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ُص    ةِ الَ ا�ر
سَ  ُ�لخ�

فـي   ات الفقـه اإلسـالمي  ة من جزئيسالة جزئيفي هذه الر الباحثةُ تناولتْ
   .بسبوهي عقوبة القتل بالتَّ، الجنايات والعقوبات

ومنها ما يكون على مـا دون  ، فسفمنها ما يكون على النَّ ؛ع الجناياتوتتنو
أو القتل شـبه  ، فس تكون بالقتل العمدوالجناية على النَّ والجناية على الجنين،. فسالنَّ

والقتـل   .بسـب أو القتـل بالتَّ ، أو ما جرى مجرى الخطـأ ، لخطأأو القتل ا، العمد
 أم، كـان قاصـداً  أسواء ، العقاب ،بالقتل ب فيهاتسبجريمة يستحق الم هو، بسببالتَّ

ان فـي  فهما سـي ، فكالهما كان نتيجته الهالك والموت ،كالقتل مباشرة، غير قاصد
راسة ومن هنا جاءت الد ؛ةاة والكيفيوإن اختلفت األد، إيقاع القتل على المجني عليه

  .ب وعقوبتهسبللقتل بالتَّ

مت الباحثةُقس وخاتمة، صولوثالثة فُ، راسة إلى مقدمةهذه الد:  

ثت فيه : لالفصل األوغـةً تعريـف العقوبـة لُ  ، عن القتل بشكل عام وجاء فيهتحد 
بيان  مثُ، واعهاوبيان أنوفي القانون، ، األربعةاألئمة عند  واصطالحاً

وذكـر  ، وبيان حكمهفي الفقه والقانون،  واصطالحاً مفهوم القتل لغةً
، وعن حكم قبول توبة القاتل، ةبوية النَّنَّة من القرآن الكريم والساألدلَّ

وحكم قتل ، وبيان أركان القتل، األربعةاألئمة وبيان أنواع القتل عند 
ـ ، مسلم بكافر ، وأنَّه ال يقتلالمسلم بالكافر وحكم قتل الحبالعبـد  ر ،

  .واخترت الرأي القائل أنَّه ال يقتل الحر بالعبد

األئمـة  وبيان معنـاه عنـد   ، بسبالقتل بالتَّتناولت الحديث فيه عن : انيالفصل الثَّ
وبيان أنواع ، ، وأن القتل بالتَّسبب يمكن أن يكون عمداً وخطًأاألربعة

الفرق بين المباشرة والتَّوبيان ، ببالسوبيان حاالت اشـتراك  ، بسب
المـ ، ب مع المباشرتسب وإذا ، ببوبيان الحكم إذا غلبت المباشرة الس

ـبب   بب المباشرةغلب السب فيه حال غلـب الستسبوأنَّه يعاقب الم ،
وإذا ، المباشرة، وتصل عقوبته إلى القصاص كما في حـال اإلكـراه  



  ث

 

 ،وبيان الحكم إذا اجتمع سـببان فـأكثر  ، ببة مع الستعادلت المباشر
وهـي العقوبـات   ، بسبوبيان عقوبة القتل بالتَّ، بسبوحكم القتل بالتَّ

ةاألصلي ،والتَّ، ةوالبدليوبيان حاالت القتل بالتَّ، ةبعيب كما ذكرهـا  سب
، وروشـهادة الـز  ، كحفـر البئـر  ، وتعريفها وبيان عقوبتها ،الفقهاء

، ورأي القـانون فـي هـذه    موالس، حروالس، حريضوالتَّ، اإلكراهو
وما وجدته أن القانون ال يتحدث كثيراً عن القتـل  .  الحاالت إن وجد

  .بالتَّسبب وإنَّما عن القتل المباشر

، ومفهومها، ةبيكاألخطاء الطِّ ،تَّسببللقتل بال رةًعاصم اًروتضمن ص: الثالفصل الثَّ
ة وإثبـات مسـؤولي  ، وصـورها ، ةبيوأسباب األخطاء الطِّ، نواعهاوأ

، وأن الطَّبيب الذي يضمن هو ةبيمان في األخطاء الطِّوالض، بيبالطَّ
ـ ، وأنواعه، واإلجهاض، الطَّبيب الجاهل رق المسـتعملة فـي   والطُّ

وهو أن اإلجهاض محرم حتى قبـل نفـخ   ، وبيان حكمه، اإلجهاض
وحكم إجهاض المـرأة  ، وحكم الجناية على الجنين لعذر، الروح إال

ـ  ، بغير عذر جنينها عمداً وأنواعهـا ، وأسـبابها ، يروحـوادث الس، 
ومسؤولية الساتج وبيان نوع القتل النَّ ،يرائق والماشي في حوادث الس

يرعن حوادث الس ،وبيان عقوبة المـ تسب وأنَّـه  يرب في حوادث الس ،
انين تتوافق مع الشَّريعة اإلسـالمية، يعمـل بهـا فـي     يجب سن قو

  .المحاكم الشَّرعية
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كما ينبغي لجـالل وجهـه وعظـيم    ، فيه باركاًم باًطي حمداًأحمد اهللا تعالى 
منا علـى  الحمد هللا الذي كر، هدى شيء خلقه ثم الحمد هللا الذي أعطى كّل ،سلطانه

I����f�e�d�c�b�a�̀ :زيـز القائل في كتابه الع، كثير من خلقه �_

o�n�m�l�k�j�i�h�gH)1(
.  

والصالة والسوعلم الهدى، خير الورى على، ان األكمالنالم األتم، نـا  بيبِح
بي اُألالنَّ ،منانا ومعلِّوشفيعبهديه العقول والقلوب أنار يي الذم.  

  ،دـوبع

ها والحكم بما وأمرنا باتباع ،اس بالقسطليقوم النَّ اءه الغرشريعتَ اُهللا نزَلَأفقد 
  .اس بالعدلوالحكم بين النَّ، إال بإقامة شرع اهللاتستقيم حياة وال تستوي، إذ ال ، فيها

الحفاظ على النَّ ،رورات الخمسوكان من الض حيـث  ، ةفس البشـري نبـي  
ـ بـي  بعـد أن ، فس المعصومة بغير حقعقوبة من يعتدي على النَّ )�( اهللا ه ال ن أنَّ
قـال اهللا   .فس بغير حققتل النَّ مِظَلخطورة وع ،فس المؤمنة إال بالخطأون قتل النَّيك
)� :(IA�����B����C����D����E����F����G���I�H����J����K���L���M����N��

�P�O���Q���R���S�����T���U����V���Y�X�W���Z���[����\����]����̂����
�a�̀ �_���b���d�c��e���f����g��i�h��k�j�
�l�m���p�o�n���q���t�s�r��u���v����w���x��
�y���z���{���a�̀ �_�~�}�|bH)2(.  

قـال ، ارالقاتل العمد بالغضب والعذاب والخلود في النَّتعالى د اهللا وقد توع  
  

                                                             

 .)70(آية ، اإلسراءسورة  )1(

 .)92(آية ، سورة النِّساء )2(
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P�k�j�i�h�g�f�e�d�c :)�(اهللا 
r�q�p�o�n�m�lO)1(.  

فس مـن  لـنَّ رمة االعتداء على امن ح كثيرة في أحاديثَ) ح( بير النَّحذَّو
وإزهاق روحها غير حق.  

األجالء ق علماؤنا وكذلك تطرة إلى عقوبـات  على اختالف مذاهبهم الفقهي
  .فسفس بالقتل بجميع أنواعه أو على ما دون النَّاالعتداء على النَّ

على ااستندوا و ،نوا األحكاموبيإذا  ،الكفيلة بقيام حياة آمنـة عادلـة   الئللد
  .وأصبحت لهم منهاج حياة اتبعها المسلمون

وأعظم  األخطاء،منه  صدرت، حسوداً، خطاء، عجوالً قَلخُ ،واإلنسان بطبعه
بـدايات  لو تتبعنـا  و .هو القتل بغير حق، ها عقوبةًوأشد وأكثرها إثماً هذه األخطاء

 قال ،ألخيه )؛(دم آحيث بدأت بقتل ابن ، ة لوجدنا فيها جريمة القتللق البشريخَ
I»�º�¹�̧ :)�( اُهللا �¶�µ�́ �³�²H)2(.�  

ـ إوقد استفحل القتل في بالد المسلمين حتى ، وهكذا إلى وقتنا الحاضر ه ال نَّ
ِل القاتُل عرفُيلتَقَ م ،عرفُوال ي قُ المقتول فيمكما أخبر النَّ .لتعـن أبـي    )ح( بي

نيا، حتَّـى  والذي نفسي بيده، ال تذهب الد"): ح(اهللا  قال رسوُل: قال )>( هريرة
كيف يكون  :فيم قَتََل، وال المقتوُل فيم قُتَل، فقيل يأتي على النَّاس يوم ال يدري القاتُل

  .)3("الهرج، القاتُل والمقتُوُل في النَّارِ: ذلك؟ قال

                                                             

 .)93(آية ، سورة النِّساء )1(

 .)30(آية ، المائدةسورة  )2(

صـلى اهللا عليـه   (رسول اهللا بنقل العدل عن العدل إلى حيح المختصر لمسند الصا= صحيح مسلم  )3(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : مسلم بن الحجاج، القشيري، النّيسابوري، أبو الحسن، حقَّقه، )وسلم

 4/2231(ت، .ط، د.بيروت، د –التُّراث العربي(. 
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، في جـرائم القتـل   عاًتجد تنو ،يطان وإضالله البن آدمب غواية الشَّبوبس
، داًمتعم، مباشراً فيكون قتالً، مع وغير ذلكلحسد والطَّكا ،يدفعه لذلك أسباب أخرى

ما يكون إزهاقاًورب فها وأخـرى صـنَّ  ، ما بالخطأوح ليس عن طريق القصد وإنَّللر
  .ب في موت المسلم بغير حقسبما بالتَّوإنَّ ،صد أو الخطأالفقهاء ليست بالقَ

راسة عن عقوبة القتل بالتَّفكانت هذه الداسة مقارنـة بـين الفقـه    در، بسب
  .ةالغربي الضفَّةافذ في والقانون النَّ

األجالء وقد ذكر الفقهاء القتل بالتَّحوادث حاالت  بعضفـي كتـبهم   بسب، 
ورع رأي الشَّ، واجتهدوا لبيان نوا عقوبتها على اختالف مذاهبهموبيب عقوبة المتسب

ر فيهاوالمقص.  

مظاهر الحياة فـي  م مع تقد ر القتل وأساليبهت صورثُكَ ،وفي وقتنا الحاضر
  .، لتجد أروقة المحاكم تكتظُّ بقضايا القتل بالتَّسببنواحيهاجميع 

، بسـب لقتـل بالتَّ ل معاصرة صورٍعن  ،راسةجزءاً من هذه الد وقد أفردتُ
وقانوناً ة وعقوبتها فقهاًوبيان تفصيالتها وأحكامها الفقهي.  
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همي�ةُ 
َ
  راسةا-
  أ

ب سـب وأشـكاله المتعلقـة بالتَّ   ،فس بغير حـق دراسة أساليب االعتداء على النَّ. 1
رع وبيان حكم الشَّ، ر الحياةعها بتطور الحاالت وتنوة مع تطووخاص ،باالعتداء

  .فيها

2 .ع وبيان آراء الفقهاء في تكييفهم لجريمة القتل بالتَّتتببسب، وبيان الر ح اجأي الـر
  .باتهلمالبساته ومسب الختالف اآلراء فيه تبعاً والحجة، ليلة الدلقو تبعاً

كالقتل العمد وشبه  ،االهتمام الكافيومنحه  ،ب وإفراده بالبحثسبإظهار القتل بالتَّ. 3
 ؛رهـا م الحيـاة وتطو مع تقـد ، النتشاره بكثرة في وقتنا الحاضر ،العمد والخطأ
  :منها ،وذلك ألسباب

الًأو_ ترهيب الم؛ب بالقتلتسب العقوبة إنَّ ألنما وعت للقاتل العمد وشـبه العمـد   ض
  .وذلك بتحديد آلة القتل

كـان  أسواء  ،بتسببل المبزيادة الحيطة والحذر من ق ،المةاألخذ بأسباب الس _ثانياً
غير ذلك مة أجهة حكومي.  

  .ق في المحاكمطبوتُحكم بها ي ها قانوناًوسنِّ، بسبتقنين عقوبة القتل بالتَّ _ثالثاً

راسة 
 ا-
ُ

هداف
َ
  أ

، للقتل العمد وشبه العمـد  واختالف الفقهاء في تكييفهم الفقهي، بيان أنواع القتل. 1
  .قتل غالباًا يوهي مم، وذلك من حيث األداة التي يتم فيها القتل

2 .القتل بالتَّ بيان أنعن القتل العمد والقتل الخطأ خطورة يقلُّ ب السب ،لم  حتى وإن
سـواء  ، بسبوح بالتَّفهناك أسباب أخرى تزهق الر، قتل غالباًر اآللة التي تَتتوفَّ

ـ  ،باإلهمال مأ ،غير قاصد مأ كان قاصداًأ دابير الالزمـة لسـالمة   وعدم أخذ التَّ
  .اآلخرين



5 

 

  .ب في الفقه اإلسالميسبالتَّببيان حاالت القتل . 3

4 .وركر بعض الذالتَّبقتل الالمعاصرة والحديثة في  صبسب.  

وعـدم   ،ةفس البشـري روف المالئمة واآلمنة للحفاظ على سالمة الـنَّ إيجاد الظُّ. 5
  .إزهاقها بغير حقّ

 ريعة صـالحةٌ أحكام الشَّ وإثبات أن، ب في الفقه والقانونسببيان عقوبة القتل بالتَّ. 6
ـ   ها قادرةٌوأنَّ، نزمان ومكا لكلِّ ـ  على معالجة قضـايا األم اُهللا ثَرِة إلـى أن ي 

األرض ومن يهالَع.  

راسة 
  ُحدوُد ا-

، والمـالكي ، الحنفي، ة األربعةالمذاهب الفقهي راءآ راسةفي هذه الد تناولتُ
  .باإلضافة إلى آراء الفقهاء المعاصرين في بعض المسائل ،والحنبلي، افعيوالشَّ

لسـنة  ) 16(رقم  قانون العقوبات األردني فقد تناولتُ، في الجانب القانونيو
  .ةالغربي الضفَّةافذ في النَّ )م1960(

ابقة راساُت ا�س� 
  ا-

في شبكة المعلومات العالميـة  والبحث ، بعض كتب الفقهعلى العي بعد اطِّ
 موضـوع بشـكلٍ  هذا التناولوا  الفقهاء قد أن وجدتُ، بسبالقتل بالتَّ، عن "االنترنت"
جمٍلم من حيث المعنى والحاالت ختصرٍوم.  

أمفلم أجد سوى دراسـتين عـن القتـل بالتَّ    ،راسات المعاصرةا الد بسـب ،
إحداهما كانت عن السواألخرى عن القتـل بالتَّ ، باتها في جناية القتلة وإثببي ب سـب

راستين في بعض الفـروع واختلفـت   الد التقت دراستي مع دوق. وحاالته وتطبيقاته
 الضـفَّة افـذ فـي   بذكر القانون النَّ، زت دراستي عنهماوتمي ،معها في فروع أخرى

ةالغربي.  
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وسأذكر أسماء الدامن وبيان فصولهراستي:  

رسالة ، )ة مقارنةصيليأدراسة ت( :ب في الفقه اإلسالميسبالقتل بالتَّ :الدراسة األولى
 ،م2011 عـام  ،جامعة اليرموك ،البة روال أحمد شامخ القرعانإعداد الطَّ رماجستي

إشراف الدا القضاةكتور زكري.  

  : رسالتها في ثالثة فصولكتبت 

ـ   ،بسبتعريف القتل بالتَّتضمن  :مهيديالفصل التَّ ونظريـة السـ  ببي ريعة ة فـي الشَّ
ةاإلسالمي.  

التَّتناول جانب  :لالفصل األوة للقتل بالتَّطبيقات الفقهيبسب.  

  .بسبطبيقات المعاصرة للقتل بالتَّالتَّتحدث عن  :انيالفصل الثَّ

احيـة  ب من النَّسبالقتل بالتَّراسة الباحثة اكتفت بد أن :بين الدراستين وجه االختالف
بـين   ارنة مامقرسالتي دراسة كانت بينما . ولم تذكر رأي القانون في ذلك ،ةالفقهي

  .ةالغربي الضفَّةافذ في الفقه والقانون النَّ

 اإلسـالمي  دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي :ة في جناية القتلببيالس :الدراسة الثَّانية
تقديم جالب حنان، وقانون العقوبات الجزائري، ـ إشراف الد الم عبـد  كتور عبد الس

  .باتنة جامعة الحاج لخضر، القادر

  : رسالتها في ثالثة فصولالباحثة كتبت 

  .معنى القتل وأنواعه وعقوبتهتضمن : مهيديالفصل التَّ

تناول  :لالفصل األوتكييف عالقة السالمجني عليه فـي  ة بين فعل الجاني ووفاة ببي
وبيان عقوبة القتـل حسـب القـانون     ،العمد وشبه العمد والخطأ ،جميع أنواع القتل

الجزائري.  

ووسـائل  ، ة في القتل العمد وتقـديرها ببيفي إثبات عالقة الستحدث : انيالفصل الثَّ
ةاإلثبات العام.  
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ع فـي  ة بشكل موسببينت الباحثة في دراستها السبي :نراستيبين الد وجه االختالف
رأي قـانون  كـرت  وذ، ةببينت وسائل إثبات السوبي ،والقتل بشكل عام،  القتل العمد

العقوبات الجزائري.  

ـ سـب حاالت القتل بالتَّبينما بحثتُ في دراستي  وبعـض الحـاالت    ،اًب فقهي
  .ةة الغربيافذ في الضفَّورأي القانون النَّ، المعاصرة

  منهُج ا¢َحث

ن لمنهجـي لباإلضـافة  ، راسـة المـنهج الوصـفي   هذه الد في كتابة اتبعتُ
االستقرائي وفق الخطوات اآلتية ،واالستنباطي:  

1 .زو اآلياتع وذكر رقم اآلية، ة إلى سورها الكريمةالقرآني.  

حـديث فـي    والحكم على كلِّ، ةريفة من مصادرها األصليالشَّتخريج األحاديث  .2
غير الصنحيحي ،ومسلم البخاري.  

3 .تها الشَّمع أدلَّكتبهم المعتمدة  فيراء الفقهاء آع تتبوترجيح ، ةدراسة األدلَّو، ةرعي
الرليلأي الذي يؤيده الد.  

  .المراجع والمصادربوثيق تَّال. 4

غـة  اللُّمعاجم جوع إلى بالروذلك ، الغامضةصطلحات والمبيان معاني المفردات . 5
وكتب الفقه، ةالعربي.  

ـ  وأحابة ف بالصعرلم ُأو ،من الفقهاءغير المشهورين عريف باألعالم التَّ. 6 ة األئم
  .)( األربعة

7 .جوع إلى مصادر القانونالر ،م1960(لسنة  قانون العقوبات األردني(.  

  .لها وصيات التي توصلتُتائج والتَّالنَّأهم ل فيها سجتُكتابة خاتمة . 8

ـ بويالنَّواألحاديث  ،الكريمةة لآليات القرآنيعمل فهارس . 9 لمصـادر  لو، ريفةة الشَّ
  .اسالة ومباحثهوموضوعات الر ،والمراجع
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ـ�ة    ثـا¢َحُخط

ص، وثالثِة فُصوٍل، وخاتمةٍ    .اشتمل هذا ا¢حث � ُ�لخ�

والقتل ،معنى العقوبة: لالفصل األو  

أنواعهاو ،لعقوبة في الفقهمعنى ا :لالمبحث األو  

واصطالحاً ،لغةً :تعريف العقوبة: لالمطلب األو  

  قوبةأنواع الع: انيالمطلب الثَّ

  معنى القتل، وحكمه: انيالمبحث الثَّ

  :وفيه مطلبان

واصطالحاً معنى القتل لغةً: لالمطلب األو  

  حكم القتل: انيالمطلب الثَّ

  قبول توبة القاتل: لثاالمطلب الثَّ

  أنواع القتل: الثالمبحث الثَّ

لأركان القت: ابعالمبحث الر  

  ببـسل بالتَّـالقت: انيالفصل الثَّ

  :الثة مباحثفيه ثو

معنى القتل بالتَّ: لالمبحث األووالفرق بينه وبين المباشـرة  ،بسب 
  :مطالب خمسةوفيه 
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معنى القتل بالتَّ: لالمطلب األوبسب  

  ببأنواع الس: انيالمطلب الثَّ

  بسبالفرق بين المباشرة والتَّ: الثالمطلب الثَّ

ابعالمطلب الر :حاالت اشتراك المالمباشر ب معتسب  

  ن أو أكثراجتماع سببي: المطلب الخامس

  بسبحكم القتل بالتَّ: انيالمبحث الثَّ

  :وفيه ثالثة مطالب

لالمطلب األو :ةالعقوبات األصلي  

  ةالعقوبات البدلي: انيالمطلب الثَّ

  ةبعيالعقوبات التَّ: الثالمطلب الثَّ

  الفقه وعقوبتهاب في سبحاالت القتل بالتَّ: الثالمبحث الثَّ

  :وفيه سبعة مطالب

حفر البئر: لالمطلب األو  

  ورشهادة الز: انيالمطلب الثَّ

  حكم الحاكم بالقتل على مظلوم: الثالمطلب الثَّ

اإلكراه: ابعالمطلب الر  

  حريضالتَّ: المطلب الخامس

ادسالمطلب الس :حرالس  



10 

 

ابعالمطلب الس :مالقتل بالس  

  بصور معاصرة للقتل بالتَّسب: الثالفصل الثَّ

  :تمهيد وثالثة مباحثوفيه 

  تَّمهيـــدال

األخطاء الطِّ: لالمبحث األوةبي  

  :مطالب سبعةوفيه 

مفهوم األخطاء الطِّ: لالمطلب األوةبي  

  ةبيأنواع األخطاء الطِّ: انيالمطلب الثَّ

  ةبيأسباب األخطاء الطِّ: الثالمطلب الثَّ

ابعالمطلب الر :السة بين خطأ الطَّببيرربيب والض  

  بيبة الطَّإثبات مسؤولي: المطلب الخامس

صور الخطأ الطِّ: ادسالمطلب السبي  

  :ة فروعوفيه ستَّ

شخيصالخطأ في التَّ: لالفرع األو  

  الخطأ في وصف العالج: انيالفرع الثَّ

  الخطأ في الجراحة: الثالفرع الثَّ

ابعالفرع الر :يادلةأخطاء الص  

  وليدأخطاء التَّ: الفرع الخامس
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خديرأخطاء التَّ: ادسالفرع الس  

ابعالمطلب الس :مان في األخطاء الطِّالضةبي  

  اإلجهاض: انيالمبحث الثَّ

  :ة مطالبوفيه ستَّ

معنى اإلجهاض: لالمطلب األو  

  أنواع اإلجهاض: انيالمطلب الثَّ

  لمستعملة في اإلجهاضرق االطُّ: الثالمطلب الثَّ

ابعالمطلب الر :وبعده وح فيهحكم إجهاض الجنين قبل نفخ الر  

  حكم الجناية على الجنين: المطلب الخامس

بغير عذر حكم إجهاض المرأة جنينها عمداً: ادسالمطلب الس  

  يرحوادث الس: الثالمبحث الثَّ

  :وفيه سبعة مطالب

لالمطلب األو :يرمعنى حوادث الس  

  يرأسباب حوادث الس: انيالمطلب الثَّ

  يرأنواع حوادث الس: الثالمطلب الثَّ

ابعالمطلب الر :مسؤولية السيرائق والماشي في حوادث الس  

  يراتج عن حوادث السبيان نوع القتل النَّ: المطلب الخامس

ادسالمطلب الس :ضمان المباشر والمبتسب  
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عقوبة: ابعالمطلب الس المتسبيرب في حوادث الس  

  وصياتتائج والتَّتتضمن النَّ: الخاتمة •

 قائمة المصادر والمراجع •

• يمةالكر ةفهرس اآليات القرآني 

 ريفةة الشَّبويفهرس األحاديث النَّ •

 فهرس األعالم •

 فهرس المحتويات •

 .الملخَّص باإلنجليزية •

* * * * *  

* * * 
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  ة، والقتلمعنى العقوب: األول الفصل

  :وفيه أربعة مباحث

  وأنواعها ،معنى العقوبة في الفقه: األول المبحث

  وحكمه ،معنى القتل: الثَّانيالمبحث 

  أنواع القتل: الثَّالثالمبحث 

  أركان القتل: الرابعالمبحث 
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  وأنواعها ،معنى العقوبة في الفقه: األول المبحث

  :وفيه مطلبان

  اصطالحاًو قوبة لغةًالعتعريف : األول المطلب

  أنواع العقوبة: الثَّانيالمطلب 

  

  اصطالحاًو العقوبة لغةًتعريف : األول المطلب

   :العقوبة لغةً -

قَاسم مصدر للفعل عأصالن صحيحان، أحدهما  )والعين والقاف والباء(، ب
علـى ارتفـاع وشـدة     على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره، واألصل اآلخر يدلُّ يدلُّ
العقبى لك في : وأعقبه بطاعته أي جازاه، والعقبى جزاء األمر، وقالوا .)1(عوبةوص

تكون آخرا  ألنَّهاما سميت عقوبة ها لغة بني أسد، وإنَّإنَّ: وقيل، )2(أي العاقبة، الخير
  ، واالسم العقوبـة، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً، الذَّنبوثاني 

   

                                                             

عبد السـالم  : حقَّقه، الرازي، أبو الحسين، القزويني، أحمد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللُّغة معجم )1(
 ).4/77( ،م1979/هـ1399، دار الفكر، محمد هارون

مـن   مجموعـة : حقَّقه، الفيض أبو ،الزبيديمحمد بن عبد الرزاق الحسيني،  بنمحمد  ،العروس تاج )2(
محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن  ،لسان العرب، )3/398( ،ت.ط، د.، ددار الهداية، المحقِّقين

القاموس ، )613-1/611( ،ـه1414 - 3ط ،بيروت - ضل، دار صادرأبو الف، منظور األنصاري
 ،م1988/هـ1408، سورية –دمشق ، دار الفكر، الدكتور سعدي أبو حبيب ،الفقهي لغةً واصطالحاً

، محمد عوض مرعـب : حقَّقه، محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور ،اللُّغة تهذيب، )254( ص
بن عمرو بـن   الخليل بن أحمد ،العين، )1/181(، م2001، 1ط، بيروت، يدار إحياء التُّراث العرب

دار ومكتبـة  ، السـامرائي  وإبراهيم، مهدي المخزومي. د: حقَّقه ،أبو عبد الرحمن، الفراهيدي، تميم
 ).1/180(، الهالل
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  .)1(أخذه به: عقاباًبة وبذنبه معاقوعاقبه 

P����̧ :)�( اهللا قال :وفي القرآن الكريم �¶�µ�́ �³�²

¿�¾�½�¼�»�º�¹O)2( ،اهللا وقــال )�(: P�Ü�Û�ß�Þ�Ý
íì�ëê�éèç�æ�å�ä�ã�â�á�àð�ï�îO)3( ،

  .)4(ومعناها أصبتموهم في القتال بالعقوبة حتى غنمتم

صـب فـي معنـى    تمتقاربة  للعقوبة، وجدت أنها اللُّغوية بعد ذكر المعاني
لفعل وترتبت على ما سبقها من فعل، أو ما كان آخـر   ما كانت جزاء: وهي، واحد

  .بما فعل مجازاة الرجل سوءاً: هووالتَّعريف المختار  .األمرين

  :اصطالحاًالعقوبة  -

 جمأو القطع أو الـر بالضرب  جزاء، بأنَّها *عرفها ابن عابدين: الحنفية عند
  .)5(القتل أو

                                                             

، س الفقهـي القامو، )613-1/611(، ، ابن منظورلسان العرب، )3/398( ،الزبيدي ،تاج العروس )1(
، )1/180(، الفراهيـدي  ،العـين ، )1/181(، األزهري ،تهذيب اللُّغة، )254(ص ، سعدي أبو حبيب

  .)4/78(القزويني،  ،مقاييس اللُّغة معجم
 .)126(آية ، سورة النحل )2(

  ).11(، آية سورة الممتحنة )3(
  دار: الناشـر ، العزيـز عابـدين  محمد أمين بـن عمـر بـن عبـد      ،ررد المحتار على الدر المختا )4(

 ).1/181(، األزهري ،اللُّغة تهذيب، )4/3(، م1992/هـ1412، 2ط ،بيروت - الفكر
اإلمـام العالمـة،   ، مشقيحيم الدد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرمحم، ابن عابدين *

المرفس ،المالنَّ، الفقيه، ثحدالذَّ، حويونشأ بها  ،ولد سنة ثمان وتسعين ومائة وألف بدمشق، بيهالنَّ، كي
وقرأ القرآن على اإلمام سعيد الحموي ،ة في عصره، والمرجع عند اخـتالف اآلراء وهو إمام الحنفي .

المختار، ومنحة الخالق على البحـر   المحتار على الدر هيرة ردصانيف، ومنها حاشيته الشَّصاحب التَّ
حلية البشـر فـي تـاريخ    . ة اثنتين وخمسين ومائتين وألف، عن أربع وخمسين سنةتوفي سن، الرائق

ق عليـه  قه وعلَّحقَّ، الدمشقي، الميداني، اق بن حسن بن إبراهيم البيطارزعبد الر، الث عشرالقرن الثَّ
 .)1230(ص ، م1993/هـ1413، 2ط، دار صادر، بيروت، محمد بهجة البيطار: حفيده

)5( المختارا رد رابن عابدين ،لمحتار على الد ،)ـة ، )4/3ة الكويتيوزارة األوقـاف   ،الموسوعة الفقهي
30/269(، )ـه1427-1404 من: (1ط، الكويت –ة والشئون اإلسالمي.( 
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فلم أقف علـى تعريـف العقوبـة    : الحنابلةو الشَّافعيةو المالكيةما فقهاء أ
عندهم، إال عند حديثهم عن الحدود والقصاص، أنها جزاء علـى الجنايـات التـي    

وجاء في المغني، من  .)1(، إذا سرق قطع فيهالذَّخيرةيرتكبها اإلنسان، كما جاء في 
فعل مماًحريوجب عقوبة، مم ،حا هو مم عليهم فـي ديـنهم، كالزنـا، والقـذف،     ر

2(ه عليهوالقتل، فعليه إقامة حد(.  

وفرما يلحق اإلنسان إن كـان  : بين العقوبة والعقاب فقالوا العلماء ق بعض
ف عبد القادر وعر .)3(يقال له العقوبة، وإن كان في اآلخرة يقال له العقاب الدنيافي 

  .)4(ر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارعالجزاء المقر: عودة العقوبة بأنها

هي الجزاء الـذي يقـرره الشَّـرع    : والتَّعريف المختار للعقوبة اصطالحاً
  .للمجازاة على عصيان أمر الشَّرع

هي الجزاء الـذي يقـرره القـانون ويوقعـه     : وتعريف العقوبة في القانون
  .)5(ت مسؤوليته عن الجريمةالقاضي باسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثب

  

  

  
                                                             

: حقَّقه، سأبو العبا، الشَّهير بالقرافي، المالكي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الدين شهاب ،الذَّخيرة )1(
، م1994، 1ط، بيـروت  - اإلسـالمي  بدار الغـر ، محمد بـو خبـزة  ، أعراب سعيد، محمد حجي

)12/197.( 

)2( د بن قدامة ،المغنيين عبد اهللا بن أحمد بن محمـ 1388، ط.د، مكتبة القاهرة، موفق الد ، م1968/هـ
)9/82.( 

 ).30/269( ،الموسوعة الفقهية الكويتية )3(

، دار الكاتب العربي، بيروت، عبد القادر عودة ،الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي لتَّشريعا )4(
 ).1/609(، ت.د، ط.د

، ط.د، عمـان ، مكتبة دار الثَّقافـة والنَّشـر  ، عياد الحلبي، محمد علي السالم، شرح قانون العقوبات )5(
 .)435(ص ، م1997
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  أنواع العقوبة: الثَّانيالمطلب 

للعقوبات كثيرةً أنواعاً ذكر الفقهاء، عتبـارات مختلفـة،   موها بحسب اوقس
  :تيحو اآلعلى النَّ

ـ : تقسيم العقوبة بحسب الجرائم الموجبة لهـا، وهـي   _أوالً الحصـاص،  دود، والق
  .)1(والديات التَّعزيرو

 عقوبة: العبد، وقسموها إلى اهللا تعالى وحقّ قها بحقّيم العقوبة باعتبار تعلّتقس _ثانياً
للجماعـة   العبـد، وفيـه حـقّ    تعالى كالحدود، وعقوبة تتعلق بحقّ اهللا تتعلق بحقّ
عنـد  اهللا فيـه غالـب    كالقـذف، وحـقّ   ن معاًيتتعلق بالحقَّ ، وعقوبة)2(كالقصاص

  .)4(يه غالبحق العبد ف الجمهوروعند  ،)3(الحنفية

رة قدفتقسم إلى عقوبات م ،تقسيم العقوبة من حيث سلطة القاضي في تقديرها _ثالثاً
تمتنع الزيادة فيها أو النقصان وعقوبات غير م5(رةقد(.  

وهي التي تقـع علـى جسـم     :ةعقوبة بدني ،هاحلّتقسيم العقوبة من حيث م _رابعاً
دلْاإلنسان كالقتل والج، وهي التي تقع علـى نفـس اإلنسـان دون    :ةوعقوبة نفسي 

 الشَّـخص وهي التي تصيب مال : ةوعقوبة مالي، التَّهديدو التَّوبيخصح، والجسد، كالنُّ
  .)6(كالدية، والغرامة، والمصادرة

                                                             

عبد  ،عوةأصول الد ،)1/632(، عبد القادر عودة ،ئي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيالتَّشريع الجنا )1(
 .)284( ص، م2001/هـ1421، 9ط، مؤسسة الرسالة، الكريم زيدان

)2( المختار رد رابن عابدين ،المحتار على الد ،)4/52(. 

دار الكتـب  ، أبو بكر، الكاساني، ن مسعود بن أحمدعالء الدين ب، بدائع الصنائع في ترتيب الشَّرائع )3(
 .)7/56(، م1986/هـ1406، 2ط، العلمية

 ،1ط، بيـروت  –دار الفكـر  ، عميرة، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي، يرةقليوبي وعم حاشيتا )4(
 ).4/96(، م1995/هـ1415

)5( 2ط، للنَّشـر والتَّوزيـع   ةدار العاصم، زيد أبو، بكر بن عبد اهللا، مالحدود والتَّعزيرات عند ابن القي، 
دار الفكر العربـي،  ، محمد أبو زهرة ،جريمة والعقوبة في الفقه اإلسالميال، )22(ص ، ـه1415

 ).331(ت، ص .ط، د.د

)6( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة ،التَّشريع الجنائي ،)1/631.( 
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  :أربعة أقسامإلى ابطة القائمة بينها تقسم العقوبة من حيث الر _خامساً

، صاص للقتـل للجريمة، كالق رة أصالًروهي العقوبات المق: األصليةالعقوبات  -1"
جموالر ،والجلد للزةرقنا، والقطع للس.  

ة إذا امتنع تطبيق عقوبة أصلي محّل وهي العقوبات التي تحّل: البدليةالعقوبات  -2
إذا  التَّعزيـر رئ القصاص، وية إذا دالد: ، ومثالهالسبب شرعي األصليةالعقوبة 

دالقصاص أو رئ الحد.  

ة، وإنما تعتبـر  ة قبل أن تكون بدليهي عقوبات أصلي البدليةوالعقوبات 
ة فـي  ية عقوبة أصـلي منها إذا امتنع تطبيق العقوبة األشد، فالد لما هو أشد بدالً

  .للقصاص بالنِّسبةولكنها تعتبر عقوبة بديلة  ،شبه العمدالقتل الخطأ و

مـن   حكم به بـدالً ولكن ي ،ة في جرائم التعازيرأصلي عقوبةٌ التَّعزيرو
القصاص أو الحد أو القصاص لسببٍ إذا امتنع الحد 1(شرعي(.  

كم بالعقوبـة  على الح صيب الجاني بناءوهي العقوبات التي تُ: التَّبعيةالعقوبات  -3
رمـان القاتـل مـن    ح: ، ومثالهـا التَّبعيةللحكم بالعقوبة  ودون حاجة، األصلية

فيه  على الحكم على القاتل بعقوبة القتل، وال يشترطُ بيترتّ رمانالميراث، فالح
صدور بالحرمان كمٍح.  

 بالعقوبة على الحكمِ الجاني بناء التي تصيب وهي العقوباتُ: التَّكميليةالعقوبات  -4
  .)2("التَّكميليةبشرط أن يحكم بالعقوبة  األصلية

كليهما مترتبة على  في أن التَّبعيةالعقوبات تتفق مع  التَّكميليةوالعقوبات 
ة العقوبةَ حكم أصلي، ولكنهما يختلفان في أنتقع دون حاجـة إلصـدار    التَّبعي

                                                             

وأثرهـا   الشُّبهات، )1/632(، عبد القادر عودة، اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيالجنائي  التَّشريع )1(
مطبعـة  ، منصور محمد منصور الحفناوي، في العقوبة الجنائية في الفقه اإلسالمي مقارناً بالقـانون 

 .)142( ص، م1986/هـ1406 ،1ط، انةاألم
 ).1/633(، عبد القادر عودة، ون الوضعيالجنائي اإلسالمي مقارناً بالقان التَّشريع )2(
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ة ا العقوباتُحكم خاص بها، أمالتَّكميلي  كـم بهـا، ومثـل    فتستوجب صـدور ح
طلق سـراحه،  في رقبته بعد قطعها حتى ي السارقتعليق يد : التَّكميليةالعقوبات 

تعليقَ فإن على القطع ولكنه ال يجوز إال إذا حكـم بـه القاضـي،     اليد مترتب
القاضي في حكمـه علـى إلـزام     التي ينص التَّغريبأو النَّفي عقوبات  وأيضا

  .)1(هذه التَّغريبعقوبة  األصليةالجاني بجانب عقوبته 

  ):م1960(لسنة ) 16(م العقوبة في القانون األردني رقم يتقس

يقوم تقسيم العقوبة في القانون على درجة جسامة العقوبة حيث تتفاوت فـي  
كمـا  . شدتها من العقوبات الجنائية إلى العقوبات الجنحية، ثم إلى العقوبات التَّكديرية

  .من قانون العقوبات األردني) 14(جاء في المادة 

  :العقوبات الجنائية هي

  .اإلعدام -1

  .الشَّاقَّة األشغال -2

  .االعتقال المؤبد -3

  .األشغال الشَّاقَّة المؤقَّتة -4

  .االعتقال المؤقَّت -5

  :على العقوبات الجنحية وهي) 15(ونصت المادة   

  .الحبس -1

  .الغرامة -2

                                                             

وأثرهـا   الشُّبهات ،)1/633(، عبد القادر عودة، الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي التَّشريع )1(
ــانون   ــاً بالق ــالمي مقارن ــه اإلس ــي الفق ــة ف ــة الجنائي ــي العقوب ــاوي، ف ــور الحفن   ،منص

 .)142( ص
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  .الربط بكفالة -3

  :على العقوبات التَّكديرية وهي) 16(ونصت المادة   

1- الحبس التَّكديري.  

  .)1(الغرامة -2

                                                             

 ).454(، محمد علي السالم، ص خاصشرح قانون العقوبات القسم ال )1(
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  وحكمه ،القتلمعنى : الثَّانيالمبحث 

  :ثالثة مطالبوفيه 

  اصطالحاًو ،لغةمعنى القتل : األول المطلب

  كم القتلح: الثَّانيالمطلب 

  بول توبة القاتلقَ: الثَّالثالمطلب 

  

 اصطالحاًو ،معنى القتل لغة: األول المطلب

  .)1(جر أو سم أوعلّةو حب أرضبِ هماتََأ :أي ،لهتَقَ :القتل لغةً

  :اصطالحاًالقتل 

  .)2(بفعل شخص الروحإزهاق : الحنفيةعند 

  .)4(الروحإزهاق : أي، )3(هو الموت: المالكيةعند 

  .)5(للروحق هزهو الفعل الم: الشَّافعيةعند 

                                                             

 .)30/229(، الزبيدي، من جواهر القاموس تاج العروس )1(

)2( قائق وحاشية الشِّلْبِيبن محجن، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الد ين ، عثمان بن عليفخر الـد ،
 ).6/97(، ـه1313 ،1ط ،بوالق، القاهرة -المطبعة الكبرى األميرية 

، د ت، ط د، دار الفكـر ، بن أحمد بن عرفـة الدسـوقي   محمد، حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير )3(
)4/238.( 

أحمد بن محمد الخلوتي، ، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشَّرح الصغير )4(
 .)4/332(، ت د، ط د، دار المعارف، أبو العباس، الصاوي

 ).4/96(، القليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة )5(
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 الـروح وهو مفارقـة   ،النَّفسلزهوق  هو فعل ما يكون سبباً: الحنابلةعند 
  .)1(لبدنا

هـو  : نُجمل قـولَهم أن القتـل  ت الفقهاء للقتل، في تعريفا النَّظرمن خالل 
، ولكن قـد  النَّفسأو  للروح زهقاًيكون م ال القوَلألن  ؛وبذلك أخرجوا القول ،الفعل

معـين،   بقتـل إنسـان   يقع القتل، بالقول إضافة إلى الفعل، كأن يأمر أحدهم اآلخر
فيسمبب قتل قاتالًبال ى اآلمرالتَّسبأيضـاً -، وأخرجـوا  ضاف إلى الفعل القوُل، في- 

  .النَّظربالعين أو  القتَل

غيـر مـانع، وذلـك     -الحنفيةباستثناء -الفقهاء  تعريفَ أن -أيضاً- جدنو
وحزهق بقولهم فعل ما يالرما يكون الفعل من إنسان، فرب، ن حيوان، ما يكون مورب
كأن يفترسه أسد فاعـل، وهـو   ه بفعـلِ أو تلدغه أفعى فيموت فيكون موتُ أو نمر 

  .الحيوان

، "القـول "مع مالحظة إضـافة قيـد    الحنفيةللقتل ما ذكره  التَّعريفاتأولى ف
  .أو فعالً بسبب شخص قوالً الروح هو إزهاقُ: للقتل المختار عريفُفيكون التّ

  :تعريف القتل في القانون

وأنواعه وخاصة  ت األردني القتل، بل تناول أحكامهلم يعرف قانون العقوبا
  .القتل بقصد

؛ وعليه، نجد أن )2(فالقتل هو اعتداء على حياة إنسان بفعل يؤدي إلى وفاته
  .تعريف القانون ال يختلف عن تعريف الشَّرع للقتل

  

                                                             

دار ، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع )1(
 ).5/504(، ت.ط، د.، دالكتب العلمية

 .)10(ص ، محمد علي السالم، القسم الخاص شرح قانون العقوبات )2(
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  كم القتلح: الثَّانيالمطلب 

بع ، ومن الس)1()�(راك باهللا بعد اإلش المحرماتمن أعظم  ،بغير حقّ القتُل
نياستحق بفعلها العذاب في اآلخرة، والعقاب في الموبقات، التي يالد.  

نةفي الكتاب و القتل بغير حقّ وقد ثبت تحريمةوإجماع  الساألم.  

