــإن  مـا جـاء يف شـأن أم مـروان الـيت ارتـدت، فـأمر النـيب  ●

 .]هق/ قط[  اتبت وإال قُتلت، فعرضوا عليها اإلسالم فأبت، فُقتلت(

ســــت مــــن أهــــل القتــــال، فكــــذا الكفــــر ألن كفــــر املــــرأة األصــــلي ال يبــــيح دمهــــا، ألهنــــا لي *
 الطارئ.

أن امــرأة وجــدت يف بعــض : )هنــى عــن قتــل النســاء، فعــن ابــن عمــر  ألن النــيب  ●
قتـل النسـاء هنـى عـن (، وروايـة: )قتـل النسـاء والصـبيان  مقتولـة، فـأنكر    مغازي النيب  

 .م[  ]خ/  (والصبيان

 الراجح 
صلية، فال تُقتل إال أن تكون  األكافرة بل يف ال  رتدة،املاملرأة يف  يسعن قتل املرأة، فل ألدلة اليت مل تفرق بني الرجل واملرأة، أما هني النيب لعموم ا  ؛القول األول: )تُقتل املرأة املرتدة( 

 : ال شك أن حجة اجلمهور أظهر-رمحه هللا -من املقاتلني، قال الوائلي 

 مثرة اخلالف 
ليها وُحبست )وعند احلنابلة ثالثة أيم(، فإن  لإلسالم وُضي ِّق عإذا ارتدت املرأة ُدعيت  

 إذا ارتدت املرأة ومل تتب حُتبس وُيضيَّق عليها حىت ُتسلم  اتبت وإال قُتلت ابلسيف ردة، مثل الرجل 

 مراجع املسألة 
(، بغية املقتصد  8/87(، اإلشراف على مذاهب العلماء )4/298اإلقناع )(، 9/96(، حتفة احملتاج )16/392)(، البيان والتحصيل 10/108(، املبسوط ) 2/817بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 ( 18/9917شرح بداية اجملتهد )
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 استتابة املرتد قبل قتله  ( 170املسألة ) 
حترير حمل  

 اخلالف 

خالف   ،إذا مل يرجع قُتل، واختلفوا هل يشرتط استتابة املرتد قبل قتله ردًة؟  حيارِّب، وذهب اجلمهور إىل أن املرتد )الرجل(اتفقوا على أنه تُقبل استتابة املرتد )الرجل( إذا ظُفر به قبل أن 
 على قولني 

 األقوال ونسبتها 
 استتابة املرتد شرط يف قتله 
 مالك/ الشافعي/ أمحد 

 استتابة املرتد ليست شرطا يف قتله 
 أبو حنيفة 

 ]مل يذكره ابن رشد[على االستتابة قبل القتل له  ، ومحل الصحابة  )من بدَّل دينه فاقتلوه( ظاهر حديث:  سبب اخلالف

 األدلة 

: هل كان فيكم له عمر الناس، فأخربه، مث قال ن، فسأله عاألشعري ل أيب موسىبَ رجل من قِّ  يهقدم عل: )أثر عمر  *
: عمـر الفضـربنا عنقـه، فقـ ،بنـاهإسـالمه، قـال: فمـا فعلـتم بـه؟ قـال: قر  ؟ قال: نعم، رجل كفر بعد )خرب غريب(غربة  من مُ 

اللهــم إين مل  مث قــال عمــر: لعلــه يتــوب، أو يراجــع أمــر هللا؟ ،ال حبســتموه ثــالاث، وأطعمتمــوه كــل يــوم رغيفــا، واســتتبتموهأفــ
 .[طأ]  (أحضر، ومل آمر، ومل أرض إذ بلغن

، ومل يـذكر فيـه ]خ[  فـاقتلوه(: )مـن بـدَّل دينـه عموم قولـه   ●
 االستتابة.

 أي: بعد استتابته   )من بدَّل دينه فاقتلوه(: يف استتابة املرتد، فكأهنم فهموا من قوله    املرتد شرط يف قتله(، قال ابن عبد الرب: ال أعلم خالفا بني الصحابة  القول األول: )استتابة  الراجح 

ب، فإن استتيب أو مل يُستتب  جتاستتابة املرتد وال  ستحب ت االستتابة ثالثة أيم، وعند الشافعي: يستتاب يف احلال، فإن اتب وإال قُتل عند مالك وأمحد:  مثرة اخلالف 
 ففي احلالني يُقتل إذا مل يرجع لإلسالم بعد ثالثة أيم 

 مراجع املسألة 
(، بغية  54/ 8راف البن املنذر )(، اإلش7/154(، االستذكار ) 4/298(، اإلقناع )131(، منهاج الطالبني )ص3/267التلقني )(، شرح 10/99(، املبسوط ) 2/817بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9920املقتصد شرح بداية اجملتهد )
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 هر عليه مث أسلم املرتد إذا حارب مث ظُ  ( 171املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
احلرب، واختلفوا فيمن ارتد مث حارب وقَتل واعتدى   )ومل( يُسلم، فإنه يُقتل حرابة دون استتابة، سواء كانت حرابته بدار اإلسالم أو بعد أن حلق بدار  مث ظهر عليهإذا حارب املرتد 

 خالف على ثالثة أقوال  ،على حدود هللا يف حرابته مث ظهر عليه لكنه أسلم، فهل يؤاخذ على ما فعله يف ردته وحرابته؟ 

 ونسبتها  األقوال

)ال(   يُسلمإذا أسلم املرتد احملارب وكان يف دار احلرب فهو كاحلريب  
ا فعل حال ردته، وإن كان يف دار اإلسالم سقط  عليه يف شيء ممتبعة 

 عنه حكم احلرابة خاصة 
 مالك 

ما أصاب املرتد احملارب بعد ردته من حدود  
إال الدم واملال   موضوع عنه هللا مث أسلم فهو 

 املسروق 
 حنيفة  أبو

ما أصاب املرتد احملارب بعد ردته من حدود هللا مث أسلم  
 فيه يقام عليه احلد 
 الشافعي/ أمحد 

 ]مل يذكره ابن رشد[مل يرد فيه نص خاص، فهو مرتدد بني حكم احملارب وحكم املرتد  سبب اخلالف

 األدلة 

ــلي(  ● ــافر األصــ ــم احلــــريب )الكــ ــه حكــ ــرب فحكمــ ــان يف دار احلــ إذا كــ
ال يتبعــه شــيء ممــا فعــل، وإن كــان يف دار اإلســالم فــال حرابــة،  ،يُســلم

 رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّلقولــــــــه تعــــــــاىل: 

 ، ويبقى حق اآلدمي املبن على املشاحة.[39املائدة:  ]  َّمب زب

ــه تعـــــاىل:  ● ــوم قولـــ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّعمـــ

 َّمب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ

، فيسـقط حـق هللا تعـاىل، أمـا حقـوق [39املائدة:  ]
 العباد فمبناها على املشاحة.

ألن املرتـــد لـــو تعـــدى علـــى حـــدود هللا تعـــاىل يف إســـالمه  ●
 أن يقـام عليـه احلـد لـو فعلـه أقيم عليه احلد، فمن ابب أوىل

مؤاخــذ حبقــوق اآلدميــني، فكــذلك حقــوق بعــد ردتــه، ألنــه 
 هللا.

 الراجح 
فهو مجع بني الردة واحلرابة، فجرمه أعظم، ولو قلنا يسقط عنه شيء من العقوبة لفتح الباب لكل حمارب أن يرتد مث يُسلم  ؛ القول الثالث: )ما أصاب املرتد احملارب حُياسب عليه(

 قط عنه العقوبة، وهذا مفسدلتس

 مثرة اخلالف 

إن كان يف دار اإلسالم فال حرابة عليه، وحكمه فيما جىن حكم املرتد 
أسلم )وفيه خالف عند أصحاب  إذا جىن يف ردته يف دار اإلسالم مث 

 مالك( 

إن كان زىن احملارب يف ردته وشرب اخلمر مث  
أسلم، سقط عنه احلد، وإن قَتل أو سرق املال  

 ه القصاص وضمان املسروق فعلي 

إذا زىن احملارب املرتد أو شرب اخلمر يقام عليه احلد، وكذا  
 لدم وضمان املال املسروق يف االقصاص 

 ( 16/9921ملقتصد شرح بداية اجملتهد )(، بغية ا9/27(، املغن ) 4/311(، األم ) 3/237(، املقدمات املمهدات )4/252(، حاشية ابن عابدين )2/817بداية اجملتهد وهناية املقتصد )  مراجع املسألة 
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 حكم قتل الساحر ( 172املسألة ) 