  :)2(من الكتاب دلَّةاأل

ــا _أوالً P���̄ :)�( اهللا لق �®�¬�«�ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢

�º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²�±�°�¾�½�¼�»

¿���À����Á���Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â

Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎO)3(. علـى تحـريم قتـل     دليٌل هذه اآليةُو
  .بغير حقّ النَّفس

P�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j :)�( اهللا لاق _ثانياً
x�wO)4(.  ت اآلية على النهي عن قتل األبناء خشية الفقـر دلّوقد، وأن 

 .للصوابمخالف هم قتلَ

                                                             

، ط د، بيـروت  –دار المعرفـة  ، السرخسـي ، شمس األئمة، بن أحمد بن أبي سهل محمد، سوطالمب )1(
 ).27/84(، م1993/هـ1414

، محمد بن أحمد بن محمد علـيش ، منح الجليل شرح مختصر خليل، )27/84( ،السرخسي، المبسوط )2(
الحاوي الكبير في فقـه  ، )9/3( ،م1989/هـ1409، ط.د، بيروت –دار الفكر ، أبو عبد اهللا المالكي

د بن حبيب ،مذهب اإلمام الشَّافعيد بن محمبن محم علي ،البصري ،الماوردي ،أبو الحسن، البغدادي ،
، 1ط ،لبنـان  - دار الكتب العلميـة، بيـروت  ، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: حقَّقه

 ).8/259(، مةابن قدا، المغني، )12/6( ،م1999/هـ1419
 .)151(آية ، سورة األنعام )3(

 .)31( آية، سورة اإلسراء )4(
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P�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d :)�( اهللا لاقــ _ثالثـاً 
{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qO)1(.  اآليـة  ت دلَّوقد

 .، وعلى وجوب القصاص من القاتل المعتديعلى تحريم القتل بغير حقّ

P�i�h�g�f�e�d�c :)�( اهللا لقـا  _رابعاً
r�q�p�o�n�m�l�k�jO)2(. ّت اآليـة علـى   دل

العذاب العظيم وغضب اهللا على مبغير حقّ النَّفسيعتدي على  ن.  

P������G�F�E�D�C�B�A�K�J�I�H :)�( اهللا لقـا  _خامساً

WVUTSRQPONML

c�ba`_^�]�\�[�Z�Y�X��d

i�h�g�f�eO)3(.� �

ألن  ؛ما جعله كذلكم، وإنّقتل نفس واحدة كتخريب العالَ )�( اُهللاجعل 
الواحد يقوم ينعاء إلى مقام الجماعة في الدة لكل من اسـتعان  وفي اإلعان ،الد

به، فإن التعاون فالذي يقتُل ،بين الناس ظاهر  لهـذه   يكـون قاطعـاً   الواحـد
  .)4(المنفعة

  :)5(النَّبوية السنةمن  دلَّةاأل

 لم، يشهدسامرئ م دم حلُّال ي": )�( اهللا رسوُل قاَل: قال )>( عن عبد اهللا _أوالً
ـ  النَّفس: ، إال بإحدى ثالثاهللا ي رسوُلنّإال اهللا وَأ ال إله نَأ   الثَيـب ، والنَّفسب

                                                             

 .)33( آية، سورة اإلسراء )1(

 .)93(آية ، سورة النِّساء )2(

 .)32(آية ، المائدةسورة  )3(

 ).27/86(، السرخسي ،المبسوط )4(

، الحاوي الكبيـر ، )9/5(، عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، )27/86(، السرخسي، المبسوط )5(
12/7(، الماوردي( ،ابن قدامة، المغني ،)8/261.( 
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  .)1("للجماعة التَّارك الدينوالمارق من ، الزاني

 النـاس  قاتـلَ ُأ نَأ مرتُُأ": قال) �(عن رسول اهللا ، )>(ريرة عن أبي ه _ثانياً
لـوا ذلـك،   عه، فإذا فَبِ تُْئما جِي، وبِؤمنوا بِإال اهللا، وي ال إله نهدوا َأشْى يحتَّ
عصنِّموا مي دهم إال بِلُمواَهم، وَأماءقّحها، و2("سابهم على اهللاح(.  

ـ كم وَأدماء فإن... ": قال) �( النَّبي، أن )>( عن أبي بكر _ثالثاً قـال -كم والَم 
د موَأحموَأ -سبه قالحعكُراضم، عليكم حرام، كحرمة يوم كُكم هذا، في شهرِم

  رسـولُ  صـدقَ : يقـولُ محمـد   وكـان  ،"بكم الغاِئنْد ماهال ليبلغ الشَّهذا، َأ
  .)3(نتيرم) تغْبلَّ ْله الََأ(، قال ذلك )�(اهللا 

ـ ناجتَ": قال) �(اهللا  أن رسوَل )>(عن أبي هريرة  _رابعاً بوا السبع وبقـات الم ،
يا رسوَل: يلق ؟ قالاهللا، وما هالشّ: نالتـي   الـنَّفس حر، وقتل رك باهللا، والس

حرإال بالحقّ اُهللا موأكل مال اليتيم وأكل الر ،حف، وقـذف  با، والتّولّي يوم الز
الم4("ؤمناتحصنات الغافالت الم(.  

على  أهون الدنيالزواُل ": قال )�( النَّبيأن  )>( عن عبد اهللا بن عمرو _خامساً
  .)5("لمسم ٍلجر من قتِل اِهللا

                                                             

صـلى اهللا  (لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا  ا= صحيح البخاري  متفق عليه، )1(
محمد زهير بن ، حقَّقه، اهللا أبو عبد، الجعفي، البخاري، محمد بن إسماعيل، وسننه وأيامه )عليه وسلم

ـ 1422، 1ط، دار طوق النَّجاة، ناصر النَّاصر ، واللَّفـظ  )3/1302(، صـحيح مسـلم  ، )9/5(، ـه
للبخاري. 

 .، واللَّفظ لمسلم)3/1/52(، صحيح مسلم، )1/14(، صحيح البخاري متفق عليه، )2(

)3( صحيح البخاري ،)1/33.( 

 .فظ لمسلم، واللَّ)8/175(، صحيح البخاري، )1/92(، صحيح مسلممتفق عليه،  )4(

حقَّقه وعلَّـق  ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، التِّرمذي، أبو عيسى، سنن التِّرمذي )5(
مطبعة مصـطفى البـابي   ، وإبراهيم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكر: عليه

صحيح وضعيف سـنن  ، نيصححه األلبا: حكمه، )4/16( ،م1975/هـ1395، 2ط، مصر –الحلبي 
ة، التِّرمذيمركز نور اإلسالم، االسكندري ،ين األلبانيد ناصر الد3/395(ت، .ط، د.د، محم.(  
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ال تُقتُل نفس ظُلما، إال كان ": )�( اهللا رسوُل قاَل: قال )>(اهللا  عن عبد _اًسادس
  .)1("ن القتلس نم َله كان أومها، ألنَّفٌل من دكاألول  آدم على ابنِ

 نَأ": ظـم؟ قـالَ  عَأ الذَّنب ياهللا، َأ يا رسوَل قلتُ(: قال )>( عن عبد اهللا :سـابعاً 
 يأكـلَ  نَأ دك خشيةَلَو تقتَل نَأ": ؟ قاليَأ مثُ ،قلتُ "قكلَوهو خَ اًند ِهللا تجعَل

ملتُق "كع، َأ": ؟ قاَلثم أيتُ ن2(")جارك ليلةَزاني ح(.  

  :اإلجماع

، ، اإلجماع على تحريم القتل بغيـر حـقّ  )4(**، وابن قدامة)3(*النَّووينقل 
والقتل المحلماًهو القتل ظُ مر ،عداً،م دواناًوع.  

  ول توبة القاتلبقَ: الثَّالثالمطلب 

  :نبول توبة القاتل على رأيي، في قَ)�( اختلف الصحابةُ

                                                             

 .، واللَّفظ لمسلم)9/103(، صحيح البخاري، )3/1303(، صحيح مسلممتفق عليه،  )1(

 .لبخاري، واللَّفظ ل)1/90(، صحيح مسلم، )8/8(، البخاريمتفق عليه، صحيح  )2(

* د بن جمعـة ، النَّوويالشَّـيخ اإلمـام   ، يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محم
االعالمة مين أبو زكريصاحب كتاب المجموع شرح المهذب، ، حيي الدوم سـنة إحـدى   لد في المحر

طبقـات   .ين وسـتمائة ابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعوتوفي في الر ،وثالثين وستمائة بنوى
عبـد  ، محمود محمد الطناحي: حققَّه، تقي الدين السبكيتاج الدين عبد الوهاب بن  ،ة الكبرىافعيالشَّ

 ).396-8/395(، هـ1413، 2ط، هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، الفتاح محمد الحلو
تكملة المجموع  ،دار الفكر، أبو زكريا، نَّوويحيي الدين يحيى بن شرف الم، المجموع شرح المهذب )3(

 ).18/346(، ت.ط، د.، دالمطيعي، شرح المهذب

، ق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجمـاعيلي موفَّ، ابن قدامة **
الحيالص ،مشقيالدد، الحنبليسنة إحدى وأربعين وخمـس مائـة،    ولد، "المغني"صاحب ، ، أبو محم

تـوفي سـنة سـتمائة    ، وأذكياء العـالم ، من بحور العلم وكان بحراً، ورحل في طلب العلم إلى بغداد
 ،أبو عبد اهللا، شمس الدين، هبيبن عثمان بن قَايماز الذَّ، محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء. نوعشري

 .)16/149( ،م2006/هـ1427، ط، القاهرة - دار الحديث

)4( ابن قدامة، المغني ،)8/259.( 
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لاألو_ ذهب جمهور الصإلـى : ن تابعهم من أهل العلم من أئمة المـذاهب حابة وم 
  .)1(قبول توبة القاتل

إلى  )�( ن عمرعباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد اهللا ب ذهب ابن _الثَّـاني 
  .)2(العمد ول توبة القاتلبعدم قَ

  :اآلتية دلَّةاألاستدل القائلون بقبول توبة القاتل ب

P�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r :)�(ل اهللا اق _الًوًأ

§�¦�¥�¤�£�O)3(. نت اآليةُبي أن الذَّنب الذي ال يهو الشـرك   غفر
 ،غفر شاء ب داخلة تحت مشيئته سبحانه، إنما دونه من الذنو ن، وَأ)�(باهللا 
وإن شاء نْب، ومنها، ذَذَّعشَ ب القتل، فإنبِقَ اء لـم يشـأ    ل توبة القاتـل، وإن

4(بهذَّع(.  

P��¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t :)�( ل اُهللااق _ثانياً
ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£O)5(.  

ذنب القتل مهما عظُـم فهـو مـن    اهللا يغفر الذُّنوب جميعاً، وأن  :وجه الداللة  
  .الذُّنوب التي تُغفر بإذن اهللا

                                                             

 التَّـاج ، )6/529(، ابـن عابـدين  ، المحتار على الدر المختار رد، )27/84(، لسرخسيا، المبسوط )1(
دار الكتـب  ، أبو عبد اهللالمواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف، ، واإلكليل لمختصر خليل

، )18/346(، المطيعـي ، تكملة المجموع شرح المهذب، )8/289(، م1994/هـ1416، 1ط، العلمية
تفسير القرآن العظيم، )8/260( ،ابن قدامة ،المغني ،أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،

  ).2/334(، ـه1419، 1ط ، بيروت - دار الكتب العلمية، محمد حسين شمس الدين: حقَّقه
 .)18/346(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب ،)27/84(سي، ، السرخالمبسوط )2(

  .)48( آية، سورة النِّساء )3(
 ).8/260(، ، ابن قدامةالمغني )4(

 .)53(آية ، سورة الزمر )5(
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P��M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A :)�( ل اُهللااق _ثالثاً

W�V�U�T�S�R�Q�P�O�NO)1( ،اهللا إلى قوِل )� :(P��c�b

d�O ،وبما َأالتَّ نمن الكفر وبة تصح، 2(من القتل أولى فألن تصح(.  

ـ  _رابعاً ـ  ،)3(P�u�t�vO :)�( ل اُهللااق P�x�w :)�( اُهللا لاوق

|�{�z�yO)4(. اُهللا لاوق )�(: P��b�a�̀ �_�̂

e�d�c����i�h�g�fO)5(.  

، لن ينقص من أجر المـؤمن علـى   )�( اَهللا على أن هذه اآليات تدّل
عمل الصالحات وأنه سراًجازيه به خييبالتَّ ، فإذا أذنب العبدي بالقتل، فهـل  عد

يضيع عدي أعمالَبالتّ تُلحبط القإيمانه ويه الحة؟ فذنب القتل ال يحـبط مـا   الص
 ّلكُ) �(جازي اهللا ي أن د، وال بصالحٍ تقدم من إيمانه وال ما اكتسب من عمٍل

ـ  قاتـل ن تمام توبة المؤمن على إيمانه، لكن م عض نفسـه علـى أوليـاء    ر
  .)6(المقتول

: قال )�( اهللا أن نبي، )>( يعن أبي سعيد الخُدر ،الشَّريفالحديث في  _خامساً
فَسَأَل عـن َأعلـمِ َأهـِل    ، ساًفْن نَيعسوتَ عةًست َلتَقَان قَبلكُم، رجٌل كَان فيمن كَ"

، فهْل له مـن  ساًفْن نَسعيوتَ عةًستِإنَّه قَتََل : اَألرضِ فَدلَّ على راهبٍ، فَأتاه فَقَال
دلَّ علـى  فَ، فَكَمل به مائةً، ثُم سَأَل عن َأعلَمِ َأهِل اَألرضِ ال، فَقَتَلَه: توبة؟ فَقَال

نَعم، ومن يحـوُل  : ماَئةَ نَفْسٍ، فَهْل لَه من تَوبة؟ فَقَال َلتَقَِإنَّه : رجٍل عالمٍ، فَقَال
ها ُأنَاساً يعبدون اَهللا فَاعبـد  بينَه وبين التَّوبة؟ انْطَلقْ ِإلى َأرضِ كَذَا وكَذَا، فَِإن بِ

                                                             

 ).68(آية  ،سورة الفرقان )1(

 .)18/346(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب )2(

  .)35(آية  ،سورة محمد )3(
 .)7( آية، سورة الزلزلة )4(

 .)94(آية  ،سورة األنبياء )5(

)6( المختار رد رابن عابدين، المحتار على الد ،)المـواق ، واإلكليل لمختصـر خليـل  التَّاج ، )6/529 ،
 ).8/260(، ابن قدامة، المغني، )18/346(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، )8/289(
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اَهللا معهم، والَ تَرجِع ِإلى َأرضك، فَِإنَّها َأرض سوء، فَانْطَلَقَ حتَّـى ِإذَا نَصـفَ   
ـ  ةُالئكَمو ة،محالر ةُكَالِئم يهف تْمصتَاخْالطَّريقَ َأتَاه الموتُ، فَ فَقَالَـتْ  ،ابِذَالع 

 يعمْل لَم ِإنَّه :العذَابِ مالِئكةُ وقَالَتْ اِهللا، ِإلى بِقَلبِه مقْبِالً تاِئباً جاء :الرحمة كَةُمالِئ

 بـين  مـا  قيسـوا  :فَقَـال  بينَهم، فَجعلُوه آدمي، صورة في ملَك فَأتَاهم قَطُّ، خيراً

 الَّتـي  اَألرضِ ِإلَى َأدنَى فَوجدوه فَقَاسوه لَه، فَهو دنَىَأ كَاَن َأيتهِما فَِإلى اَألرضينِ،

،ادَأر تْهضالِئكَةُ فَقَبم ةمحةُ قَاَل ،"الرفَقَاَل :قَتَاد نسالْح رلَنَا، ذُك ا َأنَّهلَم تُ َأتَاهوالْم 

  .)1("بِصدرِه نََأى

ـ في ُأ ة، ولم يكن واقعاًالسابق ممِاُألب قٌتعلّم األمر نعلى َأ يدلُّ ،وجه الداللة ةم 
وشرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يـأت فـي    .أي شرع من قبلنا ،)�(محمد 

شرعنا ما يبطل ذلك، فالقاتل الذي كان في شرع مكان قبلنا غفر له لما تاب  ن
ثم تـاب،   قتل نفساًن م أن ،وفي شريعتنا .، مع أنه قتل مائة نفس)�(إلى اهللا 
كان هو نفس ، )�(محمد  عليه، فهذا الذي هو مقرر في شريعة) �(تاب اهللا 
شَر في شريعة ذلك الرجل الذي قتل مائة نفس، فَالذي قررع ن كان قبلنا هـو  م
  .)2(هما لم يرد في شرعنا ما ينقضه ويردنفسه شرعنا 

ـ  بِن الكبيرة، قُم ى قبول توبة القاتل، فإذا تاب اإلنسانعل دلَّف ه مـن  لـت توبتُ
الكبائر مه3(دت أو كثرتما تعد(.  

  :اآلتية دلَّةاألعلى عدم قبول توبة القاتل بالفريق الثَّاني استدل 

ــ _أوالً ��P�j�i�h�g�f�e�d�c :)�(ل اهللا اق
�r�q�p�o�n�m�l�kO)4( .قا ـ  ل ابـن 5( اسعب( :

أتاه، رجالً  ، أن)5( بن عباسعن ا. "ل، ولم ينسخها شيءزوهي من آخر ما نَ"

                                                             

 ).8/260( ،ابن قدامة، المغني، )4/2118(، صحيح مسلم )1(

 .)18/349(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب )2(

 .)42/7( ،ت.د، ط.د، المنصوري، آل مندوه، أبو األشبال حسن الزهيري، شرح صحيح مسلم )3(

 .)93(آية ، سورة النِّساء )4(
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ـ رجـالً   قتلرجالً  أرأيت: فقال ؟ قـال داًمتعم: P���j�i�h�g
�r�q�p�o�n�m�l�kOلقد أنزلت في آخر مـا  : ، قال

، وما نزل وحي بعد رسول اهللا )�( نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول اهللا
ى له بالتوبة، نَّوَأ: ، ثم اهتدى؟ قالوآمن وعمل صالحاً تاب أرأيت إن: ، قال)�(

 يوم يجيء عمداً،تمرجالً  رجل قتل: همُأ هثكلتْ": يقول) �(رسول اهللا  وقد سمعتُ
قاتله بيمينه أو بِ آخذاً القيامةهرأسه بيمين ساره، وآخذاًي َأ أو بشماله، تشخبوه داج

اآلية لفظ الخبر،  لفظو ،)1("لني؟تَقَ ك فيمعبد ْلس بيا ر: يقوُل في قبِل العرش، دماً
  .)2(قاًد يكون إال صال) �(اهللا  خبرألن  واألخبار ال يدخلها نسخ، وال تغيير؛

 )�(سمعت أبا سعيد الخُدري، وأبا هريـرة  : حدثنا أبو الحكم البجلي، قال _ثانياً
 مِماء واألرض اشتركوا في دالس لو أن أهَل": قال) �(ن عن رسول اهللا ايذكر

هم اُهللا ؤمنٍم3("ارفي النَّ ألكب(.  

 علـى  هونَأ الدنيا لزواُل": قال) �( النَّبي ، أن)>(عن عبد اهللا بن عمرو  _ثالثاً
رجٍل ن قتِلاهللا م م4("لمس(.  

  :دلَّةاألمناقشة  •

رد جمهور على ابنِ ،حابة القائلين بقبول توبة القاتلالص اس وابنِعب مـر ع 

��Pf�e�d�c :)�(اهللا  في استداللهم بقول )�( وأبي هريرة
� �

                                                             

شـعيب األرنـؤوط   : حقَّقه، أبو عبد اهللا، يبانيالشِّ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، المسند )1(
 .صحيح: حكمه، )4/44(، م2001/هـ1421، 1ط، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون

ابن  ،المغني، )18/345(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب ،)27/84(، السرخسي، المبسوط )2(
 .)8/259(، قدامة

، صحيح وضعيف سنن التِّرمذي، صححه األلباني: حكمه، )3/69(، بشار عواد: حقَّقه، سنن التِّرمذي )3(
تكملة المجموع  ،)3/398(، ت.ط، د.دمحمد ناصر الدين األلباني، مركز نور اإلسالم، االسكندرية، 

 )18/346(، المطيعي، شرح المهذَّب

 ).18/345(، طيعيالم، تكملة المجموع شرح المهذَّب ،)25(، ص بق تخريجهس )4(
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��r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gO)1(.  

القاتل المتعمد المعتـدي،  على عدم توبة  في النار محموٌل ودوالخل العذاب إن _أوالً
أو على أن هو ما يستحقه من العقاب على جريمتـه بحـق أخيـه     هذا العذاب

َأ اُهللا المسلم، إن شاءن جازيه ويي2()�(اهللا  عاقبه، وله العفو إذا شاء(.  

تقبل  ال ،نعم :غيير، قالواسخ والتّالنّ ما نزل وال تقبُل ن آخرها موعلى قوله أنَّ _ثانياً
وهو كافر ثم أسـلم، ال  رجالً  خصيص، فلو قتلأويل والتَّالتَّ ها تقبلولكنَّ ،سخالنّ

  .)3(وال في اآلخرة الدنيايعاقب ال في 

ول توبـة  ببقَ أي القائلإلى الر ة، أميُلالسابق دلَّةاألفي  ظرالنَّمن خالل 
التي استدَل دلَّةاألة القاتل، لقو بها جمهور الصـ حابة، وم ن األئمـة،  ن تابعهم م
P��w�v�u�t :)�(اهللا قال  ،ى مع سعة رحمة اهللا بعبادهوهذا يتمشَّ

ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xO)4(. 
P�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r :)�( هللاال اوقــ

§�¦�¥�¤�£�O)5(.  

عتبـر  ه ي، إال أنَّالمعصومة بغير حقّ النَّفسب قتل نْم ذَظَفي ع شك وال
¡�¢�£����P :)�( اهللا تعالى إن شاء، فيشمله قول من الذنوب التي يغفرها اُهللا

¥�¤O)6(. َما َأبِفة اإلساللم يخرج من ملَّ القاتَل نعاصياً سلماًم، يعتبر م 
توبتَ َلبِقَ إن شاء اُهللا ذنباًمه وإن بهعذَّ شاء ،الذين، ه المؤمنينوقد وعد اهللا عباد  
  

                                                             

 .)93(آية ، سورة النِّساء )1(

)2( المختار رد رعابدين، ابن ، المحتار على الد)6/529(. 

)3( ابن قدامة ،المغني ،)8/260(. 

 .)53(آية ، سورة الزمر )4(

  .)48( آية، سورة النِّساء )5(
 .)53(آية ، سورة الزمر )6(
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يعملون الصالحات ،والتَّ بالمغفرةوالعفوِ وبة ،اهللا قال ، تابوا وأصلحوا إن)�(: 
P�m�l�k�j�i�h�g�f�eO)1(، اهللا لاوق )�(: P��}�|

d�c�b�a�̀ �_�~�f�e�gO�)2(.  

                                                             

 .)82(آية ، طهسورة  )1(

 .)25(آية ، لشُّورىسورة ا )2(
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 أنواع القتل: الثَّالثالمبحث 

فـي   ثالثـة مـذاهب   علىتبين أن الفقهاء من خالل دراستي ألنواع القتل، 
ن جعله ثالثـة  ، ومنهم مالحنفيةتقسيمات القتل، فمنهم من جعله خمسة أقسام، وهم 

وأبدأ في بيان . يةالمالكوهم  ،نن جعله قسميوالحنابلة، ومنهم م الشَّافعيةوهم  ،أقسام
  .أنواع القتل

  القتل العمد _أوالً

فـي تفريـق   السـالح   د ضربه بسالح، أو ما أجري مجـرى ما تعم :عند الحنفية
د من الخشب والحجر والنار، والمثقل من خشب وزجاج، واإلبـرة  األجزاء، كالمحد

ياء، وال كفـارة  لاألو وموجب ذلك المأثم، والقود، إال أن يعفو. إذا أصابت في مقتل
  .)1(فيها معنى العبادةألن  فيه،

تسـبباً   أن يقصد القاتل، القتل مباشرة بضرب بمحـدد، أو مثقـل أو   :عند المالكية
أو غيرها، كمنع طعام أو شراب قاصداً به موتـه   بإحراق أو تغريق أو خنق، أو سم

ال يقتل غالبـاً، إن فعـل    فمات، أو قصد مجرد التعذيب، سواء بما يقتل غالباً أو بما
  .)2(القصاص عقوبته، وغضب ال على وجه التأديب ذلك لعداوة أو

يقصد قتل المقتول وال يقصد  تكون عنده نية القتل، وأن أن :الشَّافعية والحنابلةعند 
خشبة كبيـرة، أو   بشيء يزهق الروح كأن يضربه بحديدة، أو غيره، وأن يقتَل قتَل

ه يوف، فإنَّكاكين والستكون اآللة جارحة، مثل الس، أو يقتل مثله أن، أي حجر كبير
يجب فيه الق3(صاص(.  

  
                                                             

حقَّقه، وعلَّـق  ، الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي، اللُّباب في شرح الكتاب )1(
 ).142-3/141( ،ت.ط، د.، دلبنان –المكتبة العلمية، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد: حواشيه

بـن  امالك بن أنس بن مالـك  ، المدونة، )4/190(، شد الحفيدابن ر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )2(
 ).4/560(، م1994/هـ1415، 1.ط، دار الكتب العلمية ،األصبحي، عامر

شـرح زاد  ، )8/260(، ابـن قدامـة   ،المغني، )7/247(، الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )3(
 ).347/4( ،ت.د، ط.د ،بن محمد المختار الشَّنقيطيمحمد ، المستقنع
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  القتل شبه العمد _ثانياً

ـ ب بما ليس الضرب ديتعم أن ،أبي حنيفة عند مجـرى   الحٍ، وال مـا أجـري  ـس
الح، وقال أبو يوسفـالس* ومحمد** : ،عظيمـة إذا ضربه بحجرٍ عظيمٍ، أو خشبة 

والغالباً،  أن يتعمد ضربه بما ال يقتل: وشبه العمد. فهو عمد يق األجزاءفر.  

ومعلـى  )1(ن المأثم والكفارة، وال قود، وفيه ديةٌ مغلظةٌوجب ذلك على القولي 
  .)2(العاقلة

وع وهذا النَّ. شبه العمد وعمد الخطأ، وخطأ العمديسمونه : عند الشَّافعية والحنابلة
فيه مشابهة للخطأ من وجه، وفيه مشابهة للعمـد مـن    وبين العمد، فإن بين الخطأ

قال لهوجه، ولذلك ي :والحجر  ،خطأ العمد، كأن يرميه بحجر: قال لهعمد الخطأ، وي

                                                             

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنَيس بن سعد بن حبتَة، أبو يوسف، القاضي، صاحب أبي حنيفة، ولي  *
. المهدي، والهادي، والرشيد، وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب: القضاء لثالثة من الخلفاء

العلماء بهذا الزي، وذلك كلّه في خالفة الرشيد،  أول من خوطب بقاضي القضاة، وأول من غير لباس
وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب اإلمام أبي حنيفة، وأملى المسائل، ونشرها، وبـثَّ  
علم أبي حنيفة في أقطار األرض، ومن مصنَّفاته، كتاب األمالي، وكتاب الحدود، وكتاب الخراج، توفي 

، قاسم بن قُطلُوبغا السودوني، زين الدين، أبـو الفـداء،   تاج التَّراجم. نين ومائةببغداد سنة اثنتين وثما
  ).316(م، ص 1992/هـ1413، 1دمشق، ط –محمد خير رمضان يوسف، دار القلم : حقَّقه

أبو عبد اهللا محمد بن فرقد، الشّيباني، أصله من حرستا من دمشق، ولد سنة خمس وثالثين ومائة، ونشأ  **
وفة، وطلب الحديث، ولقي جماعة من أعالم األئمة، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقَّه على بالك

أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وصنَّف الكتب الكثيرة النَّادرة، منها الجامع الكبير والجـامع الصـغير   
علم أبي حنيفة، وكان من ونشر . وله في مصنَّفاته المسائل المشكلة خصوصاً المتعلِّقة بالعربية. وغيرها

وفيات . أفصح النَّاس، وكان إذا تكلَّم خُيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته، توفي سنة تسع وثمانين ومائة
، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، البرمكي، اإلربلي، شـمس الـدين، أبـو    األعيان

 ).185-4/184(م، 1900ط، .بيروت، د –ر إحسان عباس، دار صاد: العباس، حقَّقه

مائة من اإلبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ومثلها : هي والدية المغلَّظة )1(
درر ، ثالثون جذعة ومثلها حقة وأربعون خلفة في بطونهـا أوالًدهـا  : حقاق ومثلها جذعة وقال محمد

 ،إحياء الكتب العربية دار، خسرو بمال الشَّهير ،ن عليب محمد بن فرامرز، األحكام الحكام شرح غرر
 .)2/103(، ت.د، ط.د،  بعةالطَّ

)2( المختار رد رعابدين، ابن ، المحتار على الد)6/527(. 
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ال يقتل غالباً، وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل 
  .)1(، وموجبة الدية والكفَّارةمثله األغلب من ذلك الفعل أن ال يقتل به فعالً

 .القتل العمد، والقتـل الخطـأ  : نفي نوعي القتل ينحصر يرى المالكية، أن :المالكية
على َأ) �(مالك  واستدل اإلمامعمد وخطأ، وأنه ال يوجد قتـل  : نوعان القتَل ن
  :شبه عمد بـ

 ولـو كـان ثالـث    ،العمد والخطأ لم يذكر في كتابه العزيز إال )�( اَهللا نَأ _أوالً
  .)3(P���u�t�s�r�q�pO :)�( اهللا لقول ،)2(لذكره

  .)4(يقصده ال القتل أو يقصد نا َأه ال وساطة بين العمد والخطأ، فإمأنَّ _ثانياً

  :)5(القائلون بالقتل شبه العمد بـ الجمهور واستدلَّ

أال إن ديـةَ الخطـِأ   ": قال) �(اهللا  رسوَل ن، َأ)>(عن عبد اهللا بن عمرو  _أوالً
منها أربعون فـي بطـون   : اإلبلوط، والعصا، مائةٌ من شبه العمد ما كان بالس

  .)6("دهاأوال

                                                             

 .)262/ 8(، ابن قدامة، لمغنيا، )7/247(، الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )1(

 ).12/282(، القرافي، الذَّخيرة )2(

 .)38(آية ، سورة األنعام )3(

الشَّهير بـابن   ،القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد  )4(
 ).4/180( ،ط د، القاهرة –دار الحديث ، أبو الوليد، رشد الحفيد

، برهـان الـدين، أبـو الحسـن،     علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي )5(
، )4/443(ت، .ط، د.طالل يوسف، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، لبنـان، د : حقّقه، المرغيناني

8/260(، ابن قدامة، المغني.( 
، أبـو داود ، السجِستاني، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، سنن أبي داود )6(

، )4/185( ت،.ط، د.د ،بيـروت  -المكتبة العصرية، صـيدا  ، محيي الدين عبد الحميد محمد: حقَّقه
، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن بلوغ المرام في شرح أحاديث األحكامصححه ابن حبان، : حكمه

ـ  : حجر العسقالني، حقَّقه يـاض، السة، طماهر ياسين الفحل، دار القبس للنَّشر والتَّوزيع، الر1عودي ،
 ).445(م، ص 2014/هـ1435
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  .)1(اهربالظَّ يكون كمالح نلع عليها إال اهللا وَأيطَّ أن النِّيات ال _ثانياً

  القتل الخطأ: ثالثاً

وهـو  ، )5(والحنابلـة  )4(والشَّـافعية  )3(كيةوالمال )2(أال يقصد القتل عند الحنفية
  :نوعان

  . أن يرمي شخصاً يظنه صيداً فإذا هو آدمي: خطأ في القصد، وهو -1

  .آدمياًأن يرمي غرضاً فيصيب : خطأ في الفعل، وهو -2

  .)6(الكفارة، والدية على العاقلة، وال مأثم فيه: وموجب ذلك

نائم ينقلب على رجٍل فيقتلـه، فحكمـه حكـم    ما أجري مجرى الخطأ مثل ال :رابعاً
  .)7(الخطأ

 كحافر البئر، وواضع الحجر في غير ملكـه، وموجبـه إذا  : التَّسببالقتل ب :خامساً
8(الدية على العاقلة، وال كفارة فيه: تلف فيه آدمي(.  

                                                             

، دار الرملـي ، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، شهاب الدين، إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج )1(
 ).7/247(، م1984/هـ1404الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، 

)2( المختار رد رابن عابدين، المحتار على الد ،)6/527(. 

 ).4/242(، الدسوقي، لدسوقي على الشَّرح الكبيرحاشية ا )3(

 أبـو  ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعـي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير )4(
، 1ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض: حقَّقه، القاسم
 .)10/120(، م1997/هـ1417

دار ، الخرقـي أبـو القاسـم    ،عمر بن الحسين بن عبد اهللا، متن الخرقى على مذهب أحمد بن حنبل )5(
 .)123(ص ، م1993/هـ1413، ط.د، للتُّراث، الصحابة

)6( المختار رد رابن عابدين، المحتار على الد ،)علـى الشَّـرح الكبيـر    ، )6/527 سـوقيحاشية الد ،
سوقي4/242(، الد( ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبيـر ، افعـيالر، )مـتن  ، )10/120

 .)123(ص ، خرقيال، الخرقي على مذهب أحمد بن حنبل

 . )7/233(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )7(

 ).7/233(، المصدر نفسه )8(
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يالحظ ما سبق في الحديث عن أنواع القتل عند الفقهاء، أنهم اتفقوا علـى  م
القتل، كالقتل العمد، وموجبه القصـاص، والمـأثم، والقتـل الخطـأ،      بعض حاالت

القتـل  : واختلفوا في حاالت ثـالث  .وموجبه الكفارة، والدية، وال يتعلق به قصاص
مالـك   حيـث خـالف اإلمـام   ، شبه العمد، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب

)�( اع القتلمن أنو في القتل شبه العمد، ولم يعتبره نوعاً الجمهور.  

اعتمدوا في إثبات القتل العمد، والقتل شبه العمد،  الفقهاء ، أنويالحظ أيضاً
على توافر  حسياًو مادياً دليالًوالقتل الخطأ، على اآللة المستعملة في القتل باعتبارها 

، )�( ، وزاد اإلمام مالـك الروحا يزهق موالمحدد، والمثقل، م كالسالح، القصد
  .ال تقتل غالباً مأغالباً،  ا تقتلكانت اآللة ممأسواء  ا كان عدواناًإذ

  )م1960(لسنة ) 16(أنواع القتل في قانون العقوبات األردني رقم 

من قتل إنساناً قصداً، عوقب باألشغال الشَّاقَّة : على القتل القصد) 326(تنص المادة 
  .خمس عشرة سنة

  ).ويقال له القتل العمد(ام على القتل قصداً يعاقب باإلعد): 328(المادة 

  القتل غير المقصود

من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى المـوت  ): 330(المادة 
أو إعطاء مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتالً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً 

  .ة مدة ال تنقص عن خمس سنواتمما وقع عليه، عوقب الفاعل باألشغال الشَّاقَّ

نجد أن القانون ذكر نوعين من أنواع القتل، وهما القتل العمد والقتل الخطأ، 
ولم يذكر القتل بالتَّسبب، كنوع من أنواع القتل بشكل منفرد ولكن اعتبره من القتل 

.الخطأ
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  القتل )1(أركان: الرابعالمبحث 

 وسأتحدثُ، ، والقاتل، والقتيلالفعل: وهيأمور  القتل في ثالثة أركان تتمثُل
عاقـب  ي توافرت في الفعل جعلت منـه جريمـة   كن، وشروطه، التي إذار عن كلِّ

  .عليها

  القتل: األول الركن

الذي يوجـب العقوبـة، وفيـه     أي قصد الفعل ،المقصود بالقتل: وأبين فيه
  .اتلعرف بها قصد القالتي ي أتناول أنواع القتل، وأداة القتل

  .تسبباًالقتل مباشرة، والقتل  :عانالقتل نو

، وتفصـيل  )2(فعل يؤثر في الهالك ويحصـله  ويقصد بالمباشرة كّل :القتل مباشرة
  :ذلك

في تفريق األجزاء السالح  د ضربه بسالح، أو ما أجري مجرىما تعم :القتل العمد
كالمد من الخشب والحجر والنارحد.  

، وال مـا  وما لـيس بسـالح  غالباً  يقتلبما ال الضرب  تعمدأن ي: القتل شبه العمد
  .الحأجري مجرى الس

  :وهو الذي ال يقصد به القتل أو الضرب، والقتل الخطأ على ضـربين  :القتل الخطأ
  

  
                                                             

ة في قواطع األدلَّوده الوجود مع كونه داخالً في الماهية، ما يلزم من عدمه العدم ومن وج: الركن هو )1(
محمد حسن محمـد  : حقَّقه، أبو المظفّر، ، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزىاألصول

ة، بيروت، لبنان، حسن إسماعيل الشَّافعي1/101(، م1999/هـ1418، 1ط، دار الكتب العلمي(.  
 ،، المروزىة في األصولقواطع األدلَّم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود، ما يلز: الشَّرط هو

)2/175.( 

دار ، حسن علي الشَّـاذلي  ،الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون )2(
61(ص  ت،.د ،2ط، الكتاب الجامعي.( 
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  .)1(خطأ في القصد: خطأ في الفعل، وثانيهما: أحدهما

، فـي  عن أنواع القتل عنـد الفقهـاء األربعـة    التَّفصيلوقد سبق الحديث ب
  .في أنواع القتل الثَّالثالمبحث 

 ر بئـرٍ فْحكَ، )2(دي إلى الهالك بواسطةؤِّه بالفعل الذي يوهو أن يقصد :تسبباًالقتل 
، وكاإلكراه علـى القتـل،   لإلهالك قصداً اتخاذ كلب عقور على قارعة الطريق، أو

والقتـل  تلـة،  هـا قا ة يعـرف بأنَّ وتقديم الطعام المسموم، وكذلك لو طرح عليه حي
3(وكاإلمساك للقتل ،حربالس(.  

  :التَّسببحكم القتل ب

إحـداث الضـرر    المتسبب، إذا قصد التَّسبببالقتل ب القصاص يجب :عند الجمهور
  .)4(المتخذ السببوهلك المقصود المعين ب

يسـاوي القتـل   ال تسبيباً  القتَلألن  ب،بسبالقتل بالتَّ القصاص ال يجب :الحنفيةعند 
 القتـلَ ألن  مباشـرة،  ال يساوي القتَلتسبيباً  إن القتَل: يقول صاحب البدائع. مباشرة
  .)5(ال صورة، والقتل مباشرة قتل صورة ومعنى معنى قتُلتسبيباً 

                                                             

، )142-3/141(، الغنيمي، اللُّباب في شرح الكتاب، )2/175( ،، المروزىة في األصولقواطع األدلَّ )1(
زهير الشَّاويش، المكتب : حقَّقه ،النَّوويمحيي الدين يحيى بن شرف ، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين

ـ 1412، 3اإلسالمي، بيروت، دمشق، عمـان، ط   ،بـن قدامـة  ا، المغنـي ، )9/128( م،1991/هـ
)8/260/261.( 

 .)62( ص، الشَّاذلي، ايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانونالجن )2(

  المـالكي ، الكردي ،ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين، جامع األمهات )3(
، 2.ط، شـر والتَّوزيـع  اليمامة للطِّباعة والنَّ، أبو عبد الرحمن األخضر األخضري: حقَّقه، أبو عمرو

ابـن  ، المغني، )9/128(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )489( ص، م2000/هـ1421
 .)8/260/261( ،قدامة

، )9/129(، النَّـووي ، روضة الطَّالبين وعمدة المفتـين ، )490( ص، ابن الحاجب، جامع األمهات )4(
8/271( ،ابن قدامة، المغني.( 

 ).7/239(، ، الكاسانيالصنائع  في ترتيب الشَّرائعبدائع  )5(
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لـى  هم يقسـمونه إ نَّفإفي مذاهب الفقهاء األربعة في القتل،  النَّظرمن خالل 
ور، وهي القتل العمد، والقتل شبه العمـد، والقتـل   المشه التَّقسيمحسب  ثالثة أقسام

 القتـلَ  ه ال يعتبر القتل شبه العمـد، وأن نَّّإإذ ) �( الكالخطأ، وخالفهم اإلمام م
قصد القاتل وأداة  حديث عنفي ال) �(مالك  وانفرد اإلمام .وخطأ ،عمد: نوعان
ـ  مبلطمـة أ  مأكان بأداة أ سواء ،هو قتل عمد قتل عدواناً فاعتبر أي ،القتل  ،وكزةب

  .وأدت إلى وفاة المجني عليه

ذلك في استخدام أداة القتـل   القصد بالفعل، ويظهرالفقهاء اعتبروا  غالبيةو
د الح، والمثقل، والمحـد وما جرى مجرى الس كالسالح،غالباً،  العمد، وهي ما يقتل

يمة، القتـل بهمـا   الحجر العظيم، والخشبة العظ: دوالجارح، وقال أبو يوسف ومحم
اعتبـر الحجـر والخشـبة    الذي ، )�( يعتبر قتل عمد، وخالفوا بذلك أبا حنيفة

وايا إال اهللا وحده، فالـذي يظهـر قصـد    ه ال يعلم بالنَّألنَّ ؛شبه عمد العظيمتين قتالً
الجاني للقتل، هو استعماله لآللة فإن كانت مغالباً،  ا يقتلمفهو مللقتل، ويجـب   دتعم

فيـه   فهو شبه عمد، أو خطأ، وال يجبغالباً،  يقتل ا الم، وإن كانت ملقصاصفيه ا
القوالكفارةُ ، وتجب فيه الديةُصاص.  

  القتيل: الثَّاني الركن

ـ آدميـاً  أن يكـون  :ة شـروط وهـي  دفي القتيل ع الفقهاء اشترطَ اً، وحي ،
 ، وأنآدميـاً عليـه   يجنالم من شروط القصاص من القاتل، أن يكون، وومعصوماً

ـ  على قيد الحياة وقت ارتكاب جريمة القتل، فمن أطلق مقـذوفاً  يكون علـى   اًناري
  .)1(لحيوان اًتلفعتبر مكان ي وإن داًعم عتبر قاتالًفقتلة فإنه ال ي ان حيحيو

                                                             

)1( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)أركان جريمة القتل ، )2/13
عة ، عبد العزيز موسى، أبو السعود، حولية كلية الشَّريالعمد في الشَّريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية

 ).422(م، ص 1995/هـ1415، 12والقانون والدراسات اإلسالمية، العدد 
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 وأخرج ،ا على رجل فشق بطنهعدرجالً  على قيد الحياة، فلو أن أن يكونو
فالقاتـل   بالسيف عمداً، هآخر عنقَ رجٌل ، ثم ضربيخرج من حكم الحياةولم  أمعاءه

  .)1(داًمع العنقَ ضرب هو الذي

صمةُوالع، أن يكون المجني عليه معصوم م باإلسـالم، أو الجزيـة، أو   الد
األمان، فالحربي هدرم ،والمرتد هدر في حقّم قتُلالمسلم، وال ي  المسـلم  بـالحربي 

 نه دخل دار اإلسالم ليس لإلقامـة وليست مطلقة، وأل مؤقتةعصمته ألن  ؛المستأمن
، )2(بل لعارض حاجة، ثم يعود لوطنه األصلي فكانت في عصـمته شـبهة العـدم   

والعصـمةُ ، )3(لقيام العصمة وقت القتل وي عن أبي يوسف أنه يقتل به قصاصاًور 
، فالمسلم والذِّمي والمستأمن معصـوم  )4(م، أي في دار اإلسالبالدار :عند أبي حنيفة

الدم بسبب وجوده في دار اإلسالم، أما المسلم أو الحربـي فـي دار الحـرب فـال     
  .عصمة له وال عقاب على قاتله

 المكافأة بين القاتل والمقتول

من شروط القصاص أن يكون دم ين لمقتـول، فـي   الدم  كافئاًالقاتل مالـد 
عتبر فـي القصـاص، كالـذكورة واألنوثـة،     تُ ر ذلك من الصفات الوغي. والحرية

في التكافؤ  قهاءالفُ أقواَل عرضوسَأ. والمرض والصحة، والطول، والقصر، واللون
  .ة، والحريالدينبين القاتل والمقتول في 

                                                             

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري وفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )1(
، بن عابدينمنحة الخالق ال: وبالحاشية، الطوري، محمد بن حسين بن علي، تكملة البحر الرائق: آخره

8/336(، ت.د، 2ط، دار الكتاب اإلسالمي(، التَّشريع الجنائي  مقارناً بالقانون الوضـعي اإلسالمي ،
 ).2/13( ،عبد القادر عودة

ـ ا، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )7/236(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )2( ، وويلنَّ
، شمس الدين محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن  ، ي شرح مختصر خليلمواهب الجليل ف، )9/148(

، م1992/هـ1412، 3ط، دار الفكر، المعروف بالحطَّاب، أبو عبد اهللا، المالكي، ، الطَّرابلسيالرعيني
أبو الفرج، دار  ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الكبير على متن المقنع الشَّرح، )6/233(
 ).9/351(ت، .ط، د.د، لكتاب العربيا

 ).7/236(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )3(

)4( قائق وحاشية الشِّلْبِيالزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الد ،)6/103.( 
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الًأو_ اختلف الفقهاء هل يبالكافر، على رأيين قتل المسلم:  

ه الأنَّ: إلىالفقهاء  فذهب جمهور قتُلي واسـتثنى اإلمـام مالـك    )1(ربالكاف المسلم ،
خفية  جُلالر قتَلي نَأ: ، وقتل الغيلة)2(إذا قتله غيلة الذِّميب قتل المسلمي: هأنَّ) �(

  .)3(ألخذ ماله

  :)4(واستدلوا بـ

ــال  _أوالً �P�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m :)�( اُهللاقــ

wO)5(،  نهما يمنع من تساوي نفوسهما، وتكافؤ دمائهمابي التَّساويفكان نفي.  