 حترير حمل اخلالف 
ل، والسحر مذموم يف اجلملة، واختلفوا  يوخيرج منه املعجزة والكرامة، وقد يكون عن طريق الشياطني، وقد يكون جمرد ختي سبب عن سبب معتاد كونه منه، مالسحر: أمر خارق للعادة  

 قولني  ى واخلالف عل ، ساحر؟هل يُقتل ال

 األقوال ونسبتها 
 يُقتل الساحر 

 أبو حنيفة/ مالك/ أمحد
 ، إال أن يقتل بسحرهتل الساحر مبجرد السحر)ال( يُق

 الشافعي 
 ]مل يذكره ابن رشد[ كفر؟غي مالسحر  أن   هل يكفر الساحر بفعله أو سبب اخلالف

 األدلة 

ــم  : )حـــد الســـاحر ضـــربة ابلســـيف(قولـــه  ● ــذي: ال    /]ت/ كـ ــال الرتمـ قـ

 .نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه/ وضعفه األلباين/ وصححه احلاكم يف املستدرك[
أمرت أن أقاتـل : )ألن األصل يف املسلم أنه ال يُقتل إال مع الكفر، والساحر ليس بكافر بفعله، وقد قال   *

ا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأمواهلم إال فإذ ...الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا 
 ، فاحلديث عام للساحر وغي الساحر.]خ[  (حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا

 والقتل، فكذلك السحر.ألن السحر ختيل كالشعوذة، والشعوذة ال توجب الكفر  ●
 ني، أما السحر مبهارة خفة اليد كما يفعله الكثي من الناس اآلن فال يُقتل وال يسمى سحرا ابالستعانة ابلشياطالقول األول: )يقتل الساحر كفرا(، هذا إن كان سحره  الراجح 

 مثرة اخلالف 

ما يفعل، أو إن فعله    خيلقعند أيب حنيفة: يُقتل إذا ادعى أنه  
ابالستعانة ابلشياطني، وعند مالك: يُقتل دون استتابة، وعند أمحد:  

 و كافر عندهم ابجلملة يُقتل ولو اعتقد حترميه أو إابحته، فه

ال يكفر الساحر ابلسحر، لكن إن اعرتف مبا يوجب كفره أو اعتقد إابحة السحر صار كافرا، فُيقتل مبعتقده  
 بسحره  تل قصاصا إن قتل غيه ، وكذلك يقال بسحره

 مراجع املسألة 
(،  1/48(، أحكام القرآن البن العريب )9/29(، املغن )13/96(، احلاوي الكبي للماوردي )2/1091)  (، الكايف البن عبد الرب5/353(، فتح القدير )2/818بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) 

 (16/9922املقتصد شرح بداية اجملتهد ) (، بغية 10/181املختصر الفقهي البن عرفة )
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 خلامتة ا
 نسأل الكرمي حسن اخلامتة.

 :نبينا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين أما بعدنبياء واملرسلني، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األ
( مسألة، ومعظم  172)   ا وعدد مسائله   احلِّرابة(   ، السَّرقة   ، القْذف   ، الز ِّان   ، الَقَسامة   ، الد ِّيت   ، اجلِّراح   ، اجلنايت )القِّصاص   كتاب   من   فقد مت  بفضل هللا تعاىل االنتهاء 
   . ، مث مثانية أقوال لى ثالثة أقوال، مث على أربعة أقوال اخلالف فيها على قولني، مث ع 

، وعدد املسائل املختلف فيها على  ( مسائل 43أقوال ) ( مسألة، وعدد املسائل املختلف فيها على ثالثة  120وقد كان عدد املسائل املختلف فيها على قولني ) 
 . ة واحدة ل أ مس   ل قوا أ   ة مخس ملختلف فيها على  ، وعدد املسائل ا ( مسائل 8أربعة أقوال ) 

 نسأل الكرمي أْن يتقبل هذا العمل وجيعله يف ميزان احلسنات، وأْن يكون من العلم الذي يُنتفع به بعد املمات.
 ،،،حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا على نبينا 
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 الفهارس 
 وتشتمل على اآلتــــي    
 رسفهرس املراجع فه: أول  
 فهرس املوضوعات : ااثني  
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 فهرس املراجع :  أوال
 هـ. 1425هـ(، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم، الطبعة األوىل  319اإلمجاع، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، املتوَّف سنة )  ▪

اإلسالمية ▪ الشريعة  األطعمة يف  للدكتور  ،  أحكام  مقارنة(،  واإلرشاد يف   عبد هللا)دراسة  والدعوة  واالفتاء  العلمية  البحوث  إدارة  إبذن رائسة  طباعة  الطريقي،  بن حممد 
 هـ(. 1404اململكة، الطبعة األوىل، ) 

لل ▪ اإلسالمي،  الفقه  يف  البحر  فايع أحكام  بن  أمحد  بن  عبدالرمحن  ببيوت،  دكتور  احلزم  ابن  ودار  بدة،  والتوزيع  للنشر  اخلضراء  األندلس  دار  طباعة  األوىل ا،  لطبعة 
 هـ(. 1421)

بن أمحد البكري ايوسف  ، حتقيق:  هـ(751مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوَّف:  ، حملأحكام أهل الذمة  أهل الذمة البن اجلوزي  أحكام ▪
 م. 1997 - 1418الطبعة: األوىل، ، الدمام   -رمادى للنشر  ، طبعة شاكر بن توفيق العاروري  -

هـ(، عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، مطبعة 683االختيار لتعليل املختار، أليب الفضل، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين احلنفي  )ت:  ▪
 م. 1937 -هـ 1356القاهرة، عام    -احلليب  

 ه. 1430-1429ستي بقسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة، للعام اجلامعي أويدروغو تدين، رسالة املاج  حث ، للباآراء ابن رشد احلفيد الفقهية ▪
الوعي، ه(، حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة، بيوت، ودار  463االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب النمري القرطيب، املتوَّف سنة )  ▪

 ه. 1413القاهرة، الطبعة األوىل: 
دار الكتب العلمية، ، حتقيق: حممد حممد اتمر،  هـ( 926حيىي السنيكي )املتوَّف:    زكري بن حممد بن زكري األنصاري، زين الدين أيب، لسىن املطالب يف شرح روض الطالبأ ▪

 م. 2001، الطبعة الثانية  بيوت

 ي، املكتبة العصرية. هب األئمة مالك، أليب بكر بن حسن الكشناو أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذ  ▪

 هـ(. 1413بن حممد الطريقي، مكتبة دار املعارف ابلريض، الطبعة األوىل )   عبد هللا ر إىل األطعمة واألدوية احملر مة، للدكتور  االضطرا ▪
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 ه(.1408دار املعارف ابلريض، الطبعة األوىل ) للدكتور صاحل بن فوزان الفوزان، مكتبة  ،  األطعمة وأحكام الصيد والذابئح ▪
 ه. 1420ه(، دار ابن القيم، لبنان، الطبعة األوىل: 422اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، للقاضي أيب حممد عبد الوهاب املالكي، املتوَّف سنة ) ▪
، هـ(968النجا )املتوَّف:    سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبووسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن  مل ،  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ▪

 . لبنان   -دار املعرفة بيوت   الناشر:،  موسى السبكي  حملقق: عبد اللطيف حممدا

 ه. 1418الطبعة األوىل:    ،الدمياطي  شطا  حممد  السيد   السيد   ابن  البكري  ابلسيد  املشهور   بكر  أىب  لعالمةإعانة الطالبني،  ▪
  ه(.1415قيق تعليق حممد تقي عثمان، طباعة إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بباكستان، الطبعة الثالثة ) ، للمحدث ظفر أمحد العثمان التهانوي، وحتإعالء السنن ▪
، دار الفكر، هـ(204:  املتوَّفاملطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )بن شافع بن عبد  عثمان األم، لإلمام الشافعي، أليب عبد هللا، حممد بن إدريس بن العباس بن  ▪

 دار املعرفة، لبنان. وطبعة  األم،   هـ.1400بعة األوىل الط
  .الطبعة الثانية،  دار إحياء الرتاث العريبه(،  885اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن علي املرداوي، املتوَّف سنة ) ▪
 -د بن حممد حنيف، دار طيبة  هـ(، حتقيق : أبو محاد صغي أمح 319توَّف:النيسابوري )املاألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر   ▪

 هـ.  1405 -السعودية، الطبعة : األوىل   -الريض 
ي، دار السالم، القاهرة، هــ، حتقيق، انصر العلي الناصر اخلليف654إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف، ليوسف بن قزأوغلي بن عبد هللا، أيب املظفر، مشس الدين، املتوَّف   ▪

 هـ. 1408الطبعة األوىل: 
 ه. 1405ه(، حتقيق: د. أبو محاد صغي أمحد، دار طيبة، الطبعة األوىل: 318األوسط يف السنن واإلمجاع واخلالف، أليب بكر حممد بن إبراهيم ابن املنذر، املتوَّف سنة )  ▪
خره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي هـ(، ويف آ 970مد، املعروف اببن جنيم املصري )ت:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حم ▪

،    1138الطوري  احلنفي  القادري  )ت بعد    .الطبعة الثانيةهـ(، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، عن دار الكتاب اإلسالمي 

حتقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،   هـ(،   502، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت  حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(، للرويين ▪
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 م. 2009
 ه(. 1415بداية اجملتهد وهناية املقتصد، لإلمام ابن رشد القرطيب، حتقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى الباز، طبع سنة ) ▪
يف  ▪ الصنائع  الكاساين،  بدائع  بكر  أيب  الدين  لعالء  الشرائع،  ترتيب    ( سنة  الثانية:  587املتوَّف  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض،  علي  حتقيق:  ه(، 

 . ه. 1406
بيوت،   -هـ(، طبعة دار الكتب العلمية  855:  البناية شرح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوَّف ▪

 . م  2000  -هـ   1420لبنان، الطبعة: األوىل، 

 ه. 1421ه(، عناية: قاسم حممد النوري، دار املنهاج، الطبعة األوىل:  558البيان شرح املهذب، أليب احلسني حيىي بن أيب اخلي العمراين، املتوَّف سنة )  ▪
 -قاسم حممد النوري، طبعة دار املنهاج    هـ(، حتقيق558يب احلسني حيىي بن أيب اخلي بن سامل العمراين اليمن الشافعي )املتوَّف:  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أل  ▪

 . م   2000 -هـ   1421جدة، الطبعة: األوىل، 

 ه. 1408إلسالمي، الطبعة الثانية:  ه(، حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب ا520البيان والتحصيل، أليب الوليد ابن رشد القرطيب، املتوَّف سنة )  ▪

، دار الكتب العلمية  الناشر: ،  هـ(897القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي، أبو عبد هللا املواق املالكي )املتوَّف:  مد بن يوسف بن أيب  حمل،  التاج واإلكليل ملختصر خليل ▪
 . م1994-هـ 1416األوىل، 

، دار الكتاب العريب، ه(، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري748مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، املتوَّف سنة ) أتريخ اإلسالم ووفيات املشاهي واألعالم، للحافظ   ▪
 ه. 1417الطبعة األوىل: 

 ه. 1415: ه(، ضبط وتعليق: د. مرمي قاسم طويل، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 793أتريخ قضاة األندلس، أليب احلسن النباهي األندلسي، املتوَّف سنة ) ▪

هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد عبد الكرمي جنيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،   478التبصرة، لعلي بن حممد الربعي، أيب احلسن، املعروف ابللخمي )املتوَّف:   ▪
  م.  2011 -هـ  1432قطر، الطبعة: األوىل، 
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 ه. 1313األوىل:  ه(، املطبعة الكربى األميية، الطبعة  743علي الزيلعي احلنفي، املتوَّف سنة ) تبيني احلقائق شرح كنـز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن   ▪

 . م 1995  -هـ  1415،  دار الفكر ،  هـ( 1221سليمان بن حممد بن عمر الُبَجْيَمِّي  املصري الشافعي )املتوَّف:  ، ل فة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجيمي على اخلطيب حت  ▪
 ه. 1414لبنان، الطبعة الثانية:  ه(، دار الكتب العلمية،  539لعالء الدين السمرقندي، )املتوَّف سنة حتفة الفقهاء،   ▪
هـ( حتقيق: 804:  املتوَّف سنةري  )حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(، البن امللق ن، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أمحد الشافعي  املص  ▪

 هـ.1406ة، عام مكة املكرم -، الطبعة األوىلابن سعاف الل حياين، عن دار حراء،    عبد هللا 

مة التدريب« لعلم الدين التدريب يف الفقه الشافعي املسمى بـ »تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي«، لسراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن البلقين الشافعي ومعه »تت ▪
اململكة العربية السعودية، الطبعة:   -ي، دار القبلتني، الريض  ، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال املصر -هللا    رمحه-ين  صاحل ابن الشيخ سراج الدين البلق

 م.  2012 -هـ  1433األوىل، 

، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل،  هـ(804: سنة  عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوَّف  ،حفص سراج الدين أيب،  التذكرة يف الفقه الشافعي البن امللقن ▪
 . م   2006 -هـ  1427لطبعة األوىل، ، البنان  -دار الكتب العلمية، بيوت 

ة، هـ(، حتقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمي378التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، أليب القاسم عبيد هللا بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البصري، املتوَّف سنة )  ▪
 هـ. 1428الطبعة األوىل 

ق: د. صاحل بن انصر يق، حتهـ(592شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان )املتوَّف:    مد بن علي بن شعيب، أيب، حمل مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية انفعة  تقومي النظر يف  ▪
 . م2001 -هـ 1422الطبعة األوىل، ،  الريض  -مكتبة الرشد ،  بن صاحل اخلزمي ا

 ه. 1417ه(، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة األوىل: 852، املتوَّف سنة ) العسقالين  الفضل   أبو حجر  بن  علي بن  محد ألاحلبي،   التلخيص ▪
دار ،  التطواين  يب أويس حممد بو خبزة احلسنأ ق:  يق، حتهـ(422حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي )املتوَّف:    يب ، أل التلقني يف الفقة املالكي ▪

 هـ. 1425بعة األوىل ، الطالكتب العلمية
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 هـ(، عن دار عامل الكتب، الريض. 476: املتوَّف سنة، أليب إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الش يازي  )التنبيه يف الفقه الش افعي   ▪

هـ(، حتقيق: الدكتور حممد 544بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أيب الفضل )املتوَّف:    ُمَدوَّنَةِّ واملْختَـَلطَةِّ، لعياضالتـَّْنبيَهاُت اْلُمْستَـنـَْبطُة على الُكُتبِّ الْ  ▪
 . م  2011  -هـ    1432لبنان، الطبعة: األوىل،    -الوثيق، الدكتور عبد النعيم محييت، دار ابن حزم، بيوت  

هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود،   516بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوَّف:  السنة، أيب حممد، احلسني بن مسعود  التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، حمليي   ▪
 م.  1997 -هـ  1418علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

  ، دار الكتب العلمية. هـ(372َّف: سعيد ابن الرباذعي املالكي )املتو   لف بن أيب القاسم حممد، األزدي القيواين، أبوخل التهذيب يف اختصار املدونة،  ▪
 ه. 1421ه(، حتقيق: أبو عبد الرمحن األخضر األخضري، اليمامة بيوت، الطبعة الثانية:  646جامع األمهات، جلمال الدين بن عمر ابن احلاجب املالكي، املتوَّف سنة ) ▪
. مؤسسة الرسالة  ، طبعة:: أمحد حممد شاكر، حتقيقهـ(310أبو جعفر الطربي )املتوَّف:  جرير بن يزيد بن كثي بن غالب اآلملي،  مد بن  ، حمليف أتويل القرآن   البيان جامع   ▪

 . م  2000 -هـ   1420الطبعة: األوىل، 

 . هـ(671يب )املتوَّف : عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرط   يباجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، أل  ▪

 هـ(. 1413مكتبة دار الرتاث ابملدينة املنورة، الطبعة الثانية: )  فضل الصالة والسالم على حممد خي األانم، البن القيم اجلوزية،   جالء األفهام يف  ▪
 . جواهر اإلكليل، للشيخ صاحل عبد السميع اآليب األزهري، املكتبة الثقافية، بيوت ▪

 هـ 1322األوىل،    الطبعة:،  املطبعة اخليية  الناشر:،  هـ(800لزَّبِّيدِّي  اليمن احلنفي )املتوَّف: بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي ا  يب ، ألاجلوهرة النية ▪
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، للعالمة مشس الدين حممد عرفة الدسوقي، طباعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه.  ▪

: دار ، طبعةهـ(1138مد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين السندي )املتوَّف:  ، حمل هابن ماجه كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجعلى سنن   السنديحاشية  ▪
 . بيوت، بدون طبعة  -اجليل  

ار د،  ق: يوسف الشيخ حممد البقاعييق، حت هـ(1189علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي )املتوَّف:    ،احلسن  يب ، ألعلى شرح كفاية الطالب الرابين  العدوي حاشية   ▪
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 . م1994 -هـ 1414، بيوت  -الفكر  