هذا وإن كـان  ، ف)6(P�f�e�d�c�b�a�̀O :)�( ال اهللاق _ثانياً
خبره، وقد نرى بخالف م الخبر ال يجوز أن يكونألن  ،بلفظ الخبر فالمراد به النهي

 ط واليد، ونفي السبيل عنه يمنع من وجوب القصاصعلى المسلم بالتسلّ للكافر سبيالً
  .عليه

من الوحي إال  هل عندكم شيء: )>(قلت لعلي : قال )>( عن أبي جحيفة _ثالثاً
يعطيـه   ال والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إال فهماً": ما في كتاب اهللا؟ قال

                                                             

، جنهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـا   ، )4/180(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1(
ملي7/268(، الر.( 

 .)4/181( ،ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )2(

 .)6/233(، الحطَّاب ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )3(

، نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج   ، )4/180(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4(
ملي7/268(، الر( ،يرالحاوي الكب ،الماوردي، )عبـد  ، الكبير على مـتن المقنـع   الشَّرح، )12/12

 ).9/351(، بن قدامةالرحمن 
 ).20(، آية سورة الحشر )5(

 .)141(آية ، النِّساء سورة )6(
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العقـل،  ": وما في الصحيفة؟ قال: ، قلت"في القرآن، وما في هذه الصحيفةرجالً  اُهللا
  .)1("بكافر سلمقتل م يوفكاك األسير، وأن ال

انْطَلَقتُ أنا واألشْـتَر، إلـى   : عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال _رابعاً
 ـ لم يعهده إلى النَّ شيئاً )�(هل عهد إليك رسول اهللا : فقلنا، )�(علي ة؟ اس عام

كتابا مـن  : أحمد، وقال فأخرج كتاباً: قال: ال، إال ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال
المؤمنون تَكافُأ دماؤهم، وهم يد على مـن سـواهم، ويسـعى    "قرابِ سيفه، فإذا فيه 

بذمتهم أدناهم، أال ال يقْتَُل مؤمن بكافرٍ، وال ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى 
  .)2("ننفسه، ومن أحدثَ حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعي

  :)3(واستدلوابـ الذِّميب قتل المسلمه يأنَّ: إلى الحنفيةوذهب 

 :)�( اهللا قـول : ص مـن القاتـل وهـي   اعلى القص بعموم اآليات التي تدلُّ _أوالً
P¤�£�¢�¡���~O)4(، ــول P��|�{�z�y :)�( اهللا وق

`�_�~�}O)5(. اهللا وقــول )�(: P����r�q�p�o�n�m
{�z�y�x�w�v�u�t�sO)6(، ونفـس،   بين نفسٍ غير فصٍل من

 وقـول . صيص والتقييد فعليه الدليلعى التخاد نومظلوم، فم وقتيل، ومظلومٍ قتيٍلو
̈�©�P«�ª :)�( اهللا �§�¦�¥�¤O)7(،  ــق وتحقيـ

 الدينيةَ العداوةَألن  أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم، الذِّميمعنى الحياة فيقتل المسلم ب
                                                             

)1( صحيح البخاري ،)4/69.( 

الدين ، محمد ناصر صحيح وضعيف سنن أبي داود، صححه األلباني: حكمه) 4/180( سنن أبي داود )2(
 ).2(ت، ص .ط، د.األلباني، مكتبة نور اإلسالم، االسكندرية، د

تبيين الحقائق ، )8/336(، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )3(
قائق وحاشية الشِّلْبِيا، شرح كنز الد6/103(، لزيلعي( ،المبسوط ،  رخسـيالس)ئع بـدا ، )26/132

  ).7/237(، الكاساني، الصنائع  في ترتيب الشَّرائع
 .)45(آية ، سورة المائدة )4(

 .)178(آية ، سورة البقرة )5(

 .)33( آية، اإلسراءسورة  )6(

 .)179(آية ، البقرةسورة  )7(
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اجر حتى ال يستهين إلى الز عند الغضب، فكانت الحاجةُ تحمله على القتل خصوصاً
  .الذِّميالمسلم بقتل 

ُأتي برجل من المسلمين قتـل  ) �(اهللا  أن رسوَل حمن البيلمانيعن عبد الر _ثانياً
المسلم فضرب عنُقه، فقال رسـول اهللا  ) �(، فقدم رسول اهللا الذِّمةمن أهل  معاهداً

  .)1("ى من وفَّى بِذمتهأنا أول"): �(

سيدنا على  األمر استقر ،اهللا بن عمر لما قتل هرمزان بتهمة دم أبيه بيدع نأ _اًثالث
وكان يدافع في ذلـك   ،من عبد اهللا أن يقتص )>(فطلب منه علي  ،)>( عثمان

هرمـزان   وإنه اليوم، أقتلَ تل أبوه باألمس فأنا أستحي أنقُ هذا رجٌل: ، ثم قالأياماً
منهمـا علـى    فهذا اتفـاقٌ  ،ه أعفو عنه وأؤدي الديةأنا ولي ،من أهل األرض رجٌل

  .وجوب القصاص

قضى بالقصاص على مسلم بقتل ذمي، ثم رأى الولي بعـد   )>( اًعلي وأن _اًرابع
أخي، وقـد أعطـوني    قتلي إياه ال يرد إني رأيت أن: قال ؟ماذا صنعت :ذلك فقال
إنما أعطيناكم الدية وتبذلون : ")>(ال، فقال علي : فلعلهم خوفوك فقال: لالمال فقا

 مضمون الذِّمي دم والمعنى فيه أن". الجزية لتكون دماؤكم كدمائنا وأموالكم كأموالنا
  .)2(يلزمه القصاص به اًذمي بالقصاص حتى إذا كان القاتُل

  :القياس

ةُ قاسالحنفي يدم  رمةَحع الذِّملى حإ: ماله، وقالوا رمةن يد سلم تُالم قطـع 
  دمه كحرمة فحرمةُ، مال المسلم ماله كحرمة نت حرمةُا، فإذا كالذِّميإذا سرق من 

  

                                                             

، داود أبو، السجِستاني ،األزدي، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ،المراسيل )1(
مرسـل،  : حكمه، )207(ص ، هـ1408، 1ط، بيروت –مؤسسة الرسالة ، شعيب األرناؤوط: حقَّقه

 ،ارقطني، وإسناده الموصول واهص بلوغ المرامووصله الد ،358(، ابن حجر العسقالني.( 

، ودود الموصليعبد اهللا بن محمود بن م، االختيار لتعليل المختار، )26/133(، السرخسي، المبسوط )2(
، لم أقف على تخـريج  )5/27(، م1937/هـ1356، القاهرة –مطبعة الحلبي ، مجد الدين أبو الفضل

 .األثرين من كتب الحديث
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  .المال رمةمن ح م أعظمالد حرمةَ نإدم المسلم، بل و

  :بالمعقول

قبـول   عن مةالذِّتنفير ألهل  فيه الذِّميأن عدم القصاص من المسلم إذا قتل 
  .)1(وفيه من الفساد ما ال يخفى ،الذِّمةعقد 

  :دلَّةاألمناقشة  •

ـ ع ووال ذ ،بكـافرٍ  قتل مسلمال ي": الشَّريفعلى الحديث  الحنفيةُأجاب  د ه
 عادةً طلق ينصرف إلى الحربمتى ُأ الكافرألن  ،بالكافر الحربي رادالم أن، "بعهده

ال يقتل مـؤمن   :فيكون معنى الحديث، )2(بين الحديثين فيقاًفينصرف إليه تو رفاًوع
»�¬�®�P :)�(ومثل هذا في كتاب اهللا . وال ذو عهد في عهده بكافر حربي

º�¹�̧ �¶�µ�́ �³�²�±�°�̄O)3( ،ــد ــم وَأفق ر، خّ
والالئي يئسن من المحيض من نسائكم والالئي لـم يحضـن إن ارتبـتم    [: والتقدير

وال بذي عهـد   قتل بكافر حربيال ي المسلم ان تأويله أنولو ك. ]فعدتهن ثالثة أشهر
 أنعلى  فدلَّ. لحن )�(في حديث رسول اهللا  ، وحاشا أن يكونناًحفي عهده، لكان لَ

الذي منع  الكافر)�( أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي ال عهد 
  .)4(له

  

  

                                                             

 .)5/27(، بن مودود الموصليا، االختيار لتعليل المختار )1(

 .)5/27(، لمصدر نفسها )2(

 .)4(آية ، سورة الطالق )3(

، األنصـاري بي يحيى زكريا بن مسعود أجمال الدين علي بن  ،ين السنة والكتابفي الجمع ب اللُّباب )4(
دأ، الخزرجيد فضل عبد العزيز المراد: حقَّقه، بو محمدار القلم ، محم /ارة  الدسـوريا  – الشَّـامي – 

 ).2/718(، م1996/هـ1414، 2ط، بيروت - لبنان، دمشق
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  :حنفيةال أدلَّةعلى  الشَّافعيةأجاب 

عاهـد  كـافر مـن م   الكافر في الحديث محمول على العموم في كـلّ  لفظَ إن _أوالً
  .)1(وحربي

ـ فَ، )2(P�¤�£�¢�¡���~O :)�( اهللا الجواب عن قول _ثانياً ن م
ل :نوجهياألو :أن الحكم كْإلى بني إسرائيل وكانوا َأ فيها عائدين في  فاءفلـم  الـد ،

فيها  اآليةَ أن :الثَّانيو .ألكفاء، وال تكافؤ بين المسلم والكافريجز حكمهم على غير ا
الشَّريفت بالحديث عموم وخص.  

حياة لكم فال يجوز  اآلية تقوُل، ف)3(P��§�¦�¥�¤O :)�( اهللا وقول _ثالثاً
  .أن يفعل القصاص عليهم

بكـافر فهـو    لماًقتل مس )�( النَّبيبن البيلماني أن  الرحمنا حديث عبد وأم _رابعاً
، لـيس بصـحابي   البيلمـاني  ابـن ألن  هو حديث مرسل، حديث ضعيف، وأيضاً

 ألنَّهـا جة، ولو سلم االحتجاج به لما كان فيه دليل، ليست ح الشَّافعيةوالمراسيل عند 
  .في عين ال تجري على العمومقضية 

يقطع فـي مـال    لم، والمسالمال رمةمن ح أغلظُ النَّفس رمةَح إن: وقولهم
  :فالجواب عنه من وجهين؛ قتل بنفس الكافرر فكان أولى أن يالكاف

فجاز أن يسـتحق   ،العفو عنه ال يجوز )�(اهللا  حقُّالسرقة  في القطع أن :أحدهما
والقود من حقوق اآلدميين لجواز العفـو  ، في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم

  .مسلمعنه فلم يستحقه كافر على 

 ا جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن، ولم يقتل به، جاز أن يقطـع ه لمأنَّ :الثَّانيو
  .، وإن لم يعتد بهالذِّميفي مال 

                                                             

 ).12/13(، الماوردي، الحاوي الكبير )1(

 .)45(آية ، سورة المائدة )2(

 .)179(آية ، البقرةسورة  )3(
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ـ  ،الدينوقياسهم على الكافر فالمعنى فيه تساويهما في  ا قياسـهم علـى   وأم
ي المسـاواة بـين   المسلم فالمعنى فيه أنه حقن دمه بدينه، وبقياسهم على الكافر، يعن

  .)1(المسلم والكافر

 ا تتجافاه النفوس، فيمنع من القول به، والعملمالكافر مبوالقول بقتل المسلم 
  .)2(عليه

إذا قتل  الذِّميليس بشرط، أال ترى أن  الدينالمساواة في ": الحنفيةوأجاب 
ين مساواة بينهما في ، واليقتل به قصاصاً ثم أسلم القاتُل اًذميالد لكـن ،  القصـاص 

كان أولـى   ،وأشكر لنعمه )�(من كان أقبل بحق اهللا  فكّل ،امتحنوا الخلق بها محنةٌ
 )�(له في ارتكاب المحذور أقل، وهو بالوفـاء بعهـد اهللا    العذرألن  بهذه المحنة،

  .)3("في حقه أكمل فكانت جنايته أعظم )�(أولى، ونعم اهللا 

• الرأي اجحالر:  

 ؛وهو أال يقتص من المسلم للكافر، ل في هذه المسألة إلى رأي الجمهورأمي
¿������¾��P :)�(يقـول اهللا  ، بين المسلم والكـافر  التَّساويولعدم ، تهمأدلَّلقوة 

�À�����Å�Ä�Ã�ÂO)4(. ةُبه  ما استدَل وأنـ  أدلَّـة  الحنفي ـ ، ةعام ت وخص
حيحبالحديث الص ،ـ ، قتل مسلم بكافرال ي اسـتدالل بالقيـاس    بطـل كـلّ  ديث أفالح

  .لوالمعقو

 ،وال تتقبله العقـول ، منه وتشمئز فوسالنُّا تأباه مالمسلم بالكافر م قتَل إن مثُ
يفي عهد القاضي أبي يوسف لما قضى بقتل المسلم ب ،اريخذلك في التَّ ويظهرالذِّم ،

بن عمـرو مـن ولـد     علي حدثنا .نظموا بها شعراً الشُّعراء حتى أن، فضج الناس

                                                             

 ).15-/12/14(، الماوردي، الحاوي الكبير )1(

 ).1/15(، الماوردي، الحاوي الكبير )2(

 ).238-7(الكاساني، بداية الصنائع  في ترتيب الشَّرائع،  )3(

 ).36-35( ،سورة القلم )4(
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 نـةُ يوقامت الب عمداً اًرفع إلى أبي يوسف رجل مسلم قتل ذمي: قال، قرظة بن كعب
 فعت إليـه رقـاع  ر ،فلما كان في يوم مجلس القضاء ،فأمر بحبسه ليقاد منه ،عليه

  :فإذا فيها رقعة مكتوب فيها ،الخصوم

ــ ــَلي ــلمِالم ا قات ــاف س   رِبالك
ــ ــي ن بِا مبــداد ــاقطارِوأ غ   ه
ين علـى   جارأبـو يوسـف   الـد  

  معـاً  وا جميعـاً كُوا وابعفاسترجِ
  

  

جتَر ـ و كالجـائرِ  ا العـادلُ م  
ن فُم ـ  قهـاء ـ  وَأ اسِالنَّ   رِاعشَ

بقتلـــه ســـلم بالكـــافرِالم  
طبِواصوا فـاألَ رجـ  ر رِابِللص  

  

تدارك هـذا   :فقال له ،ودخل بها على الرشيد فأعلمه، قعةفأخذ أبو يوسف الر :قال
فجلس أبو يوسف وحضر ولـي الـدم والمـدعى     .لئال يكون منه فتنة ،األمر بحيلة

فقال أبو يوسف لولى الدم أقم عندي البينـة أن صـاحبك كـان     ،فقامت البينة ،عليه
  .)1(فمنع القود ،يؤدي الجزية فلم يقم له البينة

علـى التأبيـد    حقـونٍ مليس بِ هدمألن  بالمستأمن، الذِّميوال يقتل المسلم و
  .)2(فانعدمت المساواة

لعـدم العصـمة بسـبب    ، *ال يقتل العادل بالباغي: د المذاهب األربعةعنو
  .)3(الحرب، وال يقتل الباغي بالعادل أيضا

  

                                                             

، أبـو عبـد اهللا  ، الحنفي، الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، الصيمري، صحابهأخبار أبي حنيفة وأ )1(
 .)105( ص، م1985/هـ1405، 2ط، بيروت –عالم الكتب 

اللُّباب في شرح ، )8/337( ،ابن نجيم، وريالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطّ )2(
 ).7/268(الرملي ، ية المحتاج إلى شرح المنهاجنها، )3/144(، الغنيمي، الكتاب

وفئة باغية خارجة ، والجمع بغاة وبغيان، وبغى سعى بالفساد، من بغى على الناس ظلم واعتدى: الباغي *
 .))5/150(، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( :، انظرالعادل اإلمامعن طاعة 

حاشـية  =  بلغة السالك ألقرب المسـالك ، )236-7(، الكاساني، شَّرائعبدائع الصنائع  في ترتيب ال )3(
، أبو عبد اهللا، دار الشَّافعيمحمد بن إدريس، ، األم، )4/430(، صاويال، على الشَّرح الصغير الصاوي

 ).8/529(، ابن قدامة، المغنيم، 1990/هـ1410ط، .المعرفة، بيروت، د
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  :، على رأيينبالعبد رفي قتل الح فقهاءاختلف ال _ثانياً

 لـق ف خُمكلَّ آدمي النَّفسمن حيث  لعبداألن  ؛وبالعبد بالحر رالح قتُلي: الحنفيةقال 
  :)1(واستدلوا بـ ،معصوماً

~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§��P :)�( ال اهللاق _أوالً
¨��©��ª��«���¬��®����°�̄�����±����²���³����́�
µ����̧¶���¹���Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºO)2(.  

  .)3(P�`�_�~�}�|�{�z�yO :)�( ل اهللااق _ثانياً

  :)5(، واستدلوا بـ)4(بالعبد قتل الحرال ي: أحمدو ةالشَّافعيو المالكيةوقال 

فهذا يقتضـي مقابلـة الجـنس    ، )6(P���e�d�c�bO :)�( اهللا لاق _أوالً
يقتضـي   القصـاص  وألن ،بالعبـد  رومن ضرورة المقابلة أن ال يقتل الح ،بالجنس

ـ  مساواة بينهما إذ الحر المساواة وال ة ومـال  مالك والعبد مملوك، فهو نفس من جه
  .)7(من جهة

  ال": قـال  )�( النَّبـي ، أن )5(بر، عن الضحاك، عن ابن عباس يوعن ج _ثانياً
  

                                                             

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشـية  ، )7/238(، الكاساني، تيب الشَّرائعبدائع الصنائع  في تر )1(
ـ ، )6/103(، الزيلعي، يبِلْالشِّ ابـن  ، وريالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطُ
 .)8/336(، نجيم

 ).45(آية ، سورة المائدة )2(

 .)178(آية ، سورة البقرة )3(

، نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج   ، )4/180(، ابن رشد الحفيد، تهد ونهاية المقتصدبداية المج )4(
ملي7/268(، الر( ،ابن قدامة، المغني ،)8/278.( 

، )12/17(، المـاوردي ، الحاوي الكبير، )4/180(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )5(
8/278(، ابن قدامة، المغني.( 

 .)178(آية  ،البقرةسورة  )6(

 ).12/17(، الماوردي، الحاوي الكبير )7(
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دببِع رقتُل ح1("ي(. 

أن ال يقْتـَل حـر    السـنة من : )>(علي قال : عن جابر، عن عامر، قال _ثالثاً
2(بعبد(، يعني :ة رسول اهللا نّس)�( ، الرواية عنه، ولـيس لـه فـي    وهذا يقوم مقام

من  أغلظُ النَّفس حرمةَ ومن االعتبار أن .إجماعا السنةالصحابة مخالف، فصار مع 
حا لم يجب القود بينهما في األطراف، فأولى أن ال يجري بينهما رمة األطراف، فلم

  .)3(النَّفسفي 

  :دلَّةاألمناقشة  •

ـة على  أجاب الجمهورالحنفي ـ و لـى اسـتداللهم باآليـة   ن تـابعهم، ع م:  
P�... ¤�£...Oبثالثة أمور ،:  

~��P :في أول اآليـة  )�( اهللا لقول ،لشريعة بني إسرائيل حكايةٌ اآليةَ بأن _أوالً
�¤�£�¢�¡��O  اهللا بخالف قـول )�(: P���e�d�c�bO ،

إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شـرعنا   ،وشريعة من قبلنا )�(محمد  ةمخطاب ُأل هافإنَّ
  .ا يخالفها، وقد ثبت ذلكم

 رةًفسالبقرة م لكانت آيةُ ،األمةلهذه  تشريع اآليتين جميعاً ا لو فرضنا أنإنّ مثُ _ثانياً
 ، والمطلـقُ البقـرة مقيـدةً   ، وآيةُالمائدة مطلقةً لما أبهم في آية المائدة، أو تكون آيةُ

يدحمل على المقي.  

                                                             

)1( بن موسى، نن الكبرىالس أحمد بن الحسين بن علي ،الخراسانيد عبـد  : حقَّقه، ، أبو بكر البيهقيمحم
مقطـوع  : حكمه، )8/63(، م2003/هـ1424، 3ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، القادر عطا
، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري، ابن الوهم واإليهام في كتاب األحكام بيانوضعيف، 

 ).3/79(م، 1997/هـ1418، 1الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط: القطًَّان، أبو الحسن، حقَّقه

 .لمصدر نفسها )2(

، موفق الدين، عبد اهللا بن أحمد ابن حمدالكافي في فقه اإلمام أ، )12/18(، الماورديحاوي الكبير، ال )3(
  ).3/253(، م1994/هـ1414، 1ط، دار الكتب العلمية، قدامةمحمد بن 
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 ت نفسـاً تضـمنَّ ، P����¥�¤�£�¢�¦...O :اآليـة  وأن _ثالثاً
. الـنَّفس قتص منه في ه ال يبأطراف العبد، فإنَّ رمن الح قتصه ال ي، فبما أنَّوأطرافاً

فلما خرج العبيد من ح1(فوسكم النُّكم األطراف خرجوا من ح(.  

قتـل  ال ي" :ت بالحـديث صة وخُفهي عامP� ...`�_�~O ،: )�( اهللا وقول
ح2("بعبد ر(.  

يريد به العبيد، ومن كـان   ،"ويسعى بذمتهم أدناهم" :فقد قال فيه ،الخبر وأما
3(ؤخذ باألعلىأدناهم لم يجز أن ي(.  

ض بـين  ال تعار: تابعهم، على ما استدل به الجمهور نوم الحنفيةوأجاب 
 اهللا فيه مقابلة مقيدة، وقـول ، P���e�d�c�bO :)�( اهللا قوَلألن  اآليات؛

)�(: P�¢�¡���~�¤�£O ،المق حمُلمقابلة مطلقة فال ييعلـى   د
مقابلةَ المطلق، وأن الحر بالحر ال تنافي الحبالعبد؛ ألنَّ ركر لـبعض  ه ليس فيه إال ذ

ـ  ،تخصيص ما بقي وذلك ال يوجب ،ما شمله العموم على موافقة حكمه ه أال ترى أنَّ
  .)4(ةماَألة ورلحدليل على جريان القصاص بين ا ،قابل األنثى باألنثى

 ال، بل آدمي من كـل : قلنا ،"جهن وومال م، جهن والعبد آدمي م: "وقولهم
 )�( منسوب إلى سيدنا آدم مخصوصة على هيئة لشخصٍ اسم اآلدميألن  ،وجه

العبـد   نفس بل فوقها، على أن رفكانت عصمته مثل عصمة الح ،والعبد بهذه الصفة
يؤخـذ   على نفسه بالقصاص والحد بدليل أن العبد لو أقرال لمواله، في الجناية له، 

                                                             

دار ، عصام الـدين الصـبابطي  : حقَّقه، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا، نيل األوطار )1(
 ).7/22(، م1993/هـ1413، 1ط، مصر، الحديث

)2( ابن قدامة ،المغني ،)8/278.( 

 ).12/18(، الماوردي، الحاوي الكبير )3(

تبيين الحقائق ، )8/336(، ابن نجيم، وريالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطّ )4(
 ).6/103(الزيلعي ، يبِلْشرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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فكان نفس العبد في الجناية له ال للمـولى   ،عليه مواله بذلك ال يؤخذ به به، ولو أقر
كنفس الحر للح1(ر(.  

وقد أيد شيخ اإلسالم ابن تيمية مذهب الحنفية، أنَّه يقتل الحر بالعبد، واستدلوا 
المؤمنون تَكافُأ دماؤهم، وهـم يـد   : "أنه قال: )>(يدنا علي بن أبي طالب رواية سب

على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أال ال يقْتَُل مؤمن بكافرٍ، وال ذو عهـد فـي   
2("عهده( ،فاعتبر المكافأة باإلسالم وقد استوى الحفوجـب أن يتكافـأ    ،والعبد فيـه  ر

دهما، ويجري القود مكّل بينهما، ومن االعتبار أن من قتل بالحر قتل به الحر كالحر.  

ومن قال ال يقتل حييقول إنه ال يقتل  ،بعبد رالذِّم الحواهللا ،بالعبد المسلم ر 
 ،المشرك الذِّمي، فالعبد المؤمن خير من )3(P�z�y�x�w�vO :يقول )�(

  .)4(فكيف ال يقتل به

• الرأي اجحالر:  

ص التي اسـتدلوا بهـا، والـنّ    دلَّةاألة ، لقوإليه الجمهور إلى ما ذهب أميُل
اهللا في قـول  واضح )�(: P���e�d�c�bO ، اهللا وقـول )�(: P� ...�¢

¤�£O ،ابق وهذه اآلية لألمموآية  .ةالسP���e�dO  ـ ـد   ةألممحم
)�( ،وهي دليل على أنه ال يقتل العبد بالحر .ةالحن أدلَّةَإن  ثمـ  في ومطلقـةٌ  ةٌعام، 
لكن العبد ، له إرادة كاملة وأن الحر. طلقدت المصت العام وقيصالجمهور خَ أدلَّةو

 أنه لم يساوِ الشَّرع وتجد في. روملكا للح ماالً يعتبر من وجه والعبد، إرادته ناقصة
بين الحناحي الحياةوالعبد في جميع م ر ،ن ذلكوم ـ  واجالز ـ ، دودوالح ول اهللا ـيق

)�(: P� ...x�����y�����z�����{�����|���}�����~����������������¡�����¢������£

                                                             

 ).7/238(، الكاساني ،بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )1(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ، تقي الدين، الفتاوى الكبرى ،)43(ص ، بق تخريجهس )2(
 ).5/522(، م1987/هـ1408، 1دار الكتب العلمية ط، انيالحر، بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية

 .)221(آية ، سورة البقرة )3(

  ).5/522(، ابن تيمية، برىالفتاوى الك )4(
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¤O)1(،  وهذا في الحدود التي فرضها اهللا)�( ،ٌّ؛هللا وهي حق قاس عليهـا  في
ق بأمور العبيدما يتعلّ وكُل القصاص.  

وهذا ال يعني أن من كرامة العبد حطَّ اإلسالم بل سـاوى بـين   ، تهوإنساني
الحةوالعبد في  رةفي  والكافرِ كما ساوى بين المسلمِ، اإلنسانيـ ، اإلنساني ل وقد فض
ـ  تتعلّ ها أحكامولكنَّ .المشرك رعلى الح المؤمن العبد اُهللا ق بالعبـد والحوالمسـلم   ر

للمعتـق   عظموَأ، على إعتاق العبيد فحثَّ، هاإلسالم وسماحتُ ها عدالةُتاقتض ،والكافر
ق الـر  حتى تالشت وانتهت ظاهرةُ، هإلى رب ب بها المسلموجعلها قربة يتقر، األجر

من المجتمع اإلسالمي.  

  القاتل: الثَّالث الركن

شترطُي في القاتل ليقتص عاقالً بالغاً منه، أن يكون، فال قصاص على صبي 
  .طلقاًم على العاقلة ةُوال مجنون، وعمدهما كالخطأ، وكذلك تجب الدي

 ويفيق إن قَتَل في إفاقته من يجنحيح، فَفكالص في حال إفاقته: المجنونأما 
  .)2(قُتل، فإن جن بعده إن مطبقا سقط، وإن غير مطبق قتل

متعـد   في شربه، فإن كان غير كان متعدياً منه إن ه يقتصفإنَّ: كرانالسأما 
 فـال  ،سـكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هـو م كر سرب مكره على شُكأن ُأ

قصاص أنَّ: ذره، وفي رواية للحنابلةعليه لع3(منه ه يقتص(.  

                                                             

 .)25(آية ، سورة النِّساء )1(

)2( المختار رد رابن عابدين، المحتار على الد ،)491( ص، ابن الحاجـب ، جامع األمهات، )6/532( ،
 ).9/149(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين

عبيـد اهللا بـن   ، فريع في فقه اإلمام مالكالتَّ، )7/50(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )3(
 –دار الكتب العلمية، بيروت ، حسن سيد كسروي ،حقَّقه، أبو القاسم، الجالَّبابن ، الحسين بن الحسن

، )7/268(، الرملـي ، إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج، )2/206(، م2007/هـ1428، 1ط ،لبنان
 ).9/351(، ابن قدامةعبد الرحمن ، الكبير على متن المقنع الشَّرح
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 صـراني بالمسلم، ويسـتوي النَّ  ، ويقتل الكافرقصاصاً وال يقتل مسلم بكافر
واليهودي سواء كان ذمياً أو ذي أمان فهم متكـافئون فـي الكفـر، وال     والمجوسي

  .)1(ص لهم من المسلميقت

ـ جزءاً من القاتل، فلـو قَ  ال يكون المقتوُل أن فيشترطُ: الوالدةأما   ل األبتَ
ه ال قصاص عليهولد، وكذلك إذا قتـل   .أب األب أو أب األم وإن عال وكذلك الجد

أو أم األم أو أم األب إذا  ،الرجل ولد ولده وإن سفلوا، وكذا األم إذا قتلـت ولـدها  
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده،  : واألصل فيه الحديث .ولدهاقتلت ولد 

ال يقـاد الوالـد   ": يقـولُ  )�(اهللا  رسوَل سمعتُ: قال )>( عن عمر بن الخطاب
لو قتـل  : ل مالكاوق. )3(وألنه سبب إحيائه فال يصح أن يكون سبب إفنائه ،)2("بالولد

  .)4(صد اقتص منهالوالد ابنه مع انتفاء الشُّبهة أو اعترف بالق

منها الوالـد   خص مويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من غير فصل، ثُ
لتحقيق حكمـة الحيـاة    شرع صالقصا وألن .تحت العموم بالنص فبقي الولد داخالً

جربالز والرجر في جانب الولد ال في جانب الوالد؛دع، والحاجة إلى الز  الوالد ألن
لذات ولده ال لنفسه بوصول النفع إليه من جهته، أو يحبه لحياة الذكر لما  يحب ولده

 حـب ما يفإنَّ ا الولدزيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله، فأم -أيضاً-يحيا به ذكره، وفيه 
والده ال لوالده بل لنفسه، وهو وصول النفع إليه من جهته، فلم تكن محبته وشـفقته  

الولد لوالـده لمـا كانـت     محبةَ وألن .منع بشرع القصاصمانعة من القتل، فلزم ال
لمنافع تصل إليه من جهته ال لعينه فربل الوصول إلى أمالكـه، ما يقتل الوالد ليتعج 

ال سيال يصل النفع إليه من جهته لعوارض، ومثل هذا يندر فـي جانـب   ما إذا كان  
  

                                                             

 ،الدسـوقي ، الكبير للشَّيخ الـدردير وحاشـية الدسـوقي    الشَّرح، )27/84(، السرخسي، المبسوط )1(
 ).8/260(، ابن قدامة، المغني، )9/149(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )4/237(

 ).3/564(، ابن القطًَّان، وهم واإليهام في كتاب األحكامالضعيف، : ، حكمه)4/18( ،سنن التِّرمذي )2(

 ،الغنيمـي ، اللُّبـاب فـي شـرح الكتـاب    ، )7/235(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )3(
)3/144(. 

 .)492( ص، ابن الحاجب، جامع األمهات )4(
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  .)1(األب

شترطُوي ـاً بكـون المقتـول   عالمـاً   قتل،للقاصداً  في القاتل، أن يكونآدمي 
، حتى يقتص منه، وتجد اشتراط القصد في تعريفات القتل العمد الموجـب  معصوماً

ـ وكان م النَّفسللقصاص عند المذاهب األربعة، وهو قولهم، ما قصد فيه إتالف  ا م
ولكن يمكـن   ة،ق بالنيه أمر داخلي يتعلّ، ألنَّال يعرف ظاهراً القصد وإنغالباً،  يقتل

ـ م(معرفته باستخدام القاتل آلة القتل، وهو ما ظهر في تعريفات الفقهاء بقـولهم   ا م
والصـاحبين، أو باسـتعمال   والحنابلـة   الشَّافعيةد أو مثقل عند من محد) يقتل غالباً
  .)2(المالكيةعند  أو أن يكون متعدياً ،المدبب عند أبي حنيفة المحدد أو

                                                             

شرح الزركشي على ، )6/36(، الشَّافعي األم، )7/235(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )1(
مختصر الخرقي ،ركشي6/73(، الز(. 

المهذب في ، )12/279( ،القرافي، الذَّخيرة، )7/233(، الكاساني، بدائع الصنائع  في ترتيب الشَّرائع )2(
الشِّ إبراهيم بن علي بن يوسف ،فقة اإلمام الشَّافعية، دأبو إسحاق، دار الكت ،يرازيت،.ط، د.ب العلمي 

: الجماعيلي المقدسي، حقَّقه ،بن قدامةموفَّق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد ، عمدة الفقه، )3/170(
 .)127( ص م،2004/هـ1425أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، 
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  القتل بالتَّسبب: انيالفصل الثَّ

  :وفيه ثالثة مباحث

  والفرق بينه وبين المباشرة ،معنى القتل بالتَّسبب: المبحث األول

  كم القتل بالتَّسببح: المبحث الثَّاني

  وعقوبتها ،حاالت القتل بالتَّسبب في الفقه: المبحث الثَّالث
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  ينه وبين المباشرةوالفرق ب ،معنى القتل بالتَّسبب: المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب

  معنى القتل بالتَّسبب :المطلب األول

  أنواع السبب: المطلب الثَّاني

  الفرق بين المباشرة والتَّسبب :المطلب الثَّالث

  مع المباشر المتسببحاالت اشتراك : المطلب الرابع

  اجتماع سببين فأكثر: المطلب الخامس

  

  عنى القتل بالتَّسببم: المطلب األول

وقد سبق تعريـف  ، بسبتَّوال، القتل: هما، ب من كلمتينالقتل بالتَّسبب مركّ
لالقتل بشكل مفصتعريف القتـل في  وخرجتُ، واصطالحاً لغةً، ل في الفصل األو 

  .الروح بسبب شخص سواء كان قوالً أو فعالً إزهاق: أنّه

ثـم اسـتعير لكـل شـيء     ، ل به إلى االستعالءوهو ما يتوص، لبالح :السبب لغةًو
  .)1(ب عن هذاسبوهذا م، هذا سبب هذا: فقيل، يتوصل به إلى أمر من األمور

 علـى كونـه   معيالدليل الس دلَّ، ضبطنْم، وصف ظاهر هو كّل :السبب اصطالحاً
  .)2(لحكم شرعي معرفاً

  

                                                             

، الحموي، أبـو العبـاس  ، ميأحمد بن محمد بن علي الفيو، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )1(
 ).1/262(، ت.د، ط.د، بيروت –المكتبة العلمية 

أبو ، الطّوسي، الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، )2/274(، ، المروزىقواطع األدلّة في األصول )2(
 ).74(ص ، م1993/هـ1413، 1ط، دار الكتب العلمية، افيمحمد عبد السالم عبد الشَّ: حقَّقه، حامد
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  :تعريف الفقهاء للقتل بالتَّسبب

ر جووضع الح ،كحفر البئر، ي مباشرة إلى قتلالقتل نتيجة فعل ال يؤدهو : الحنفية
1(ناء فيعطب به إنسانفي غير الملك والف(.  

ـ أو و، ببيتـه  وإن ر بئرٍفْكح ،لإلتالف يكون سبباً وهو أن يفعل فعالً: المالكية ع ض
مزلق ،أو ربط داب2(خاذ كلب عقورأو اتّ، بطريق ة(.  

له: ةالشَّافعي3(وهو ما يؤثر في الهالك وال يحص(.  

هو ما أحدث الجريمة ال بذاته، بل بواسطة، وكان : وعرفه عبد القادر عودة
  .)4(علَّة للجريمة، كشهادة الزور، وكحفر بئر

 أنّهم ذكروا أفعاالً وجدتُ، ظر في تعريفات الفقهاء للقتل بالتَّسببمن خالل النَّ
 لكن نتج عنها جنايـةٌ ، كحفر بئر في فناء بيته ،اإلنسان فعلهايحظر على  ال، مباحة

وربمـا يكـون   ، د عنه جنايـة غير مقصود ولكنه تولّ وربما يكون الفعُل، إتالفأو 
  .سببهما بوإنَّ، ولكنها لم تكن بفعل مباشر من الجاني، ونتجت عنها جناية، مقصوداً

، إلنسانمن اوالقتل ال يكون إال  ،تلنَّه قإ: قالوا، وبالنَّظر في تعريف الحنفية
أي ، وقولهم نتيجة فعـل . والمتاع، أو أي خسارة أخرى في األموال، فخرج الحيوان

  .رب بمثقلوالض، عن بحادوالطّ، بحكالذّ، أخرج القتل بالمباشرة، فعل بواسطة

وبقـولهم  ، أخرجوا أن يكـون مباشـرةً  ، يكون سبباً قولهم فعالً: المالكيةوتعريف 
فدخل فيه  ،في اإلنسان وغير اإلنسان يكون فاإلتالفُ ،أدخلوا غير اإلنسان، إلتالفل

                                                             

 .)5/26(، ابن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار )1(
، بيروت –دار الفكر للطِّباعة ، أبو عبد اهللا، المالكي، الخرشي، محمد بن عبد اهللا، شرح مختصر خليل )2(

 ).4/243(، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير، )8/8( .ت.د، ط.د
، الشّـربيني ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيـب ، اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحت )3(

 .)5/216(، م1994/هـ1415، 1ط، دار الكتب العلمية، النّاشر
)4( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)1/451.( 



59 

 

فـدخل فيـه غيـر     لم يكن مانعاً، الشَّافعيةوكذلك تعريف  .من متاع وحيوان الماُل
  .اإلنسان

 .ر معنى القتـل مع أنَّه لم يفس، هو تعريف الحنفية ،عريفاتفيكون أقرب التَّ
روح شخص نتيجة فعل شـخص   إزهاق: عريف القتل بالتَّسببتفيمكن أن أقول في 

  .أو تعدياً ويكون هذا الفعل إما مباحاً، آخر

  أنواع السبب: المطلب الثَّاني

ينشأ عنـه المـوت، كمنعـه مـن الطَّعـام       أن يفعل فعالًفي القتل السبب 
والشَّراب، وكإلقاء السـبب  ، )1(في طعامه، وكسحره حتَّى يموت وأشباه ذلـك  موالس

  :)2(أنواع ثالثة

 د في القاضي داعيةنّها تولِّإكالشَّهادة؛ ف د المباشرة شرعاًوهو ما يولِّ ،رعيشَ: األول
  .القتلب الحكم

ه كـر د فـي الم ألنَّه يولِّ ،، كاإلكراهاًيحس د المباشرة توليداًما يولِّ وهو ،يسح: الثَّاني
  . داعية القتل غالباً

ـ عرفيـاً  د المباشرة توليداًوهو ما يولِّ ،رفيع: ثالثَّال يافة، كالض ، م الطَّعـام  فيقـد
  .رحوترك عالج الج، وحفر بئر وتغطيتها في الطَّريق، المسموم للضيف

  الفرق بين المباشرة والتَّسبب :المطلب الثَّالث

بين زهوقَه كون نتيجتُتالذي  الفعَل الفقهاء أن وحِالر إما أن عن طريق يكون:  

                                                             

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهـان  ، ومناهج األحكامتبصرة الحكّام في أصول األقضية  )1(
ينالد ،ة، اليعمري2/227(، م1986/هـ1406، 1ط، مكتبة الكليات األزهري.( 

، النَّـووي ، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )7/177(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )2(
، )4/98(، وعميرةالقليوبي ، حاشيتا قليوبي وعميرة، )5/216(، شّربينيال، مغني المحتاج، )9/128(

محمد ، أحمد محمود إبراهيم: حقَّقه، أبو حامد، الطّوسي، محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب
 ).6/259(م، 1417، 1ط، القاهرة –دار السالم ، محمد تامر
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أو  ،قبةالر في البئر، وحزاإللقاء ومنها  ،هوهي ما تؤثر في القتل وتحصلّ: المباشرة
  .)1(وفيها القصاص إطالق النَّار،

تخلَّل بينه وبـين التَّلـف فعـل    هو الذي يحصل التَّلف من فعله دون أن ي: فالمباشر
  .)2(فاعل آخر

كحفر البئـر   ،)4(دوله أثر في التولّ، )3( يحصلهر في الهالك والوهو ما يؤثِّ: السبب
  .وسقوط آخر فيه

  .)5(ضي لوقوع ذلك الشيءفْبب المهو الفاعل للس: المتسببو

 ةوإال الدي، )6(عند الجمهور تعدياًم المتسببالقصاص إن كان ، وفي التَّسبب
  .)8(والمالكية ةوالدية عند الحنفي ،)7(والحنابلةشَّافعية ال والكفَّارة عند

اإلنسان بغيره ويحدث منه التَّلـف كمـا لـو     فعُل أن يتصَل" ،المباشرة دحفَ
 ،فعله بغيره ال حقيقـة فعلـه   أثر أن يتصَل ،التَّسبيب وحد .جرحه أو ضربه فمات

  ه تلف بـه نَّإبالواقع أثر فعله وهو العمق ف المتصَل فإن ؛فيتلف به كما في حفر البئر
  

  

                                                             

 ).4/98(، وعميرةبي القليو، حاشيتا قليوبي وعميرة )1(
فهمـي الحسـيني، دار   : ، علي حيدر خواجه، أمين أفندي، تعريبدرر الحكّام في شرح مجلة األحكام )2(

 ).1/91(م، 1991/هـ1411، 1الجيل، ط
 ).9/128(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )3(
 .)6/259(، الغزالي، الوسيط في المذهب )4(
 ).1/91(علي حيدر،  ،في شرح مجلة األحكامدرر الحكّام  )5(
 ،)5/216(، الشّـربيني ، مغني المحتاج ،)6/241(، الحطَّاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )6(

 .)5/513(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع

)7( المهذَّب في فقه اإلمام الشَّافعي ،الشِّيرازي ،)متن اإلقنـاع كشَّاف القناع عن ، )3/248 ، البهـوتي ،
)6/65(. 

الشَّرح الكبير للشّـيخ الـدردير وحاشـية     ،)5/26(، الموصلي، ابن مودود ،االختيار لتعليل المختار )8(
سوقي4/244(، الد.( 
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  .)1("ه اتصلت بالمكان ال بالواقعحقيقتَ يقة فإنال حق

  مع المباشر المتسببحاالت اشتراك : المطلب الرابع

والقتـل شـبه   ، كالقتل العمـد ، في الفصل األول تحدثت عن القتل وأنواعه
والقتـل بالتَّسـبب   ، أي بال واسـطة ، وهي من القتل بالمباشرة، والقتل الخطأ، العمد

وفي هذا المطلب سيكون  .الفعل مباشرة من وليس، فهو نتيجة للفعل، يكون بواسطة
ومن الـذي  ، وبيان حاالتها المتسببالحديث عن االشتراك في الجناية بين المباشر و

بب أم المباشرةيقد؟م الس وعلى مـبب  ، يكون القصاص نمان؟ فإذا اجتمع السوالض
  :والمباشرة فهو ثالثة أنواع

يغلب السبب المباشرة، بأن أخرجها عن كونها عدواناً مع توليده لها، مثل أن  _األول
، فقتله القاضي، أو جالده، أو الولي أو وكيله، عنـد  شهدوا عليه بما يوجب الحديأن 

ال قصاص على الشُّهود إذا رجعوا بعد قتل المشهود عليـه؛ ألنَّـه قتـل     )2(الحنفية
 )3(الشَّـافعية وعنـد  . لتَّسـبب مـع القتـل بالمباشـرة    بالتَّسبب، وال يستوي القتل با

  .)5(وهم الشُّهود المتسببالقصاص على : )4(والحنابلة

 وحده إذا المتسببويضمن ، إذا غلب السبب المباشرة امنهو الض المتسببف
  .)6("دال يضمن إال بالتعم المتسبب" :بقاعدة عمالً، متعدياً متعمداً كان

  وإال، زويربـالتّ  من الشُّهود إذا لم يكن الولي عالمـاً  يقتص: المالكية وعند
  

                                                             

)1( ين ، كشف األسرار شرح أصول البزدويد، عالء الـدعبد العزيز بن أحمد بن محم ، دار ، البخـاري
 ).4/149(، ت.د، ط.د ،اإلسالمي الكتاب

 ).7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )2(
 .)9/133(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )5/220(، الشّربيني، مغني المحتاج )3(

 ).8/266(، ابن قدامة، المغني )4(

 .)7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )5(

  دار، مصطفى أحمد الزرقا: صححه وعلق عليه، أحمد بن الشّيخ محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية )6(
 ).455(ص ، م1989/هـ1409، 2ط، سوريا، دمشق –القلم 
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بب والمباشرة العتدالمن الولي والشُّهود  يقتص1(الس(.  