 ه. 1414العلمية، الطبعة األوىل:  ، حتقيق: علي معوض، وعادل عبد املوجود، دار الكتب  هـ( 450)املتوَّف:  احلاوي الكبي، أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاودري   ▪

 هـ. 1403الطبعة الثالثة    -هـ، حتقيق: مهدي حسن الكيالين القادري، عامل الكتب، بيوت  189توَّف  احلجة على أهل املدينة، أليب عبد هللا، حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، امل  ▪

، املل قب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي  )حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، أليب بكر، حممد بن أمحد بن   ▪ : املتوَّفاحلسني بن عمر، الشاشي  القفال الفارقي 
 م. 1980، عام الطبعة األوىلعمان،  بدار األرقم  و   ،   بيوتبراهيم درادكة، عن مؤسسة الر سالة  يسني أمحد إب.  : دهـ(، حتقيق507

 . دار إحياء الكتب العربية،  هـ(885خسرو )املتوَّف:  -أو منال أو املوىل -مد بن فرامرز بن علي الشهي مبال ، حملدرر احلكام شرح غرر األحكام  ▪

الكتب، هـ، عامل  1051املنتهى، املعروف بشرح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي، املتوَّف    دقائق أويل النهى لشرح ▪
 هـ. 1414الطبعة األوىل 

 (. ه1418طباعة دار اليسر للنشر والتوزيع ابلقاهرة، الطبعة األوىل )   سامل، بن حممد  ، للشيخ عطية  الدماء يف اإلسالم ▪

 ر الرتاث، القاهرة. ه(، حتقيق: د. حممد أبو النور، مكتبة دا799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون املالكي، املتوَّف سنة )  ▪
ي، سعيد أعراب، حممد بو خبزة، طبعة: هـ(، حتقيق حممد حج684الذخية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهي ابلقرايف )املتوَّف:   ▪

 . م  1994بيوت، الطبعة: األوىل،    -دار الغرب اإلسالمي

، 2هـ(، عن دار الفكر، ط1252رد احملتار على الدر املختار = حاشية ابن عابدين، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )ت:   ▪
 . م1992 -هـ 1412بيوت، عام  

 ، دار الفكر. هـ(386وَّف:  حممد عبد هللا بن )أيب زيد( عبد الرمحن النفزي، القيواين، املالكي )املت  يب الرسالة، أل ▪

 . الفكردار    ،هـ(1051نصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوَّف: مل  ،الروض املربع شرح زاد املستنقع ▪
هـ(، أشرف على   1189  -  1108يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين رضي هللا عنه، ألمحد بن عبد هللا بن أمحد البعلي )  -بتدي  الروض الندي شرح كايف امل ▪
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 الريض.   -عبد الرمحن حسن حممود، من علماء األزهر، الناشر: املؤسسة السعيدية   طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ
 ه(، حتقيق: عادل عبد املوجود، وعلي معوض، املكتب اإلسالمي إبشراف زهي الشاويش. 676  سنة   املتوَّف )   ، النووي   شرف   بن   الدين   ي حم   زكري   يب أ   مام لإل روضة الطالبني،   ▪

بز  ▪ اببن  املعروف  التونسي  التميمي  القرشي  أمحد  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  فارس،  وأيب  التلقني، أليب حممد،  املستبني يف شرح كتاب  )املتوَّف:  روضة  حتقيق:    673يزة  هـ(، 
 م.   2010  -هـ    1431عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة: األوىل،  

 ه. 1405ه(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة: 751زاد املعاد يف هدي خي العباد، البن قيم اجلوزية، املتوَّف سنة ) ▪

العبادي، مطبوع هبامش شرح بداية اجملتهد وهناية املقتصد، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة مبصر، الطبعة    عبد هللا ، للدكتور  تهد وهناية املقتصد السبيل املرشد إىل بداية اجمل  ▪
 ه(.  1433اخلامسة ) 

 فيصل عيسى البايب احلليب.   -عربي ة  فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب ال هـ(، حتقيق: حممد  273سنن ابن ماجه، البن ماجه، أيب عبد هللا، حممد بن يزيد القزوين ، )ت:   ▪

ْستاين )ت:   ▪ جِّ هـ(، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، عن 275سنن أيب داود، أليب داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 بيوت.  -املكتبة العصري ة، صيدا  

هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر و حممد فؤاد عبد الباقي، 279لرتمذي، أليب عيسى، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، )ت:  سنن ا ▪
 م. 1975 -هـ 1395، مصر، عام 2وإبراهيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط 

هـ(، حتقيق: شعيب االرنؤوط، حسن 385بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان ابن دينار البغدادي  الدارقطن  )ت:    ، عليسنن الدارقطن ، أليب احلسن ▪
 م.  2004  -هـ    1424لبنان، عام    -، بيوت  1عبداملنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم عن مؤس سة الرسالة، ط

ردي، اخلراساين ، البيهقي  )ت:   بكرالسُّنن الص غرى للبيهقي ، أليب ▪ هـ(، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، عن جامعة 458، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ
 م. 1989  -هـ  1410ابكستان، عام   -، كراتشي  1الدراسات اإلسالمية، ط 

هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، 458اخلراساين، البيهقي  )ت:  ردي   السُّنن الكربى، أليب بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ  ▪



   244 

  

 

 

 م. 2003  -هـ  1424لبنان، عام  -، بيوت 3ط
 -  بعة األوىلالط،  هـ(، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، عن مؤسسة الرسالة303السُّنن الكربى، أليب عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ، النسائي  )ت:   ▪

 م. 2001 -هـ 1421بيوت، عام  
، أيب عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ، النَّسائي  )ت ▪ هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303:  سنن الن سائي = اجملتىب من السُّنن = السُّنن الص غرى للنَّسائي 

 هـ. 1986 -هـ  1406، عام  2عن مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط

 ه. 1402سي أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثانية:   ▪
 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد بن حممد خملوف، دار الكتاب العريب، لبنان، املطبوعة ابألوفست عن الطبعة األوىل.  ▪
 اد، دار ابن كثي، دمشق. البن العمشذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  ▪
، حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية هـ(772:  سنة  شمس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي )املتوَّف على خمتصر اخلرقي، ل  الزركشيشرح   ▪

 هـ. 1423

املستوى األول والثاين لطالب كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية(، دار ابن اجلوزي، الطبعة صد )منهج  شرح د. عبد هللا بن إبراهيم الزاحم على بداية اجملتهد وهناية املقت  ▪
 ه(. 1431األوىل ) 

  دار النشر: مكتبة ،  حتقيق: أبو متيم يسر بن إبراهيم،  هـ(449املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوَّف:  ،  شرح صحيح البخارى البن بطال ▪
 م 2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية،  ،  السعودية، الريض  -الرشد  

 الشرح الصغي، أليب الربكات أمحد بن حممد الدردير، دار املعارف.  ▪

 ه. 1412شرح العمدة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: سعود بن صاحل العطيشان، مكتبة العبيكان، الريض، الطبعة األوىل:   ▪
 هـ. 1427الطبعة األوىل هـ( على منت الرسالة البن أيب زيد القيواين، دار الكتب العلمية،  899ي الفاسي املعروف بزروق، )املتوَّف سنة  شرح العالمة أمحد بن حممد الربنس ▪
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 ه(، أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا. 682الشرح الكبي، لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن قدامة املقدسي، )املتوَّف سنة  ▪
الكنـز مل  ▪ املتوَّف سنة ) شرح  اهلروي،  بن عبد هللا  الدين حممد  دار  954ال مسكني، ملعني  الدمياطي،  الطبعة األوىل: ه(، ضبط وتصحيح: حممود عمر  العلمية،  الكتب 

 م. 2008
 . بيوت  -دار الفكر ،  هـ(1101عبد هللا )املتوَّف:   أيب   ،مد بن عبد هللا اخلرشي املالكي، حملشرح خمتصر خليل للخرشي ▪

 ه. 1422ملمتع على زاد املستقنع، للعالمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل: الشرح ا ▪
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد 919الغليل يف حل مقفل خليل، أليب عبد هللا، حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين املكناسي )املتوَّف:    شفاء ▪

  م.   2008  -هـ   1429مجهورية مصر العربية، الطبعة: األوىل،    -د الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، القاهرة بن عبا
 . بيوت  -هـ(، حتقيق: د/ حممد مصطفى األعظمي، عن املكتب اإلسالمي  311، أليب بكر، حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي  النيسابوري  )ت:  خزميةصحيح ابن   ▪
، حتقيق: حممد  عبد هللاوسننه وأيمه، أليب    صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا   ▪ بن انصر   زهي، حممد بن إمساعيل البخاري  اجلعفي 

 هـ. 1422، عام 1الناصر، عن دار طوق الن جاة، ط
هـ(، حتقيق: 261، لإلمام مسلم بن احلجاج، أيب احلسن القشيي النيسابوري  )ت:  رسول هللا  = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل    مسلمصحيح   ▪

 بيوت.  -د عبد الباقي، عن دار إحياء الرتاث العريب  حممد فؤا

 ه. 1417دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل:   ه، حتقيق: علي معوض، وعادل عبد املوجود،623العزيز شرح الوجيز، لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي القزوين، املتوَّف سنة )  ▪
 هـ. 1426، حتقيق: صالح بن حممد عويضة، الطبعة الثانية،  هـ(624: سنة  حممد هباء الدين املقدسي )املتوَّف يبعبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أ ل العدة شرح العمدة،   ▪

ه(، حتقيق: د. حممد أبو األجفان، وعبداحلفيظ منصور، دار الغرب 616هللا ابن شاش، املتوَّف سنة )عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، للشيخ جالل الدين عبد   ▪
 ه. 1415سالمي، الطبعة األوىل: اإل

الفقه  ▪ الدمشقي احلنبلي، الشهي اببن قدامة املقدسي )ا  ،حممد   يب، أل عمدة  الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث  ، هـ(620ملتوَّف:  موفق 
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 . م2004 -هـ 1425الطبعة: ،  ملكتبة العصرية، اق: أمحد حممد عزوزيقحت

 ه(، )مع فتح القدير(.786العناية يف شرح اهلداية، لكمال الدين حممد بن حممود البابريت، املتوَّف سنة ) ▪

 ه. 1419ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 668ة، املتوَّف سنة ) عيون األنباء يف طبقات األطباء، ملوفق الدين أمحد بن القاسم املعروف ابن أيب أصيبع ▪
، حتقيق: حممد زاهد هـ(773حفص احلنفي )املتوَّف:    ق بن أمحد اهلندي الغزنوي، سراج الدين، أيباعمر بن إسحل   ، حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفةيفالغرة املنيفة   ▪

 م. 1988بن احلسن الكوثري، مكتبة أيب حنيفة 

 ه. 1421ه(، دار السالم، الطبعة األوىل: 852، املتوَّف سنة )العسقالين  الفضل   أبو حجر  بن   علي  بن   محد ألفتح الباري شرح صحيح البخاري،   ▪
 ه(، دار الفكر.623  فتح العزيز يف شرح الوجيز، لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزوين، )املتوَّف سنة: ▪

 هـ، دار الفكر. 861لكمال الدين، حممد بن عبد الواحد السيواسي، املعروف اببن اهلمام، املتوَّف فتح القدير،  ▪

 ابن حزم، الطبعة األوىل. هـ، دار  987فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين، لزين الدين، أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي املعربي املليباري اهلندي، املتوَّف   ▪

 هـ. 1014، لعلي بن سلطان حممد القاري احلنيفي احلنفي، املتوَّف سنة ابب العناية بشرح النقايةفتح   ▪

 هـ. 1424ألوىل، ، مؤسسة الرسالة، الطبعة اهـ(763مث الصاحلي احلنبلي )املتوَّف:  عبد هللا، مشس الدين املقدسي الرامين  مد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أيب حمل  ، الفروع ▪

، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الش ْربيو لدكتور ُمصطفى اخلِّْن،  ، لرمحه هللا تعاىل  الشافعي على مذهب اإلمام    الفقه املنهجي  ▪
 . م  1992 -هـ    1413الطبعة: الرابعة، 

 هـ. 1394ط أوىل مطبعة اإلرشاد    فقه سعيد بن املسيب، إعداد د. هاشم مجيل عبد هللا، ▪
 ه. 1415ه(، دار الفكر، 1126الفواكه الدواين، للشيخ أمحد بن غنيم النفراوي، املتوَّف سنة )  ▪
، 1، ط هـ(1031زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوَّف:  فيض القدير شرح اجلامع الصغي،   ▪

 . -مصر   -املكتبة التجارية الكربى    -هـ 1356
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الفقهية ▪ واحلنبلية  القوانني  واحلنفية  الشافعية  مذهب  على  والتنبيه  املالكية،  مذهب  تلخيص  أليف  سنة الكليب  الغرانطي   جزي  بن  أمحد   بن  حممد   القاسم  يب،  املتوَّف   ،
 . م2010وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ، و 1425عام   1النفائس ببيوت ططبع دار   ه(، حتقيق أ.د. حممد بن سيدي حممد موالي.741)

: ب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهي اببن قدامة املقدسي )املتوَّف، أل الكايف يف فقه اإلمام أمحد  ▪
 املكتب اإلسالمي، بيوت.   ، هـ(620

ق: حممد حممد أحيد ولد ماديك يق، حت هـ(463:  سنة   يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوَّف  ،عمر  يب، أل أهل املدينةلكايف يف فقه  ا ▪
 . م1980هـ/1400مكتبة الريض احلديثة، الريض، الطبعة الثانية، ،  املوريتاين

 هـ. 1426ق: د. عبد احلميد العلمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب  بن زرب، حتقي  كتاب اخلصال، أليب بكر حممد بن يبقى  ▪
 كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت، حتقيق: حممد أمني الضن اوي، دار الكتب العلمية.  ▪
اال ▪ غاية  األخيار يف حل   بن  ختصار،كفاية  بن حممد  بكر  أيب  الد ين،  ب  عبد   لِّتقي ِّ  الشافاملؤمن  احلصن ،  احلسين  معلى  بن  علي  829عي  )ت:  ن حريز  هـ(، حتقيق: 

 م. 1994سورية، عام   -، دمشق الطبعة األوىلاحلميد بلطجي وحمم د وهيب سليمان، دار اخلي،  عبد 

 هـ. 1412البقاعي، دار الفكر،  د  كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القرواين، أليب احلسن املالكي، حتقيق: يوسف الشيخ حمم ▪

هـ، حتقيق: د. حممد فضل 686  اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، جلمال الدين أيب حممد، علي بن أيب حيىي زكري بن مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي، املتوَّف  ▪
 هـ. 1414العزيز املراد، دار القلم/ الدار الشامية، الطبعة الثانية عبد 

، ق: عبد الكرمي بن صنيتان العمرييق، حتهـ(415:  سنة  احلسن ابن احملاملي الشافعي  )املتوَّف   بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أيب   محدأل ،  لفقه الشافعيااللباب يف   ▪
 . هـ1416، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، يدار البخار 

 هـ. 1400 ، املكتب اإلسالمي هـ(884إسحاق، برهان الدين )املتوَّف:  بن مفلح، أيبحممد ابراهيم بن حممد بن عبد هللا بن ، إلاملبدع يف شرح املقنع  ▪
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 لبنان.  -، دار املعرفة  هـ(483مد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي )املتوَّف: حملاملبسوط،   ▪

 د الصاحل. حمم  عبد هللا ( للدكتور  341/ 79اإلسالمية، حبث )الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده( )  البحوثجملة   ▪
 ، دار الكتب العلمية.هـ(1078يعرف بداماد أفندي )املتوَّف:    ،عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده ، لجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر   ▪

الفتاوى ▪ الدين، لجمموع  )املتوَّف:    ،العباس  أيب  ،تقي  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  اليق، حت هـ(728أمحد  عبد  قاسمق:  بن  بن حممد  لطباعة ،  رمحن  فهد  امللك  جممع 
 . م1995هـ/ 1416املصحف الشريف، املدينة النبوية،  

 . الفكر  داره(، 676)   سنة  املتوَّف   ،النووي  شرف   بن  الدين   حمي   زكري   يبأ   مام لإل  ، املهذب  شرحاجملموع   ▪
 هـ. 1404د السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية  احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب الربكات، جمد الدين، عب  ▪

 ه(، دار الفكر. 456احمللى، أليب حممد، علي بن أمحد ابن حزم، املتوَّف سنة ) ▪

ه(، حتقيق: عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، الطبعة 616)  الفقه النعماين، للعالمة برهان الدين ابن مازة البخاري احلنفي، املتوَّف سنة  احمليط الربهاين يف ▪
 ه. 1424األوىل: 

ـ(، حتقيق: د. حافظ عبد الرمحن حممد خي، مؤسسة ه  803املختصر الفقهي، البن عرفة، حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي، أيب عبد هللا )املتوَّف:   ▪
 م.   2014  -هـ   1435يية، الطبعة: األوىل،  خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخل

 هـ. 1418ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 428خمتصر القدوري، أليب احلسن أمحد بن حممد القدوري، املتوَّف سنة ) ▪
 -هـ 1410لبنان، عام  -بيوت  ،  ، عن دار املعرفةطبوع مع األم  مهـ(، 264: املتوَّف سنةأليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين  ) الشافعي ة، خمتصر املزين  يف فروع   ▪

 م. 1990

 دار الرتاث  هـ(، الناشر:737املدخل أليب عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهي اببن احلاج )املتوَّف:   ▪
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 م 1994 -هـ  1415طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،    هـ(، 179املدونة، ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوَّف:   ▪
 . بيوت   -دار الكتب العلمية  ،  هـ( 456حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوَّف :    يب ، أل واملعامالت واالعتقادات   العبادات مراتب اإلمجاع يف   ▪

 هـ. 1425هـ، املكتبة العصرية، الطبعة األوىل 1069عمار بن علي الشرمباليل املصري احلنفي، املتوَّف  مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح، حلسن بن  ▪

املكتب اإلسالمي ،  ق: زهي الشاويشيق، حتهـ(241أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوَّف:    ،عبد هللا يب، أل ل رواية ابنه عبد هللامسائل أمحد بن حنب ▪
 . م1981هـ 1401الطبعة األوىل،   ،بيوت  -

ْستاين )املتوَّف:    ،داود  يب ، أل مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين ▪ جِّ حتقيق: ،  هـ(275سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 . م  1999  -هـ    1420الطبعة األوىل، ،  مكتبة ابن تيمية، مصر،  أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد 

هـ(، 241يب عبد هللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوَّف:  هـ[، أل 266  -هـ  203مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل ]  ▪
 اهلند.   -الدار العلمية 

هـ(، حتقيق: د. عبد الكرمي بن 458سني بن حممد بن خلف املعروف بـ ابن الفراء )املتوَّف:  املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني، للقاضي أيب يعلى، حممد بن احل ▪
 مد الالحم، مكتبة املعارف، الريض. حم

فى عبد القادر هـ(، حتقيق: مصط405املستدرك على الصحيحني، أليب عبد هللا، احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )ت:  ▪
 م. 1990 -هـ 1411، بيوت، عام 1عطا، عن دار الكتب العلمي ة، ط

هـ(، حتقيق: حسني سليم أسد، عن دار املأمون للرتاث، 307لى، أليب يعلى، أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )ت:  مسند أيب يع ▪
 م. 1984 -هـ 1404، دمشق، عام  1ط

ا ▪ عادل مرشد، وآخرون،   -هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط  241  إلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد هللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  )ت:مسند 
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 م. 2001  -هـ    1421، عام  1إشراف: د/ عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، عن مؤسسة الرسالة، ط 
▪ ، الشافعي  لإلمام  الشافعي،  اإلمام  امل  مسند  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  املكي )ت: أيب عبد هللا، حممد  القرشي  طليب 

أيب 204 اجلاويل،  عبد هللا  بن  سنجر  رتبه:  )ت:    هـ(،  الدين  علم  غراس، ط745سعيد،  شركة  عن  فحل،  ماهر يسني  حتقيق:  عام  1هـ(،  الكويت،   -هـ  1425، 
 م. 2004

هـ(، 235بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوَّف:    ن أيب شيبة الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد مصنف اب  ▪
 هـ. 1409الريض، الطبعة: األوىل،    -حتقيق: كمال يوسف احلوت، طبعة: مكتبة الرشد  

 -اجمللس العلمي ، طبعة: عظميحبيب الرمحن األ ، حتقيق:  هـ(211زاق بن مهام بن انفع احلميي اليماين الصنعاين )املتوَّف:  بكر عبد الر  يب ، ألعبد الرزاق املصنفمصنف  ▪
 هـ.1403الطبعة: الثانية،  ،  بيوت  -املكتب اإلسالمي ،  اهلند 

املنتهى ▪ النهى يف شرح غاية  الرحيباىن مول ، ملمطالب أويل  السيوطي شهرة،  بن عبده  )املتوَّف:  صطفى بن سعد  احلنبلي  الدمشقي  ، املكتب اإلسالمي،  هـ( 1243دا مث 
 . م1994 -هـ 1415الطبعة الثانية،  

▪  ( سنة  املتوَّف  املالكي،  الوهاب  عبد  أيب حممد  للقاضي  املدينة،  عامل  مذهب  على  األوىل: 422املعونة  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  ه(، حتقيق: حممد حسن 
 ه. 1418

 دار الفكر. هـ(،  977، حملمد بن أمحد اخلطيب الش ربين  الشافعي  )ت:  إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج   مغن احملتاج  ▪
ه(، حتقيق: د. عبد هللا الرتكي، ود. عبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، الريض، 620املغن، ملوفق الدين أيب حممد عبد هللا بن حممد ابن قدامة املقدسي، )املتوَّف سنة   ▪

 ه. 1417طبعة الثالثة: ال
 . م 1988  -هـ  1408الطبعة األوىل،  ،  دار الغرب اإلسالمي،  هـ(520الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوَّف:    يب، أل املمهدات  ملقدمات ا ▪
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دهيش، مكتبة ومطبعة   ق: د. عبد امللك بن عبد هللا بنهــ، حتقي695ان بن أسعد بن املنجى التنوخي احلنبلي املتويف:  ماملمتع يف شرح املقنع، لزين الدين املنجى بن عث ▪
 هـ. 1422النهضة احلديثة، الطبعة الثالثة،  

الباجي األندلسي )املتوَّف:    يب، ألأشرح املوط  املنتقى ▪ القرطيب  التجييب  السعادة  ، طبعة:  هـ(474الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  بوار   -مطبعة 
 . ه  1332األوىل،   الطبعة:،  حمافظة مصر

 م 1989هـ/ 1409، بيوت -ر الفكر  دا،  هـ(1299عبد هللا املالكي )املتوَّف:   مد بن أمحد بن حممد عليش، أيب، حملمنح اجلليل شرح خمتصر خليل ▪
 ه. 1418بعة األوىل:  ه(، دار الكتب العلمية، الط 1252منحة اخلالق على البحر الرائق، للعالمة حممد أمني املعروف اببن عابدين، املتوَّف سنة )  ▪
)املتوَّف:   ▪ النووي  الدين حيىي بن شرف  الفقه، أليب زكري حميي  الطالبني وعمدة املفتني يف  الفكرهـ676منهاج  الطبعة: ،  (، حتقيق عوض قاسم أمحد عوض، طبعة دار 

 . م2005هـ/ 1425األوىل، 

لطبعة: ، ادار الكتب العلمية،  هـ(974العباس )املتوَّف:    شهاب الدين شيخ اإلسالم، أيب   محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، ، ألاملنهاج القومي  ▪
 . م2000-هـ 1420األوىل 

 ه. 1428ىل:  املصلي وُغنية املبتدئ، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن حممد الكاشغري احلنفي، حتقيق: أمينة عمر اخلراط، دار القلم دمشق، الطبعة األو منية   ▪
 .دار الكتب العلميةه(،  476الشيازي، املتوَّف سنة )  إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي، أليب إسحاق    اإلمام   املهذب يف فقه  ▪
 ه(، دار الفكر. 954مواهب اجلليل، أليب عبد هللا حممد بن حممد احلطاب الرعين، املتوَّف سنة ) ▪

مؤسسة الرسالة،  -هـ(، حتقيق: احملامي د/ صالح الدين الناهي، دار الفرقان  461ملتوَّف سنة  النتف يف الفتاوى أليب احلسن علي بن احلسني بن حممد السغدي احلنفي، )ا ▪
 هـ. 1404طبعة الثانية: عمان/ بيوت، ال

(، حتقيق: جلنة علمية، هـ(، دار املنهاج )جدة808النجم الوهاج يف شرح املنهاج، لكمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِّيي أيب البقاء الشافعي )املتوَّف:   ▪
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 م. 2004  -هـ 1425الطبعة: األوىل، 

 ه. 1428ه(، حتقيق: أ.د. عبد العظيم حممد الديب، دار املنهاج، الطبعة األوىل:  478 سنة )هناية املطلب يف دراية املذهب، لعبد امللك بن عبد هللا اجلوين، املتوَّف ▪

ه(، حتقيق: د. عبد الفتاح حممد 386مهات، أليب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن أيب زيد القيواين، املتوَّف سنة )النوادر والزيدات على ما يف املدونة من غيها من األ ▪
 م. 1999اإلسالمي، الطبعة األوىل احللو، دار الغرب  

 .  عة املنييةالناشر: إدارة الطبا،  مد بن علي بن حممد الشوكاين، حملارينيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخ ▪