ه بسـيف، فقـد   اه رجٌلبأن رماه من شاهق، فتلقّ، السبب المباشرةُ أن تغلب _الثَّاني
، القصاص على القـاد : عيةعند الشَّاف ؛نصفين، أو ضرب رقبته قبل وصوله األرض

يجب عليـه الضـمان   : وفي وجه؟ وال شيء على الملقي، سواء عرف الحال أم ال
  .األول حيح، والصعليه ال قصاصوبالمال، 

ة ولو ألقاه في ماء مغرق، كلجعلـى  : ة بحر، فالتقمه حوت، عند الشَّـافعي
 ؛حوت، فال قصاص قطعـاً  ولو ألقاه في ماء غير مغرق، فالتقمه ،الملقي القصاص

، خفيفـاً  دفعاً ألنَّه لم يقصد إهالكه، ولم يشعر بسبب الهالك، فأشبه ما لو دفع رجالً
 قبـلَ  لتقمـه الحـوتُ  اإن : وقيل، ين كان هناك لم يعلم به الدافعسكِّفألقاه، فجرحه بِ

  .الوصول إلى الماء، فال قصاص، وقيل عليه القصاص

       قوا بين مسألة اوفراو، لقدصدر من فاعل مختار بفعـل   قتٌل اللتقام، بأن القد
ورويل، فيقتصبب األوة، فيقطع أثر الس وال، من القاد والحـوتُ  .من الملقي يقتص 

يلتقم بطبعه كالسل، فيكـون  بع الضبب األوب اري، فلم يقطع أثر السبقتلـه   المتسـب
  .)2(منه فيقتص، الملقي

عند المالكية والشَّـافعية   ؛فيها رجٌل يدفر ،في داره لنفع نفسه وكحافر البئر
للمباشرة لعـدم العـدوان فـي     القصاص على المردي دون الحافر تغليباً: والحنابلة

مع المباشر كحافر بئـر لمعـين    المتسببالقصاص على  ،وفي رأي آخر. )3(السبب
ـ   فال يختص، فرداه غيره فيها م اختصاصـه  لتـوه  ا دفعـاً القصاص بواحـد منهم
  .)4(المتسبببالمباشر، أو ب

                                                             

 ).12/283(، القرافي، الذَّخيرة )1(
 ).134-9/133(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )2(
، كشَّاف القناع عـن مـتن اإلقنـاع   ، )5/511(، الشِّيرازي، المهذّب، )12/283(، القرافي، ةالذَّخير )3(

5/511(، البهوتي(.  
)4( سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/246( ،المهذّب ،الشِّيرازي ،)كشَّـاف  ، )5/511

 .)5/511(، البهوتي، القناع عن متن اإلقناع
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علـى   فالقصاص، فمات به منصوب ولو ألقاه في بئر وكان في سفلها نصٌل
ة، ولو كان في سفل البئر حية والشَّافعيـ بطبعها، أو نَ عاديةٌ ةٌالملقي عند المالكي مر 

1(على الملقي ضار، فقتله، وجب القصاص(.  

وتـرك تحتـه    ها في شيء عاٍلونحوه وشد حبالً قبة رجٍلولو جعل في ر
زيـل دون  القصاص على الم: عند المالكية والحنابلة، فمات حجراً فأزاله آخر عمداً

افعالرقـود   وإن جهل المزيل أنَّه مربوط بحبل في رقبته فـال ، ابط كالحافر مع الد
  .)2(لديةد القتل وعلى عاقلته في ماله األنَّه لم يتعم ؛عليه

سـك  معلى القاتـل دون الم  فقتله آخر، فالقصاص إنساناً لو أمسك شخصو
علـى   ولو أمسكه وهدفه لوثبة سبع ضار فافترسـه، فالقصـاص   ،)3(عند الشَّافعية

السـبب   لصاحبِ ه آلةٌن، وكأنَّمكُّاري يفعل بطبعه عند التَّالض ألن الحيوان ،الممسك
  .)4(األول

عـن  ، سـك معلى القاتل دون الم القود وجب ،رجل ليقتله فقتلهلوإن أمسكه 
إذا أمسك الرجُل الرجَل وقتله اآلخر، يقتـُل  ": قال )ح(عن النَّبي  )>(ابن عمر 

حبس الذي أمسك5("الذي قتل وي( . وروي عن النَّبي)أنَّه قـال  )ح :"ـ قْي ـ القَ ُلتَ ُلات 
ويصبر ابِالصوألنَّ ،)6("ره سبـمان دون    ،غير ملجئ ضمانه مباشرة بفتعلّـق الض

                                                             

 ).8/11(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )9/134(، النَّووي، لطَّالبين وعمدة المفتينروضة ا )1(
كشَّاف  ،)9/161(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )8/11(، الخرشي، شرح مختصر خليل )2(

 ).5/511(، البهوتي، القناع عن متن اإلقناع
 ).3/176(الشِّيرازي ، المهذّب )3(
 ).9/134(، النَّووي، ة الطَّالبين وعمدة المفتينروض )4(
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار : ، علي بن عمر، حقَّقه وعلَّق عليهسنن الدارقطني )5(

: ، حكمه)4/165(م، 2001/هـ1422 ،1، ط3لبنان، ج –المعرفة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، بيروت 
 ).5/416(، ابن القطَّان، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامان، صححه ابن القطَّ

حبيب الرحمن األعظمي، المجلس : حقَّقه ،الصنعاني، ، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميريالمصنَّف )6(
تخريج  التَّلخيص الحبير فيصححه ابن القطَّان في : ، حكمه)9/427( هـ،1403، 2العلمي، الهند، ط

، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، أبو الفضل، دار الكتب أحاديث الرافعي الكبير
أي أحبسوا الذي أمسك، ال يقتـل،  : ومعنى يصبر الصابر). 4/49(م، 1989/هـ1419، 1العلمية، ط

 ).7/31(، الشوكاني، نيل األوطار
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ويقتل  ،بهه لشخص ليقتله فقتله لتسبك غيرسن ممم يقتص: وعند المالكية .)1(السبب
فضربه فمات فـإن   معتاداً ولو مسكه لشخص ليضربه ضرباً، لمباشرته اآلخر أيضاً

ـ  العقوبة وي شدنّه يعاقب أإمسك فا الموأم، الضارب يقتل به وال يقتـل  ، ةنَحـبس س
 ،وأن يعلم أن الطَّالب إنما يريد قتلـه  ،أن يمسكه ألجل القتل :الممسك إال بقيود ثالثة

وأن يعلم أنَّه لوال المم2(ما قدر على قتله سك(.  

تل المدلول عليه كالممسك للقتل لتوافقهما ال الذي لوال داللته ما قُالد وأيضاً
عنـد  ، وإن لم يتعمد فعليـه الديـة  ، ال إن كان يعلم أنَّه سيقتلهمن الد قتصفي، معنى

  .)3(والحنابلة المالكية

ة تقولوالقاعدة الفقهي :"إذا اجتمع و المباشربالمتسب ي  إلـى  ضـاف الحكـم 
  .المتسببعلى  المباشر ميقد وفي هذه الحالةُ، )4("المباشر

كره شخص آخـر علـى قتـل    بأن ي، المباشرة، كاإلكراهأن يعتدل السبب و _الثَّالث
  أم كالهما معاً؟، أم المكره، المكرِه ؟منه قتصفمن الذي ي، ثالث

فيه القصاص اتفق الفقهاء أن ،لكن اختلفوا من الذي يمنه على النحـو  قتص 
  :اآلتي

المكرِه كأنّـه أخـذه    ألنَّه يجعل المكره آلة بيد ؛قتل المكرِهي: أبي حنيفة ومحمدعند 
5(مباشرة كره على قتله، والفعل لمستعمل اآللة ال لآللة فكان قتالًوضربه على الم(.  

  .ال قصاص على المكرِه والمكره: أبي يوسفوعند 

                                                             

 .)3/177(، الشِّيرازي، المهذّب )1(
 ).8/9(، الخرشي، شرح مختصر خليل )2(
 ).5/511(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع، )8/10(، الخرشي، شرح مختصر خليل )3(
، األشباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمـان ، )447(ص ، أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية )4(

، لبنـان  -دار الكتب العلمية، بيروت ، ابن نجيم المصريالمعروف ب زين الدين بن إبراهيم بن محمد،
 ).135(ص ، م1999/هـ1419 ،1ط

 ).7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )5(
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  .)1(والمكره ألنَّه المباشر، بهلقوة إلجائه ولتسب ؛يقتل المكرِه: الحنابلةو، المالكية

فضي إلى القتل غالباً فأشبه إذا بمعنى ي ،ب إلى قتلهألنَّه تسب ؛المكرِهقتل ي: الشَّافعية
ألنَّه قتلـه للـدفع عـن     ؛قتلال ي: أحدهما ،وأما المكره ففيه قوالن .رماه بسهم فقتله

: والثَّاني .كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه ،فلم يجب عليه القود ،نفسه
 ألنَّه قتله ظلماً الستبقاء نفسه فأشبه إذا اضـطر  ؛وهو الصحيحأنَّه يجب عليه القود 
  .إلى األكل فقتله ليأكله

هويكرنظر إلى الم ،فإن قتله بغير حقّ كان ال يعلم أن ،وجب القتـل   ضمان
 أن الظاهرف ،في قتله معذور ألن المأمور ؛من الكفَّارة والقصاص والدية على اإلمام

ال ي اإلماموجب ضمان القتل مـن   وإن كان يعلم أنَّه يقتله بغير حقّ، إال بالحقّ أمر
 والدليُل ،ألنَّه ال يجوز طاعته فيما ال يحّل ؛الكفَّارة والقصاص أو الدية على المأمور

عليه ما روي أن ح( النَّبي( ِل ال طاعةَ": قالخْملوق في معصياِلالخَ ةق")فصار  ؛)2
ه بغير أمره وإن أمره بعض الرعية بالقتل فقتل وجب على المأمور القود كما لو قتل

فليس الظاهر أنَّـه يـأمره    ،ألنَّه ال تلزمه طاعته ؛لم يعلم أو علم أنَّه يقتله بغير حقّ
 .)3(عليه القود في قتله فوجب فلم يكن له عذر ،بحقّ

وهنا يضمن بمع المباشر المتسب، بب تأثإذا كان للسيعمل بانفراده فـي   ير
اإلتالف متى انفرد عن المباشرة، أي إذا تعادلت قوة التَّسبب والمباشرة، أو اعتـدل  

 نوالمباشـر مسـؤولي   المتسبببأن تساوى أثرهما في الفعل، كان  ،السبب والمباشر
  ألن ؛مـن المكـرِه والمكـره معـاً     ففي اإلكراه على القتل يقـتص  ؛معاً عن القتل

  

                                                             

الشَّرح الكبير للشّيخ الـدردير  ، )12/283(القرافي ، الذَّخيرة، )8/10(الخرشي ، شرح مختصر خليل )1(
وحاشية الد8/266(، ، ابن قدامةالمغني، )4/244(، سوقي.( 

، محمد بن عبد اهللا الخطيب مشكاة المصـابيح صححه األلباني، : ، حكمه)1/131(، مسند اإلمام أحمد )2(
م، 1985، 3ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيـروت، ط : العمري ولي الدين التَّبريزي، حقَّقه

)2/1092.( 
 ).9/135(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )179-3/178(، الشِّيرازي، المهذَّب )3(



66 

 

  .)1(عند الجمهور غير الحنفية، المكرِه متسبب، والمكره مباشر

• الرأي اجحالر: 

جـر  ألن ذلـك أبلـغ فـي الز    ؛إلى القول بقتل المكرِه والمكره جميعاً أميُل
ثر عن الخليفة عمر بن الخطـاب  ، ويؤيده ما ُألحياة النَّاس وحفظاً، دعوالر)<( ،

بن الخطاب قتل نفـراً، خمسـةً أو سـبعةً،     عمر ، أن)>(عن سعيد بن المسيب 
وقال عمر ،قتلوه قَتَْل غيلة صـنعاء لقتلـتهم    لو تمـاأل عليـه أهـلُ   ": برجٍل واحد

  .)2("جميعاً

  اجتماع سببين فأكثر: المطلب الخامس

سابع الحديثُببب والمباشـرة وحاالتهمـا    ق في المطلب الرعن اجتماع الس
عن اجتمـاع سـببين أو أكثـر فـي      سيكون الحديثُ، ففي هذا المطلبأما  .الثّالث
على آخر فيكون لـه   ببين؟ أو هل يقوى سالمتسببمن  فمن يكون الضامن، الجناية
األثر بب اآلخروي؟لغي الس  

كثر في الجنايـة الواحـدة  أبين أو ببعض األمثلة على اجتماع س سأعرض ،
وأبين فيها ميكون  نبالمتسب الذي حصل الهالك بسببه؟ وعلى من مان؟ يكونالض  

لو تعاقب سببا هالك ،كأن حفر واحد بئراً ووضع آخر حفعثر  ،راً عدواناًج
ألن الوقوع بسبب التعثّر، والتعثّر بسبب  ؛به ووقع العاثر بها فعلى الواضع الضمان

وضع الحجر، والوضع تعد منه، فوضع الحجر سبب للهالك وحفر البئر سـبب   ٌلأو

                                                             

، المهـذَّب  ،)12/283(القرافـي  ، الذَّخيرة، )7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )1(
وأدلَّ، )8/266(، ابن قدامة، المغني، )3/178(، الشِّيرازي وهبـه  ، تهالفقه اإلسالمي حيلـيدار  ،الز

 ).7/563( ت،.، د4الفكر، سورية، دمشق، ط
محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن : مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، حقَّقه ،الموطَّأ )2(

إرواء صححه األلبـاني،  : ، حكمه)5/1281( م،2004/هـ1425، 1سلطان، أبو ظبي، اإلمارات، ط
، 2بيروت، ط –المكتب اإلسالمي ، ناصر الدين األلبانيمحمد  ،ريج أحاديث منار السبيلالغليل في تخ

 .)6/259(، م1985/هـ1405
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بئراً عدواناً فعثر  حجراً في ملكه وحفر آخر وضع بأن الواضع فإن لم يتعد ،ثان له
قـال   ،يألنَّـه المتعـد   ؛عليه الضـمان  فالحافر، في البئر فهلك بالحجر ووقع ثالثٌ

افعيوينبغي أن يقاَل: *الر ال يجب مانالوا فيما لـو كـان   كما ق ،على الواضع الض
وقـال   ،)1(علـى الحـافرِ   يكون فالضمان ؛يلالحجر على طرف البئر بالس حصوُل
  .)2(الدافع فهو بمنزلة على الحافرِ الضمان: الحنفية

فعثر بهما آخـر   ،وآخران حجراً بجنبه ،حجراً في طريق ولو وضع واحد
علـى األول   :وقيـل نصـفان   ين،اضعإلى عدد الو نظراً ،فالضمان له أثالثاً ،فمات
ولو وضع حجـراً فـي    .إلى عدد الموضوع نظراً ،وعلى اآلخرين نصف ،نصف
ألن الحجـر   ؛ضمنه المدحرج، فعثر به آخر فهلك ،فعثر به رجل فدحرجه ،طريق

ـ تقديم األقوى فإن اعتدال ج، فالحكم عند اجتماع السببين، )3(ما حصل هنا بفعلهإنَّ ع م
  .)4(بينهما

ولو حفر رجالن حبالً، فسقطا، فإن سقطا علـى ظهرهمـا    رجٌل بئراً، ومد
واحد منهما لم يمت بفعل صـاحبه، إذ لـو مـات بفعـل      فماتا فال ضمان؛ ألن كلَّ

 كل واحد منهما على عاقلة صاحبه لخر على وجهه، فإن سقطا على وجهيهما، فديةُ
  فماتا، فالضمان على القاطع، ألنَّه تسببفسقطا جميعا  الحبَل ولو قطع قاطع. اآلخر

  

                                                             

* افعيالر ،د بن عبد الكريم بن الفضل القزوينير في عبد الكريم بن محمأبو القاسم، اإلمام البارع المتبح ،
ي بعضة عشر مجلداً، توفي سنة ستمائة وأربع وعشرين ف شرحاً للوجيز فالمذهب وعلوم كثيرة، صنَّ

، محيي الدين بن شرف النَّووي، أبو زكريا، دار الكتب العلميـة،  تهذيب األسماء واللُّغات. في قزوين
 ).2/264(ت، .ط، د.بيروت، لبنان، د

بدائع الصـنائع فـي    :، وانظر هذه المسألة في)4/150(، وعميرة، القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة )1(
عبد السالم ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، )7/276(، الكاساني، ترتيب الشّرائع

، 2الرياض، ط –الحراني، أبو البركات، مكتبة المعارف ، بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تيمية
 .)2/135(، م1984/هـ1404

 ).27/18(، يالسرخس، المبسوط )2(
 ).4/151(، وعميرة، القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة )3(
 ).6/269(، الغزالي، الوسيط في المذهب )4(
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  .)1(البئر رِفْكح الضمان بيوج تسبيب في إتالفهما، واإلتالفُ

يحفرون له بئراً، فوقعت عليهم مـن حفـرهم، فمـات     أربعةً ولو استأجر
مـن أربـع    الربع؛ ألنَّه مـاتَ  ربع الدية، وهدر الثَّالثةواحد من  فعلى كّل، همأحد

بع، وبقي جنايـات أصـحابه   ، فبطل الرالمرء على نفسه هدر جنايةَ إال أنجنايات 
  .)2(بعأرباع الدية على كل واحد منهم الر ةُفتعتبر، ويجب عليهم ثالث عليه

وإذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو خارج طريـق  
ا تلف في الواقفة مـن  السيارات، أو على جانب طريق واسع، ضمن سائق السيارة م

فإن انحرفت الواقفة فصـادف ذلـك الصـدمة؛    . نفس ومال بصدمته؛ ألنَّه المتعدي
  .)3(فالضمان بينهما على ما تقدم في تصادم سيارتين

وإذا أصابت سيارة إنساناً وأصابته أخرى في نفس الوقت أو بعده ولم يمت، 
من السائقين ضمان مـا تلـف أو   وتمايزت الجروح أو الكسور أو التلف، فعلى كل 

  .)4(أصيب بسيارته قلَّ أو كثر

وإذا الطَّبيب أعطى المريض جرعة من الدواء أكبر من الجرعة المناسـبة  
لسنِّه، أو ذهب إلى المشفى وأهمل طبيب آخر وقصر في عالجه وتأخَّر عليه؛ فإنَّـه  

  .)5(يكون عليهما الضمان

 الفقهـاء  جـد أن ن، ع سببين في الجناية الواحدةة في اجتماالسابق من األمثلة
مان على المتعدبب األكثر أثـراً ، يجعلوا الضفـي الهـالك   وقربـاً  واعتبروا الس ،

                                                             

 ).7/273(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )1(
 .)7/278(لمصدر نفسه، ا )2(

العماري، مجلة المجمع الفقهـي  ، عبد القادر محمد لشخص طبيعي أو اعتباري ةضمان األشياء التابع )3(
 ).200(، قطر، ص 10اإلسالمي، السنة الثَّامنة، العدد 

 ). 203(، ص المصدر السابق )4(

)5( ب وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمية المتعلِّقة بالمباشرة والتَّسبأحمد محمد الحاج خليل، القواعد الفقهي ،
 ).119(م، ص 2005 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية،
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، فـي األثـر   وإن تساوت األسباب، عند وجود أكثر من سبب للضمان وجعلوه سبباً
  .فيضمن الجميع بالتَّساوي
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  بحكم القتل بالتَّسب: المبحث الثَّاني

  :مطالب ةوفيه ثالث

  ةالعقوبات األصلي: المطلب األول

  ةالعقوبات البدلي: المطلب الثَّاني

  ةالعقوبات التبعي: المطلب الثَّالث

  

وما هي عقوبة القتل بالتَّسـبب  ، القتل بالتَّسبب كمحفي هذا المبحث،  أتناوُل
  تل بالمباشرة؟وهل القتل بالتَّسبب موجب للقصاص كالق ؟عند الفقهاء

، وذكر األمثلـة عليـه  ، وتعريف الفقهاء له، بعد الحديث عن القتل بالتَّسبب
، وبعضهم ألحقه بالقتل الخطأ، هم جعله نوعاً منفرداً من أنواع القتلبعض أن وجدتُ

  .بل هو ما دون الخطأ، اًوبعضهم لم يجعله خطًأ محض

ب ةَعقوب ذكر الفقهاءوهي، القتل بالتَّسب:  أو ، القصـاص (: ةعقوبات أصـلي
الحرمـان  (: ةوعقوبات تبعي، )اإلطعام أو، الصيام(: ةوعقوبات بدلي، )الدية والكفَّارة
  .)والحرمان من الوصية، من الميراث
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  والكفَّارة ،أو الدية، القصاص: ةالعقوبات األصلي: ب األولالمطل

  القصاص: الفرع األول

  قدارها في القتل بالتَّسببالدية وم :الفرع الثَّاني

  الكفَّارة: الفرع الثَّالث

  

  القصاص: الفرع األول

عقوبةٌ القصاص اهللا لقـول  ،إذا كـان عمـداً   للقتل بالمباشرة ةٌأصلي )�(: 
P`�_�~�}�|�{�z�yO)1( .مجـازاة الجـاني بمثـل    : وهو

  القصاص كالمباشر؟ بالقتل يستوجب المتسببفهل ، )2(فعله

بحسب تكييفهم  ؟في القتل بالتَّسبب هل يوجب القصاص أم ال فقهاءاختلف ال
بهل ، بللتسب؟أم بغير قصد، ررقصد االعتداء والض  

ة اتفق الفقهاء3(من الحنفي( ،ةوالمالكي)4( ،ةوالشَّافعي)علـى ، )6(والحنابلـة ، )5 
القتل بالتَّسبب يوجـب  هل  ،لكن اختلفوا، وجوب الدية على العاقلة في القتل بالتَّسبب

نالقصاص أم ال؟ على رأيي:  

ال يسـاوي   بالتَّسبب ألن القتَل ؛فيه القصاص القتل بالتَّسبب ال يجب: الحنفية _أوالً
معنى ال صورة، والقتل مباشـرة قتـل صـورة ومعنـى،      قتُل هألنَّ ؛القتل مباشرة

                                                             

 ).178(آية ، سورة البقرة )1(
، إبراهيم بن محمد بن مفلح، برهان الدين، أبو إسحاق، دار الكتب العلميـة،  المبدع في شرح المقنع )2(

 ).6/216(، ، وهبة الزحيليالفقه اإلسالمي وأدلّته، )7/223(م، 1997/هـ1418، 1بيروت، لبنان، ط
 ).5/26(، الموصلي، ابن مودود ،المختاراالختيار لتعليل  )3(
)4( سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/244.( 
 ).3/203(، المهذَّب )5(
 ).6/6(، البهوتى ،كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )6(
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وعلى هذا يخـرج   .ثلة بينهماوالجزاء قتل بطريق المباشرة، فال يكون قصاص ومما
علـى   ه ال قصـاص نَّإف، من حفر بئراً على قارعة الطَّريق فوقع فيها إنسان ومات

فيمـا   ألنَّه متعـد ، وموجبه الدية ال غير، )1(ال مباشرة سبباً ٌلتْألن الحفر قَ ؛الحافر
سـبب دون  بالتَّ وألن القتـلَ  ؛يانة لألنفسص على العاقلة الديةُ فتجب، وضعه وحفره

لـى  فتجب على العاقلة تخفيفاً عنه كما في الخطأ بل أو، القتل بالخطأ فيكون معذوراً
  .)2(مباشرةنَّه لم يقتل أل

فـي   كما يجب فيه القصاص أنَّه يجب: )5(والحنابلة )4(والشَّافعية )3(المالكية _ثانياً
وذلك باستعماله آلة تـؤدي إلـى    .وقاصداً الجناية، كان الجاني متعدياً إن، المباشرة

جوب القصـاص بالقتـل   في و واشترط المالكيةُ. القتل غالباً أو بإقراره أنَّه أراد قتله
 الضـرر  حصَلي نوَأ، بفعله الضرر الفاعُل ن يقصدَأ: ثالثة وهي اًبالتَّسبب شروط

  .)6(وأن يهلك ذلك المعين ن قصده،مِل

• الراجحأي الر:  

 إلى رأي الجمهور بوجوب القصاص إذا كان الجاني متعدياً وقاصـداً  أميُل
ي ذلك إلى أن تسـوغ بعـض   ربما يؤد، اًعن القاتل تسبب سقط القصاصفإذا ُأ، القتل

فتكثـر  ، األسباب المؤدية للقتـل  بتهيئة، النّفوس المريضة ألهلها بارتكاب الجريمة
  .على النّفس بإزهاقها دون أن يكون هناك عقاب لمن يعتدي، الجرائم

                                                             

 ).7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )1(
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشـية  ، )5/26(، الموصلي، بن مودودا، اراالختيار لتعليل المخت )2(

الشَّلبي ،يلعي6/102(، الز( ،كشَّاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،)ابن قدامـة ، المغني، )6/6 ،
)8/260.( 

الدردير وحاشـية  الشَّرح الكبير للشّيخ ، )6/241(، الحطَّاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )3(
سوقي4/244(، الد(. 

 ).7/253(الرملي، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )5/216(، الشّربيني، مغني المحتاج )4(
 ).514-5/513(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )5(
)6( سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/243( ، مغني المحتـاج ، الشّـربيني ،)5/216(، 

 ).5/513(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع
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  ة ومقدارها في القتل بالتَّسببالدي: الفرع الثَّاني

أو عفـا األوليـاء عـن القاتـل    ، قاصداً القتل، لم يكن الجاني متعدياً فإن ،
  ؟جبتَ نوما مقدارها؟ وعلى م، فما هي الدية .بت الديةُجو، وأسقطوا عنه القصاص

 ال، شـرعاً  أو بجرحـه مقـدراً  ، عـن دمـه   ربقتل آدمي ح يجب هي ماٌل: الدية
، )2(نّها على أهل اإلبل مائة من اإلبل على عاقلة القاتلإف ،ا دية الخطأفأم .)1(باجتهاد

ال اختالف بين أحد من أهل العلم في ذلك، وتؤخـذ فـي    )ح(ة من رسول اهللا نَّس
 ،وعشرون بنت لبـون ، عشرون بنت مخاض، هخمسف، ثالث سنين وقيل في خمس

أبـا حنيفـة    وعشرون جذعة، غير أن، وعشرون حقة، ذكراً، عشرون ابن لبونو
 ،قهب والـورِ ا الدية على أهل الـذّ وأم. )3(بن مخاضابن لبون اجعل مكان ) 6(

ألف دينار علـى أهـل    ،)>(مها به عمر بن الخطاب فهي في الخطأ على ما قو
  .)4(قواثني عشر ألف درهم على أهل الورِ، الذهب

                                                             

، المبسـوط : ، وانظر في تعريف الدية)6/257(، الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )1(
 ،رخسيحقَّقـه  اإلقناع في حل َألفاظ أبي شجاع، )26/59(الس ،محمد بن أحمد الخطيب الشِّـربيني ، :

، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )2/502(ت، .ط، د.تب البحوث والدراسات، دار الفكر، دمك
 ).6/116(م، 1993/هـ1413، 1دار العبيكان، ط ،الزركشيمحمد بن عبد اهللا 

لتكملـة رد  ة عين األخيار قرلم يكن ديواناً فالقبيلة،  يوان، وإنهم أهل الد :ةعند الحنفي: العاقلةمعنى  )2(
عابـدين  ، عمر بـن عبـد العزيـز   محمد أمين، بن بن  ين محمدعالء الد، المحتار على الدر المخّتار

المعروف بابن عابدين، ،الحسيني ،مشقيط، .د ،لبنان، شر والتَّوزيع، بيروتدار الفكر للطِّباعة والنَّ الد
يوسف بن عبد اهللا بن محمد ، فقه أهل المدينةالكافي في هم العصبة،  :عند الجمهور). 7/218( ت،.د

حقَّقهأبو عمر، ، بن عبد البر بن عاصم النّمري :  د أحيد ولد ماديـك الموريتـانيد محممكتبـة  محم ،
إسماعيل بن يحيى بـن  ، ّمختصر المزنـي ، )2/1106( ،م1980/هـ1400، 2ط ،الرياض، السعودية

ـ 1410ط، .ار المعرفة، بيروت، دإسماعيل، أبو إبراهيم المزني، د الهدايـة  ، )8/354(م، 1990/هـ
عبـد اللَّطيـف   : ، أبو الخطَّاب، حقَّقهالكلوذانيمحفوظ بن أحمد بن الحسن، ، على مذهب اإلمام أحمد

 ).526(، ص م2004/هـ1425، 1هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنَّشر والتَّوزيع، ط
  ،ابـن رشـد الجـد   ، البيـان والتحصـيل  ، )5/36(، ابن مودود الموصلي، اراالختيار لتعليل المخت )3(

 ).8/377(، ابن قدامة، المغني، )5/296(، الشّربيني، مغني المحتاج، )15/434-435(
 ).15/435(، ابن رشد الجد، البيان والتحصيل )4(
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 إن: وهي، القتل الخطأ في ثالث حاالت ديةُ ظُتغلّ: والحنابلة لشَّافعيةوعند ا
، وذو الحجـة ، ذو القعـدة (: وهـي ، الحـرمِ  األشـهرِ  في أو، في الحرم كان القتُل
  .)1(ذا رحم محرم للقاتل المقتوُل أو كان، )ورجب، والمحرم

  الكفَّارة: الفرع الثَّالث

ـ : أي ،فـر لكَيت بذلك مـن ا مالقتل س كفَّارةُ نْسـتر الـذَّ  ألنَّهـا تَ  ؛ترالسب 
   .)3(اسم للواجب: عرفها الحنفيةُ الشَّرع في والكفَّارةُ، )2(يهغطِّوتُ

  :جوب الكفَّارة في القتل بالتَّسبب على رأيينفي و الفقهاء اختلفَ

  .جوب الكفَّارة في القتل بالتَّسببقالوا بعدم و: )4(الحنفية _أوالً

كما فـي   ،بِبستَّالكفَّارة في القتل بالجوب قالوا بو: )6(الحنابلةو، )5(الشَّافعية _نياًثا
 ،فهلك بهمـا شـخص  ، فتجب على حافر البئر عدواناً، ومن نصب شبكة، المباشرة

  .)7(ه وشاهد الزوروعلى المكرِ

ألنَّه لـيس   ؛بب، عدم وجوب الكفارة في القتل بالتَّسوالمالكيةُ وعلََّل الحنفيةُ
 والقتـلُ ، لم يجب في جنسه كفَّارة دوما لم يجب في جنسه قَ وألن كّلقتالً مباشراً، 

ة ال يوجبب عند الحنفيالكفَّارةَ .)8(القصاص بالتَّسب وألن عن يـده مـن    فيما خرج

                                                             

 ).8/380(، ابن قدامة، المغني،  )3/211(، الشِّيرازي، المهذَّب )1(
منصور بن يونس بـن صـالح   ، ائق أولي النّهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتدق )2(

 ).3/328(، م1993/هـ1414، 1ط، عالم الكتب، البهوتى، الدين ابن حسن بن إدريس

)3( رائعنائع في ترتيب الشَّبدائع الص ،الكاساني ،)ـزي،    : ، وانظـر )5/95ـة، ابـن جالقـوانين الفقهي  
 ).8/24(، ابن قدامة، المغني، )5/40(، الشّربيني، مغني المحتاج، )110(ص 

)4( قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوريائق شرح كنز الدابن نجيم، البحر الر ،)8/334(. 

)5( المهذَّب في فقه اإلمام الشَّافعي ،الشِّيرازي ،)3/248(. 

 ).6/65(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )6(

  .)9/380(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )7(
دار إحياء ، محمد صادق القمحاوي: حقَّقه، أبو بكر، الجصاص، الرازي، أحمد بن علي، أحكام القرآن )8(

 ).3/193(، ه1405، ط.د، بيروت، راث العربيالتُّ
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 قاتل في حـقّ ألنَّه لم يقتل حقيقة، وإنما ألحق بال ؛)1(عمد أو خطأ فالدية دون الكفَّارة
  .)2(وال يأثم فيه لعدم القصد ،الضمان فبقي ما وراءه على األصل

  :والحنابلة، استدل الشَّافعيةو

:(P���M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A(قال اهللا  _أوالً
N���O�����P���Q���R����S��������T������U�����V����W��Y�X�������Z������[����\����
]��������̂�������_������̀��a����b�����c����e�d�����f������g�����h������i�
j����k����l����m������n������p�o������q���r��t�s���u����v����
�w���x���y���z���{���}�|������~�����a�̀ �_O�)3( ،

   .ز بينهماولم تمي، بالتَّسبب بالمباشرة والقتَل القتَل اآليةُ تشمُل

وبمـا   .بالكفَّارة، كالمباشرة ضمنأن ي فوجب، بالدية نضمسبب يبالتَّ القتَل إن _ًثانيا
ب، لزمت بالقتل بالمباشرة الكفَّارةَ أن4(ألنَّه قتل ؛فتلزم بالتَّسب(.  

  .)5(الكفَّارةُ تجب نلى َأكان أو بت الديةُجا وفلم ،من الدية وكدَأ ألن الكفَّارةَ _ثالثاً

ـ  ؛فتجب عليه الكفَّارةُ، ر به عن ذنبهما يكفِّ جاني يحتاجوألن ال _رابعاً رعت ألنَّها شُ
فـي   تجب والكفَّارةُ، على العاقلة تجب يةُر عنه بفعل غيره، فالدكفير عنه، وال يكفّللتَّ

  .)6(مال الجاني

  

  
                                                             

 ).12/418(، القرافي، الذَّخيرة )1(
 ).3/143(، الغنيمي، رح الكتاباللّباب في ش )2(
 ).92(آية ، سورة النِّساء )3(
 ).13/63(، الماوردي، الحاوي الكبير، )19/185(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب )4(
 ).13/63(، الماوردي، الحاوي الكبير )5(
 ).8/379(، ابن قدامة، المغني )6(
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 :لراجحلرأي اا •

ب، لقوة التسبإلى قول الشَّافعية والحنابلة، في وجوب الكفارة في القتل ب أميُل
علـى العاقلـة،    أدلّتهم، وألن القتل بالتَّسبب، هو قتل كغيره من أنواع القتل، فالديةُ

  .بالقتل المتسببتطهير لنفس  ارةُوالكفّ

 

  )1(ةالعقوبات البدلي: المطلب الثَّاني

يامالص:  

يام عقوبةٌالص ب ةبدليللقتل بالتَّسب ،بعلى من قَتَل بالتَّ فيجبرقبةُ إعتاقُ سب 
فصـيام شـهرين   يجـد  فـإن لـم    ،)وهي غير موجودة في الوقت الحالي( ،مؤمنة

P�q�p�o�n�m�l: الكريمـة  في اآليـة  دركما و، متتابعين
�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r}O)2(، بهــذا  قــاَل

  .)4(والحنابلةُ )3(الشَّافعيةُ

ةُ وذهبإلى أنَّه  في قوٍل والحنابلةُ ،في قوٍل الشَّافعي  سـتين   يلزمـه إطعـام
فيهـا   فيها العتق وصيام شهرين، فوجـب  ألنَّها كفَّارةٌ ؛إن لم يستطع الصوم مسكينًا
ستين مسكينًا إذا إطعام فَ، في رمضان ماعِ، والجِهارِالظِّ عجز عنهما، ككفَّارةـ ح ل م

  .)5(هارالظِّ في كفَّارة دعلى المقي ،في كفَّارة القتل المطلقُ

                                                             

مانعة من  رعشَّلزم بها الجاني لسبب من األسباب، التي يراها المتي يال اتهي العقوب": العقوبات البدلية )1(
بهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الشُّ ".إلزام الجاني العقوبة األصلية المقررة للجنايات التي ارتكبها

 ).141(، منصور الحفناوي، ص الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون

 ).92( آية، سورة النِّساء )2(

 ).13/86(، الماوردي، الحاوي الكبير )3(

 ).4/52(، ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد )4(

الكافي في فقه ، )13/69(، الماوردي، الحاوي الكبير، )19/185(، المطيعي، المجموع شرح المهذَّب )5(
 ).4/53(، ابن قدامة، اإلمام أحمد
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  )1(ةبعيالعقوبات التَّ: المطلب الثَّالث

الحرمان من الميراث ةهي ، والوصيالعقوبات فَ، ةالتبعيمـن   حرم القاتـلُ ي
ة الميراثما استعجَل ؛والوصية   الميـراثَ  ألنَّه ربوأ فقتـل المـورثَ  أو الوصـي 
ـ ع هأوان قبَل ءيالشَّ ستعجَلامن : "فالقاعدة تقول، وقب بالحرمانعفَ، الموصي وقب 

  .)2("هرمانحبِ

  :الحرمان من الميراث_ أوالً

؟ على رأيينمانع من الميراث ، هل القتل بالتَّسببِاختلف الفقهاء:  

بـن  ا لحديث طاووس، من الميراث الحرمان بالتَّسبب ال يوجب القتَلن أ: ةالحنفي )أ
 المتسـبب و ،)3("لقاتُلا يرثُ ال": قال) ح( عن النَّبي )>(هريرة كيسان عن أبي 

تَّمهم ذلك في الباطنِ الحتمال أنَّه قصد، وال حرمان م4(االحتماِل ع(.  

  القاتُل ال يرثُ :)7(للحنابلةورأي ، طلقاًم القاتُل ال يرثُ: )6(والشَّافعية )5(المالكية )ب
  الميراث، اختلفوا في نوع القتـل بعد أن اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل مانع من 

  

                                                             

وبةُ التي تلزم الجاني بناء على ما ارتكب من جناية استحقَ بارتكابها عقوبةً هي العق: "العقوبة التَّبعية )1(
من العقوبات األصلية، التي يترتَّب على الحكم بها عليه، إلزامه بعقوبة أخرى لم ينص عليها القاضي 

، منصـور  نبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه اإلسـالمي مقارنـا بالقـانو   الشُّ، "في حكمه
  ).142(الحفناوي، ص 

 ).171(ص ، أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية )2(

، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصـر موقوف حسن، : ، حكمه)3/496(، سنن الترمذي )3(
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، حقَّقه وعلَّق عليه، حمـدي السـلفي، صـبحي    

 ).2/105(م، 1993/هـ1414، 2لسامرائي، مكتبة الرشد للنَّشر والتَّوزيع، الرياض، السعودية، طا
 ).6/532(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، )10/214(، الهمام ابن، فتح القدير )4(
)5( سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/486(. 
 .)13/70(، الماوردي، الحاوي الكبير، )7/347(، عيالشَّاف، األم )6(
دار الحديث، ، أبو محمد، المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، بهاء الدين، العدة شرح العمدة )7(

عـالء  ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخـالف ، )365-364(م، 2003/هـ1424، ط.د، القاهرة
 ).7/368(، ت.د، 2ط، دار إحياء التّراث العربي، أبو الحسن، لمرداويا، علي بن سليمان، الدين
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  :ـواستدلُّوا ب، )1(المانع

 ،)2("شـيئاً  القاتـلُ  ثُرِال ي": قال) ح(رسول اهللا  نَأ )5(ورد عن ابن عباس . 1
مأ، سواء مباشرة، قاتل في كّل فهو عام باًتسب ،فوجب أن يحال بكّل حرم.  

 مـوتَ  بمـا اسـتعجلَ  ر ألن القاتَل ،تلالق فضي إلى تكثيرِالقاتل ي وألن توريثَ. 2
ن م أن ،المعروفة والقاعدةُ .ن الميراثحرمه منُ لذريعةل اًدسفَ ،همالَ مورثه ليأخذَ

أوانه قبل شيئاً َلتعج عوقبِ بحرمان3(ه(.  

 :اجحالرالرأي  •

تو أميُل إلى رأي الجمهور، وهو عدمنَالقاتل، فَ ريثالحديث عـا  صفـي   م
 يكـون  من الميـراث  هبالتَّسبب؛ فحرمانُ والقاتِل مباشرةً القاتل، ولم يفرق بين القاتِل

فيه مدعاة ألخذ الحيطة والح  ب، وردعاً إذا كان قاصـداً، وألنذر أكثر للقاتل بالتَّسب
في الميراث فعةًنْم كافأ على جروالمنفعة،  ما استعجَلللقاتل، فربـ ال ي يمتيـه،   هوتعد

  .فيحرم من الميراث

على حرمـان  ) 281(وقد نص قانون األحوال الشَّخصية األردني في المادة 
يحرم من اإلرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فـاعالً  : "القاتل من اإلرث

  ".اقالً بالغاًأصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل ع

                                                             

منصور بن يونس بـن صـالح   ، الروض المربع شرح زاد المستقنع، )8/379(، ابن قدامة، المغني )1(
، )502-501(ص  ت،.ط، د.د ،سالةسة الرمؤس -دار المؤيد ، البهوتى، ابن حسن بن إدريس، الدين

دار العاصمة، الرياض، المملكـة العربيـة   ، صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان ،ّالملخص الفقهي
 ).2/317(، ـه1423، 1ط، السعودية

: ، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي، العبسي، حقَّقـه المصنَّف في األحاديث واآلثار )2(
البدر التّمام شـرح بلـوغ   ، )6/281( هـ،1409، 1طكمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 

دار ، علي بن عبد اهللا الـزبن : حقَّقه، المعروف بالمغرِبيالالعي، ، الحسين بن محمد بن سعيد، المرام
 ).3/192(، ابن حجر العسقالني، التَّلخيص الحبيرضعيف، : ، حكمهم2007/هـ1428، 1ط، هجر

  بهـاء الـدين  ، العدة شرح العمـدة ، )13/70(، الماوردي، الحاوي الكبير، )7/347(، الشَّافعي األم )3(
365-364( ص ،المقدسي.( 
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  الحرمان من الوصية _ثانياً

 ع بـه بعـد  بـر هي التَّ: بالمال ، والوصيةُبعد الموت فصربالتَّ هي األمر: الوصية
  .)1(الموت

هل القتُلاختلف الفقهاء ، ب يوجببالتَّسب الحرمان مة أم ال؟ فذهبن الوصي 
 مـن الوصـية، كمـا ال يوجـب     الحرمان  يوجببالتَّسبب ال القتَل إلى أن الحنفيةُ

ال صـورة  من الميراث، فهو قتُل الحرمان المباشـر قتـُل مع   والقتـلُ . معنى  نـى
  .)2(من الوصية في الحرمانِ القتل المباشرِ كمح ، فال يأخذُوصورة

ةُ وذهبةُ: وهو المعتمد ،في قوٍل )4(والحنابلةُ )3(المالكيإذا كانت الوصي بعد 
ربِالض والقتل، وقد علم الموصي أنَّه قاتله، ثم أوص  ةُ  ى له، فإنَّهـا تصـحالوصـي 

  .والدية في القتل العمد للقاتل بالماِل

 الدية، وقد ألحقوا القتـلَ  دون في الماِل الخطأ، فتصح الوصيةُ ا في القتِلمَأ
  .الخطأ بالتَّسبب بالقتِل

 الوصية ولم يعلم الموصي بالجـاني، فإنّهـا تبطـلُ    دبع كانت الجنايةُوإذا 
  .، واختلفوا في نوع القتل المانعمعاقبةً للجاني بنقيض قصده ؛الوصيةُ

ةُ وذهبفي قوٍل والحنابلةُ الشَّافعي،   ة، ال تصـحوهو المعتمد عند الشَّـافعي 
 كـالميراث، علـى أن  نـه  بالموت، فمنع القتـل م  ستحقُّي للقاتل، ألنَّه ماٌل الوصيةُ
 لعمـوم  ،لى أن يمنع من الوصيةا منع منه القتل كان أومليكات، فلمالتَّ أقوى الميراثَ

                                                             

 االختيار: ، وانظر تعريف الوصية في)7/233(، المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )1(
ـ ، )5/62(، بن مودود الموصليا، لتعليل المختار ، الحطَّـاب ، لمواهب الجليل في شرح مختصر خلي

  ).2/392(، الشِّربيني، اإلقناع في حل َألفاظ أبي شجاع، )6/364(
قرة عين األخيـار  ، )27/177(، السرخسي، المبسوط، )6/532(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )2(

 ).7/235(، ابن عابدين، لتكملة رد المحتار على الدر المخّتار

 ).4/347(، مالك بن أنس، المدونة )3(

 ).7/183(، المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف )4(
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ـ  لـيس ": أنَّـه قـالَ  ) ح( سـول عن الر )>( حديث علي بن أبي طالب ِلللقات 
وص1("ةٌي(.  

ألنَّـه   ؛الورثةُ هاجازإذا َأ للقاتل الوصيةُ جوزت: وفي قوٍل آخر عند الشَّافعية
تمليك فلم يمنع القتل منه كالبيع ،بولإلى القَ يفتقر ،فيحتاج إلى مالورثة وافقة ، فـإن 

ـ إذا قَ للوارث الوصيةُ كما تجوز، للقاتل جازت الوصيةُ لوابِقَ ى وور، )2(ل الورثـةُ بِ
5( عباس ابن( رسول اهللا أن )قال )ح :"ال تجوز ةٌوصي  إ ،لـوارثال أن  يشـاء 

  .)4(الورثة وافقةبدون م، طلقاًم حصتَ: ثالث في قوٍل الحنابلة وعند، )3("الورثةُ

 :اجحالرالرأي  •

 في القاتِل الوصية للقاتل، لعموم الحديث جوبِو دمِعالرأي القائل بِإلى  أميُل
ز الحديثُنْفي مة، فلم يميبين القاتِل ع الوصي شر والقاتِلباالم ب المفـي  تسـب وألن ،

  .غير قاصد مكان قاصداً أأعلى قتله، سواء  مكافأةً ، فال تكونومكافأةً اًالوصية نفع

 القانون في القتل بالتَّسببأي ر

لسـنة  ) 16(من قـانون العقوبـات األردنـي رقـم     ) 345(نصت المادة   
  :د األسبابذاء الناجمين عن تعد، في القتل واإلي)م1960(

إذا كان الموت أو اإليذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلهـا الفاعـل   
وكانت مستقلة عن فعله، أو النضمام سبب منفصل عن فعله تمامـاً، عوقـب كمـا    

  :يأتي

                                                             

)1( ارقطنيسنن الد ،)4/237(التَّلخيص الحبير، ضعيف جداً: ، إسناده ،ابن حجر العسقالني ،)3/202.( 
وسيط ال، )8/191(، الماوردي، الحاوي الكبير، )15/414( ،المطيعي ،تكملة المجموع شرح المهذَّب )2(

 ).412-4/411(، الغزالي، في المذهب
)3( ارقطنيسنن الد ،)ـبيل منكر، : حكمه، )5/171إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس  ،األلبـاني ،

)6/96.( 

 ).6/478(، عبد الرحمن ابن قدامة، الشَّرح الكبير على متن المقنّع )4(
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باألشغال الشَّاقَّة مدة ال تقَل عن عشر سنوات إذا كان فعلـه يسـتلزم عقوبـة     -1
  .الشَّاقَّة المؤبدةاإلعدام أو األشغال 

بتخفيض أية عقوبة مؤقَّتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غيـر   -2
  .اإلعدام أو األشغال الشَّاقَّة المؤبدة

بالمقارنة بين الشَّرع والقانون، تجد أن الشَّرع كان رأيه األصوب في عقوبة 
تسبب في الخطأ، في تضمين المفيها المنفعة لذوي المجني القتل بالتَّسب ب الدية؛ ألن

  . عليه
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  حاالت القتل بالتَّسبب: المبحث الثَّالث

  :وفيه سبعة مطالب

  حفر البئر: المطلب األول

  شهادة الزور: المطلب الثَّاني

  حكم الحاكم بالقتل على مظلوم: المطلب الثَّالث

  اإلكراه: المطلب الرابع

  تَّحريضال: المطلب الخامس

ادسالمطلب الس :حرالس  

ابعالمطلب الس :مالقتل بالس  
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  حاالت القتل بالتَّسبب: المبحث الثَّالث

ن خالل بحثي في كتب الفقهاء في المذاهب األربعة عن موضـوع القتـل   م
 ووضعِ، البئر كحفرِ، للقتل بالتَّسبب كثيرةً ذكروا حاالت الفقهاء أن وجدتُ، بالتَّسبب

الحووضعِ، رج في الطَّريق مزلق ،على القتِل واإلكراه ،ور وشهادةوالتَّ، الزضييف 
مبالس ،ووعِض ينكِّس ،حرِوالس ،وغير ذلك من الحاالت ثَّالتي معلـى   ل بها الفقهاء
بهـا   وقد بدأتُ، رحفر البئ: لوا بها هيثَّوم، بدأ بها الفقهاء ل حالةوأو، بالتَّسبب القتِل

  .لتكون الحالة األولى من حاالت القتل بالتَّسبب

  ر البئرفْح: المطلب األول

  معنى حفر البئر: الفرع األول

  تكييف الفقهاء لحفر البئر: الفرع الثَّاني

  كم القتل بسبب حفر البئرح: الفرع الثَّالث

ب  عتبرت مـن حـاالت ال  ا، ت إلى اإلتالفحفر البئر إذا أدقتـل بالتَّسـب ،
بالتَّسـبب؟   قـتالً  البئـرِ  حفر ومتى يكون، معنى البئر، وسأعرض في هذا المطلب

ومتى يجب مانالض عند اإلتالف ؟ر البئرِفْبسبب ح  

  معنى حفر البئر: الفرع األول

  .)1(ما ُأخرِج من التُّراب من الشَّيء: حفر

  .حفر بؤرة: بأر

الْبِْئر :فْرقةٌعمي ةٌح يتَخْرسج اءا المنْهَؤنّثَة، فطَُأو النّ مأبؤر وأبـآر وآبـار  : جمع، م  
  

                                                             

، 1رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، ط: األزدي، حققه، محمد بن الحسن بن دريد، غةجمهرة اللُّ )1(
  ).1/517(م، 1987
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  .)1(وبئار

  تكييف الفقهاء لحفر البئر: الفرع الثَّاني

ذكر الفقهاء ـ  لتكـون سـبباً  ، البئرِ لحفرِ كثيرةً حاالت للضـ مان إذا ح ل ص
 قصـد وهل ي، في غير ملكهأو ، في ملك الحافر فهي إما أن تكون، بسببها اإلتالفُ

أو ال بها الضرر ،غيره مكانت في ملكه أأ سواء ،فهـل  ، كانت في غير ملكـه  وإن
فَح؟لطان أو بغير إذنهرها بإذن الس وسأبيآ نراء ومـا  ، في هـذه الحـاالت   الفقهاء

  .حكمها

  بئراً في ملكه يحفر أن: المسألة األولى

أن يحفر في ملكه فحكمه اإلنسان في المذاهبِ باحم  ـة ، األربعـة2(الحنفي(، 
 منضفال ي، في ملكه اإلنسان إذا حفر: قالوا، )5(والحنابلة، )4(والشَّافعية، )3(والمالكية
عن أبي هريرة : )ح(واستدلُّوا بحديث النَّبي ، ر في ملكهفَألنَّه ح فيها أحد إذا سقطَ

الْعجماء جرحهـا جبـار، والْبِْئـر جبـار،     " :أنَّه قَاَل )ح(، عن رسول اهللا )>(
سكَازِ الْخُمي الرفو ،اربج ندعالْم6("و(.  

أن يحفر بئراً في ملكه أو في موات: بارومعنى البئر ج، أو فيقع فيها إنسان  
  

                                                             

، حامد عبـد القـادر  ، اتيأحمد الز، إبراهيم مصطفى، مجمع اللّغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط )1(
 ).1/36(، ت.د، ط.د، دار الدعوة، جارمحمد النَّ

دار ، ين النّـاهي صالح الد: حقَّقه، ن بن محمد السغدي، أبو الحسنعلي بن الحسي، النتف في الفتاوى )2(
 ).2/687(، م1984/هـ1404، 2ط، لبنان -بيروت ، األردن -عمان ، سة الرسالةمؤس، الفرقان

)3( المبن أنس ، مالكنةدو ،)1/447.( 
 ).12/373(، الماوردي، الحاوي الكبير )4(
 ).8/424(، ابن قدامة، المغني )5(
 .، واللَّفظ لمسلم)9/12(، صحيح البخاري، )3/1334(، صحيح مسلممتفق عليه،  )6(
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ويتلفُ ،غيره 1(عليه فال ضمان(.  

وقد ذكر أحواالً الفقهاء  ار    للحفـر  وحـاالتـةُ ، فـي فنـاء الـد2(فالحنفي( 
 فهل الضـمان ، راءجواُأل بالحفرِ في الملك بين اآلمرِ زوا في الحفرِمي: )3(والحنابلةُ

أو اُأل على اآلمرِ يكون؟جراء  

سواء  جراءعلى اُأل بحفرها في فنائه فال ضمان اًدحر َأمإن َأ: )4(الحنفيةُ قاَل
ـ   هألن أمر ؛على اآلمر والضمان، في فنائه الحفر لم يعلموا أن معلموا أ ه فـي فناِئ

معتبر ،وعند دأبي يوسف ومحم )( له أن يحفر  في فنائه إذا كـان  ال يضـر 
ة وليس ألحدله ذلك فيما بينه  يحلُّ) 6(وعند أبي حنيفة  ،عه من ذلكأن يمنَ بالمار

وبين ربوهذا ،ه ما لم يمنعه مانع الفناء ألن لموضعٍ اسم  اخـتص  الملـك   صـاحب
  .قريباً منها الدارِ خارج ما كان الفناء: )5(الحنابلةُ وقاَل، به باالنتفاعِ

 ،ها بقصد الضرررحفَ وإن أن ال يقصد بحفره الضرر: )6(المالكيةُ واشترطَ
مـا هلـك    نّه يضـمن إعين فغير م شخصٍ ها إلهالكرحفَ فإن ،كانت في ملكه إنو

 هلك وإن ،منه خص اقتصبعينه فإن هلك ذلك الشّ ها إلهالك شخصٍروإن حفَ ،فيها
ه ضمن ديتَغيره ،وإن ـ ها لمن يجوز قتلُحفر ن آدمـي  ه فال يضمن ما هلك فيها م

أو غيره سارق.  

وتوسةُ ع8(والحنابلةُ )7(الشَّافعي( رِكْفي ذ  ـ : فقـالوا  الحـاالت ا إمأن  تكـون  
  

  

                                                             

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بـن إبـراهيم   ، طرح التّثريب في شرح التّقريب )1(
، ن العراقـي اب، أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي: أكمله ابنه، أبو الفضل، العراقي

 ).4/20(، ت.د، دار إحياء التّراث العربي، الطبعة المصرية القديمة
 .)16-27/15(، السرخسي، المبسوط )2(

 ).8/425(، ابن قدامة، مغنيال )3(
 .)27/16(، السرخسي، المبسوط )4(

 ).5/447(، بن قدامةعبد الرحمن ، الشَّرح الكبير على متن المقنّع )5(

 ).8/8(، الخرشي، مختصر خليلشرح  )6(

 .)12/373(، الماوردي، الحاوي الكبير )7(

 ).8/427(، ابن قدامة، المغني، )6/7(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )8(
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، بأمر خوُلسواء كان الد، أو ضرير بصير فيها إنسان فإذا سقطَ ،ومكشوفةً، ظاهرةً
 .على صاحبها فال ضمان، أو غير أمر ومات

فـي   ل الشَّـافعيةُ فصفقد  ،عن األبصار خفاةًوم اةًغطَّم أما إذا كانت الحفرةُ
  :)1(اخلحال الد، هذه الحالة

  .)2(الحنابلةُ وبهذا قاَل، ونفسه هدر بالدخوِل تعدفهو م ،ها بغير أمريدخلَ نَأ: أحدها

ه لتعديه بإكراهـه علـى   على الدخول، فيضمن ديتَ يكرهه الحافر نَأ: والحال الثَّانية
  .الدخول

عليه، وإن  مه بها فال ضمانأعلَ بإذن الحافر، فإن ها مختاراًيدخلَ نَأ: والحال الثَّالثة
ها وهو بصير ولها آثار تدّلعلمه بلم ي عليها فال ضمان عليه، وإن  لم تكن لها آثـار 

أو كان لها آثار مان قوالن اخُلوالدوهو األظهـر،  : أحدهما :أعمى ففي وجوب الض
المنصوص عليه أنَّه ال ضمان ألنَّـه دخـلَ   ؛الواقع فيها هـدراً  عليه، وتكون نفس 

 وبهذا قال الحنابلـةُ ، الواقع ديةَ الحافر يضمن: انيوالقول الثَّ .باختيار والحفر مباح
  .اًأيض

 :راجحرأي الال •

 وقصـد  البئر فيـه تعـد وتقصـير    حفر فإذا كان: أميُل إلى رأي المالكية
الحافر رر؛ فإنمان الضعليه الض .كان الحفر ر فـي أخـذ    وإنه ولم يقصفي ملك

  .عليه فال ضمان أسباب السالمة واالحتياط،

  

  

  
                                                             

 .)6/359(، الغزالي، الوسيط في المذهب، )12/373(، الماوردي، الحاوي الكبير )1(

 ).8/427(، ابن قدامة، المغني )2(
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  في ملك غيره بئراً يحفر نَأ: المسألة الثَّانية

ا َأفإمن يكون ها بإذن المالكحفر ،سقطَ فإن كوهلَ فيها أحد ،  فـال يضـمن 
المالك وال الحافر؛ عند األئمة 1(األربعة(، ألنَّهما غير متعديني ،لـم يحفـر   فالمالك، 

والحافر قد استأذن وخرج باإلذن من العاقبة.  

فإن ـةُ  قـالَ ، ها بغير إذن المالكحفر2(الحنفي(  ُـةوالمالكي)3(  ُةوالشَّـافعي)4( 
، وعليـه الديـةُ   بحفرها وهو الضامن إن تلف فيها إنسان تعدم الحافر: )5(والحنابلةُ
  .لخروجه عن عدوان الحفر ؛لم يقدر مها أدعلى س ر المالكدسواء قَ

• اجحأي الرالر:  

بتضمين الحافر بغير إذن المالك، ألنَّه تعدى على مـا  القائل أي رالأميُل إلى 
فيـه مـن    على العمـلِ  بملكه وما يترتَّب الملك يكون أعلم ، وصاحبليس فيه حقٌّ

ضررٍ باآلخرين إلحاق.  

  الموات األرض في بئراً يحفر نَأ :المسألة الثَّالثة

بالفتح: واتُالم، ما ال روأيضاً، فيه وح وال ،التي ال مالك لهـا  هو األرض  
  

  

                                                             

الحاوي ، )4/244(، وحاشية الدسوقي، الشَّرح الكبير للشّيخ الدردير، )27/14(، السرخسي، المبسوط )1(
 ).8/424(، ابن قدامة، ، المغني)12/373(، الماوردي، الكبير

 ).27/22(، السرخسي، المبسوط )2(
أحمد بن عبد : حقَّقه، الجندي ،خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين، التَّوضيح في شرح المختصر )3(

الشَّرح ، )8/57(، م2008/هـ1429، 1ط، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التّراث، الكريم نجيب
 حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك، )4/244(، وحاشية الدسوقي، الكبير للشّيخ الدردير
 ).4/341(، صاويال، على الشَّرح الصغير

  ).12/373(، الماوردي، لحاوي الكبيرا )4(
 ).8/425(، ابن قدامة، المغني )5(
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ي1(بها نتفع(.  

 )3(والمالكيـةُ  )2(الحافر؟ قال الحنفيـةُ  هل يضمن، واتبئراً في م لو حفرو
  .بحفرها تعدم ألنَّه غير ؛ال يضمن :)4(والحنابلةُ

ةُوفصأكثر وقالوا )5(ل الشَّافعي :في األرضِ الحفر الموات نعلى ضربي:  

اإلحياء، وسـواء أذن فيـه   لها ب ن، ويصير مالكاًكَّميكها فَها لنفسه ليتملَّيحفر نَأ" -
ما سقط فيهـا   الموات ال يفتقر إلى إذنه، وال يضمن ألن إحياء ؛لم يأذن ماإلمام أ

  .ألنَّه في الحالين مالك ؛كما ال يضمنه فيما حفره في ملكه

ذن لـه  ينتفع هو وغيره من النَّاس بمائها وال يتملكها فينظر، فـإن أَ ها ليحفر نَأ -
اإلمام رِفْفي حلقيام اإلمام بعمـوم المصـالح   ؛فيها عليه فيما سقطَ ها فال ضمان، 
 .)6("براءباِإل ه حكموإذنُ

   وإن في حفرِ لم يأذن له اإلمامها ففي ضمان7(قوالن ه(:  

ألنَّه  ؛في الجواز ، وجعل إذن اإلمام شرطاًعليه الضمان :في القديم وبه قاَل: األول
  .بالنَّظر في عموم المصالح من الحافر حقَُّأ

  إلـى  ال يفتقر ألن المباح ؛عليه في المباح أنَّه ال ضمان: وبه قال في الجديد: الثَّاني
  .ستباح بإذنهوالمحظور ال ي ،اإلمام إذنِ

                                                             

: ، وانظـر )4/87(، صـاوي ال، على الشَّرح الصغير حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك )1(
عصمت اهللا عنايت اهللا : حقَّقه، أبو بكر، الجصاص، الرازي، أحمد بن علي، شرح مختصر الطّحاوي

د، سائد بكداش، دمحمد حسن فالتـة ، عبيد اهللا خان محمة  ، زينب محمودار ، دار البشـائر اإلسـالمي
 ).3/442( ،م2010/هـ1431، 1ط، السراج

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن  ،البناية شرح الهداية، )2/687(، السغدي، النتف في الفتاوى )2(
 ).13/237( م،2000/هـ1420، 1، بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية ،الغيتابي حسين

 ).4/244(، لكبير للشّيخ الدردير وحاشية الدسوقيلشَّرح اا )3(
 ).327/ 2(، البهوتي، رح منتهى اإلراداتش= دقائق أولي النُّهى ، )424/ 8(، ابن قدامة، المغني )4(
 ).12/374(، الماوردي، الحاوي الكبير )5(
 ).8/424(، قدامةابن ، المغني )6(
 ).12/374(، الماوردي، الحاوي الكبير )7(
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  نجد ةَ أنبعدم تضمين الحافر في األرض المـوات، إذا  : قالوا الفقهاء غالبي
  .في ملك نفسه برت كحفرة، ألنَّها ليست ملكاً ألحد، فاعتُك فيها شخصهلَ

  ولكن يجب على الحافر وضع عالمة أو إشارة ـ تدلُّ على وجود ع فـي   ٍلم
  .حكمة اإلغالقم غيرٍ محفورة هذا المكان، أو وجود بئرٍ

  المة، وحافظَ قد وبهذا، يكونالمسـلمين مـن    على أرواحِ أخذ بأسباب الس
  .متسبباً في إتالف نفس من أن يكون هسفْالهالك، وأبرأ نَ

ابعةالمسألة الر :أن ة بئراً يحفرفي طريق المار  

اتفق الفقهاء على تضمين م ة، ألنَّه بذلك تعـدىن حفر بئراً في طريق المار 
وقـول   )2(والمالكيـةُ  )1(الحنفيـةُ  م؛ فقـالَ هعليهم مـرافقَ  وأفسدقوق غيره، لى حع

ة3(للشَّافعي( والحنابلة)أنّه )4 :ة إذا حفره يضمننَّإف ،بئراً في طرق المار.  

، ألنَّه بمنزلة الـدافع  ؛عليه الحافر وال كفَّارةَ على عاقلة الديةُ: )5(الحنفيةُ وقاَل
ألنَّه حفر ف األرضبسببه سقط فيها آخر ،افعدفعه في البئر والد ،واستدلُّوا  .فكانا سواء

 بئـراً الحارث حفـر   كان عمرو بن: "اهيم قالعن سفيان عن مغيرة عن إبرحديث الب
 َأعلَى البئـرِ  ميةَيا أبا ُأ: فقال ،*شريحوهو في الطَّريق فخاصموه إلى  فوقع فيها بغٌل

                                                             

 ).2/687(، السغدي، النتف في الفتاوى )1(

 .)8/8(، الخرشي، شرح مختصر خليل )2(

 ).12/375(، الماوردي، الحاوي الكبير )3(

 .)8/424(، ابن قدامة، المغني )4(

برهان الدين محمود بن ، رهاني في الفقه النّعمانيالمحيط الب، )2/687(، السغدي، النتف في الفتاوى )5(
دار ، عبد الكريم سامي الجنـدي : حقَّقه، أبو المعالي، البخاري، أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ

، الغيتـابي ، البناية شرح الهداية، )5/490(، م2004/هـ1424، 1لبنان، ط، الكتب العلمية، بيروت
)13/237.(  

* أبو أميشـريح بـن   : ويقال. قاضي الكوفةوهو الفقيه  ،ة، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي
ـ    )ح(أسلم في حياة النبي . شراحيل أو ابن شرحبيل وانتقل من الـيمن زمـن الصيقد.  ث عـن حـد  

، الـذَّهبي ، سير أعـالم النـبالء   .توفي سنة ثمان وسبعين، ، عاش مائة وعشر سنينعدد من الصحابة
)5/49-52.( 
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ضوكـان قضـاؤُ  . )1("عمرو بن الحارثال، ولكن على : ؟ قالمانمـن   بمحضـرٍ  ه
الصحابة ولم يمنهم ذلك نكر أحد. الحافر افع للواقع في مهواه وألنوقـال  ، بمنزلة الد

محمِإ: دن حفر بئراً على قارعة الطَّريق، فجاء إنسانمن إحدى حافتي البئـر   ، ووثب
 نِإ: وقـالوا  .على الحافر ، فال ضمانماتَو بذلك، فوقع في البئرِ خاطر خرىإلى األ

فعل ما فعل بأمر  حيثَ متعد ه عليه لم يضمن؛ ألنَّه غيربالحفر أو أجبر ره السلطانمَأ
ن له الواليةُم ةفي حقوق العام. وإن كان بغير أمره فهو متعد غيره  ف في حقّبالتصر

  .المةد بشرط السقيعلى رأي اإلمام أو هو مباح م *أو باالفتيات

ها في الطَّريـق  ألن فعلَ ،ن ما تلف بهامها في الطَّريق ضإذا حفر: )2(وقال المالكيةُ
  .الضرر على قصد يحمُل

ةُوفصمن حيث )4(والحنابلةُ )3(ل الشَّافعي، ة أو هل تضروهل َأ ؟ال بالمارذن  اإلمـام 
فهذا على ، ن يحفرها في طريق المارةإ: قالواف أم ضيق؟ واسع أم ال؟ وهل الطَّريقُ

  :ضربين

                                                             

)1( صنَّفالم ،نعانيالص ،)من كبار أتبـاع  : رواة الحديث، )10/73 ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوري
، أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد بـن   تهذيب التَّهذيبالتَّابعين، ثقة، حافظ فقيه، عابد، إمام، حجة، 

ـ 1326، 1نِّظامية، الهنـد، ط حجر العسقالني، أبو الفضل، مطبعة دار المعارف ال ). 12/325(، ـه
مغيرة بن مقسم الضبي، من الذين عاصروا صغار التَّابعين، ثقة متقن، إال أنَّه كان يدلِّس وال سيما عن 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، بن معاذ بن معبد التَّميمـي، أبـو حـاتم، وزارة    الثِّقاتإبراهيم، 
، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمـرو  )7/464(م، 1973/هـ1393 ،1المعارف، الهند، ط

تهذيب ، عمر بن الحارث الثَّقفي، ثقة، )4/8(، ابن حبان، الثِّقاتالنخعي، ثقة إال أنَّه يرسل كثيراً، فقيه، 
  .صحيح مقطوع، رجاله كلُّهم ثقات: ، حكمه)8/13(، ابن حجر العسقالني، التَّهذيب

، البـابرتي ، العناية شرح الهدايةبالرأي، وهو افْتعال من الْفَوت وهو السبقُ، االستبداد : الفتياتمعنى ا *
)5/465(. 

 ).4/244(، الكبير للشّيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشَّرح ، )8/8(، الخرشي، شرح مختصر خليل )2(
 ).12/375(، الماوردي، الحاوي الكبير )3(
وما  5/447(، عبد الرحمن بن قدامة، الشَّرح الكبير على متن المقنّع، )8/424(، ابن قدامة، المغني )4(

، السيوطي، الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى، )بعدها
4/81(، م1994/هـ1415، 2ط، المكتب اإلسالمي.( 
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أذن ما سقط فيها، سـواء   ويلزمه ضمان فيصير متعدياً ،ها بالمارةحفر يضر نَأ -
  .المحظورات اإلمام ال يبيح ألن إذن ؛لم يأذن مله اإلمام أ

فهذا علـى  ، ةلسعة الطَّريق وانحراف البئر عن طريق المار ؛بالمارة ال تضر نَأ -
  :ضربين

فيلزمـه  ، المارة ك طريقَأن يتملّ ألنَّه ال يجوز ؛كها فهذا محظورها ليتملّيحفر نَأ -
ما سقط فيها ضمان.  

مـا   نمض ،ها وتركها مفتوحةًم رأسحكلم ي نال للتمليك، فِإ *ها لالرتفاقيحفر نَأ -
لم يضمن، وإن لم يستأذنه فيها  ،ها واستأذن فيها اإلمامم رأسكَحَأ وإن .سقط فيها

  :أوجه ضمانه ثالثةُ ففي وجوبِ

  .لحموم المصافي ع اإلمام شرطاً ألنَّه جعل إذن ؛قوله في القديم يضمن: ولهاأ

  .اًدمنه ب ال يضمن لالرتفاق الذي ال يجد النَّاس: ثانيها

ا ليفـيض  وإم، م منهاا لشربهإم، حفرها الرتفاق كافة المسلمين بها أنَّه إن: ثالثها
بفعلـه،   ألنَّه محسـن  ؛)1(وبهذا قال الحنابلةُ ،فال ضمان عليه ،مياه األمطار إليها

وفي قول آخر للحنابلة. بحفره غير متعد، إذا لـم يسـتأذن اإلمـام    أنَّه يضمن. 
لوالص؛حيح األو هذا مم استئذان اإلمام فيه ويشقّ ،إليه ا تدعو الحاجةُألن، وتعم 

ألنَّه ال يكـاد   ؛لهذه المصلحة العامة فيه تفويتٌ االستئذانففي وجوب  ،البلوى به
فوجب سقوطُ ،فتضيع هذه المصلحةُ ،والحفر معاً االستئذان من يتحمل كلفةَ يوجد 

باالرتفاق لـداره أو   حفرها ليختص وإن .كما في سائر المصالح العامة االستئذان
  .لماء مطرها فعليه الضمان

  

  
                                                             

 .)12/280(، الغيتابي، لبناية شرح الهدايةا االنتفاع بها،: معنى االرتفاق *

 .)5/448(، عبد الرحمن بن قدامة، الشَّرح الكبير على متن المقنّع )1(
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  :الراجحالرأي  •

ان لمنفعتهم أو بـإذن  أميُل إلى تضمين الحافر في طريق المارة، حتى ولو ك
ءربأسبابِ المفاسد أولى من جلب المصالح، وعليه األخذُ اإلمام، فَد   ـالمة؛ فـإنالس 

هلك أو تقصير، فال ضمان عليه من غير تعد.  

  البئر في المسجد رفْح: سةخامالمسألة ال

علـى   ال ضـمان  أنَّه، )4(والحنابلةُ )3(والشَّافعيةُ )2(والمالكيةُ )1(الحنفيةُأى ر
ةُ .فهلك حافر البئر في المسجد إذا وقع فيه أحداعتبروه من المباح إذا حفر  ،فالحنفي

 ال يكـون  المالك نفكما َأ، وقاسوه على حفر المالك في ملكه، المسجد فيه بئراً أهُل
وكـذلك إن   ،فكذلك أهل المسجد في مسجدهم ،بإحداث شيء من هذا في ملكه جانياً

هم بإذنهم الفعله غير ولكنَّ اًضامن يكونه مقيد المةبشرط الس. بغير أمرهم  فعَل وإن
وهو القياس )6( في قول أبي حنيفة فهو ضامن.  ـ وفي قول أبي يوسـف وم د حم

)( ،اًإذا كان مسجد مان عليه فيه استحساناًة فال ضللعام.  

 )6(والشَّـافعية ، ي أو قصـد الضـرر  عـد دوه بعـدم التّ ي، فق)5(المالكيةُا مَأ
كان  وإن، على الحافر فال ضمان، اإلمام نذَأ فإن، اشترطوا إذن اإلمام: )7(والحنابلة

  .نوالثَّاني ال يضم ،ناألول يضم: اإلمام ففيه قوالن نِذْبغير ِإ

  
                                                             

 ).27/23(، السرخسي، المبسوط )1(
 ).4/341( ،صاويال، على الشَّرح الصغير حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك )2(
  ،ت.د، ط.د، عالم الكتب، أبو اسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشِّيرازي، شَّافعينبيه في الفقه الالتَّ )3(

، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )19/21(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب، )221(ص 
بن حجر الهيتمي د بن عليـد ، أحمد بن محمالمكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محم ،

 ).9/11(، م1983/هـ1357 ،ط.د
 ).5/448(، عبد الرحمن بن قدامة، الشَّرح الكبير على متن المقنّع )4(
 ).4/41/3(، صاويال، على الشَّرح الصغير حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك )5(

 ).9/11(، الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6(

 ).5/448(، عبد الرحمن بن قدامة، ى متن المقنّعالشَّرح الكبير عل )7(
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  :الراجحالرأي  •

أميُل إلى تضمين الحافر في المسجد، إذا لم يأخذ بأسباب السالمة، كوضـع  
المسجد عالمة، وإحكام إغالق البئر، ألن    مكان عبادة في اللَّيـل والنَّهـار، ويكثـر 

روادليمه، ومنهم الس والمريضوصحيح ، ى مـثالً؛ لـذا،   البدن وذو العاهة، كاألعم
وجخذَُأ ب الحب باألذى للنَّاسيطة واالحتراز لتفادي التَّسب.  

  كم القتل بسبب حفر البئرح: الفرع الثَّالث

فألنَّـه   ؛الديـة  ا وجوبمَأ ،على العاقلة وال كفَّارة الديةَ نَأ )1(الحنفيةُرأى 
سبب فيه بالحفر التَّلف وهو متعد.  

 إهـالك  وقصـد  الضرر إذا قصد الحافر ،صاصالق: ، فرأوا)2(أما المالكيةُ
الديةو. ينه فهلكإنسان بع ،إذا قصد ررالض أو لـم يقصـد   ، المقصـود  وهلك غير
ررالض وهلك وال كفَّارة إنسان.  

وتعـدى  ، الدية إذا هلك بسبب الحفر: إلى )4(والحنابلةُ )3(الشَّافعيةُفيما ذهب 
  .وعليه كفَّارةٌ، المةولم يأخذ بأسباب الس، بحفره

  :الراجحالرأي  •

إلى رأي الجمهور في وجوب الدية على الحافر، ألنَّه لم يأخذ بأسـباب   ميُلَأ
  .، وعليه كفَّارةٌالسالمة

عقوبة للمتسبب في القتل بسـبب حفـر    العقوبات األردني أيةَ لم يذكر قانون: قانوناً
ب بالبئر، ولكن بشكل عام، مـ    قتٍلن تسب ة االحتـراز  لعدم الحيطـة والحـذر وقلَّ

ـ  عليه قضىيواإلهمال، فإذا أفضى العمل إلى تلف نفس، فَ دة، باألشغال الشَّاقَّة المؤب
                                                             

)1( قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوريائق شرح كنز الدابن نجيم، البحر الر ،)8/334.( 

 ).12/418(، القرافي، الذَّخيرة )2(
 .)9/380(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين، )3/248(، الشِّيرازي، المهذَّب )3(
 ).6/65(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )4(



94 

 

ة كما جفي الفرع الثَّاني منها) 385(اء في الماد، ويقضى باألشغال الشَّاقة ": هاونص
شغال الشَّاقة المؤبدة إذا أفضى إلـى  ، وباألجسيمةٌ م عن الفعل حادثةٌجالمؤقَّتة إذا نَ

  ".نفس فلَتَ

  وبهذا، يكون قد خالفَ القانون ب بسـبب     الشَّرعفي عقوبة القتـل بالتَّسـب
ة الديـة ألهـل      اإلهمال، وقلَّة االحتراز، واألسلمهو رأي الشَّرع، ففـي مشـروعي

الحيـاة،   عبـاء فـي أَ ة، في جبر مصابهم ومسـاعدتهم  قبالمقتول بالتَّسبب نظرة ثا
ب بالقتل، عقوبة له على إهماله وليعتبر الجميعتسبل لهم َأ وللموال تسونفسم، بفعل ه

المة، بحكم أنَّهم غير مدانين وال مسؤولين عما المباحات مع عدم مراعاة أسباب الس
  .يحدثون من أخطاء
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  شهادة الزور: المطلب الثَّاني

  معنى شهادة الزور لغةً واصطالحاً: ولالفرع األ

  ة على تحريمهاواألدلّ، كم شهادة الزورح: الفرع الثَّاني

  رعقوبة شاهد الزو: الفرع الثَّالث

ور :ابعالفرع الرعقوبة القتل بشهادة الز  

  

  معنى شهادة الزور لغةً واصطالحاً: الفرع األول

  :ًلغةالشَّهادة  -

ها، رالحرب أي حض دهِد المكان، وشَهِة الحضور، من قولهم شَالشَّهاد أصُل
اهللا من العلم، من قول مأخوذةٌ الشَّهادةَ وقيل إن )�(:PU�T�O�)1( ،علم ،نوبي ،

  .)2(والشَّهادة خبر قاطع

  :ًاصطالحاالشَّهادة  -

ةُعرهابأنَّ الشَّهادةَ ف الحنفي :إخبار بصدق ء فيـه مجلـس القضـا    مشروط
  .)3(الشَّهادة ولفظة

                                                             

 ).18(، آية سورة آل عمران )1(
محمـد نعـيم   : محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، أبو طاهر، حقَّقه وأشـرف عليـه  ، القاموس المحيط )2(

 ).1/292(م، 2005/هـ1426، 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
وانظر تعريف الشَّهادة عنـد  ، )4/207(، الزيلعي، شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبي تبيين الحقائق )3(

، الحطَّـاب ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل : المالكية والشَّافعية والحنابلة في المراجع التَّالية
، اإلقنـاع  كشاف القناع عـن مـتن  ، )4/319(، عميرةقليوبي و، حاشيتا قليوبي وعميرة ،)6/151(

6/404(، البهوتي.( 
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  :لغةً الزور -

ور)2(الباطلو، )1(م الكذببالضعـن   الذي ينعطـفُ  هو القوُل: ، وقول الز
ه صفُوو يءالشَّ تحسين: الزور وأصُل. )3(الحقَّ بجانَ قوٍل الطَّريق المستقيم، أي كَل

فَبخالف صتل ِله حتَّى يخيم4(سمعه أنَّه بخالف ما هو به ن(.  

  :ًشهادة الزور اصطالحا -

ةُعرَأ: فها المالكين يشهد 5(الواقع وافقَ بما لم يعلم وإن(.  

  ة على تحريمهاواألدلّ، حكم شهادة الزور: الفرع الثَّاني

 هـا اهللاُ نَقر ، حيثُها من أعظم الذّنوب، وإتيانُالزور من أكبر الكبائر شهادةُ
ضـاة ليحكمـوا بغيـر    ام والقُكَّالح إلضالِل السبب فهي ؛رك وقتل النّفسبالشّ )�(

ـ   ؛بالباطل، وإضاعة الحقوق النَّاسِ أمواِل إلى أكِل بيُل، وهي السالحقّ لـذا، وجب 
سلمِعلى الم هااجتناب.  

  

  

                                                             

 ).11/461(، الزبيدي، تاج العروس )1(
)2( ص سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي ،)161.( 
 ).147/3(، ت.د، ط.د، عطية بن محمد سالم، شرح بلوغ المرام )3(
)4( بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي ،عرفـة دار الم، أبو الفضـل ، العسقالني ،

 ).5/261(، ت.د، ط.د، محمد فؤاد عبد الباقي: ، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثهـه1379بيروت، 
شهادة وانظر تعريف  ،)7/474(، ابن عابدين، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار )5(

الثّمر الداني شرح رسالة ابن أبـي زيـد   : اليةية والشَّافعية والحنابلة في المراجع التَّالمالكالزور عند 
ميع، القيروانياآلبي، صالح بن عبد الس ،66(ص  ت،.ط، د.د ،بيروت، المكتبة الثقافية، األزهري( ،

، )4/324(، عميـرة قليـوبي و ، حاشيتا قليوبي وعميـرة ، )7/152(، الخرشي، شرح مختصر خليل
 ).12/80(، حمن بن قدامةعبد الر، الشَّرح الكبير على متن المقنع
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  :)1(دة الزورهاش ة على تحريماألدلَّ •

Pa�̀ :)�( ل اُهللااق) 1 �_�~�O�)2( ، ففيـ   اآلية مدح للـذين يدنوع 
  .والباطِل بالكذبِ الشَّهادةَ

  .)3(P��Á�À�¿�¾�½�¼�»O: )�( ل اُهللااق) 2

 قوقُباهللا، وع اإلشراك": عن الكبائر، قال )ح( ئل النَّبيس: قال )>(عن أنس ) 3
ور فس، وشهادةُالنَّ ن، وقتُلالوالدي4("الز(.  

4( حمن بن أبي بكرة عن أبيه عن عبد الر)5( قال النَّب: قالي )ـ نْأال ُأ": )ح كم ُئبِ
 بـاهللا، وعقـوقُ   اإلشـراك ": بلى يا رسول اهللا، قال: ، قالواثالثاً "بأكبر الكبائر؟

نالوالدي ،لَوجس ور الََأ: فقال ،تكئاًوكان مفمـا زالَ : ، قال"وقول الز يرهـا  كر
  .)5(تكَليته س: حتَّى قلنا

 بين يدي السـاعة تسـليم  إن ": )ح(اهللا  رسوُل قاَل: قال )>(ابن مسعود عن  )5
اَألرحـام  ة، الخاص قطْـعها على التِّجارة ووجرَأةُ زالم التِّجارة حتَّى تُعين فُشُوو 

تمانكور والز شَهادة ظُهورقِّ والح 6("شَهادة(.  
                                                             

، )8/457(، أبو المعالي، المحيط البرهاني في الفقه النّعماني، )180-16/178(، السرخسي، المبسوط )1(
الحـاوي  ، )2/169(، صاويال، على الشَّرح الصغير حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك

 ).10/231(، قدامةابن ، المغني، )16/319(، الماوردي، الكبير
 ).72(، آية سورة الفرقان )2(
 ).30(، آية سورة الحج )3(

 .، واللَّفظ للبخاري)1/92(، صحيح مسلم، )3/171(، حيح البخاريمتفق عليه، ص )4(
 .، واللَّفظ للبخاري)1/92(، صحيح مسلم، )3/172(، صحيح البخاريمتفق عليه،  )5(
، الضـبي ، د بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بـن الحكـم  محم، المستدرك على الصحيحين )6(

الطّهماني ، دار ، مصطفى عبد القادر عطا: حقَّقه، أبو عبد اهللا الحاكم، البيع المعروف بابنالنيسابوري
سلسلة األحاديث ، صحيح اإلسناد: حكمه، )4/110(م، 1990/هـ1411، 1ط، بيروت –ة العلمي الكتب

، ناصر الدين األلباني، بن الحاج نوح بن نجاتي، بن آدم األشـقودري، األلبـاني، مكتبـة    ةالصحيح
أن ال يسلم الرجل إال : ومعنى تسليم الخاصة ).6/633(م، 1995/هـ1415، 1المعارف، الرياض، ط

ط، .الفكر، بيروت، د، جالل الدين السيوطي، دار الدر المنثور في التَّفسير بالمأثورعلى من يعرفه، 
 ).7/478(ت، .د
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ابق صوصالنُّ تدلُّ جميعالسة على حور وأنَّ رمةها مـن الكبـائر   شهادة الز
  .هار منتحذِّو

  رعقوبة شاهد الزو: الفرع الثَّالث

إذا أقر تُ أنَّه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسقٌ اإلنسانولإلمام ، هشهادتُ رد
تعزيرر به فـي األسـواق أو   رب، أو الحبس، أو التَّه بما يردعه بالضوبيخ، أو يشه

ه، ليعرفَبين قومه النَّاس ـ الق ويفعُل، حذروهوي ، بحسـب  المصـلحةَ  قُاضي ما يحقِّ
1(ةالنَّاس، وحجم القضي(.  