 الرتاث العريب.   ه(، دار إحياء 593اهلداية شرح بداية املبتدي، لشيخ اإلسالم برهان الدين علي بن أيب بكر املرغيناين، املتوَّف سنة ) ▪

يق: عبد اللطيف مهيم وماهر يسني اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حملفوظ بن أمحد بن احلسن أيب اخلطاب الكلوذاين، حتق ▪
 هـ. 1425الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة األوىل  

 هـ. 1407  -م 1987، 1، طالفيض  أيب   ، صديق الغماري احلسن  محد بن حممد بناهلداية يف ختريج أحاديث البداية، أل ▪
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 : فهرس املوضوعات ثاني

 رقم الصفحة عنوان المسألة  رقم المسألة 

 

 3 مقدمة 
 4 أمهية وأهداف البحث: 

 4 منهج البحث: 
 7 الرموز املستخدمة يف ختريج األحاديث 

 8 -رمحه هللا-ترمجة موجزة لبن رشد  
 9 املقتصد   نبذة خمتصرة عن كتاب بداية اجملتهد وهناية 

 10 اجلهود املبذولة يف خدمة كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد
 19 اجملتهد وهناية املقتصد يف كتابه بداية   -رمحه هللا-منهج ومصطلحات ابن رشد  

 25 قصاص كتاب ال 
 27 كتاب القصاص في النفوس اتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 28 فيها( )المسائل المختلف 
 29 كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر ابلقتل ومباشر له  ( 1مسألة )
 30 جيب عليه القصاص مع من )ل( جيب عليه القصاص   نإذا اشرتك يف القتل م  ( 2مسألة )
 31 قتل شبه العمد  ( 3مسألة )
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 32 قتل احلر ابلعبد  ( 4مسألة )
 33 قتل املؤمن ابلكافر الذمي  ( 5مسألة )

 34 قتل اجلماعة ابلواحد  ( 6سألة )م
 35 قتل الذكر ابألنثى  ( 7مسألة )
 36 قتل الوالد ابلولد  ( 8مسألة )
 37 هل رضى القاتل شرط يف وجوب الدية ألولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟  ( 9مسألة )

 38 من له حق العفو عن القاتل؟  ( 10ة )مسأل
 39 إذا عفا املقتول )عمدا( عن دمه قبل أن ميوت  ( 11مسألة )
 40 إذا عفا املقتول )خطأ( قبل موته عن الدية  ( 12مسألة )
 41 املطالبة ابحلق؟ ا هل لألولياء  إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منه ( 13مسألة )
 42 إذا عفا املقتول )عمدا( عن دمه قبل أن ميوت فهل يبقى للسلطان حق فيه؟  ( 14مسألة )
 43 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص يف النفس  ( 15مسألة )
 44 مِ  هل يقام عليه القصاص؟ من قُتل ابستخدام الس ( 16مسألة )

 
 45 الجراح كتاب 

 47 كتاب الجراحاتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 48 )المسائل المختلف فيها( 
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 49 قطع أعضاء اجلماعة إذا قطعت عضو ا واحد ا ( 17مسألة )
 50 قطع احلر ابلعبد  ( 18مسألة )
 51 القصاص بي العبيد يف النفس واجلرح ( 19مسألة )
 52 هل يف اجلراح شبه عمد؟  ( 20مسألة )

ا  ( 21ة )مسأل  53 القود إذا فقأ األعور عي الصحيح عمد 
 54 مىت يستقاد من اجلرح؟ ( 22مسألة )
 55 إذا اقتص من اجلرح فمات اجلاين ( 23مسألة )

 
 56 الديات في النفوس كتاب 

 58 كتاب الديات في النفوس اتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-سائل التي ذكرها ابن رشد الم
 59 )المسائل المختلف فيها( 

 60 أنواع الدايت  ( 24مسألة )
 61 يف دية العمد أسنان اإلبل   ( 25مسألة )
 62 أسنان اإلبل يف دية اخلطأ  ( 26مسألة )
 63 مقدار الدية من الذهب والَوِرق )الفضة(  ( 27مسألة )
 64 تقومي )تقدير( الدية بغري اإلبل والذهب والَوِرق ( 28مسألة )

 65 من يدفع الدية إذا جىن الرجل على نفسه  ( 29ة )مسأل
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 66 على من تكون دية ما جناه اجملنون والصب  ( 30مسألة )
 67 من هم العاقلة  ( 31مسألة )
 68 هل يدخل املوايل يف العاقلة  ( 32مسألة )

 69 من الدية   -مقدار ما حيمله كل فرد من العاقلة   ( 33لة )مسأ
 70 من يتحمل دية اخلطأ ملن ل عاقلة له  ( 34مسألة )
 71 مقدار دية أهل الذمة  ( 35مسألة )
 72 مقدار دية العبد  ( 36مسألة )

 73 من يدفع دية قتل العبد خطأ   ( 37ة )مسأل
 74 قيمة الغرة يف اجلناية على اجلني ( 38مسألة )
 75 الدية الواجبة يف جني األمة  ( 39مسألة )
 76 الدية الواجبة يف جني الذمية  ( 40مسألة )

 77 لو ماتت أم اجلني من الضرب مث سقط اجلني ميت ا ( 41لة )مسأ
 78 العالمة الدالة على حياة اجلني اجملين على أمه  ( 42مسألة )
 79 صفة ِخلقة اجلني الذي جتب فيه الُغرَّة  ( 43مسألة )
 80 دية اجلني على من جتب   ( 44مسألة )
 81 ملن جتب دية اجلني  ( 45مسألة )
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 82 هل جتب الكفارة مع الغرة على من جىن على احلامل فقتل جنينها ( 46مسألة )
 83 تضمي جناية الراكب والسائق والقائد  ( 47مسألة )

 84 تضمي الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها  ( 48ة )مسأل
 85 فوقع فيه إنسان هل يضمن  الو حفر بئر   ( 49مسألة )
 86 الضمان ملا جنته الدابة الواقفة  ( 50مسألة )
 87 يموت كل واحد منهما ف  انالدية لو اصطدم الفارس ( 51مسألة )
 88 الضمان يف خطأ الطبيب  ( 52مسألة )
 89 من يدفع الدية يف خطأ الطبيب ( 53مسألة )
 90 الكفارة يف قتل العمد  ( 54مسألة )
 91 لبلد احلرام والشهر احلرام تغليظ الدية على من قتل يف ا ( 55مسألة )

 

 92 الديات فيما دون النفوس )القول في دية األعضاء( كتاب 
كتاب الديات فيما دون  اتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 النفوس 
94 

 96 فيها(  ف )المسائل المختل
 97 مقدار الدية فيما دون املوضحة  ( 56مسألة )
 98 موضع املوضحة من الرأس  ( 57مسألة )
 99 هل تكون املوضحة يف اجلسد؟ ( 58مسألة )
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 100 الواجب يف اهلامشة خطأ  ( 59مسألة )
 101 القود يف املنقَّلة عمدا ( 60مسألة )
 102 القود يف اهلامشة واملأمومة عمدا ( 61مسألة )
 103 الظهر والبطنالواجب يف اجلائفة اليت تقع يف غري   ( 62مسألة )
 104 دية الشفة السفلى  ( 63مسألة )
 105 مىت تكون الدية يف األذني؟ ( 64مسألة )
 106 دية احلاجبي ( 65مسألة )
 107 دية األجفان  ( 66مسألة )

 108 دية األنثيي  ( 67)  مسألة
 109 ما جيب يف اجلناية عمدا على اللسان ( 68مسألة )
 110 دية ذكر العني واخلصي  ( 69مسألة )
 111 دية لسان األخرس واليد الشالء ( 70مسألة )
 112 األعور دية عي   ( 71مسألة )
 113 دية اجلناية على العي اليت ذهب بصرها مع بقاء العي ( 72مسألة )
 114 مقدار الدية إذا فقأ األعور عي الصحيح  ( 73مسألة )
 115 دية األصابع وأانملها  ( 74مسألة )
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 116 دية الرتقوة والضلع  ( 75)مسألة  
 117 دية الضرس  ( 76مسألة )
 118 القود يف األعضاء ابلكسر  ( 77مسألة )
 119 دية أعضاء املرأة  ( 78مسألة )
 120 دية جراح العبيد وقطع أعضائهم  ( 79مسألة )
 121 مقدار ما حتمله العاقلة يف دية اخلطأ يف اجلراح واألعضاء ( 80مسألة )

 
 122 القََسامة كتاب 

 124 كتاب القََسامة اتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 125 فيها(  ف )المسائل المختل