ور: ابعالفرع الرعقوبة القتل بشهادة الز  

وهـي  ، بالتَّسبب عتبر قتالًي، قصاصاً مأ، اًكان حدأ بشهادة الزور سواء القتُل
إحدى طـرق  إال ب القصاص ذُنفَّوال ي، قام الحدحيث ال ي، يالشَّرع من أنواع السبب

هم وا أنَّوبعد ذلك أقر، فإذا شهدوا على شخص واستوفي منه، ومنها الشَّهادة، اإلثبات
  ؟فحسب عليهم الديةُ أم تجب، من الشُّهود قتصي فهّل، شهدوا بغير حق

في وجوب القصاص عليهم على رَأ اختلف الفقهاءيوهما، ني:  

، صـاص علـيهم الق  ال يجـب أنَّه : )3(لمالكيةا وبعض )2(الحنفيةُ ذهب :الرأي األول
؛عليهم الديةُ وتجب ب وقتٍل ألنَّه تعديكون كالقتل بالمباشرة فال، بالتَّسب ،فال ي قـتص 

كحفر البئر ووضع ، إليهم فيضاف الحكم، ألنَّه تعد بالسبب منهم ،منهم وعليهم الديةُ
ها بقولهم وهو إقـرارهم  ألن وجوب ؛في مالهم نتكو الديةَ نإال َأ ،الحجر في الطَّريق

                                                             

دار ابـن حـزم،   ، محمد بوينوكـالن : حقَّقه، أبو عبد اهللا، محمد بن الحسن بن فرقد الشّيباني، األصل )1(
الحـاوي  ، )4/58(، بـن أنـس   مالك، المدونة، )11/521(، م2012/هـ1433، 1ط، لبنان، بيروت
شرح الزركشي على مختصر ، )10/231(، ن قدامةاب، المغني، )320-16/319(، الماوردي، الكبير

الخرقي ،ركشيد بن عبد اهللا الزين محم7/389(، م1993/هـ1413 ،1ط، دار العبيكان، شمس الد.( 

محمد بن محمد بن محمـود، جمـال    ،العناية شرح الهداية، )180-16/178(، السرخسي، المبسوط )2(
وميين الرالد 7/479( ت،.ط، د.ار الفكر، دد ،البابرتي.( 

على  حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك، )2/919(النمري، ، الكافي في فقه أهل المدينة )3(
 ).2/169( ،صاويال، الشَّرح الصغير



99 

 

على أنفسوقولُ ،جوعهم عند الرهم ليس بحجعلى العاقلة ة ،فإذا رجع هم ضـمن  أحد
قُ الدية وإن رجعوا جميعاً جزءمت عليهم الديةُس ،وال ي الديـة علـى    مكن إيجـاب

فتعـين   فرض عليه ظـاهراً  ماِل تعد في القضاء بل هو مباشرم ألنَّه غير ؛القاضي
فـي رجلـين   : عبيعن الشَّعلى ذلك بما ورد استدلُّوا وقد . )1(الشُّهود إليجاب الدية

أخطأنا، فأبطل : ، ثم جاءا بآخر وقاال)>( ، فقطعه عليقَرأنَّه س دا على رجٍلهِشَ
  .)2("عتكماما لقطدتُمعما تَكُأنَّ تُمللو ع": شهادتهما، وأخذا بدية األول، وقال

علـى   ،ما لقطعتكمـا كما تعمدتُنََّأ لو علمتُ: وقوله، على أخذ الدية األثر دلَّ
  .)3(القصاص فال يوجب، هديدسبيل التّ

  إذا شهدوا بالقتل على: )6(من المالكية *وأشهب )5(والحنابلة )4(الشَّافعية: انيالرأي الثَّ

                                                             

 على الشَّرح حاشية الصاوي=  بلغة السالك ألقرب المسالك، )180-16/178(، السرخسي، المبسوط )1(
 ).10/231(، ابن قدامة، المغني، )2/169( ،صاويال، الصغير

)2( صحيح البخاري ،)9/8(. 
 .)9/169(، السرخسي، المبسوط )3(

منهاج الطَّالبين وعمدة المفتـين فـي   ، )8/421(، المزني، مختصر المزني، )7/57(، الشَّافعي، األم )4(
، دار الفكر، عوض قاسم أحمد عوض: حقَّقه، أبو زكريا، النَّووي، محيي الدين يحيى بن شرف، الفقه

زكريا بن محمد بـن  ، أسنى المطالب في شرح روض الطّالب، )350(ص ، م2005/هـ1425، 1ط
مغني المحتاج ، )4/381(، ت.د، ط.دار الكتاب اإلسالمي، د، األنَّصاري، السنيكي أبو يحيى، زكريا

 ).6/392(، الشّربيني، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
شـرح زاد  ، )4/295(، ابـن قدامـة  ، الكافي في فقه اإلمام أحمـد ، )10/234(، ابن قدامة، المغني )5(

 ).414/5(، لشّنقيطي، االمستقنع
ولد سنة خمسين ومائة،  ،المالكي، براهيم القيسيإأبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن ، أشهب *

وانتهت الرياسة  ،وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم. الك والمدنيين والمصريينه على اإلمام موتفقَّ
إبـراهيم بـن علـي     ،طبقات الفقهـاء  .ومات بمصر سنة أربع ومائتين، إليه بمصر بعد ابن القاسم

ـ  : قهحقَّ، أبو اسحاق، محمد بن مكرم ابن منظور، يرازيالشِّ اسإحسـان عب ،دار الر  ائـد العربـي،  
 ).170(م، ص1970، 1ط، لبنان –يروت ب

، أبـو  الجـذامي جالل الدين عبد اهللا بن نجم بن نزار ، عقد الجواهر الثَّمينة في مذهب عالم المدينة )6(
ـ 1423، 1حميد بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط: محمد، حقَّقه ، م2003/هـ

=  بلغة السـالك ألقـرب المسـالك   ، )8/242(، العبدري، ر خليلالتَّاج واإلكليل لمختص، )3/1062(
 ).2/169( ،صاويال، على الشَّرح الصغير حاشية الصاوي
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، وإن قال الشُّـهود أخطأنـا  ، قتص منهمُأ ،دينتعمن كانوا مإف، واستوفي منه شخصٍ
  .في مالهم عليهم الديةُ

ولو رجع م1(أبي حنيفـة عند ، أنَّه يضمن: فاألصح زك(  ةوالشَّـافعي)ال و )2
ـ   كـلٌّ  ولو قاَل. )5(والحنابلة، )4(المالكيةو ،)3(الصاحبينعند يضمن  : اهدينمـن الشَّ

 كـلّ  العمد العدوان فـي حـقّ   ضتمح النتفاءفال قصاص  ،تعمدت وأخطأ صاحبي
أو  ،وصاحبي أخطـأ  دتُتعم: أو قال أحدهما ظةٌمغلّ منهما بإقراره، بل يلزمهما ديةٌ

دتُقال تعم وال أدري أتعم؟صاحبي أم ال د ت أو غائب ال يمكن مراجعتـه  وهو مي
دت تعم: ، وإن قالأخطأت فال قصاص: هوقال صاحب. دتتعم :قوله أو اقتصر على

وتعمواستدلُّوا ؛ ت اقتص منهد صاحبي، وهو غائب أو مي على ذلك بمـا وعـن  د ر
، ثم جاءا بـآخر  )>( ق، فقطعه عليرأنَّه س في رجلين شهدا على رجٍل: عبيالشّ

ـ أنَّ متُللو ع": أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية األول، وقال: وقاال مادتُكما تعم 
 ليقتل وجب بالشَّهادة الكذب د الشُّهودإذا تعم إنَّه اللة علىداألثر وفي . )6("لقطعتكما

الق7( صاص(.  

  :اجحالرالرأي  •

، فـي شـهادتهم   دوا الكذبإذا تعم، جوب القصاص على الشُّهودإلى و أميُل
؛فيستوي مع القتل بالمباشرة، زهاق نفسإى ذلك إلى وأد ألنَّه أدى إلى نتيجة واحدة 

، وحتّى ال يستهين النَّاس بالشَّهادة، مع العدوان وقصد الضرر، شرعي ولكن  بسبب
  .بغير حقّ من غيرهم لالنتقامفيجعلونها سبباً 

  
                                                             

 ).2/394(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام )1(
 .)6/393(، الشّربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )2(

 .)2/394(، مال خسرو، األحكام درر الحكّام شرح غرر )3(

 .)8/242(، المواق، التَّاج واإلكليل لمختصر خليل )4(

 .)10/234(، ابن قدامة، المغني )5(

 ).99(، ص سبق تخريجه )6(
 .)8/421(، مختصر المزني )7(
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 :القانون •

ذكر رقم  قانون م1960(لسنة ) 16(العقوبات األردني ( ةفي الماد)214:(  

1- مهِشَ نة، أو مأمور لهد زوراً أمام سلطة قضائي، له أو هيئةاسـتماع   ةُا صالحي
ما يعرفـه مـن وقـائع     أو كلَّ م بعضتَأو أنكر الحقيقة أو كَ ،الشُّهود محلفين

القضيسأل عنها، سواء أكان الشَّخصى الشَّهادة شاهداً مقبـول   ة التي يالذي أد
قبـل،  أم لـم تُ  لت في تلك اإلجراءاتبِه قد قُالشَّهادة أم لم يكن، أو كانت شهادتُ

عاقببالحبسِ ي أشهرٍ من ثالثة سنوات إلى ثالث.  

2- منه هذا الفعُل وإذا وقع في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حم عليه باألشغاِلك 
المؤقَّ الشَّاقَّةذا نَإو ،تةم عن الشَّجهادة الكاذبة حأ عدامِباإل كمو بعقوبة مؤبفال  ،دة
اقَّالشَّ شغاِلاأل عقوبةُ تنقصعن ة سنوات رِشْع. 

 .اليمين، خفض نصف العقوبة اهدالشَّ يحلفَ نَأمن دون  هادةُوقعت الشَّ نوِإ -3

ـ  من العقوبة الذي أدى الشَّهادةَ يعفى الشَّاهد): 215(وفي المادة  ع عـن  إذا رج
شهادته قبَل الكاذبة حكمٍ أي عوى ولو غير مفي أساس الدرمب.  

  :)216(وفي المادة 

  :يعفى من العقوبة -1

الشَّاهد الذي يحتمل أن يتعرض إذا قال الحقيقة لضرر فاحش له مساس بحريتـه   -أ
أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقاً، أو أحـد أصـوله أو   

  .أو أخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتهافروعه 

وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب  الشَّخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه -ب
استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشَّهادة 

  .إذا شاء
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شهادة الزور شخصاً آخر لمالحقة قانونيـة   توفي الحالتين السابقتين إذا عرض -2
  .العقوبة من النصف إلى الثُّلثين خفضتأو لحكم 

يخفض نصف العقوبة عن الشَّخص الذي أديت شـهادة الـزور    :)217(وفي المادة 
بتحريض منه إذا كان الشَّاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربـه  

  .لضرر كالذي أوضحته الفقرة األولى من المادة السابقة

هد خالف القانون الشَّرع في حكم القتل بشهادة الزور، وأيضاً في معاقبة شـا   
عقوبة شـهادة   هضخفيالزور حتى ولو لم ينتج عنها قتل، فيؤخذ على القانون أنَّه بت

الزور بالحبس أنَّه جعل البعض يستهين به، فال يتورع أن يؤدي شهادة زور كاذبـة  
  .لنيل مكاسب مادية أو غيرها

ليقتـَل  الشَّارع في وضع عقاب للشَّاهد الذي تعمد الشَّهادة بالكذب  رأيوأن   
المشهود عليه، كان أسلم وأصوب وفيه زجراً وردعاً لمن تسول له نفسه قول الزور 

  .لقتل اآلخرين واالعتداء عليهم
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  القاضي بالقتلكم ح: المطلب الثَّالث

  القاضي إذا حكم بالقتل خطأكم ح: الفرع األول

  القاضي إذا حكم بالقتل عمداًكم ح: الفرع الثَّاني

، بهم القتـل بشـهادة الـزور   وتسب، عن الشُّهود السابق ي المطلبف تحدثتُ
  .عمداً مأ، خطًأ كانت الشَّهادةَُأ بشهادة الزور سواء في القتِل الفقهاء أقواَل وذكرتُ

ـ  سيكون الحديثُ، ففي هذا المطلبأما  عن الحاكم أو م ـ مك ن ينـوب  ،هانَ
  :وهما، اكم بالقتل على مظلومكم الححالتين في ح ذكر الفقهاء، فكالقاضي

  

  القاضي إذا حكم بالقتل خطأكم ح: الفرع األول

ـ م الشُّهود كان نكَأ، إذا أخطأ القاضي في حكمه على شخص بالقتل ن ال م
؛ )1(الديةُتجب ما وإنَّ، دهلعدم تعم، عليه فال قصاص، قةًسفَ اكأن كانو، همشهادتُ قبُلتُ

هل  لكن اختلف الفقهاءأم على عاقلتـه ، في ماله الديةُ تجب ،  مـالِ  أم فـي بيـت 
  المسلمين؟

ةُ فقد ذهب3(ورواية للحنابلة، )2(الحنفي( ؛القاضـي ليست على  الديةَ إلى أن 
د القضـاء ولـم   عن تقلُّ النَّاس المتنع ولو أوجبنا عليه الضمان، بالقضاء ألنَّه يعمُل

بمنزل يعمل لنفسه بل لغيره، فكانفي بيـت   ، فتكون الديةُفال تلحقه العهدةُ سوِلة الر

                                                             

)1( قائق وحاشية الشَّلبيتبيين الحقائق شرح كنز الد ،يلعيالز ،)نائع فـي ، )4/244ترتيـب   بدائع الص
فتح الوهاب ، )4/210(، الشَّرح الكبير للشّيخ الدردير وحاشية الدسوقي، )7/16(، الكاساني، الشّرائع

دار الفكر ، أبو يحيى، األنصاري، السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، بشرح منهج الطُّالب
مطالب أولي ، )10/228(، ابن قدامة، يالمغن، )2/280(، م1994/هـ1414، ط.د، للطِّباعة والنشر

 ).6/648(، الرحيباني، في شرح غاية المنتهى النُّهى
 ).5/504(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، )7/16(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )2(
 ).10/228(، ابن قدامة، المغني )3(
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 فكـان  -جـر وهـو الز -منفعتها إليهم  دولع، ة المسلمينألنَّه عمل فيها لعام ؛المال
؛ ألنَّـه  وال الجالد أيضـاً ، فيؤدى من بيت مالهم، وال يضمن القاضي، ه عليهمخطُؤ

خطأ الحاكم يكثر لكثرة تعمل بأمر القاضي، وألن ،  صرفاته وحكوماتـه، فإيجـاب 
خفيف عنه، بجعله في به، فاقتضى ذلك التَّ خطئ فيه على عاقلته إجحافٌضمان ما ي
  .بيت المال

ةُا وذهب1(لمالكي( ُةوالشَّافعي)هي على عاقلته مخفّ: في قول )2ما ِل ،لةفة مؤج
رَأ ويامرأة ذُ نكعند تْر مـا فـي   ضـتْ إليها، فأجه بسوء، فأرسَل )>( مرع 

ـ عليك، إنَّ ال شيء": هم، فقال بعضحابةَالص ، فشاور)>( ذلك عمر بطنها، فبلغَ ا م
أنت مؤدب" .وقال علي )<( :"ُعليك الدية" .فقال عمر )<( :"ُعليـك ال   عزمت

؛ ألنَّهم عاقلة عمر، ولو كانـت فـي   )3(يعني قريشاً ،"تبرح حتَّى تقسمها على قومك
ه في غير كخطِئ. ه، فتحمله عاقلتهِئطَيقسمها على قومه، وألنَّه من خَ بيت المال، لم

  .الحكومة

 فـإن ، ال على عاقلتـه ، فةعليه مخفَّ الديةُ تجب: )4(لشَّافعيةوفي قوٍل آخر ل
  .الدية منهما نصفُ فيجب على كلٍّ ،والشُّهود أخطأ القاضي

  :الراجحالرأي  •

 حـر تَيعلى عاقلة الحاكم، ألنَّه لم  الديةَ ن، َأالشَّافعيةو المالكية إلى قوِل ميُلَأ
  .، وعليه كفَّارةالخطأ في قتِل الديةَ العاقلةُ ، فكان منه الخطأ، كما تتحمُلالدقَّةَ

  

                                                             

 .)4/210(، ية الدسوقيالشَّرح الكبير للشّيخ الدردير وحاش )1(

 .)6/393(، الشّربيني، مغني المحتاج )2(

التَّلخيص الحبيـر فـي   منقطع بين الحسن وعمر، : ، حكم الحديث)6/204(، البيهقي، السنن الكبرى )3(
، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، أبو الفضل، دار تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 ).4/102(م، 1989/هـ1419، 1العلمية، ط الكتب

 .)6/393(، الشّربيني، مغني المحتاج )4(
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  القاضي إذا حكم بالقتل عمداًحكم : الفرع الثَّاني

إذا تعمف، مع علمه ببراءتـه  قتالًبالحكم عليه القاضي  د هـل ي مـن   قـتص
  أم ال؟ القاضي

ـ  ما إنوإنَّ، القاضيمن  قتصال ي: الحنفية دعنْ دتعم ي عـزل مـن   عـزر وي
نْمالقتَل ؛والدية في ماله، بهص ب، هنا ليس مباشرة ألنوإنما قتل بالتَّسب ، والتَّسـبيب 

1(فيه قصور(.  

ـ : )4(لةوالحناب )3(والشَّافعية )2(المالكية عندا مَأ ـ ف إذا تعمالقاضـي فعليـه   د 
القصاص، وإن علم الحاكم بكذب الشُّهود وحكم ـ بما شهدوا به من ر أو  أو قتـلٍ  مٍج

  .أم ال القتَل وسواء باشر ،الشُّهود عليه دون فالقصاص ،قطع

  :الراجحالرأي  •

د األذى، صهمة وقَه بالتُّملمع ع إذا تعمد القتَل من الحاكمِ إلى القصاصِ ميُلَأ
روااَأل بقتِل حتى ال يستهين الحكاماً لذريعة قتل األبرياءح البريئة، وسد.  

 :القانون •

ذكر القانون م1960(لسنة ) 16(رقم  األردني ( ةفي الماد)61 (عدم  حاالت
قـد   إذا كـان  فعٍل مسؤوالً جزائياً عن أي اإلنسان عتبرأنَّه ال ي: المسؤولية الجزائية

اآلتية من األحواِل أتى ذلك الفعل في أي:  

  

                                                             

)1( قائق وحاشية الشَّلبيتبيين الحقائق شرح كنز الد ،يلعيالز ،)المختار وحاشـية ابـن   ، )4/244 الدر
 ).5/418(، عابدين

)2( سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/210.( 
 ).2/280(، السنيكي، فتح الوهاب بشرح منهج الطُّالب )3(
 ).10/228(، ابن قدامة، المغني )4(
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  .للقانون تنفيذاً -1

ـ  عليه القانون ذي اختصاص يوجب جعٍرن مإليه م صدر ألمرٍ إطاعةً -2  هإطاعتَ
إال إذا كان األمر مشروع غير. 

نا الحاكمي وظيفتَ وهوَأ ه، وهي إقامةُيؤد العدل، ف الحقِّ وبسطُ خذُالحدال يعتبر 
تعدياً إال إذا خالفَم على شخصٍ مع براءته، وأنَّه اتُّ الشَّرع، وأقام لمـاً  هـم ظُ الحد
ووراً، ومع ذلك َأزمر اً في نظرِ بقتله، فهنا يعتبرالقانونِ مسؤوالً جزائي.  
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اإلكراه: ابعالمطلب الر  

  :وفيه ستة فروع

طالحاًواص لغةً :معنى اإلكراه: لالفرع األو  

  أنواع اإلكراه: الفرع الثَّاني

  شروط اإلكراه: الفرع الثَّالث

الفرق بين اإلكراه واألمر بالقتل: ابعالفرع الر  

  أثر اإلكراه: الفرع الخامس

ادسالفرع الس :كم اإلكراه على القتلح  

  

واصطالحاً لغةً :معنى اإلكراه :لالفرع األو  

  :اإلكراه لغةً -

  والمنظـر كراهـةً فهـو كريـه، وكرهتـه أكرهـه        كَـره األمـر  ، كره
  .ضد أحببته، فهو مكروه -بضم الكاف وفتحها-كرهاً 

ـ  : القهر، وقيل: الكُرهة، ووالكَره المشقَّ ةم المشـقّ بالفتح اإلكـراه، وبالض ،
أي إكراهاً، وعليه فعلته كَرهاً : قالحملته عليه قهراً، ي ،وأكرهته على األمر إكراهاً

  .)2(يندفقابل بين الض، )1(P¿�¾�½O :)�( اهللا قول

                                                             

 ).11(آية ، سورة فصلت )1(
 .)2/532(، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )2(
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، أي إثبات الكره في حبهال ي الغير على أمرٍ ُلمح: غةفي اللُّ اإلكراه نِإ: والخالصة
ـ ة والرنافي المحبأي قيام معنى في نفسه ي ؛نفس المكره ض ا، فـالكره  لهمـا   ضـد

اهللا  هما، قـال ستعمل في مقابلوي)�(: P���L�K�J�I�H��P�O�N�M

V�U�T�S�R�QO)1(.  

ويىسم اإلغالق، فكأن ه ُأغلق عليه بابالمكر ومنمنه إال بما  من الخروجِ ع
  .)2(ُأكره عليه

  :اصطالحاً اإلكراه -

 بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد يفعله المرء لفعٍل اسم :بأنَّه اإلكراه ٌالحنفية َعرف
ه من غير أن تنبه اختيارعدالمكره في حقِّ ةُم به األهلي، 3(أو يسقط عنه الخطاب(.  

ـ ثْه من مالمكر بجسمِ هو ما ينزُل :بأنَّه اإلكراه ُالمالكية وعرف ـ ، ةلَ أو ضأو ، بر
 أو بضربٍ، أو بقطعٍ ه بقتٍلدهدي نَأ به مثُل أو يتقي أن ينزَل، جنٍسأو  بقيد ،تضييق
أو تقييد من 4(لى ذلكع يقدر(.  

فوعر ب :اإلكراه )6( ُالشَّافعيأن يصير جُلالر في يدـ  ي م علـى   ن ال يقـدر
  .)5(هنْم االمتناعِ

                                                             

 ).216(آية ، سورة البقرة )1(
أنيس الفقهاء في تعريفـات األلفـاظ   ، )2/532(، يالفيوم، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )2(

، ط.د، دار الكتـب العلميـة  ، الرومي، قاسم بن عبد اهللا بن أمير علي القونوي، المتداولة بين الفقهاء
 ).99(ص ، م2004/هـ1424

فتازاني، ، سعد الدين مسعود بن عمر، التَّشرح التَّلويح على التَّوضيح، )24/38(، السرخسي، المبسوط )3(
 ).2/390(ت، .، د.ط.مكتبة صبح، مصر، د

 ،أحمد عبـد الكـريم نجيـب   : حقَّقه، اللّخميالمعروف بعلي بن محمد الربعي، أبو الحسن، ، التّبصرة )4(
 ).6/2667(، م2011/هـ1432، 1ط، األوقاف والشُّؤون اإلسالمية، قطر وزارة

 ).3/240(، الشَّافعي، األم )5(
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كـه، عـن   ر، أو تَعل شـيء على ف هغير ه إنسانكرِي أنب :اإلكراه الحنابلةُ َوعرف
التَّ طريقإليـه، أو منـعِ   هطرارمع اض الطَّعام، أو الشَّرابِ منعِ ، أوربِهديد بالض 

الدفي الشِّ فء1(ولياليه الباردة تاء(.  

ـ  أنّ، والحنابلـة  ةوالمالكي ةحنفيال، الفقهاء في تعريفات الحظتُ وا هـم خص
بالفعل اإلكراه ،وقد يقع بالقوِل اإلكراه. ة تعريفُ لكنالشَّافعي ،عبمن، عن المكرِه ر 

قْال ينهعلى االمتناع م در ،أسلوب بأي ،وٍلقَبِ، شكل أو أي أو فهفوجدت؛ لع لـى  أو
  .عريفاتالتَّ

هو عبارة عن قوة مادية ال قبل للمتَّهم بمقاومتها، سيطرت : تعريف القانون لإلكراه
رها هذه القوة وتحركها على نحو لـم  على أعضاء جسده، فأصبحت مجرد آله تسخِّ

  .)2(هذه القوة إنساناً آخر يرده صاحبها، وقد يكون مصدر

  أنواع اإلكراه: الفرع الثَّاني

ةقس3(م الحنفي( اإلكراه نإلى قسمي :يءجِلْم ،ـ ، يءجِلْوغير م رِولم يهـذا   د
التَّقسيم باقي الفقهاء عند.  

 وهـو الـذي يعـدم   ، لجئاًم ىسموي، واالضطرار اإللجاء بيوجِ نوع: لوع األوالنَّ
ضاالر ،والقطعِ كالقتِل ،االختيار ويفسد فس أو الـنَّ  فيه تلـفُ  الذي يخافُ ربِوالض

  .تاماً إكراهاً ىسمي ر، وهذا النَّوعثُأو كَ ربالض العضو قلَّ

 وهـو يعـدم   ،ئجِلْغير م ىسميو ،واالضطرار اإللجاء ال يوجب نوع: الثَّانيالنَّوع 
ضاالر، االخ ولكن ال يفسدتيار كالحسِب والقيد الذي ال يخاف منه التَّلـفُ  ربِوالض ،

وليس فيه تقدير يلحقَ الزم سوى أن ه منه االغتمـام  البـيـ   ن مـن الحب س والقيـد  
  

                                                             

  ).6/188(، الرحيباني، أولي النُّهىمطالب  )1(
 .)391(ص ، محمد علي السالم، شرح قانون العقوبات )2(

)3( قائق وحاشية الشَّلبيتبيين الحقائق شرح كنز الد ،يلعيالز ،)5/181(. 
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والضرب، وهذا النَّوع من اإلكراه ي1(ناقصاً إكراهاً ىسم(.  

وذكر البزوِداًثالث اًنوع *ي :ال يع وهذا النَّوعدم ضافيه الر ، بـه   فال يفسـد
؛ضرورة االختيار ألن ضا مستَالرلزم ة االختيارلصح، د المكرِه بحبس  وهو أنهدي

أو ولده، هأبي المكر ،أو يغتم ه بسبب حالمكرـ ، س أبيهب وما يجري مجراه من حسِب 
زوجته وأختوُأ همه وكّل وأخيه ذي رحم مم منه؛ حرالمتأبدةَ القرابةَ ألن ةَبالمحرمي 

لعـدم   ؛في معنى اإلكراه شـرعاً  داخٍل غير هذا النَّوع نإ :وقيل. )2(بمنزلة الوالدة
  .)3(في معنى اإلكراه لغة نَّه داخٌلإ: وقيل ،ب أحكام اإلكراه عليه شرعاًترتّ

  )4(شروط اإلكراه: الفرع الثَّالث

 فيه بعـض  توجد أن دفال ب ،شرعاً عليه آثاره بوتترتَّ ق اإلكراهى يتحقَّحتَّ
  :وهيالشروط 

                                                             

حاشـية  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق و، )7/175(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )1(
الشَّلبي ،يلعي5/181(، الز( ، قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّـوريائق شرح كنز الدابـن  ، البحر الر

 ).2/270(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام، )8/80(، نجيم
* وِيدزد بن حسين ابن المحدث عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، اإل، الببن محم مام أبو علي

وهو مـن  ، اهد، صاحب التَّصانيف الجليلة، والمدرس بسمرقَنْدالز، ولد سنة أربعمائة، النَّسفي، الحسن
ه على عبد العزيز بـن  تفقَّ، وهو أخو القاضي أبي اليسر، هرفي بالد ما وراء النَّ، أصحاب أبي حنيفة

في رجب، وسمع منه، أحمد الحلواني سفّي بكتـاريخ اإلسـالم    .نة اثنتان وثمانين وأربعمائـة س، تُو
، أبو عبد اهللا، شمس الدين، هبيالذَّ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، ووفيات المشاهير واألعالم

 .)10/512(، م2003، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف: هحققَّ

)2( عبد العز، كشف األسرار شرح أصول البزدويين البخاريد، عالء الددار الكتاب ، يز بن أحمد بن محم
4/383(، ت.د، ط.د، اإلسالمي.( 

)3( قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوريائق شرح كنز الدابن نجيم، البحر الر ،)8/80.( 
، لشَّـافعي الفقه المنهجي على مـذهب األمـام ا  ، )8/58(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )4(

بجيالشّر غا، عليمصطفى الب ،ن4ط، دار القلم للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيـع، دمشـق  ، مصطفى الخ ،
دار ، زياد بن عابد المشوخي، االستضعاف وأحكامه في الفقه اإلسالمي، )7/198(، م1992/هـ1413

 ).215(، م2013/هـ1434، 1ط، لسعوديةالمملكة العربية ا -كنوز إشبيليا للنّشر والتَّوزيع، الرياض 
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َأ: لالشَّرط األون يكون كرِالمه د به، بأنقادراً على تنفيذ ما هد  ـ  يكـون أو، لطاناًس 
اًلص ة عند، باًتغلِّم1(المالكي( ةالشَّافعي)لكن عنـد أبـي    .)4(والصاحبين )3(وا��������  )2

ـ  عة، والمنعـةُ نَبال م ال تكون القدرةَ نَأل، إال من سلطان تحققُال ي ،حنيفة لطانللس ،
جة ال اختالف ح وزمانٍ عصرٍ اختالفُ، أبي حنيفة والصاحبين بين االختالفُ وهذا

َأل، رهانوبن في زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به اإلكراهفأجاب ، 
على ما شاهد بناء. وفي زمانهما ظهر الفساد وصار إلى كلِّ األمر ـ م ق تغلب فيتحقّ

5(، والفتوى على قولهمالِّمن الكُ اإلكراه(.  

 عد به وهدد، إذاتوما  سيحقّقُ ستكره أن المكرِهالم على ظن يغلب نَأ: الشَّرط الثَّاني
  .)6(منه بإليه ولم يقم بما طُل يما دع إلىلم يجب 

ـ من المكرِه وما أكره عليه، بِ صِخلُّعن التَّ المستكره يعجز نَأ: ط الثَّالثالشَّر هبٍر 
أو مقاومة 7(، أو نحو ذلكأو استغاثة(.  

َأ: ابعالشَّرط الرن يكون المهكر ما ُأكره عليه قبَل متنعاً عن فعِلم اإلكراه قٍّ مـا، لح  
  

                                                             

)1( ا في المدونة من غيرها من األمهاتيادات على مالنَّوادر والز ،   ،حمن النّفـزيعبد اهللا بن عبد الـر
دار الغرب اإلسـالمي،  ، وآخرون، محمد حجي، عبد الفتّاح محمد الحلو: حقَّقه، القيرواني، أبو محمد

 ).10/249(، م1999، 1ط، بيروت

، الخن، الفقه المنهجي على مذهب األمام الشَّافعي، )8/58(، النَّووي ،روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )2(
 .)215( علي الشربجي، ،والبغا

 ).6/352(، الشَّنقيطي، شرح زاد المستقنع )3(

ار شرح تنوير األبصار وجـامع  الدر المخت، )7/176(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )4(
عبد المنعم خليل : حقَّقه، الدين الحصكفي المعروف بعالء، الحصني، محمد بن علي بن محمد، البحار
، الشَّرح الكبير على متن المقنـع ، )601(ص ، م2002/هـ1423، 1ط، دار الكتب العلمية، إبراهيم

 ).8/244(، عبد الرحمن بن قدامة
 ).2/270(، مال خسرو، كّام شرح غرر األحكامدرر الح )5(
الدر المختار شرح تنوير األبصار وجـامع  ، )7/176(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )6(

الشَّرح الكبير ، )2/270(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام، )601(ص ، الحصكفي، البحار
 ).8/244(، ن قدامةعبد الرحمن ب، على متن المقنع

 ).6/352(، الشَّنقيطي، شرح زاد المستقنع )7(
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 خص آخر كإتالف مـال غيـره، أو لحـقّ   ش نفسه كإتالف ماله، أو لحقّ قّحأي ِل
  .)1(نا ونحو ذلككشرب الخمر والز الشَّرع

ا ُأكره عليه، فلـو  مخطراً على المستكره م به أشد المهدد يكون نَأ: الشَّرط الخامس
د بِهدخطـراً مـن    ع الوجه بالنسبة إليه أقَلفع وجهه إن لم يتلف ماله، وكان صفُص

  .)2(هذا إكراهاً يعدإتالف المال، فال 

ادسالشَّرط الس :أن يترتب على فعه الخالصل المكر من المفلو قاَل: د بههد إنسان 
فس الـنَّ  ه ال يترتب على قتـلِ ألنَّ ؛هذا إكراهاً ، ال يعدكك وإال قتلتُسفْأقتل نَ: آلخر

الخالص مد بهمد بقطع يده ما لم يق .ا هدطعها بنفسـه وكذلك لو هد ،  فـال يصـح 
ه أنللمستكر قْيده ال ألنَّ ؛على ما ُأكره عليه ميىسم هاً حقيقةمكر، ه حقيقة  ألنالمكر

هو ما ينجو مد به باإلقدام على ما طُلب منهما هد ،بل هو إذا قتل نفسه أو قطع يده 
كان ه يفعلُألنَّ ؛متيقِّناً الخطرولو لم ، بنفسه هقدم على ذلك لم يكني ـ متيقِّناً م ـ م د ا هد

ما كان الكرهبه، فرب فه بما ال ي3(قهحقِّيخو(.  

ابعالشَّرط الس :أن يكون دبه عاجالً المهد ،فلو كان   ؛آجالً لم يتحقـق اإلكـراه ألن 
  .)4(لطان، وما إلى ذلكا هدد به باالستغاثة واالحتماء بالسمص مخلُّالتَّ ةُمظنَّ أجيَلالتّ

ـ  ال يخالف المستكره بفعل غير ما ُأكره عليه، أو بالزيادة عليه أو  نَأ: امنالشَّرط الثَّ
، مكرهـاً  طائعاً فيما أتى به، فال يكون يكون الثَّالثة ه في هذه األحواِلألنَّ ؛النقصان

 واحـدة  هه على طلقةه، أو أكرشخصاً على طالق امرأته، فباع دار ه إنسانركْفلو َأ
رجعية فطلّقها ثالثاً، أو أكرهه على طالق امرأته ثالثاً، فطلّقها واحدة، فهذه الصور 

                                                             

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجـامع  ، )7/176(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )1(
 ).2/270(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام، )601(ص ، الحصكفي، البحار

، الخن، الفقه المنهجي على مذهب األمام الشَّافعي، )8/58(، النَّووي ،ة المفتينروضة الطَّالبين وعمد )2(
 ).8/244(عبد الرحمن بن قدامة، ، الشَّرح الكبير على متن المقنّع، )7/199(علي الشربجي، ، والبغا

، الخن، ام الشَّافعيالفقه المنهجي على مذهب األم، )8/58(، النَّووي ،روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )3(
 ).7/200(، والبغا

، الخن، الفقه المنهجي على مذهب األمام الشَّافعي، )8/58(، النَّووي ،روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )4(
 ).7/200( علي الشربجي،، والبغا
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هـا ليسـت   ألنَّ ؛ف كما لو فعلها باختيارهها على المكلَّأحكام ، أي تترتبنافذةٌ الثَّالثة
  .)1(شيءمن اإلكراه في 

 يكون شيئاً واحداً، فلو ُأكره إنسـان  معيناً، بأنالمكره عليه  يكون أن: اسعالشَّرط التَّ
إحدى امرأتيه، أو على قتِل على طالق أو عمرٍ زيد2(هذا إكراهاً و، فال يعد(.  

كما لـو هـدد   ، ستحقّاً عليهف به مه عليه أو المخوالمكر أالّ يكون: الشَّرط العاشر
عليه ببيع ماله، أو ه المحجور د االمفلسولدطليق عليه، أو القاتل عمـداً  بالتَّ )3(يلم

  .)4(على المستكره ةٌستحقّالمهدد بها م هذه األمور ألن ؛بالقصاص، فليس هذا بإكراه

الفرق بين اإلكراه واألمر بالقتل: ابعالفرع الر  

فربين اإلكراه على القتل وبين األمر بالقتـل، الخـتالف طبيعـة     ق الفقهاء
مجبراً على تنفيذ الفعل، وفي حالة األمـر   المباشر ففي حالة اإلكراه يكون ؛الحالتين

  :في حال المأمور واآلمر ل الفقهاءوفص، )5(يكون المباشر مختاراً الرتكاب الجريمة

1- إذا كان المأمور غير مميأو مجنونٍ ز كصبيعلى اآلمـر عنـد    ، فال قصاص
، فيه بالتَّسبب ال قصاص بالتَّسبب، والقتُل ه قتٌلألنَّ، يةُما عليه الدوإنَّ، )6(الحنفية

                                                             

 .)8/58(، النَّووي ،روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )1(

 ).216(، المشوخي، لفقه اإلسالمياالستضعاف وأحكامه في ا )2(

البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق   هو الحلْفُ على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر،  :إليالءا )3(
5/65(، ابن نجيم، ومنحة الخالق وتكملة الطوري( ،نةبن أنس مالك، المدو ،)نهاية المطلب ، )2/336

أبو المعالي، الملقَّب بإمـام الحـرمين،    ،الجوينيعبد اهللا بن يوسف  عبد الملك بن، في دراية المذهب
الهداية علـى مـذهب   ، )14/383( م،2007/هـ1428، 1عبد العظيم الديب، دار المنهاج، ط: حقَّقه

 .)465(ص  ،انيذالكلو، األمام أحمد

، الخن، مذهب األمام الشَّافعيالفقه المنهجي على ، )8/58(، النَّووي ،روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )4(
 ).7/202(، ، علي الشربجيوالبغا

، الزحيلـي ، الفقـه اإلسـالمي وأدلَّتـه   ، )1/90(، علي حيدر، درر الحكّام في شرح مجلة األحكـام  )5(
)7/5640( ،مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)2/129.( 

 ).24/77(، السرخسي، وطالمبس )6(
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تسـبب فـي   ه مألنَّ، من اآلمر قتصي: )3(والحنابلةُ )2(والشَّافعيةُ )1(وقال المالكيةُ
  .يشاء كيفَ كها اآلمرحرد آلة يفهو مجر وأما المباشر. القتل

2- وإذا كان المأمور زاً، أو كبيراًممي بالغاً عاقالً، فإما أن  يكـون   لآلمـر سـلطان 
 لآلمر علـى المـأمور، فقـالَ    لم يكن سلطان فإن؛ له عليه ال سلطان عليه، أو

  .ر اآلمرعزمن المباشر المأمور، وي قتصي: )6(وأحمد )5(والشَّافعي )4(مالك

أما إذا كان لآلمر سلطان المباشر، كَ على المأمور أيساألب على ولده  لطة
الصغير، وسلطة الحاكم على ميخـافُ  إمرته، بحيثُ هو تحتَ ن  المـأمور أن 

 ألن، من اآلمر والمأمور معـاً  )7(عند مالك قتصاآلمر لو لم يطع أمره، في هيقتلَ
األمر في هذه الحالة يإكراهاً عتبر.  

 قـتص ، فيبغير حقّ القتَل أن لمأمورا ملع إن: )9(والحنابلةُ )8(الشَّافعيةُ وقاَل
 النَّبـي  أن )>( مسـعود  بنِامعذور في فعله، عن  ه غيرألنَّ، من المأمور المباشر

رون ة، ويـؤخِّ نَّعون السيضي عليكم أمراء اهللا، إذا كان يا عبد كبِ كيفَ" :قاَل) ح(
عن ميقاتها؟ قال الةَالص :اني سألُتَ: هللا؟ قاَلا ني يا رسوَلكيف تأمربُأ نم كيفَعبد ، 

لمـاً  ظُ بالقتـلِ  اآلمر رعزوي ،)10("وجلَّ عز في معصية اِهللا لمخلوق تفعل؟ ال طاعةَ
الرتكابه معصية .وإن لم يعلم المأمور بغير حقّ القتَل أنعلى اآلمـر؛   ، فالقصاص

                                                             

 ).4/178(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1(
)2( حقَّقه، البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني : ،قاسم محمد النوري

 ).11/354( م،2000/هـ1421، 1دار المنهاج، جدة، ط
، 1محمد بن صالح بن محمد العثيمـين، دار ابـن الجـوزي، ط   ، زاد المستقنع الشَّرح الممتع على )3(

 ).14/29(هـ، 1422-1428
 ).4/178(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4(
 ).12/78(، الماوردي ،الحاوي الكبير )5(
 ).14/30(، العثيمين، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع )6(
 ).4/178(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )2/436(، بن أنس مالك، المدونة )7(
 ).12/72(، الماوردي ،الحاوي الكبير )8(
 ).14/30(، العثيمين، الشَّرح الممتع على زاد المستقنع )9(
 .إسناده ضعيف: حكمه، )6/432(، مسند أحمد )10(
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ألن المأمور معصية، والظَّ يرِلوجوب طاعة اإلمام في غ معذورمن حاِل اهرأنَّه ال  ه
ر إال بالحقّيأم.  

على اآلمر إال إذا كان مكرِهاً، كمـا   ال قصاص :)1()6( وعند أبي حنيفة
ال قصاص على المأمور إذا كان األمر صادراً مم ن يملكـه؛ ألن  األمـر أو اإلذن 

 له فيه، فعلـى المـأمورِ   ن ال حقَّمصادراً م ان األمركَ ، فإنصاصالق تدرُأ هةٌبشُ
القصاص.  

  :الراجحالرأي  •

 من المأمور، ألنَّه هو المباشـر  بالقصاصِ والحنابلة الشَّافعية أميُل إلى قوِل
فـي ارتكابـه    ختارم الخالق، والمأمور في معصية لمخلوق للفعل، وألنَّه ال طاعةَ

من اآلمرِ للجريمة أو عدم ارتكابه لها، ويقتص  أيضاً؛ ألنَّـه م معـه فـي    شـترك
  .الجريمة

  أثر اإلكراه: الفرع الخامس

 وما جاء، حريم أو الكراهةبالتَّ نهي إال إذا جاء، في األشياء اإلباحةُ األصُل
هْل، بتحريمه الشَّرع يؤثر عليه اإلكراه؟ فيصبح باحاً؟ أو هْلم هفعلـه   يجوز للمكر

  دون عقاب؟

  :)2(على أربعة أقسام ماتاإلكراه في المحر تأثير علماءجعل ال

                                                             

)1( رة على مختصر القدوريالجوهرة الني ،د، أبو بكر بن عليبن محم ،الحدادي ، العبـادي ، يبِيـدالز ،
2/255(، ـه1322، 1ط، ةالمطبعة الخيري.( 

الفقـه  ، )24/39(، السرخسـي ، المبسـوط ، )438-8/437(، الجصاص، شرح مختصر الطّحاوي )2(
على مذهب األمام الشَّافعي المنهجي ، ،نغـا،  والخـة  الموسـوع ، )7/201(البـة الكويتية الفقهي ،

)6/106( ،مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)فتاوى ، )1/568
فلسطين، المكتبة العلميـة ودار  ، مكتبة دنديس، الضفة الغربية، حسام الدين بن موسى عفانة، يسألونك

 ).315-7/314( ،ـه1430-1427، 1ط، يسأبو د ،الطيب للطِّباعة والنَّشر، القدس
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تُ: لاألوباح بعض المحرمات في حالة اإلكراه كأكل الميولَ، تةـ ، الخنزير مِح  بِروشُ
P���O�N�M�L�K�J :)�(قـال اهللا   ،لجئاًم اإلكراه وذلك إذا كان، مرالخَ

�S�R�Q�PO)1(، والمكره مضفيدخل في ا طركملح.  

ولكن يمنـع   ،ه مؤبدةٌحرمتَ ألن ؛بيحهاإلكراه ال ي أي أن ،يرخص في الفعل: الثَّاني
سان مع اطمئنـان القلـب   مثل إجراء كلمة الكفر على اللِّ ،اإلثم والمؤاخذة األخروية

كره عليه على ما ُأ خصالشَّ وإن صبر ،باإلكراه الملجئ فقط ذلك يباح فإن ،باإليمان
  .شهيداً صارتل وقُ

باد كإتالف مال الع وهي حقوقُ ،ولكن يرخص فيه في الجملة ،باح الفعُلال ي: الثَّالث
بإذن  هذه الحرمة قد تزوُل ولكن ،ذلك حرام فإن ؛الغير وتناول المضطر مال غيره

ه الشَّكرِوإذا ُأ ،فصاحب المال بالتصرخص  على اإلتالف إكراهاً ملجئاً أو اضـطر 
  .رمةله فيه مع بقاء الح ه يرخصفإنَّ ،خذ المال لالنتفاع بهإلى أ

ابعالر :الفعُل ال يباح واالعتـداء علـى    ،كالقتل بغير حـقّ  ،فيه أصالً وال يرخص
P��Ç:)�(قـال   ،باإلكراه مطلقاً ال تحّل فهذه األمور ؛ناوالز ،عضو من األعضاء

Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈO)2(.  

من ظروف  ظرف أي باح تحتَالمسلم ال ي قتَل أنالعلم على  وقد اتفق أهُل
 فيؤثم الجاني سـواء ، وال اضطرار ه إكراهالمسلم ال يحلّ فقتُل ؛اإلكراه واالضطرار

 )3(فالحنفيـةُ  ،على الخالف الذي ذكره الفقهـاء ، منه قتصوي، هاًكرم مكرِهاً أم كانَأ
  :قـالوا  )4(والجمهـور ، ه كاآللة في يد المكـرِه المكر ألن، من المكرِه قتصي: قالوا

يقتص من المهكرِه والمكر.  

                                                             

 ).119(آية ، سورة األنعام )1(

 ).151(آية ، سورة األنعام )2(

 .)7/180(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )3(

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج  ،)8/307(، المواق، التَّاج واإلكليل لمختصر خليل )4(
8/267(، ابن قدامة، المغني، )5/222( ،الشّربيني(. 
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فتجد أن اإلكراه ال يكون للعباد فيما هو حقّ له تأثير ،فال يالمسـلم   قتُل باح
طـق  كأكل الميتة والنُّ، في بعض األشياء صرخَّ بأن الشَّرع من وما كان، أو إيذاؤه

 ،مع صـدق نيتـه بإيمانـه   ، اإلنسان وحفاظاً على حياته مصلحةفهي ل ؛بكلمة الكفر
  .)1(ويقينه بحرمتها

ادسالفرع الس :كم اإلكراه على القتلح  

فال ، ؤثر على فعل القتل بغير حقّال ي اإلكراه أن ،السابق في الفرع ذكرتُ
بيحه وال يرخِّيوالوعيد لمن قتل نفساً بغيـر حـقّ  ، وبقيت العقوبة، به ص ، فلـو أن 

مـا  ه لم يقتـل باختيـاره وإنَّ  فهل عليه عقوبة؟ ألنَّ، على قتل ثالث كره آخرشخصاً َأ
  :على القتل كم اإلكراهالفقهاء في ح أقواَل وسأعرض، ه على القتلكرُِأ

 كـرِه علـى الم  القتـلِ  إثم، )2(عند جمهور الفقهاء ):اإلثم( ةالعقوبة اآلخروي _أوالً
ه، وال يخفِّوالمكرف اإلكراه ه اإلثمعن المكر ،في تحريم كثيرةٌ وقد وردت نصوص 

  .القتل كمِها في حذكر وقد سبقَ، هي عنهوالنَّ، القتل

  :القصاص أو الدية، ةالعقوبة الدنيوي _اًثاني

  :)3(لحنفيةُا بهذَ؟ على المكْرِه أو المكْره القصاص ، هل يكونالفقهاء اختلفَ

                                                             

 ).6/106(، الموسوعة الفقهية الكويتية ،)24/39(، السرخسي، المبسوط )1(

ـ ، أبو بكر، مرقنديالس، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، عالء الدين، تحفة الفقهاء )2( ة، دار الكتب العلمي
على مختصـر خليـل وحاشـية     شرح الزرقاني، )3/274(، م1994/هـ1414 ،2ط، لبنان، بيروت
ومعه ،البناني، الفتح الرباني رقانيعبد الباقي بن يوسف بن أحمـد ، فيما ذهل عنه الز ، رقـانيالز ،
ـ 1422، 1لبنـان، ط  -دار الكتب العلميـة، بيـروت   ، عبد السالم محمد أمين: ضبطه ، م2002/هـ

، أبو البقـاء،  ميريالدمحمد بن موسى بن عيسى بن علي ، نهاجالنّجم الوهاج في شرح الم، )8/17(
بهـاء  ، ة شرح العمدةالعد، )8/341(، م2004/هـ1425، 1لجنة علمية، دار المنهاج، جدة، ط: حقَّقه

ين المقدسي541(ص ، الد.( 

)3( مختصر القدوري د بن أحمد بن جعفر بن حمدان أب، في الفقه الحنفيأحمد بن محمو الحسين القدوري ،
ـ 1418، 1ط، دار الكتب العلمية، كامل محمد محمد عويضة :حقَّقه بـدائع  ، )230( ص، م1997/هـ

بـن مـودود   ا، لتعليـل المختـار   االختيار، )180-7/179(، الكاساني، الصنائع في ترتيب الشّرائع
2/108(، الموصلي( ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،بيدالزي ،)البنايـة شـرح   ، )2/255

 .)9/244(، بن الهماماالكمال ، فتح القدير، )11/58(، الغيتابي، الهداية
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ولكن  ،المكره على د، فال قصاصأبي حنيفة ومحم عند، اًتام اإلكراه كان إن _أوالً
يرعز ،للشَّ وهو قوٌل، على المكرِه والقصاصـواستدلُّوا ب )1(ةافعي :  

تي الخطأ معن ُأ تجاوز اَهللا ِإن": قال) ح(اهللا  ، عن رسوِل)5(عن ابن عباس  -
 وجبه فكـان موجـب  عن م عفو و الشيءوعفُ ،)2("عليه كْرهواوالنِّسيان وما استُ

؛بظاهر الحديث اًالمستكره عليه معفو هو المكرِه من حيث المعنـى،   القاتَل وألن
ه بآلـة  فعلُ ا يمكنمإذ القتل م فأشبه اآللةَ ،القتل من المكره صورةُ ما الموجودوإنَّ

  .الغير

علـى   الديـةُ  ولكن تجب ،عليهما صالقصا ال يجب :)3()6(وعند أبي يوسف  -
هو المكره  ما القاتُلسبب للقتل، وإنَّألن المكرِه ليس بقاتل حقيقة بل هو م ؛المكرِه
 .على المكرِه أولى ال يجب فألن ،عليه يجب القصاص ا لملم مثُ ،حقيقة

- 4(*فروعند ز( ،للشَّ وفي قوٍلةافعي)5( :يجب ه د القصاص؛ ون المكـرِه على المكر
القتَل ألن وه حقيقةًجد من المكر اًحس  المحسـوس مكـابرةٌ   ومشاهدة، وإنكـار، 

فوجب ألصل اعتبار الحقيقةا ه منه دون المكرِه إذْاعتبار ،عنها  العدوُل وال يجوز
 .أقوى من التَّسبب والمباشرةُ، وهو مباشر، إال بدليل

                                                             

عبد الرحمن ، األشباه والنظائر، )10/128(، الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير )1(
 )205( ص، م1990/ـه1411 ،1دار الكتب العلمية، ط، بن أبي بكر، جالل الدين السيوطيا

شـعيب  : حقَّقـه ، صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التَّميمي الدارمي، أبو حاتم )2(
صححه األلباني، : ، حكمه)16/202(م، 1993/هـ1414، 2األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .)1/123(، بانياألل ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

 ).11/58(، الغيتابى، البناية شرح الهداية )3(

أحد أصحاب ، ولد سنة مائة وعشرة، البصري، العنبري، الهذيل بن الهذيل بن قيس بن مسلم أبوزفـر،  *
وة األعالم، وكان اإلمام أباإلمام، وعين أعيان األئم فضحنيفة يهو أقيس أصحابي: له، ويقولله ويبج. 

وتوفي سنة مائـة وثمـان   ، كان فقيهاً حافظاً، قليل الخطأ، كان أبوه من أهل أصبهان: انوقال ابن حب
ط، .الداري، الغزي، د، ميميتقي الدين بن عبد القادر التَّ، ةة في تراجم الحنفيبقات السنيالطَّ .وخمسين

 .)283(ص ت، .د

)4( ائعرنائع في ترتيب الشَّبدائع الص ،الكاساني ،)7/179(. 

 .)8/341(، الدميري، النّجم الوهاج في شرح المنهاج )5(
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 ألن، عند الحنفيـة  المكره بال خالف ىعل فالقصاص ؛ناقصاً كان اإلكراه وإن _ثانياً
فال يمنع وجوب القصاص، وكذلك لو كان  ،يسلب االختيار أصالًال اقص النَّ اإلكراه
المكريعقل ما ُأ أو معتوهاً اًه صبيم؛به ر 1(هعلى المكرِ فالقصاص(.  

  علـى المكـرِه   القصاص :)4(والحنابلة، )3(ةافعيوقول للشَّ ،)2(المالكيةوعند 
  

 أن إذ ال خـالفَ  ،تـل المباشـر  قُ ،ظلماً على قتل رجٍل ره رجالًكْن َأمفَ ،والمكره
اإلكراه له قتل مسلم ظلماً ال يبيح؛ه أيضاًالمكرِ قتُل، وي كاآللة القاتَل ألن.  

  :اجحالرالرأي  •

فأحـدهما   ؛مكـره وال، على المكـرِه  القصاص بأن ،الجمهور إلى قوِل أميُل
تسبلها، وحفاظًا على نفسه، واآلخر باشر القتل عدواناً، عدواناً وظلماً ب واستبقاء.  

المقتول، ووجبت الديةُ فإذا عفا أولياءفعلى م ،ن تجبعلى  ؟ اختلف الفقهاء
من ن الديةُ تجبعلى رأيي:  

  .)5(هرِعلى المك الديةُ تجب: الحنفيةُ قاَل: الرأي األول

ـ زِو، إن وجبت الديةُ: )6(والحنابلةُ الشَّافعيةُو المالكيةُ قاَل: الرأي الثََّاني علـى   تْع
المهكرِه والمكر.  

  

                                                             

)1( رائعنائع في ترتيب الشَّبدائع الص ،الكاساني ،)7/179( ،مختصر القدوري  أبـو  ، في الفقه الحنفـي
230(ص  ،الحسين القدوري.( 

الشَّـرح  ، )8/9(، الخرشـي ، مختصر خليل شرح، )8/307(، المواق، التَّاج واإلكليل لمختصر خليل )2(
سوقيردير وحاشية الد4/246( الكبير للشّيخ الد(. 

 .)5/222(، الشّربيني، مغني المحتاج )3(

  ).541( ص، بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، )8/267(، ابن قدامة، المغني )4(
  .)11/58(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )5(

، الـدميري ، النّجم الوهاج فـي شـرح المنهـاج   ، )8/307(، المواق، التَّاج واإلكليل لمختصر خليل )6(
 ).14/27(، العثيمين ،الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، )8/341(
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  :الراجحالرأي  •

عليهمـا   كره، كمـا يجـب  كرِه والمعلى الم الدية موزعةً أميُل إلى وجوبِ
ع عليهما الديةُالقصاصامنهم ، وتؤخذُ، فتوز.  

  الحرمان من الميراث _ثالثاً

عند الحنفيالقتُل: )1(ة ب ال يمنعه، من الميراث بالتَّسبإذا، وهنا في قتل المكر 
ه قودوال ديةٌ لم يكن على القاتل المكروللقاتِلالميراثَ ، ال يمنع ، الوارث أن  يقتص

 تكون الديـةُ : )6( وعند أبي يوسف، )( دعند أبي حنيفة ومحممن المكرِه 
هعلى القتل، ويرثها القاتل ألنَّ على الذي أكرههه مكر.  

وعند المالكي2(ة( ةوالشَّافعي)3(  والحنابلـة)فـإذا ثبـتَ   ،القاتـلُ  يـرثُ  ال: )4 
الميراثُ بطَل القصاص .قال سنُح5()6(*ون( :وإن  هالمقتـولِ  وارثَ كان المكـر 

 د القتـلَ ه لو تعم، ألنَّفله الميراثُ ،عليه قلم يال يجروهو غير بالغ أو مختلط العقل 
رِوث، ولو كان هكبيراً عاقالً لم يرث المقتوَل الذي يرثُ المكر.  

 :الرأي الراجح •

؛ فهو كالقتل مباشرة، وال بالتَّسببأميل إلى الرأي القائل بعدم توريث القاتل 
 .هأيكافأ المرء على خط

                                                             

 .)2/255(، بيديالز، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، )7/327(، يبانيالشَّ، األصل )1(

 .)10/272(، القيرواني، ادات على ما في المدونة من غيرها من األمهاتالنّوادر والزي )2(

 .)4/102(، عميرةوقليوبي ، حاشيتا قليوبي وعميرة )3(

 ).541(ص ، بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة )4(

، شيخ المغـرب ، َأبو سعيدالحمصي، ثُم القيرواني، ، ، عبد السالم بن سعيد بن حبيب، التّنوخيسحنُون *
رحل إلى مصر وقرأ علَى ، قاضي القيروان، ومصنف المدونة، ولد سنة ستين أو إحدى وستين ومائة

انتهت ِإلَيه رئاسة العلم بالمغرب، توفي فـي  ، وبرع في مذهب مالك. ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب
، الـذَّهبي ، اريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمت. رجب سنة أربعين ومائتين وهو ابن ثمانين سنة

: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، أبو الفضل، حقَّقـه ، لسان الميزان، )5/867(
 ).3/8(م، 1971/هـ1390، 2دائرة المعارف، بيروت، لبنان، ط

 .)10/272(، القيرواني، هاتالنّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األم )5(
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  :رأي القانون •

: )م1960(لسـنة  ) 16(األردني رقم  من قانون العقوبات) 88(ة الماد نصت
)ال عقاب على من أقدم كرهاً تحتَ رمٍعلى ارتكاب جم التَّهديد طائلة ،وكان  يتوقـع 

ارتكابِ حينرم ضمن دائرة المعقوِله ذلك الج أو أي ضرر بليغ يؤدأو  ي إلى تشويه
ـ  مستديمة بصورة، عضائهمن أ عضوٍ أي تعطيِل رمِفيما لو امتنع عن ارتكاب الج 

 أن ال يكون فاعـلُ  القتل، كما يشترطُ ستثنى من ذلك جرائمالمكره على اقترافه، وتُ
ضالجريمة قد عر ه لهذانفس ستطاإلكراه بمحض إرادته أو لم يع بيالًإلى دفعه س.(  

الماد 89( ةُوتنص) :(ألجأته الضرورةُ على فعٍل الفاعُل ال يعاقب   إلـى أن
يدفع ه أو غيره أو ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم به في الحال، عن نفس

يكون ب هو فيه قصداً، شرط أنمتناسباً والخطر الفعُل يتسب.(  

هي  ن مابيالقتل، لكنَّه لم ي المكره واستثنى فعَل ال يعاقب أن القانون نالحظُ
الفقه ه على القتل، وأنكرعقوبة الم له قوٌل فصٌل كان فيمن ى علـى الـنَّفسِ   يتعـد 

بغير حقٍّ المعصومة.  
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  التَّحريض: المطلب الخامس

واصطالحاً معنى التَّحريض لغةً: لالفرع األو  

  كم التَّحريضح: الفرع الثَّاني

  وسائل التَّحريض: الفرع الثَّالث

عقوبة التَّحريض: ابعالفرع الر  
  

واصطالحاً معنى التَّحريض لغةً: لالفرع األو  

  :لغةًالتَّحريض  -

حتَّى يكون  والهم زنِمن الح والعقِل الجسمِ سادمعناه في األصل فَ: الحرض
½�¾�¿�P�����Ä�Ã�Â�Á�À :)�(قال اهللا ، )1(نحيفاً مهزوالً

È�Ç�Æ�ÅO)2(. اله على القتحثَّ: ضه تحريضاًحر.  

   :اصطالحاًالتَّحريض  -

  .)3(يءرغيب في الشَّالتَّ: التَّحريض

  ومنـه ، )4(ص وتسـهيل الخطـب فيـه   رب، بكثرة التَّيءعلى الشَّ الحثَّ: التَّحريض
  

                                                             

، 1ط، دمشق، يمطبعة الترقِّ، العاني، السيد محمود آل غازي، حويش عبد القادر بن مالّ، بيان المعاني )1(
 .)3/248(، م1965/هـ1382

 ).85( آية، سورة يوسف )2(

)3( رة على مختصر القدوريالجوهرة النَّي ،الزبيدي ،)2/266.( 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن  ، مات التّعاريفالتّوقيف على مه )4(

ـ 1410، 1ط، القـاهرة  -عبد الخالق ثـروت   38عالم الكتب ، الحدادي، زين العابدين   ،م1990/هـ
 ).92( ص
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 المجنـي عليـه بارتكـاب    به إغراء قصدوي، )1(عليه الحثّ: التَّحريض على القتل
  .)2(الجريمة

  كم التَّحريضح: الفرع الثَّاني

¿�P����À :)�( اُهللاقـال  ، شرعاً حرام، نكرعلى فعل الم لتَّحريضا

Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�O)3( .وقيَل 
  .)4(هو ظلم النَّاس: والعدوان، الجرائم: في معنى اإلثم

علـى قتـل    أعان نم"): ح( قال رسول اِهللا: قال )>(وعن أبي هريرة 
سلمٍم اَهللا بشطر كلمة، لقي يوم من ر على جبهته آيس القيامة مكتوبح 5("اهللا مـة( ،

ونص الحديث هللا للقاتلافي وعيد  واضح ،باً فقولـه سواء كان القتل مباشرة أو تسب :
ـ  ، مشاركة على أي دليٌل) بشطر كلمة( فهـي مـن   ، "أقتـل "ـحتَّى لو بالكلمـة ك

  .اآلية المذكورة ، والحديث وإن كان ضعيفاً، لكن يشهد لمعناه)6(التَّحريض

عليهـا وإعانـة    والتَّحريضِ على الجريمة االتفاقُ أن في الشَّريعة واألصُل
ذلك يعتبر بذاته جريمة مستقلة، سواء وقعـت الجريمـة    جرم على جريمته، كلُّالم

  :جريمة من وجهين وهو يعتبر. لم تقع مالمقصودة أ
                                                             

، والنَّشر والتَّوزيعدار النَّفائس للطِّباعة ، حامد صادق قنيبي، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهـاء  )1(
 ).122(ص ، م 1988/هـ1408، 2ط

)2( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)1/367.( 
 ).2(آية ، سورة المائدة )3(
، الخزرجي، األنصاري، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، تفسير القرطبي= الجامع ألحكام القرآن  )4(

 –دار الكتب المصـرية  ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: حقَّقه، أبو عبد اهللا، القرطبي، شمس الدين
 ).6/47(، م1964/هـ1384، 2ط، القاهرة

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثـار  ضعيف، : ، حكم الحديث)8/41(، البيهقي، السنن الكبرى )5(
: عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي، سراج الدين، ابن الملقن، ابو حفص، حقَّقه ،الواقعة في الشَّرح الكبير

، 1مصطفى أبـو الغـيط، وآخـرون، دار الهجـرة للنَّشـر والتَّوزيـع، الريـاض، السـعودية، ط        
 .)8/349(م، 2004/هـ1425

 ).8/3(، الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )6(
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 هي أشد عليه، والجرائم واإلعانةَ واالتفاقَ رِبالمنك م األمرحرتُ الشَّريعةَ أن _أولهما
المنكرات ها في الشَّريعةوأكبر.  

ي إلى ارتكـاب  يؤد ،االتفاق على الجريمة والتَّحريض واإلعانة عليها أن _وثانيهما
ما  فكلُّ ،وهو الجرائم مه الشَّريعةُما تحرىأد إلى المحرمم فهو محر.  

فيعاقب من اتفق أو حرض أو أعان ؛ولو لم تقع هذه الجريمـةُ  على جريمة 
ألن مجرفإذا وقعت د االتفاق والتَّحريض واإلعانة ال يخرج عن كونه جريمة بذاته ،

  .)1(شريكاً بالتَّسبب فيها أو المعين ضأو المحر عتُبر المتفقُا المقصودةُ الجريمةُ

  )2(وسائل التَّحريض: الفرع الثَّالث

 بقصـد ارتكـابِ  ، أثير على الفاعلللتَّ تعددةم إلى وسائَل ضجأ المحريلقد 
قوالً أو فعالًالجريمة ، ،رقم  العقوبات ذكرها قانون م1960(لسـنة  ) 16(األردني( 
ومن هذه الوسائل، )1(فقرة ) 80(ة في الماد:   

أو  ،جنِأو الس، القتِل أو، أطراف بقطعِ يكون هديدفالتَّ ؛رغيبهديد والتَّوسائل التَّ -1
رغيبِوالتَّ، ربِالض ،والمناصب، والهدايا، المال بإعطاء.  

2- يحرويكون التَّ، سيسةبالحيلة والدض وإيقاع الفتنة بين النَّـاس والمشـي    بالحيلة
 خـدع فقـد ي ، والمكيدةُ والمكر والخداع الغشُّ :سيسةويراد بالد .ميمة بينهمبالنَّ

المحرالشَّ ضخص المضحر ،بأن ما يفعله قانوني نافي األخالقَوال ي لـه   وأن
  .مخرجاً في القانون

                                                             

)1( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)1/377.( 
، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّبلي، )11/39(، العيتابي، شرح الهدايةالبناية  )2(

شرح قانون العقوبات ، )8/244(، عبد الرحمن بن قدامة، الشَّرح الكبير على متن المقنع، )5/182(
  ،م1997، ط.د، عمـان ، مكتبـة دار الثَّقافـة والنَّشـر   ، عياد الحلبي، محمد علي السالم، القسم العام

، جابر الحجاحجة، وسامية العلي، التَّحريض على القتل في اإلسالم دراسة فقهية مقارنة، )289(ص  
 ).1353(م، ص 2013تموز ) 7(، 27طين، المجلد مجلَّة جامعة النَّجاح لألبحاث، نابلس، فلس
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3- بالرشوة وصفوذف النُّر ،يقومون باستضـعاف  ف، فوذالنُّ هذه من أصحابِ وتكون
من ؛كالحاكم مثال، م تحتهمه وهما شكالن من أشكال ، أو باألمرِ فيكون باإلكراه

  .يضالتَّحر

ـ ، المـوظفين  بعضوكثير ما يلجأ إليها ، إساءة استعمال الوظيفة -4 ء فـي  يفيس
استخدام الصوكلة إليهالحيات الم ،ض على ارتكـاب الجريمـة  فيحر ، ويـدفع 

 أو بهدف الحصول على درجـة ، ساًبغاية القبض عليه متلب، لى ارتكابهاإ الفاعَل
  .في الوظيفة أو مكافأة مالية

التَّحريض عقوبةُ: ابعالفرع الر  

من أسباب القتل التَّحريض ،يحثّ بأن شخص ويغريـه  ، علـى القتـل   آخر
 شريكاً في القتل ويستحقُّ ضالمحر فهل يكون .والمنصب وغيره كالمال، بإغراءات

  ؟العقوبةَ

ذكر الفقهاء أن اإلكراه ،في مطلـبٍ  وقد بينتُ، بالقتل من التَّحريض واألمر 
ومـا   .بين األمر بالقتل واإلكراه على القتل الفرقَ وذكرتُ، القتل باإلكراه كمح سابق

راء الفقهـاء فـي القتـل    آمن  مستخلص، سأذكره في عقوبة التَّحريض على القتل
، ها الديةَوفي بعض، صاصبالتَّسبب في بعض الحاالت الق القتُل فقد يوجب ؛بالتَّسبب

برم بحسب جبب والمباشرة هناك حاالتٌو. المتسبعند اجتماع الس ، فتـار ة تغلـب 
 الحـديثُ  وقد سبقَ .يستويان ةًوتار، المباشرةَ يغلب التَّسبب ةًوتار، التَّسبب المباشرةُ
عنها ويب فالمباشرةُ، م األقوىقدأقوى من التَّسب ،وفي حاالت يكون بأقـوى  التَّسب ،

  .كاإلكراه على القتل

إال إذا  ،على المباشر الحكم يكون ،في الجناية المتسببو المباشر إذا اجتمعف
كان غير بفيحكم على  ؛أو لصغرٍ ف لجنونٍكلَّمالمتسب ،والمحرض متسب1(ب(.  

                                                             

ـ ، عياض بـن نـامي بـن عـوض السـلمي     ، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )1( ة،دار التدمري  
 ).56(ص ، م2005/هـ1426، 1ط، المملكة العربية السعودية -الرياض 
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 كـان  ،إنساناً على غَصب مـال غيـره   شخص ضإذا حر": والقاعدة تقول
مانه ألنَّ، على الغاصب الضمباشرأم ،ا المحرض فهو متسب1(ب(.  

فالفقهاء يفرقون بين المباشر للجريمة ومض عليهـا،  ن اتفق أو أعان أو حر
فالمباشر ن ارتكب الجريمةَهو م وحده أو مغيره أو أتى عمـالً مـن األعمـال     ع

المكونة يالمباشر ه عقوبةَ للجريمة، ومن المتفق عليه أن القصاصا من اتفـقَ ، أم 
أو أعان يض، أأو حر ين اشترك فم أو  فمن اتفـقَ  ؛هم ليس واحداًالجريمة، فحكم

حر2(عزير عند األئمة عدا مالكًافجزاؤه التَّ ض(ا من أعان، أم،   فجـزاؤه القصـاص 
والتَّ عند مالك3(األئمة يباق عند عزير(.  

ـ  إذا حضر ضالمحر أن ،)6( ويرى مالك الجريمـة أثنـاء    ي محـلِّ ف
معتبر فاعالً أصلياً سواء ساعد المباشر أمباشرتها ي   لم يساعده، بشـرط أن يكـون 

  .)4(ها هوإذا لم يباشر غيره الجريمة باشر بحيثُ

  : المرأةقضية  في )>( كم عمر بن الخطابحب واستدَل

ترك فيها أهل لو اش: "أن غالماً قتل غيلة، فقال عمر )5(عن نافع عن ابن عمر "
أربعة قتلوا صبياً، فقـال عمـر    أن: "وقال مغيرة بن حكم عن أبيه ،"صنعاء لقتلتهم

  .)5("مثله

  

                                                             

، 1دار الفكر، دمشـق، ط  ،حيليالزفى مصطمحمد ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة )1(
 .)1/482( م،2006/هـ1427

 .)6/241(، الحطَّاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )2(

)3( مقارناً بالقانون الوضعي اإلسالمي عبد القادر عودة، التَّشريع الجنائي ،)2/132( ،  الفقه اإلسـالمي
 ).7/5674(، ، وهبة الزحيليوأدلّته

مواهب الجليل فـي شـرح   ، )8/17(، الزرقاني، رح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيش )4(
عبد القادر ، التَّشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، )6/241(، الحطَّاب، مختصر خليل

 ).1/368(، عودة
)5( صحيح البخاري ،)9/8.( 
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  :اجحالرالرأي  •

ض معاً،  أميُل إلى رأي اإلمام مالك، وهو القصاصض والمحرعلى المحر
ضفالمحر بتسبم ضفي القتل، والمحر ة ما استدلُّوامباشربه، وهو مـا رواه   ، لقو

البخاري 0(عمر  في قضاء ( فقضـى بالق ،بيصـاصِ فيمن اشتركوا في قتل الص 
  .منهم جميعاً

 :رأي القانون •

81(ة جاء في الماد(      رقـم من قـانون العقوبـات األردنـي)لسـنة  ) 16
  ):م1960(

1- يعاقب المحرُلوالمتدخّ ض :  

يشغال الشَّباأل عاقبالمؤقَّ اقةم تةإذا  ،إلى عشـرين سـنةً   سنةً عشرةَ ن خمس
 .اإلعدام الفاعِل كانت عقوبةُ

الشَّ باألشغاِل يعاقبالمؤقَّ اقةمن سبعِ تة سنوات ،إذا ، سـنةً  عشـرةَ  إلى خمس
 .دالمؤب االعتقاَلأو ، دةَالمؤب اقةَالشَّ األشغاَل الفاعِل كانت عقوبةُ

متدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض يعاقب المحرض وال ،في الحاالت األخرى -2
 .دسلث إلى السمدتها من الثُّ

المقارنة بين الفقه والقانون، نجد أن عقوبة المحرض تصل إلى القصاص، ب
ولم يقل القانون بالقصاص، وأن الفقه قال ملجئاً أو أمراً بالقتل، إذا كان فيها إكراهاً 

  .غراء بالمالبتعزير المحرض إذا كان التَّحريض باإل
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  حرالس: ادسالس المطلب

  :فروع أربعة وفيه

  حر لغةً واصطالحاًالس معنى: لاألو الفرع

  ة على تحريمهحر واألدلَّحكم الس: الثَّاني الفرع

  حرحقيقة الس: الثَّالث الفرع

  عقوبة الساحر إذا قتل بسحره: ابعالر الفرع

  

  واصطالحاً حر لغةًالس معنى: لاألو الفرع

  :لغةًالسحر  -

السلغةفي ال حر طلقُي على عدمعانٍ ة ،والتَّ، عليِل، والتَّالخفاءوالخداعِلهية ،، 
والصرف ،1(واالستمالة(. عليه طلقُوي :العالبهت وتمويه الكـذب  شدةُ: وهي، ةض، 

وهو الس2(قريش غةلُبِ والكهانةُ حر(.  

  :اصطالحاًالسحر  -

ـة ف عرُالحنفي حربأنَّه الس :عستفادي منه حصوُل لم لَمكة نفسانية بهـا   يقتدر
  .)3(خفية سبابٍَأل غريبة على أفعاٍل

  .)4("عتاد كونه عنهم بٍبعن س بسبم للعادة خارقٌ أمر" :بأنَّه المالكيةُ فهعرو

                                                             

 .)11/516(، الزبيدي، تاج العروس )1(

 ).13/93(، الماوردي ،الحاوي الكبير )2(

 ).1/44(، وحاشية ابن عابدين، الدر المختار )3(

)4( د ابن عرفةالمختصر الفقهيد بن محممحم ، ،أبو عبد اهللا ، الورغمي ،حـافظ عبـد   : حقَّقه، التُّونسي
ـ 1435، 1ط، مؤسسة خلف أحمـد الخبتـور لألعمـال الخيريـة    ، الرحمن محمد خير ، م2014/هـ

)10/181.( 
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  .)1("والتَّخيِل تَّمويهعبارة عن ال" :بأنَّه ُالشَّافعية فهعرو

 ؛ر فـي األبـدان والقلـوب   قى وعقَد تـؤثِّ رو عزائم" :بأنَّه ُالحنابلةوعرفه 
فيرِمض قتُلوي قُويفر وزوجه، ويأخذُ بين المرء أحد الزوجي2("هبِن عن صاح(.  

ـ  على غيرِ ٌل، وتخيهسبب خفي أمرٍ كلُّفالسحر هو  حقيقته، وجرـ ى م رى ج
  .)3(مويه والخداعالتَّ

والتَّعريف المختار، هو تعريف الحنابلة؛ ألن ما ذكر في تعريفهم، هـو مـا   
  .نراه على أرض الواقع من أثر فعل السحر

  ة على تحريمهحر واألدلَّكم السح: الثَّاني الفرع

  :اختلف الفقهاء في حكم السحر على قولين

  .من الكبائر وهو كبيرةٌ، محرحر والعمل به مالس متعلُّ: حركم السح _أوالً

به  حر والعمَلم الستعلُّ أن إلى )6(والحنابلةُ )5(والمالكيةُ )4(الحنفيةُذهب : القول األول
قاَل ؛باحته كفرإواعتقاد  ،كفر إ: )6( مالك اإلمامتعلُّ نم الس واسـتدلُّوا  ،حر كفـر 
  .)7(P���Q�P�O�N�M�LO ):�(اهللا  بقوِل

                                                             

سليمان بن محمـد بـن عمـر،    ، حاشية البجيرمي علي الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب  )1(
 ).4/117(م، 1995/هـ1415ط، .البجيرمي، دار الفكر، د

 ).4/64(، ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد )2(
 عبد الـرحمن  وأب: وعلَّق عليه، حقَّقه، الجزائري، الميلي، حمدمبارك بن م، رسالة الشِّرك ومظاهره )3(

 ).228(ص ، م2001/هـ1422، 1ط، دار الراية للنَّشر والتَّوزيع، محمود

 ).4/240(، وحاشية ابن عابدين، الدر المختار )4(
 ).8/63(، الخرشي، شرح مختصر خليل )5(
موسـى بـن   ، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )4/65( ،ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد )6(

عبـد اللَّطيـف   : حقَّقه، شرف الدين، أبو النَّجا، اويالحج، أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
 ).4/307( ت،.ط، د.د ،لبنان –دار المعرفة بيروت ، السبكي، محمد موسى

 ).102(آية ، سورة البقرة )7(
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ـ تعلُّأن : )2()6( ورواية عن أحمد )1(الشَّافعيةُ قال: القول الثَّاني م السحر م حـرم 
لكنَّه ليس من الكفر؛  ؛محظورتعلُّ ألنموما دعـا إلـى    ،إلى فعله والعمل به داعٍ ه

P����|�{�z�y :)�(اهللا  بقـولِ  واسـتدلُّوا ، محظـوراً  انالمحظور ك
}O)3(.  

 عن النَّبيصين عمران بن الح على تكفير الساحر بحديث استدلَّ الجمهورو
ـ  نهكُأو تُ نهكَتَ، أو له رحأو س رحس نا منَّم ليس" :قالأنَّه ) ح( ـ طَتَأو  ،هلَ ر أو ي
 صـلَّى اهللا  در بما ُأنزَِل على محمفَ، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقوُل فقد كَهر لَيطُتُ

  .)4("عليه وسلم

ـ نَّه ال يإ :قالف) 6( رد الشَّافعيو  اسـتداللَ  وأن، مـه بتعلُّ ر اإلنسـان كفَّ
  :)5(نن وجهيم فاسد، الجمهور باآلية

فلم يطلـق   ؛ليس باعتقاد حرِالس موتعلُّ ،باالعتقاد صمختَّ والكفر اإليمان إن: أحدهما
  .عليه الكفر

لى أن ال فأو ؛م الكفربتعلُّ وهو ال يكفر ،حرم السمن تعلُّ فر أغلظُالكُ متعلُّ نإ: والثَّاني
  .حرم السيكفر بتعلُّ

فهي واردةٌ ،اآليةُ اأم علِّفي مم السوفرقٌ ،مهتعلِّحر دون م  ـ ما بـين الم م علِّ
؛متعلِّوالم والمتعلِّ م مثبتٌالمعلَِّ ألنم متخيفرقُكما وقع ال ،ر مهم الكفر ومتعلِّعلِّبين م، 

                                                             

 ).12/66(، العمراني، البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي، )13/97(، الماوردي ،الكبير الحاوي )1(
 ).9/29(، ابن قدامة، المغني )2(
 ).102(آية ، سورة البقرة )3(
الكافي فـي  ، )8/63(، الخرشي، شرح مختصر خليل، )4/240(، وحاشية ابن عابدين، الدر المختار )4(

  ).4/307(، اويالحج، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )4/65(، مةابن قدا، فقه اإلمام أحمد
: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي المعروف بالبزار، حقَّقـه سند البزار، م )5(

، )9/52(م، 2009-1988، 1محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكـم، المدينـة المنـورة، ط   
ابـن الملقـن،   ، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشَّرح الكبيـر ضعيف، : حكمه

)8/518(. 
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رةًفَياطين كانوا كَالشَّ وعلى أن وكـذا الحـديث الـذي اسـتدلُّوا بـه      حربغير الس ،
  .)1(ضعيف

  :اجحالرالرأي  •

، وال ، وأنَّـه مـن الكبـائرِ   السحر حرام تعلُّم رأي الشَّافعية في أنإلى  أميُل
ياًرفْكُ عتبر خا باهللا، فالكفرص باالعتقاد، وتعلُّم حرحر ليس من االعتقاد، وما السالس 

  .ى عنها الشَّرعهمن الكبائر التي نَ إال كبيرةٌ

  :)2(حرة على تحريم الساألدلَّ _ثانياً

ــال  -1 P�����K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: )�(اهللا ق
N�M�L...O)3(.  

  حر، فهـذا دليـل علـى حرمـة     أن الشَّياطين كفار هم الذين يعلِّمون النَّاس الس
  .السحر

ـ   ) A(على لسان موسى  )�( اهللا قالو -2 فـي خطابـه للسحرة :P�����Y�X�W

^�]�\�[�Z�O)4(.  

  .وفيه داللة على حرمة السحر، ولو لم يكن من الباطل لما أبطله اهللا تعالى  

  .)5(P����y�x�w�v�u�O: أيضاً )�( اهللا قالو -3

                                                             

 .)13/97(، الماوردي ،الحاوي الكبير )1(

قبى فـي  ذخيرة الع=  سائيشرح سنن النِّ، )236( ص، مبارك الجزائري، رسالة الشِّرك ومظاهره )2(
د بن ع، جتبىشرح الممحم    بـن آدم بـن موسـى اإلثيـوبي لَّـوِي ، ليالو ، ـ دار المعـراج الد ةولي  

 .)44-32/43(، 1ط ،شر والتَّوزيعدار آل بروم للنَّ -شر للنَّ
 .)102(آية ، سورة البقرة )3(

 .)81(آية ، يونسسورة  )4(

 .)69(آية ، طهسورة  )5(
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ه الساحر من إفساد لن ينجح في تحقيقه، وهـذا دليـل   دليل على أن ما يعمل  
  .على حرمة السحر

يـا  : قَـالُوا ، السبع الموبِقَـات اجتنبوا ": قال )ح(أنَّه  )>( عن أبي هريرةَو -4
تي حـرم اُهللا ِإالَّ  لفس االشِّرك باهللا، والسحر، وقَتُل النَّ: وما هن؛ قال! رسوَل اهللا

ا، وَأكُل مال اليتيم، والتَّولِّي يوم الزحف، وقَذْفُ المحصـنات  ب، وَأكُل الربِالحقِّ
ؤمنات الغَافالتح( فجعَل .)1("الم( السحر صالً بالشِّتَّم ومتقـدماً  رك العلنـي ،

  .السحر مةَرح تُثبتُ فهذه األدلَّةُ .على القتل

  .أكبر الكبائردلَّ الحديث على أن السحر حرام ومن     

  )2(حرحقيقة الس: الثَّالث الفرع

  :على رأيين، حرفي حقيقة الس الفقهاء اختلفَ

أيالر 4(ومالك )3(أبو حنيفةذهب  :لاألو( و الشَّـافعي)6(والحنابلـةُ  )5(  مـن   وكثيـر
قـد   ألماًسحور ن المدإلى ب ُلوصي الساحر وهو أن، وتأثيراً له حقيقةً أن ،المتكلمين

                                                             

 .واللَّفظ للبخاري ،)1/92(، صحيح مسلم، )4/10(، حيح البخاريمتفق عليه، ص )1(

البيان ، )17/120(الجويني، ، نهاية المطلب في دراية المذهب، )13/93(، الماوردي ،الحاوي الكبير )2(
في مذهب اإلمام الشَّافعي ،4/64(، ابن قدامـة ، الكافي في فقه اإلمام أحمد، )12/63(، العمراني( ،

 ىخيرة العقبى في شرح المجتبذ= شرح سنن النِّسائي ،د اإلثيوبي32/42(، محم.( 
)3( قائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريائق شرح كنز الدابن نجيم، البحر الر ،)5/136.( 
، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتّحصيل، )2/1091( ، النّمري،الكافي في فقه أهل المدينة )4(

، 2ط، لبنـان  –ر الغـرب اإلسـالمي، بيـروت    دا، محمـد حجـي وآخـرون   : حقَّقـه ، أبو الوليد
 ).16/443( ،م1988/هـ1408

المبارك بن ، الشَّافي في شرح مسند الشَّافعي، )17/120(، الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب )5(
حمـد بـن   أ، أبو السعادات، ابن األثير، الجزري، الشَّيباني، محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

، 1ط، المملكـة العربيـة السـعودية    -مكتبة الرشد، الرياض ، أبي تميم ياسر بن إبراهيم -سليمان 
 ).5/242(، م2005/هـ1426

 ).4/64(، ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد )6(
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ـ   . هوزوجِ بين المرء قُه، ويفرعقلَ رمنه، أو يغي يموتُ وقـد يكـون السقـوالً  حر 
كالرـب واستدلُّوا ،دخينكالتَّ فعالً قية، وقد يكون : 

ــ _أوالً P����O�N�M�L�K�J�I :)�( اُهللا َلاقــ
Q�PO)1( ،ــ P����l�k�j�i�h�g�f :)�( اُهللا َلاوق
mO)2(على إثبات دليٌل فهذا ؛ فريـق بـين   بدليل قدرته علـى التَّ ، حرفعل الس
  .)3(الزوجين

سحر، حتَّى كَان يرى أنَّـه   )ح(رسوُل اِهللا  كان": قالت، )1( حديث عاِئشَةَ _ثانياً
ْأتيهنْأتي النِّساء وال يي،  فيانقال س)ندرجال الس دحر ) َأحمن الس ا يكونم هذا َأشدو

َأتَـاني   ؛فْتَاني فيما اسـتَفْتَيتُه فيـه  َأقد  َأعلمت َأن اَهللا :يا عائشةُ: فقال ،اِإذا كان كذ
ما عند رْأسي، واآلخر عندهَأحد النِ فَقعدجفقال الَّذي عند رْأسي لآلخـر رِ ر ،جلي :

رجـٌل مـن    لُبيد ابـن َأعصـم،  : قال ؟ومن طَبه: قال ،مطْبوب: ما باُل الرجل قاَل
: وَأين قـال : قَاَل ،في مشْط ومشَاقَة: وفيم قال: قال ،زريق، حليفٌ ليهود، كان منافقاً

البِْئـر   )ح(فَأتى النَّبـي  : قالتْ .جفِّ طَلْعة ذَكَرٍ تَحتَ رعوفَة، في بِْئرِ ذَروان يف
رِيتُها وكَأن ماءها نُقَاعةُ الْحنَّاء، وكَأن نخْلَهـا  هذه الْبِْئر الَّتي ُأ: حتَّى استَخْرجه فقال

َأما واِهللا فَقَد : فَقُلْتُ َأفَالَ، َأي، تَنَشَّرتَ فَقَاَل: قَالَتْ ،فَاستُخْرِج: قَاَل ،رُؤوس الشَّياطينِ
  .)4("شَفَاني، وَأكْره َأن ُأثير على َأحد من النَّاس شَراً

                                                             

 ).102(آية ، سورة البقرة )1(
 ).102(آية ، سورة البقرة )2(
  ،1ط، دوة اإلسـالمية دار النَّ، براهيم كمال أدهمإ، ن منظار القرآن الكريم والسنةالسحر والسحرة م )3(

 ).361( ص، م1991/هـ1411
 أن معلَلي: تنبيه، واللَّفظ لمسلم،  )9/1719(، صحيح مسلم، )7/136(، حيح البخاريمتفق عليه، ص )4(

ما كان تأثيره في جسده ال في قلبـه  إنَّ ؛ة أشهرومرض منه ستَّ )ح(صيب به رسول اهللا ُأحر الذي الس
ـ  طَحر إليهما، وما كـان اهللا ليسـلِّ  اهللا حمى قلبه وعقله وصانهما من وصول الس فإن ،وعقله حرة الس
ه عرضة لألقسـام  فإنَّ ؛ا بدنهوأم. داً، هذا ال يكون أبوتنزيله وحيه ياطين على قلب رسوله ومقروالشَّ

حمود بن ، الرؤيا، ار اآلخرةفي الد وثواباً من قدره، بل يزيده أجراً وذلك ال يحطُّ كسائر البشر، واآلالم
 .)1/70(، ـه1412، 1ط، واءدار اللِّ، عبد اهللا بن حمود بن عبد الرحمن التويجري
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  .)1(تهاحرلها س قتلت جاريةً )1(المؤمنين  مأ حفصةَ أن: يوِور _اًثثال

  .ولوال أن السحر حقيقة لم نؤمر باالستعاذة منه_ رابعاً

الثَّاني أيالر: ذهب من أصحاب  )3(*اإلستراباذي ، وأبو جعفر)2(اهرالظَّ أهِل بعض
6( الشَّافعي( ،ال حقيقةَ إلى أن حر وال للستأثير:  

ـ حـدث فـي الم  يوتمويـه كالشَّـعوذة، ال    وإنَّما هو تخييٌل -1 حورِس  مإال التـوه 
A :(P���Q(ة فرعون وموسـى  في قص )�( اهللا بقول استدالالً ،الستشعاراو

Y�X�W�V�U�T�S�R���_�̂ �]�\�[�O)4(، 
من الحبـال   اتلوه بالحيهم جعلوا فيما مثَّال حقيقة له، وذلك أنَّ فأخبر أنَّه تخييٌل

زئبقاً والعصي، ف ،مسالشَّ واستقبلوا بها مطلعالم حمي بها ساح فَ ،ىوسررتْس 
  .باطٌل من هذا أنَّه تخييٌل ومعلوم ؛اريةات السكالحي تلك الحباُل

 وزالت دالئـلُ  ،ق العادات، وبطل به المعجزاتلخر حر حقيقةٌه لو كان للسوأنَّ -2
  .والباطل احر، وبين الحقِّبين النَّبي والس الفرقُ ا وقعمولَ ،اتبوالنُّ

                                                             

بـد  ع: حقَّقه البيهقي،أحمد بن الحسين بن علي موسى الخُسروجِردي، أبو بكر ، معرفة السنن واآلثار )1(
ـ 1412، 1المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشـي، باكسـتان، ط   م، 1991/هـ

 .)6/178(، األلباني ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، صحيح، )12/203(

ط، .والنَّشر، د، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي، الظَّاهري، دار الفكر للطِّباعة ىالمحل )2(
 ).1/36(ت، .د

الجرجـاني،  ، أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن فرخان الفقيه الفرخانى ،اإلستراباذي *
كان من رستاق أستراباذ، بكسر الهمزة وبسين مهملة ساكنة، ثم تاء مثناة فوق مكسورة، ثم راء، ثـم  

تراباذ بلدة معروفة بخراسان، من أصحاب الوجـوه،  ألف، ثم موحدة، ثم ذال معجمة، منسوب إلى إس
في شهر ربيع اآلخر سنة سبعين ، وكان فاضالً خيراً ثقةً مأموناً ديناً زاهداً، سكن سمرقند، ومات فيها

عبد الكـريم  ، األنساب، )2/202(، النَّووي، تهذيب األسماء واللُّغات. وثالثمائة وله ست وثمانون سنة
عبد الرحمن بن يحيى المعلمـي  : حقَّقه، المروزي، أبو سعد، السمعاني، التَّميمي بن محمد بن منصور

 ).10/174(، م1962/هـ1382، 1ط، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، اليماني وغيره
 .)12/64(، العمراني، البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي، )13/93(، الماوردي ،الحاوي الكبير )3(

 ).67-66(آية ، سورة طه )4(
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  :الراجحالرأي  •

ةُ أميُل إلى ما ذهبحر حقيقةًاألربعةُ إليه األئمللس بأن ،  ة مـا  وتأثيراً، لقـو
ه ألنَّ ؛فيه ةَحج الف ،سحرة فرعونحال من استدلَّ به المخالفون ما  ماوأ. استدلُّوا به

فرعـون أرادوا أن   وسحرةُ .وح في الجماداتعلى نفخ الر يقدر الساحر قل أنلم ين
قابلوا عصا موسى ي)A (ةًالتي يطرحها فتصير حيباالً، فأخذوا ح وا لُ، وطَاًوعصي

ئبق وتركوها، فلما طلعت عليه الشَّعليها الزمس، تحرخُ، فَئبقُك الزإلى موسـى   َلي
)A (َّ؛قد فعلنا مثل فعله، وليس بصحيح: عى، ليقولواها تسأن ألن   ذلـك ال يقـدر 

  .عليه إال اُهللا

ـ   يذلك يؤد إن: همقولُ وأما  ألن ؛صـحيح  يـر غَفَ ،زاتإلى إبطـال المعجِ
ي بـوة وتحـد  العادة حين ادعـاء النُّ  ا يخالفُمهي ما أظهره اهللا لألنبياء م المعجزةَ

من ادعائهم، ولو  اُهللا عهمبوة، وقد منعون النُّهم ال يدفإنَّ، حرةوليس كذلك الس .النَّاس
ـ علـى أيـدي الفَ   يظهر ، والسحرهم الذي يأتون بهرحس اُهللا ألبطَل، ادعوها قة، س
بخالف 1(عجزة، فتظهر على أيدي األنبياءالم(.  