 126 هل حُيكم ابلقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟  ( 81مسألة )
 127 ما الذي جيب ابلقسامة؟  ( 82مسألة )
 128 من يبدأ ابألميان يف القسامة؟  ( 83مسألة )
 129 الشبهة يف القسامة  ( 84مسألة )
 130 كم يُقتل ابلقسامة؟  ( 85مسألة )
 131 إذا كانت على ضرب مات منه بعد أايم القود ابلقسامة   ( 86مسألة )
 132 القسامة لقتل العبد  ( 87مسألة )
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 133 عدد من حيلف يف القسامة  ( 88مسألة )
 134 إذا نكل أحد أولياء الدم عن ميي القسامة  ( 89مسألة )

 
 135 أحكام الزنا كتاب 

 137 كتاب أحكام الزنا في اتفاقًا أو إجماًعا  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 138 فيها(  ف )المسائل المختل

 139 إذا وطئ الرجل أمة  له فيها ِشرك  ( 90مسألة )
 140 املغنم من  إذا وطئ الرجل اجملاهد جارية   ( 91مسألة )
 141 إذا أحلَّ رجٌل لرجل وطء جاريته ( 92مسألة )
 142 إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته  ( 93مسألة )
 143 إذا وطئ الرجل جارية زوجته  ( 94مسألة )
 144 وطء املستأجرة  ( 95مسألة )
 145 عقوبة الزاين إذا كان حرا حمصنا  ( 96مسألة )
 146 هل جيلد من وجب عليه الرجم )قبل الرجم(  ( 97مسألة )
 147 شرط اإلسالم لإلحصان  ( 98مسألة )
 148 حكم التغريب مع اجللد يف حق الزاين البكر  ( 99مسألة )
 149 حد األمة يف فاحشة الزان ( 100مسألة )
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 150 حد العبد يف فاحشة الزان  ( 101مسألة )
 151 حكم احلفر للمرجوم  ( 102مسألة )
 152 املكان الذي يضرب فيه من اجلسد يف احلد  ( 103مسألة )
 153 حكم جتريد احملدود من مالبسه  ( 104مسألة )
 154 حكم جلد احملدود قائما  ( 105مسألة )
 155 عدد من حيضر من الشهود عند إقامة احلد  ( 106مسألة )
 156 لى املريض حال مرضه حكم إقامة حد اجللد ع  ( 107مسألة )
 157 عدد مرات اإلقرار ابلزان اليت جيب هبا احلد  ( 108مسألة )
 158 اعرتافه عن من اعرتف ابلزان مث رجع  ( 109مسألة )
 159 هل يسقط احلد ابلتوبة  ( 110مسألة )
 160 هل يشرتط اتفاق شهادة الشهود يف الزان يف املكان والزمان ( 111مسألة )
 161 احلمل مع دعوى الستكراه أو الزوجية هل يقام حد الزان على املرأة بظهور   ( 112مسألة )
 162 هل جيب الصداق للمكرهة على الزان  ( 113مسألة )

 
 163 القذفكتاب 

 165 المسائل المختلف فيها في كتاب القذف وباب في شرب الخمر
 166 باب في شرب الخمر 
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 167 فيها(  ف )المسائل المختل
 168 هل يشرتط البلوغ يف املقذوف حلد  القاذف؟  ( 114مسألة )
 169 أمة لو نفى القاذف املقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو   ( 115مسألة )
 170 لو قذف ابلتعريض هل عليه احلد؟ ( 116مسألة )
 171 مة حد القذف على شهود الزان إن مل تكتمل الشهادةحكم إقا ( 117مسألة )
 172 حد العبد إذا قذف حرا ( 118مسألة )
 173 قذف الواحد للجماعة  ( 119مسألة )
 174 هل يسقط حد القذف بعفو املقذوف؟  ( 120مسألة )
 175 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟  ( 121مسألة )
 176 ما يوجب حد الشرب  ( 122مسألة )
 177 مقدار اجللد يف حد الشرب  ( 123مسألة )
 178 حكم إقامة السيد احلدود على عبده  ( 124مسألة )
 179 هل يثبت حد الشرب برائحة اخلمر؟  ( 125مسألة )

 
 180 السرقة كتاب 

 182 كتاب السرقةاتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 183 فيها(  ف )المسائل المختل
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 184 حكم القطع يف اخليانة والختالس  ( 126مسألة )
 185 هل يقطع من استعار شيئا مث جحده؟  ( 127مسألة )
 186 قطع العبد اآلبق إذا سرق  ( 128مسألة )
 187 سروق أن يبلغ نصااب؟ هل من شرط امل ( 129مسألة )
 188 مقدار نصاب السرقة  ( 130مسألة )
 189 ما يقو م به النصاب يف سرقة املتاع  ( 131مسألة )
 190 لو سرق مجاعة نصااب  ( 132مسألة )
 191 املسروق؟   مىت تقدر قيمة  ( 133مسألة )
 192 هل احلرز شرط لوجوب القطع يف السرقة؟  ( 134مسألة )
 193 احلرز يف الدار املشرتكة  ( 135مسألة )
 194 هل القرب حرز؟ )مسألة النباش( ( 136مسألة )
 195 رتك اثنان يف سرقة بيت، أحدمها من داخل البيت واآلخر من خارجه لو اش ( 137مسألة )
 196 هل يقطع يف سرقة املأكولت الرطبة اليت يتسارع إليها الفساد، واألشياء اليت أصلها مباح ( 138مسألة )
 197 سرقة املصحف  ( 139مسألة )
 198 هل يقطع بسرقة اململوك الكبري؟ ( 140مسألة )
 199 هل يقطع بسرقة احلر الصغري؟ ( 141مسألة )
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 200 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله األمة(  ( 142مسألة )
 201 إذا سرق أحد الزوجي من اآلخر ( 143مسألة )
 202 سرقة ذوي القراابت من بعضهم ( 144مسألة )
 203 السرقة من املغنم أو من بيت املال ( 145مسألة )
 204 هل يغرم السارق مع القطع؟ ( 146مسألة )
 205 ثانيةحمل القطع يف السرقة ال ( 147مسألة )
 206 عقوبة السارق يف املرة الثالثة وما بعدها  ( 148مسألة )
 207 حمل القطع ملن يده اليمىن شالء ( 149مسألة )
 208 موضع القطع يف القدم للسارق  ( 150مسألة )
 209 بة املسروق منه للسارق بعد الرفع لإلمامه ( 151مسألة )
 210 هل تثبت السرقة إبقرار العبد على نفسه؟  ( 152مسألة )

 
 211 الحرابة كتاب 

 213 لحرابةكتاب ااتفاقًا أو إجماًعا في  -رحمه هللا-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 214 فيها(  ف )المسائل المختل

 215 ؟ َّرت يب ىب  نب مب  زبُّ فيمن نزلت آية احلرابة: ( 153مسألة )
 216 حكم من حارب من داخل املصر  ( 154مسألة )
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 217 هل عقوابت احملارب على التخيري أم على الرتتيب؟  ( 155مسألة )
 218 احملارب   صلبو كيفية قتل   ( 156مسألة )
 219 حكم الصالة على احملدود يف احلرابة  ( 157مسألة )
 220 ميىن كيفية القطع للمحارب إذا مل يكن له يد   ( 158مسألة )
 221 معىن النفي يف األرض للمحارب  ( 159مسألة )
 222 هل تقبل توبة احملارب؟  ( 160مسألة )
 223 صفة توبة احملارب اليت ُتسقط احلكم )احلق الواجب(  ( 161مسألة )
 224 فة احملارب الذي تقبل توبته ص ( 162مسألة )
 225 لو امتنع احملارب عن النزول لسلطة اإلمام فأمنه اإلمام  ( 163مسألة )
 226 ما ُيسقط التوبة عن احملارب  ( 164مسألة )
 227 شهادة املسلوبي على من سلبهم  ( 165مسألة )
 228 حكم من ُأسر من احملاربي على التأويل )البغاة( واحلرب قائمة  ( 166مسألة )
 229 حكم من ُأسر من احملاربي على التأويل )البغاة( بعد انتهاء احلرب  ( 167مسألة )
 230 قتل من املسلمي؟ هل يٌقتل الباغي قصاصا مبن  ( 168مسألة )
 231 هل يقام حد الردة على املرأة؟ ( 169مسألة )
 232 استتابة املرتد قبل قتله  ( 170مسألة )
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 233 املرتد إذا حارب مث ظهر عليه مث أسلم  ( 171مسألة )
 234 حكم قتل الساحر ( 172مسألة )

 

 235 اخلامتة
 236 الفهارس

 237 أول: فهرس املراجع
 253 اثني ا: فهرس املوضوعات 

 