  عقوبة الساحر إذا قتل بسحره: الرابع الفرع

إذا قام احرالس بعمل سقتـلُ   رٍحى إلى قتل المسحور، فإنَّـه يبـه عنـد    أد
ة2(الحنفي( ةوالمالكي)3( ةوالشَّافعي)4( اولحنابلة)5(.  

  

                                                             

البيان ، )4/192( ت،.ط، د.عالم الكتب، د ،القرافيأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، ، الفروق )1(
في مذهب اإلمام الشَّافعي ،12/66(، العمراني( . 

)2( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)5/136.( 

 ).16/443(، ابن رشد الجد، البيان والتّحصيل) 2/1091(، النمري، الكافي في فقه أهل المدينة )3(

)4( المهذَّب في فقه اإلمام الشَّافعي ،الشِّيرازي ،)عبد الواحـد بـن إسـماعيل،    ، بحر المذهب ،)3/178
ـة، ط طارق فتحي السيد، دار الكتـب العلم : أبو المحاسن، حقَّقه ،الروياني14/272( م،2009، 1ي( ،

 ).9/127(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين

 ).9/29(، ابن قدامة، المغني )5(
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  :)1(ـب الساحرِ قتِل على واستدلُّوا

���P������_��̀��a���b���c����d���e���f: السـحرِ  فـي ) �( اهللا لوق _أوالً
g�h�O)2( .�

في اآلخـرة،   الشَّديد بعمله السحر، قد استحقَّ العقَاب ن الساحرأ: وجه االستدالل •
وأنَّه ليس له حظٌّ من رحمة اهللا وال من الجنَّة؛ ألنَّه آثر حرفهـو )3(وعمل بـه  الس ،  

 

  .في الدنيا القتَل يستحقُّ

 ضـربةٌ  السـاحر  حـد : "قـال  أنَّـه ) ح( النَّبي عن )>( نسالح برواية _ثانياً
يف5("القتل به يعني ،)4(بالس(.  

 )>( الخطاب بن عمر كتب": قال) 5( بجالة عن دينار بن مروع برواية _ثالثاً
  .خالف الصحابة نم يكن ولم، )6("سواحر ثالثَ فقتلنا ساحر؛ كلَّ اقتلوا أن

  .)7(تهاحرلها س قتلت جاريةً )1(المؤمنين  مأ حفصةَ أن يوِر _رابعاً

  .القتُل يوجب كفر هذا ومثل الخالق، أفعاَل هرِسحبِ ضاهيي الساحر ألنو _خامساً

  

                                                             

)1( ابن عرفة، المختصر الفقهي ،)10/181.( 

 ).102(آية ، سورة البقرة )2(

، 1القـاهرة، ط  محمـد علـي الصـابوني، دار الصـابوني للطِّباعـة والنَّشـر،      ، صفوة التَّفاسـير  )3(
 .)1/74(م، 1997/هـ1417

)4( سنن التِّرمذي ،)حكمه)4/60 ، : ،فه األلبانيغير وزيادتهضعد ، ضعيف الجامع الصين محمناصر الد
،د األلباني ،399(ص  ت،.ط، د.المكتب اإلسالمي.( 

 .)4/240(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )5(

، محمـد  صحيح وضعيف سنن أبي داودصححه األلباني، : ، حكمه)8/233(، لبيهقيا، السنن الكبرى )6(
 ).2(ت، ص .ط، د.ناصر الدين األلباني، مكتبة نور اإلسالم، االسكندرية، د

 ).134(ص ، سبق تخريجه )7(
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  :توبة الساحرحكم 

  احر على رأيين في قبوِل اختلف الفقهاءتوبة الس:  

أي األولالر :3(والحنابلة )2(ومالك )1(أبو حنيفة ذهب(  ـاحرالس قتـلُ  ، إلـى أنوال ي 
  .)4(بالتَّوبة السحر ال يزوُل تتيبوهم، وألن علمسلم ي نه، ألن الصحابةَيستتاب م

يسـتتاب،   في رأي آخر، إلى أن الساحر )6(والحنابلة )5(الشَّافعية ذهب: الرأي الثَّاني
ذنب سبيله، ألن فإن تاب قُبِلت توبته، وخُلِّيه  ال يزيـد    علـى الشِّـرك، والمشـرك 

ستتاب، وتُقبل توبتُيهاحر، علْ؛ فكذا السمحر ال يمنعأهـل   توبته، بدليل ساحرِ ه بالس
إيمان همسحرة فرعون وتوبتُ الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح.  

  :الراجحالرأي  •

ةأميُل إلى رأي الحنفي ةوالمالكي والحنابلة ـاحرِ  في قول القصاص مـن الس 
ألولياء المقتول، فإن شاءوا اقتصوا منـه، وإن شـاءوا    فهو حقٌّالذي قَتَل بسحره، 

افَعو .ه، فإن شاءا بالنِّسبة للتوبة فهي بين العبد وربأم تاب عذَّبه عليه، وإن شاء.  

                                                             

الحنفى محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى ، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك )1(
 –اإلسالمية  وزارة األوقاف والشؤون، أحمد عبد الرزاق الكبيسي: حقَّقه، بدر الدين العينى أبو محمد

 ).4/240(، وحاشية ابن عابدين، الدر المختار، )360(م، ص 2007/هـ1428 ،1ط، قطر

 .)2/1091(، النّمري، الكافي في فقه أهل المدينة )2(

الكافي في فقه ، )546(ص ، ذانيوالكل، الهداية على مذهب اإلمام أحمد، )9/31(، امةابن قد، المغني )3(
 ).4/65(، ابن قدامة، اإلمام أحمد

 ).4/65(، ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد )4(

 ).13/96(، الماوردي ،الحاوي الكبير، )1/293(، الشَّافعي األم )5(

 ).546(ص ، انيوذالكل، لهداية على مذهب اإلمام أحمدا، )9/31(، ابن قدامة، المغني )6(
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  مالقتل بالس: بعاالس المطلب

  ممعنى الس :لاألو الفرع

  مكم بيع السح: الثَّاني الفرع

  مالقتل بالس عقوبة: الثَّالث الفرع

  

  ممعنى الس: لاألو الفرع

  :ًلغةالسم  -

1(كلرب أو ُأما يقتل إذا شُ سموم وسمام، كّل :معين، جبتثليث الس(.  

  :ًاصطالحاالسم  -

  .)2(مومةًشم مأ مشروبةً مأ مطعومةًكانت أ سواء ،وحِللر مزهقةٌ مادةٌ

  مكم بيع السح: الثَّاني الفرع

  :العلماء في حكم بيع السم على قوليناختلف 

ـ ل قا ،مةٌحرم ع السمجميع مناف": أنإلى  )4(ةالمالكيو )3(ذهب الحنفية: األول سوننُح 
  ".حال وال ملكه على أي مبيع الس يحلُّ ال: )6(

                                                             

 ).249( ص، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )1(
 .)5/349(، الشَّنقيطي، شرح زاد المستقنع )2(
 .)5/68(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )3(

 .)4/265(، الحطَّاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )4(
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 جـاز ، وما في معناه داويللتَّ ستعمُلي كان إن: فرأوا )2(لحنابلةاو )1(الشَّافعية: الثَّاني
هبيع، فضربان ،بحال ا ما ال يستعمل تداوياًوأم:  

 ؛لعدم المنفعة فيه ،ه ال يجوزفبيع ،ومع غيره ه منفرداًه وكثيريسير يقتَل أن: أحدهما
  .بالباطل الماِل ِلكْفيصير من َأ

ففيـه   ؛بـانفراده  أو يقتل مع غيره وال يقتـلُ  ،هوال يقتل قليلُ هكثير يقتَل أن ؛الثَّاني
  :ن عند الشَّافعيةقوال

  .بيعه باطل: أحدهما

  .بيعه جائز: يوالثَّان

  .أميُل إلى عدم جواز بيع السم إن كان فيه ضرر حتى وإن قلَّ :الرأي الراجح •

  مالقتل بالس عقوبة: الثَّالث الفرع

مالس مما يالنَّ هلكويزهقُ، فس الرو، رابعام والشَّفيوضع في الطَّ، وحيىسم 
النَّـاس   بين عارفٌتَه مألنَّ ؛من أنواع السبب العرفي وهو، مالس سببالقتل ب أي، قتل
أن رِكْيم هضيفَ اإلنسان ،م له الطَّويقدوالشَّ عاموبالمقابل يقبُل، راب ـ  اآلخر فةَياالض، 

  .فيأكل ويشرب من غير ما بأس

  :فقالوافي عقوبة القتل بالسم  العلماء وقد فصَل

 وال قصـاص ، )3(ةعلى العاقلة عند الحنفي الديةُ فتجب: بهركرهه على شُي أن _أوالً
عند أبـي   عليه القصاص ه يجبفإنَّ ؛حالةه يقتله ال ميعلم أنَّ اًمس ا إذا كانفأم. عليه

                                                             

 .)5/383(، اورديالم ،الحاوي الكبير )1(

 .)3/155(، البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع )2(

تبيـين   ،)7/235(، الكاسـاني ، رائعنائع في ترتيب الشَّبدائع الص، )26/153(، السرخسي، المبسوط )3(
قائق وحاشية الشَّلبيالحقائق شرح كنز الد ،يلعيالمختار شرح تنوير األ، )6/101(، الز بصـار  الدر

 ).701( ص، الحصكفي، وجامع البحار
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1(ديوسف ومحم( ).( وعند المالكية)2( الشَّوةافعي)3( ،والحنابلة)4( : تـل  ق يعتبـر
عمد وعليه القصاص.  

 وال ديـةَ  فال قصاص، فسقاه إياه ولم يخبره ،عامم في الطَّبالس عالماً يكون أن _ثانياً
ـ  مختار اربالشَّ ألن ،أو لم يعلم اربالشَّ ملع، )5(ةالحنفي عند ـ  ،ربهبه في شُ  ونفيك
 أنس بحديثواستدلُّوا  ،عزيرإال التَّ فال يجب ،في تقديمه له خدعةً نفسه، إال أن قاتالً

منهـا،   فأكَل ،بشاة مسمومة )ح(رسول اهللا أتت ة يهودي أن امرأةً: )>( بن مالكا
مـا  : "قـال ألقتلك،  أردتُ: ، فسألها عن ذلك؟ فقالت)ح(يء بها إلى رسول اهللا جِفَ

: ال، قـال : ا؟ قـال هقتلَأال ن: قالوا: علي قال، قال أو قال "كان اهللا ليسلطك على ذاك
ـ بِمنهـا   كَلوَأ. )6("فما زلت أعرفها في لهوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ر شُ
  .)7("ديته )ح(فمات، ثم لم يضمنها رسول اهللا  )>(بن البراء ا

                                                             

تبيـين   ،)7/235(، الكاسـاني ، رائعنائع في ترتيب الشَّبدائع الص، )26/153(، السرخسي، المبسوط )1(
قائق وحاشية الشَّلبيالحقائق شرح كنز الد ،يلعيالمختار شرح تنوير األبصـار  ، )6/101(، الز الدر

 ).701( ص ،الحصكفي، وجامع البحار

 ).83(، ص )16/62(، ابن رشد الجد، البيان والتَّحصيل )2(

  ت،.ط، د.، محمد أبو زهرة، دار الفكـر العربـي، د  العقوبة، )12/86(، الماوردي، الحاوي الكبير )3(
 ). 481(ص 

 .)5/349(، الشَّنقيطي، شرح زاد المستقنع، )5/508(، البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع )4(

تبيـين  ، )7/235(، الكاسـاني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع، )26/153(، السرخسي المبسوط )5(
قائق وحاشية الشَّلبيالحقائق شرح كنز الد ،يلعيقائق   ، )6/101(، الزائق شرح كنـز الـدالبحر الر

، ة علـى مختصـر القـدوري   الجوهرة النيـر ، )8/336(، ابن نجيم، وريومنحة الخالق وتكملة الطُّ
الزد بن سليمان، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، )2/120(، بيديحمن بن محمبشيخي ، عبد الر

الدر المختار شرح تنوير األبصـار وجـامع   ، )2/622(ت، .، دط.د، دار إحياء التّراث العربي، زاده
 ).701( ص، الحصكفي، البحار

 ).4/1721(، صحيح مسلم )6(

محمـد  : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، زكي الدين، أبو محمد، حقَّقه، مختصر صحيح مسـلم  )7(
 ).2/411(م، 1987/هـ1407، 6ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط
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ـ ، وحـده  المتسـبب فالقصـاص علـى   : )2(والحنابلة )1(ةالمالكيأما   دوعن
  :، وفي القصاص قوالنعليه الديةُ: )3(يةالشَّافع

ى أبـو  وبمـا ر  )4(واسـتدلُّوا  ،فع وإخفاء الحاللمباشرة الد عليه القود: القول األول
 منها رسـولُ  ة، فأكَلمصلي شاةً )ح( بيبخيبر أهدت للنَّ ةًيهودي أن: ")>(هريرة 

هـا  أنَّ: خبرتنـي ها قد َأكم، فإنَّأيدي ارفعوا": )ح( النَّبي ه، ثم قاَلوأصحاب )ح(اهللا 
مفأرسَل"مومةٌس ، ة، وقالإلى اليهودي :"ما حملك على ما صإ ،قلتُ: ، فقالت"؟نعتن 

منهـا   فأكـلَ . منك النَّاس أرحتُ ،اًكَلم كنتَ ك الذي صنعت، وإنلم يضر ،نبياً كنتَ
ـ   )ح(اهللا  رسوُل ، فمات، فأرسَل)0( بن البراء بن معرور بشر ة، إلـى اليهودي

ـ قطَ ، فهـذا أوان أجد من اَألكْلَة التي أكلتُ بخيبرلت اما ز": )ح(فقتلها، وقال  تْع 
  .)5("يرِهبَأ

  .عليه لشرب المسموم له باختياره ال قود: الثَّاني القول

 ، قصـاص وال فال ديـةَ  ؛شربفي ،عاقالً بالغاً اربوكان الشَّ، مِبالس هعلمي أن: ثالثاً
  .)9(والحنابلة )8(الشَّافعيةو )7(والمالكية )6(ةالحنفي عند هل نفستَه قَألنًَّ

                                                             

اإلكليل لمختصـر  التَّاج و، )2/206(، القرافي، الفروق، )16/62(، ابن رشد الجد، حصيلالبيان والتَّ )1(
 .)4/265(، يخ الدردير وحاشية الدسوقيالشَّرح الكبير للشَّ، )8/330(، العبدري، خليل

 .)3/256(، البهوتي، شرح منتهى اإلرادات ،)3/259( الكافي في فقه اإلمام أحمد )2(

نهايـة  ، )214(ص ، يالشِّـيراز ، نبيه في الفقه الشَّـافعي التَّ ،)12/86(، الماوردي ،الحاوي الكبير )3(
 .)16/60(، الجويني، المطلب في دراية المذهب

)4( البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،العمراني ،)11/346( ،المهذَّب في فقه اإلمام الشَّافعي ،الشِّيرازي، 
)3/178(. 

ـ   صحيح وضعيف سنن أبي داودصحيح، : حكمه، )4/174(، سنن أبي داود )5( دين ، محمـد ناصـر ال
 ).2(األلباني، ص 

)6( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،الزبيدي ،)قائق ومنحة ، )2/120ائق شرح كنز الدالبحر الر
8/336(، ابن نجيم، الخالق وتكملة الطوري(. 

 .)2/206(، القرافي، الفروق )7(

، )4/5(، السـنيكي ، الـب ض الطَّأسنى المطالب في شرح رو، )12/86(، الماوردي ،الحاوي الكبير )8(
البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،11/345(، العمراني(. 

 .)5/509(، البهوتي، اف القناع عن متن اإلقناعكشَّ، )8/266(، ابن قدامة، المغني )9(
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ك وإنان صغيراً المسموم أو أبله ال يميـ   ،مرآ طيع كلَّز، وي اقي فعلـى الس
 عنـد ، ه فقتلهـا كـان عليـه القـود    نفس أن يقتَل ،أو أبله كما لو أمر صبياً القود،

  .)2(والحنابلة )1(افعيةالشَّ

  :اجحالرالرأي  •

 قاصداً إن كان، مبالقتل بالس المتسببمن  صاصِإلى قول الجمهور بالق أميُل
فالقتُل، تعمداً القتلم كالقتِل، م كالقتل بغيرهبالس بمثقل مفهو إزهاقٌ، دحد وح ليس للر

  .واالعتداءد فكان كالمباشرة بالقص، ما بواسطةمباشرة وإنَّ

وإن يخلو من  فال، من الجاني والمجني عليه أو بجهٍل كان القتل بغير قصد
أن يكون ل باًفي األمر تسبألذى والضرر لعدم أخذ الحيطة واألخذ بأسـباب  ، رِذَوالح

المةالس ،فال يجب ما عليه الديةُوإنَّ، القود.  

                                                             

، المهـذَّب  ،)214( ص، الشِّيرازي، نبيه في الفقه الشَّافعيالتَّ، )12/86(، الماوردي ،الحاوي الكبير )1(
أسنى المطالب في شرح ، )16/60(، الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، )3/178(، الشِّيرازي
سليمان ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج= جريد لنفع العبيد التَّ، )4/5(، السنيكي، البروض الطَّ

 .)4/133(، م1950/هـ1369، ط.د، مطبعة الحلبي، البجيرمي، بن محمد بن عمرا

 .)5/509(، البهوتي، اف القناع عن متن اإلقناعكشَّ، )8/266(، ابن قدامة، المغني )2(



143 

 

  

  

  

  

  بسببالتَّة للقتل رصور معاص: الفصل الثَّالث

  :وثالثة مباحث ،وفيه تمهيد

  التَّمهيــد

  األخطاء الطِّبية: المبحث األول

  اإلجهاض : انيالمبحث الثَّ

  حوادث السير: الثالمبحث الثَّ
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  التَّمهيـــد

توجد ب، بعضها كان موجـوداً قبـلَ   في أيامنا هذه صورهـذا   للقتل بالتَّسب
العصر، وبعضها استجد.  

للقتل بالتَّسبب موجودة ومشتهرة  حديثي في هذا الفصل على صورٍ يتقصرس
ـة،      هذه األيام، ولم يسبق لي ذكرها في الفصـل الثَّـاني، وهـي األخطـاء الطِّبي

  :اآلتيةواإلجهاض، وحوادث السير، وسأخصص لها المباحث الثَّالثة 
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  األخطاء الطِّبية: المبحث األول

  :مطالب وفيه سبعةُ

ة: لالمطلب األومفهوم األخطاء الطِّبي  

  أنواع األخطاء الطِّبية : المطلب الثَّاني

  أسباب األخطاء الطِّبية : المطلب الثَّالث

  السببية بين خطأ الطَّبيب والضرر: المطلب الرابع

 إثبات مسؤولية الطَّبيب : المطلب الخامس

  طأ الطِّبيصور الخ: المطلب السادس

  الضمان في األخطاء الطِّبية: المطلب السابع 
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  األخطاء الطِّبية: المبحث األول

  مفهوم األخطاء الطِّبية: المطلب األول

  .والطِّب، الخطأ، كلمة بمفردها بتعريف كلِّ أبدُأ

  .)1(الَّذي لم يقصده اإلنسان وهو التَّصرفُ، الصواب دض: الخطأ

الَّـذي  : والمتطبـب ، بالطِّب عالم: وطبيب بط الجسم والنَّفس، رجُل عالج: بالطِّ
 . )2(يتعاطى علم الطب

 ن اإلنسان من جهة ما يعرض لها من صـحة دب منه أحواُل علم يعرفُ" :هو الطِّبو
3("وفساد(.  

والمألوف انحرافُ: الخطُأ الطِّبي لوك العاديوما يقتضيه من يقظة ، الطَّبيب عن الس
ر إلى درجةوتبص يُلهم معها االهتمام بمريض4(ه(.  

  

  

  

                                                             

 ).197(ص ، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )1(

سعدي أبو ، ّالقاموس الفقهي، )3/262(، الزبيدي، تاج العروس، )1/553(، ابن منظور، لسان العرب )2(
 ).227(ص ، حبيب

مكتبة الصـحابة،  ، الشّنقيطي، محمد بن محمد المختار، راحة الطِّبية واآلثار المترتبة عليهاأحكام الج )3(
 ).32(ص ، م1994/هـ1415، 2ط، جدة

ط، .، سمير عبد السـميع األودن، االسـكندرية، د  المسؤولية القانونية للطَّبيب والمستشفى والصيدلي )4(
، باحثون بال حـدود ، محمود الفطافطة، بية في فلسطين جرائم بال أدلَّةاألخطاء الطِّ ،)66(ت، ص .د

 ).54(ص ، م2013، 1ط، فلسطين، القدس
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  أنواع األخطاء الطِّبية: المطلب الثَّاني

  :هما، )1(هناك نوعان لألخطاء الطِّبية

 كافيـة  غيرِ مع المريض بدرجة عن التَّعامِل النَّاتج المهني وهو الخطُأ: اإلهمال - 1
أو تـرك  ، راعاة الدقَّة في التَّعقيم أثناء العمليات الجراحيـة م مكعد، من العناية

أو الشَّاشِ، من القطن قطعة ،أو آلة ةبعد االنتهـاء  ، جسم المريض داخَل جراحي
أو إهمال طبيب التَّخدير فـي عـدم إزالـة أي أسـنان     ، من العملية الجراحية

المريض بعد العملية الجراحية قبـل  أو ترك ، اصطناعية للمريض قبل التَّخدير
  .استعادته الكاملة للوعي

 بسبب التَّعامل مع المـريض بدرجـة   الَّتي تحدثُ وهي األخطاء: نقص الخبرة - 2
رعـة أكبـر مـن الجرعـة     بج طبية فةصمثل كتابة و، من الخبرة كافية غيرِ

 ا يؤدي إلى حـدوث مم ،العالجية بسبب عدم معرفة الطَّبيب للجرعة، العالجية
 أن هـذا الـدواء   الطَّبيب أو وصف عالج لحامل دون أن يدرك، تسمم بالعقار

 ولم يكن عند الطَّبيـب الخبـرةُ  ، أو إجراء عملية جراحية، يؤدي إلى اإلجهاض
ولم يتدرب على إجرائها من قبل تحـت إشـراف   ، إلجراء تلك الجراحة الكافيةُ

من أكثر منه خبرةًم ه. 

  أسباب األخطاء الطِّبية: المطلب الثَّالث

1 - نقص الخبرات المطلوبة ة للممارسةـ الطِّبي ل مبأو ممارسة الطَّب من ق ،ـ  ن م ه
  .غير مؤهلين للمهنة الطِّبية

 .الحاالت الطَّارئة للمريض، خاصةً العالجِ في تقديمِ اإلهماُل - 2

                                                             

، شرح قـانون العقوبـات  ، )58(ص ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة )1(
الدار العلميـة الدوليـة للنَّشـر     ،يغمورمحمد سعيد ، الجرائم الواقعة على األشخاص، القسم الخاص

 ).154(، ص م2002، 1ط، عمان، ودار الثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع، والتَّوزيع
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المشـكالت  وإرهاق الذِّهن بسـبب   ،زيادة تحمل العملوإرهاق  ،العام اإلرهاقُ - 3
فـي العمـل    على التَّركيز والدقَّة القدرة ا يؤدي إلى انعدامِم، مالعامة والخاصة

 .مناسب بشكٍل

4 - عدم قَّةالد ليم، مفي التَّشخيص السي إلى تَممِفاقُا يؤد  فـي   ، والوقـوعِ المشـكلة
 .الخطأ

الفريـق المقـدم    بين ، مثل انعدام التَّفاهمِالطِّبية الخدمة لفريق خليةُدا مشكالتٌ - 5
رامة، معم المتبادل أو نظام العمل شديد الصللخدمة أو غياب الدما يمنع األفراد 

، أو ضعف المتوقعة من التَّصرف السريع في حاالت الطَّوارئ غيرِ تبةًر األقَل
أو جمود األفكار وعدم قبول النِّقـاش والحـوار    ،ري لدرجة التَّسيبالنِّظام اإلدا

 العلمي البنَّاء، أو عدم وجود تفاهم متبادل بين أفراد الفريق، أو عدم إبالغ كـلّ 
من الفريق بِ فرددتوالمشكال، رهو    عمـل   المحتملة الَّتي قـد يواجههـا أثنـاء

 .أساسية وما هو مطلوب منه بصفة، الفريق

 مـريضٍ  لكـلّ  خـاص  فلَتخصيص م والفوضى في العمل، وعدم العشوائيةُ - 6
ة، ويشـتملُ  يحتوي على التَّفاصيل الالزمةحيعلـى   الملـفُ  لمعرفة حالته الص

 التي تمت للمـريض، ويبقـى الملـفُّ    والعالجات والعمليات حوصاتجميع الفُ
بحوزتأينما ذهب للعالجِ ه. 

7 - توفُّرِ عدم األجهزة ةالطبي الحديثة ةروريأو تعطُّـل   والعـالجِ  للتَّشـخيصِ  الض
األجهزة والتَّشخيص للعالجِ المستخدمة. 

8 - االختيار واء، وعدالخاطئ للدم واء المناسب للمريض، وعدموجـود   صرف الد
  .)1(األخطاء الطِّبية وقوعِ به في حاِل للمرضى لالستعانة دليٍل

  

                                                             

 ).60(ص ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة )1(



149 

 

  السببية بين خطأ الطَّبيب والضرر: لب الرابعالمط

بِ ن القتِلموهو، الطَّبيب خطُأ، بالتَّسب :من الطَّبيـب دون قَ  ما يصدر صـد 
ررهذا الخطأ نتيجةَ منه؛ فيحدث الض .عوتتنو ةُ األخطاءع االختصاصات  الطِّبيبتنو

 .إلى غير ذلك من األعمال الطِّبية، األشعة ويرِوتص، والتَّخديرِ، كالتَّشخيصِ، الطِّبية
فمتى يكون الطَّبيب باً بالقتِلمتسب أو بإتالف ضو؟الع  

، عن فعلـه  ئاًه ناشُؤخط أن يكونال بد ، على الطَّبيب لتكون هناك مسؤوليةٌ
وأن يكون بين الفعل الَّذي قام   كخطـأ  ، ةبه ونتيجته الَّتي يسأل عنها عالقـة سـببي

أو أخطـأ فـي   ، جسـم المـريض  أضر بالطَّبيب في وصف العالج وإعطائه دواء 
على القاضي أن يتحـرى   ويجب. وغير ذلك من األخطاء الطِّبية ،تشخيص المرض

وأن ، والضرر الَّذي لحـق بـالمريض  ، عن الطَّبيب بين الخطأ الَّذي صدر العالقةَ
يكون رروعـدم اتخـاذ االحتياطـات    ، اإلهمال نتيجةَ، لطَّبيبمتولداً عن فعل ا الض

  .)1(أو عدم اتباع القوانين واألصول العلمية الطِّبية المتبعة، الالزمة

فإذا قام واتّ، باألسباب وأخذَ، بواجبه الطَّبيبكلَّ بع سبل الحي ـ  طـة ر ذَوالح
ولم تَ، المةوالسنِج هيد ،ٌلعليه؛ فهو فع فهذا ال ضمان وهو لم يباشـر  ، فيه مأذون

فمـات  ، واءالد أو في وصف فأخطأ في الجراحة، بنفسه أما إذا باشر. بنفسه الخطَأ
المريض؛ فهو مببالقتل تسب .وإذا كان جاهالً الطَّبيب ،إتـالفٌ ، عـن فعلـه   وتولَّد 

�ر  منضفال ي، له بعالجه المريض نذَأ فإن، للنَّفس��أما عند المالكية؛ . )2(، "��! ا� �
3(َألنَّه في معنى الجاني بالخطأ ؛فإنَّه يضمن( .به فأتلفـه؛ وإن لم يعلم أنَّه جاهل فطب  

                                                             

 ،2007، 1ط ،كتب الجامعي الحديثالم، أمير فرج يوسف، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية والمدنية )1(
 ).164(ص ، محمد سعيد يغمور، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات، )46(ص 

، )8/35(الرملـي،  ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، )6/68(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )2(
 ).5/401(، ابن قدامة، المغني

 ).4/200(، ابن رشد الحفيد، دبداية المجتهد ونهاية المقتص )3(
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فإن باً المتطببتسبوعليه، يكون م مان1(الض( ،اجحبن اعمرو ما رواه ِل وهذا هو الر
، ولَم يعلَـم منْـه   )2(ن تَطَببم": )ح(رسول اهللا  قال: عن جده، قال شُعيبٍ عن أبيه

نامض وفَه ،َل ذَِلكقَب ب3("ط(.  

 إثبات مسؤولية الطَّبيب: المطلب الخامس

الطِّبِ علم بعالج األبدان وإصالح هامختص ،والتَّداوي أمر  فـي   مشـروع
فـإذا   )ح(اهللا  رسـولَ  تيـتُ َأ: ، قـال )0(بن شريك  عن أسامةَ يوِر، اإلسالم

أنتـداوى؟  : فسألوه، فقـالوا  وسهم الطَّير، جاء األعرابؤأصحابه عنده كأن على ر
قال إسماعيل ، "واحد شيء غير له دواء عإال وض داء لم يضع اَهللا وا فإنتداو": قال

وفـي الحـديث   ، )�(اهللا  عن عمله أمـام  مسؤوٌل والطَّبيب. )4("الهرم: "في حديثه
ؤوٌل سكلُّكم راعٍ، و كلُّكم م": قال) ح(أن رسول اهللا  )5(عن ابن عمر  ريف،الشَّ

ته، فاألميرـل راعٍ   عن رعيجته، والرالَّذي على النَّاس راعٍ، وهو مسؤوٌل عن رعي
على أهِل بيته، وهو مسؤوٌل عن رعيته، وعبد الرجل راعٍ على مال سـيده، وهـو   

ـ  مسـؤولٌ  فالطَّبيب. )5("كم راعٍ، وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيتهمسؤوٌل عنه، أال كلُّ ا عم
  فما هي المسؤولية الطِّبية؟ وما أقسامها؟، كُلِّفَ به

                                                             

، ابـن رشـد الحفيـد   ، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد  ،)6/68(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )1(
زاد  ،)5/401(، ابن قدامة، المغني، )9/197(، الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )4/200(

، ابن قـيم الجوزيـة  ، شمس الدين، ن أيوب بن سعدمحمد بن أبي بكر ب، هدي خير العباد المعاد في
 ).4/130(، م1994/هـ1415، 27ط، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت -بيروت  مؤسسة الرسالة،

أحمد مختار عبد الحميـد عمـر،   ، معجم اللُّغة العربية المعاصرة، مارس الطب وهو ال يعرفه: تطبب )2(
 ).2/1382(م، 2008/ـه1429، 1عالم الكتب، ط

فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب    : محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد اهللا، حقَّقه، سنن ابن ماجه )3(
، محمد ناصر صحيح وضعيف سنن النِّسائيحسنه األلباني، : حكمه، )2/1148(ت، .ط، د.العربية، د

 ).10/402(ت، .ط، د.ية، دالدين األلباني، مكتبة نور اإلسالم، االسكندر

حسـن عبـد   : حقَّقه، أبو عبد الرحمن، الخراساني، النسائي، أحمد بن شعيب بن علي، السنن الكبرى )4(
سالة ، المنعم شلبيسة الرمشـكاة  صحيح، : ، حكمه)7/79(، م2001/هـ1421، 1ط، بيروت –مؤس

 ).2/1281(، التَّبريزي، المصابيح

)5( صحيح البخاري، )2/5.( 
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ـ  الَّتي يتحملها الطَّبيـب  هي المسؤوليةُ: مفهوم المسؤولية الطِّبية _أوالً ومفـي   ن
كمهح ،مةمإذا ن، ن يزاولون المهن الطِّبيتج مثل تلف عضو، ، عن مزاولتهم أضرار

  .)1(باسم الضمان، يالشَّرع وتُعرف بالمصطلح، أو تفاقم علَّة، أو إحداث عاهة

  :)2(تنقسم مسؤولية الطَّبيب إلى قسمين: أقسام المسؤولية الطِّبية _ثانياً

  .والسلوك ألخالقوا باآلدابِ وهي تتعلَّقُ، األخالقيةُ المسؤوليةُ: القسم األول

 واالبتعـاد ، سر المريضِ إفشاء وعدمِ كالصدق الطَّبيبِ بأخالق وهذه تتعلَّقُ
شوةعن الر ةوالمحسوبي ،مؤاخذٌ هو ومساعدوه عـن القضـايا المتعلِّقـة     فالطَّبيب

األطبـاء   ضـد  كقضايا الغشِّ، والكـذب الَّتـي تصـدر   ، وأيضاً. بسلوكهم وآدابهم
عديهم، فيتَّهم الطَّبيب بغشِّ المريض بأن يدعي إصابته بمـرض جراحـي، أو   ومسا

يقوم المحلِّل أو المصور باألشعة أو المناظير الطِّبية بالتَّزوير والكذب في التَّقـارير  
  .شخصية ذلك طلباً ألغراضٍ ومطامع الَّتي قام بكتابتها، كّل

 الطَّبيب ومسـاعديه عـن صـحة    مساءلةُفيها  ها، تجبفهذه القضايا وأمثالُ
دعواها، وعند ثبوتها ي حكم بإدانتهم أخالقياً؛ فيتمبما يستحقِّهم عقاب حكـم ون، كمـا ي 

على تزويرهم وكذبهم بتضمينهم إذا ترتَّبت أضرار. 

ـ  الخاصة باألعماِل وهي تتعلَّقُ، المهنيةُ المسؤوليةُ: القسم الثَّاني فهنـا   ،ببمهنة الطِّ
عليها من  هم الطِّبية، وما ترتببأعماِل عن القضايا المتعلِّقة ومساعدوه الطَّبيب يسأُل

 مقضايا الخطأ الطِّبي سواء كان واقعاً من الطَّبيب الفـاحص أ : أضرار، ومن أمثلته
ء فيتَّهم هـؤال . ، أو من المساعدين لهما، أو كان مشتركاً من الجميعالطَّبيب الجراحِ
أهـل   عنـد  المتَّبعـة  رجوا في أثناء قيامهم بمهامهم عن األصـولِ مثالً بكونهم خَ

  هذا الضرر التَّعدي والتَّقصير، فنتج عن كّل أو، االختصاص، أو الجهل أو الخطأ

                                                             

 ).861(ص  م،2000/هـ1420، 1، طالنَّفائسدار ، كنعان محمد أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة )1(

 ).445(ص  ،الشنقيطي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها )2(
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 األطبـاء  فيهـا مسـاءلةُ   ها تجـب الموجود في جسم المريض؛ فهذه القضايا وأمثالُ
  .)1(ومساعديهم

مالع وقد قسلماء ن، األطباءحاذقٌ: إلى قسمي جاهٌل، طبيب وذكروا ، وطبيب
فاتالَّتي يتصفُ الص الحاذقُ بها الطَّبيب ،راعي في عالجـه عشـرين   وهو الَّذي ي

م(في كتابه  )6( أمراً ذكرها ابن القيالنَّبوي كمراعاته لحـال المـريض  ، )الطِّب ،
نِّهوس ،ومزاجه ،و، ونوعِ مرضهإلى غير ذلك... ،وقته ،إذا كـان   فيضمن الطَّبيب
  .)2(جاهالً

ويعلم كونه عارفاً بالطِّب بشهادة عدلين عالمين بالطِّب بمعرفتـه، وينبغـي   
ه بالمعرفة بذلكباشتهارِ االكتفاء ،3(الشِّفاء بمعالجته لكثرة(.  

 ،تبـرة عالم من الجهـات  المهنة الطِّبية بمزاولة الطِّبيةُ وفي زماننا، الشَّهادةُ
  .)4(وجبة لسقوط الدعوى عليه أنَّه جاهل، مأهليته لمزاولة مهنتهعتبر دليالً على تُ

  :الدليل على المسؤولية الطِّبية_ ثالثا

مـن  ": )ح(قال رسول اهللا : عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده، قال
نْهم لَمعي لَمو ،بتَطَب   نـامض ـوفَه ،َل ذَِلكقَب بـامن )5("طهـو الكفيـلُ  : ، والض،  

  

                                                             

  لنَّشر، الرياض، المملكـة العربيـة  مدار الوطن ل، عبد اهللا بن محمد الطيار، وآخرون، الفقه الميسر )1(
، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثـار المترتِّبـة عليهـا   ، )12/7/8(، م2011/هـ1432، 1ط، السعودية
446-445(ص  ،الشنقيطي.( 

ـ  ، الطِّب النَّبوي، )4/127(، ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد )2( ن محمد بن أبي بكـر ب
 ).106(ت، ص .ط، د.د، بيروت –دار الهالل ، ابن قيم الجوزية، أيوب بن سعد شمس الدين

)3( والعبادي تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشَّرواني ،الهيتمي ،)نهاية المحتـاج   ).9/197
 ).8/35(الرملي، ، إلى شرح المنهاج

 ).9/219(، ، الشّنقيطيشرح زاد المستقنع )4(

 ).150(، ص بق تخريجهس )5(
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  .)1(والملتزم

وهـو  ، ر عنهـا بأثرهـا  الطِّبية الَّتي عب على اعتبار المسؤولية دلَّ الحديثُ
مان على موجوب الضن عي الطِّبوهو جاهٌل يد شامٌل به، وهو عام   ـبلمـن تطب 
ـ  فروع الطِّب، ويدخُلبجراحة أو غيرها من  فيه من   كـم األطبـاء   كـان فـي ح

كالمحلِّلين، والمضين، والممررين، والمةخدرين باألشعة والمناظير الطِّبيصو.  

، فإنَّه يسـتوي  كما يدلُّ عليه الحديثُ للمسؤولية هو الموجب وإذا كان الجهُل
هـو  بالجزئيـة   تعلَّم الطِّـب، والجاهـلُ  الَّذي لم ي بالكلية وهو الشَّخص فيه الجاهُل

الشَّخص من فروعه، ولكنَّه يجهُل في فرعٍ الَّذي علَّم الطِّب، وبرع الَّذي عالج  الفرع
يون، إذا قامبجراحة الع اح المختصفيه، مثل الطَّبيب الجر بجراحة  عـن   خارجـة

اختصاصه ويجهلها، أو قام بفعل جراحة في اختصاص داخلةله بمراحلهـا   ه ال علم
 وهكذا الحكم بالنِّسبة لمسـاعدي . عنده على تطبيقها على الوجه المطلوب أو ال قدرةَ

 الَّتـي  همعـن أعمـالِ   الناتجة عن األضرارِ األطباء، كلُّ هؤالء يتحملُّون المسؤوليةَ
 .)2(ةوالمعرف االختصاصِ أهِل عند عتبرةها المأقدموا على فعلها مع جهلهم بأصوِل

فلـيس عليـه   ، المتبعة العلمية األصوِل اعى كلَّالَّذي ر، الحاذقُ ا الطَّبيبمَأ
ضمان ،إال إذا أخلَّ، لم يكن مباشراً للخطأ إن بشروط وهي)3(وضعها الفقهاء ، :  

                                                             

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن ، فيض القدير شرح الجامع الصغير )1(
علي بن سـلطان  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )6/106(، ـه1356، 1ط، زين العابدين

    القـاري ين المـال الهـرويد، نور الـد1ط، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان   ، أبـو الحسـن  ، محم ،
 .)6/2293(، م2002/هـ1422

أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتبة ، )4/127(، ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد )2(
 ).862(ص ، كنعان أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة ،)447(ص ، الشّنقيطي، عليها

، ابـن رشـد الحفيـد   ، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد ، )6/68(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )3(
)4/200( ،  والعبـادي تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشَّـرواني ، الهيتمـي ،)9/197( ،

، عبد القادر عودة، يالتَّشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضع، )5/401(، ابن قدامة، المغني
)1/523.( 
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1 - طبيباً حاذقاً الفاعُل أن يكون ،أي يكون من ذوي المعرفة فال ، الطِّب في صناعة
عل ضمانكان من أهِل يه إن المعرفة خطئولم ي ،كان جاهالً بالطِّب وعمل  وإن

على الطَّبيـب   رِجبالح الحنفيةُ حوقد صر، فعليه الضمان، به، وأضر بالمريض
  .)1(داواةَالم حسنالَّذي ال ي، الجاهِل

2 - الفعُل أن يأتي العالجِ بقصد وبحةسن ني ،مـن   المـالِ  سـبِ ه لكعملُ فال يكون
المريض بإيهامه بأنَّه مريض إلى عالجٍ وبحاجة بقصد كسـب  ، عمليات وإجراء
 .المال أو إجراء التَّجارب عليه

 رعـة من الدواء أكبر من الج عطي جرعةًكأن ي، الطِّبية أن يعمل طبقاً لألصوِل - 3
 .)2(ا ينبغيمأو يقطع من العضو أكثر م، المحددة

4 - ل أن يأذنه المريض أو من يقوم مقامه كالولي ،ويكون اإلذن عتبـراً شـرعاً  م ،
ولم يكن منه ، وكان طبيباً حاذقاً، أو أولياؤه للطبيب بالمعالجة ضيفإذا أذن المر

تقصير أو تعد ،لم يضمن. 

ها، كـان  في التَّطبيب فال مسؤولية، وإن انعدم أحد فإذا توفَّرت هذه الشُّروطُ
  .مسؤوالً الفاعُل

                                                             

 .)6/147(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )1(

 ).863(ص ، كنعان أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة )2(



155 

 

  صور الخطأ الطِّبي: المطلب السادس

الخطأ في التَّشخيص: لالفرع األو  

  الخطأ في وصف العالج: الفرع الثَّاني

  الخطأ في الجراحة: الفرع الثَّالث

  أخطاء الصيادلة: الفرع الرابع

  أخطاء التَّوليد: الفرع الخامس

  أخطاء التَّخدير: الفرع السادس

  

الخطأ في التَّشخيص: لالفرع األو  

، ويعـد  )1("ف نـوع المـرض  هو الفن أو السبيُل الَّذي يتسنَّى به تعر: "التَّشخيص
المرضِ تشخيص ة قاطبةً من أهمتاألولـى الَّتـي    هو اللَّبنةُ إذْ، المراحل الطِّبي قـوم 

  .كلّها الطَّبيبِأعماُل عليها 

والظَّواهرِ للدالئِل بيبِالطَّ من جانبِ هو ترجمةٌ والتَّشخيص  ها الَّتي يشـاهد
من خالله النتائج المنطقيـة   والتي يشخِّص، الفحص الطِّبي األولي أو النِّهائي نتيجةَ
لتحديد المرض ونوعالطور الَّذي وصل إليه، ودرجة الخطورة الَّتي وصل  ه وتحديد

 على نتيجة ترتِّبةٌالمراحل القادمة م ، فكلُّكبيرةٌ ولهذه المرحلة أهميةٌ .وعالجه، إليها
 .)2(والضررِ المريض بالهالك حياةَ دهدفيها ي التَّشخيص، فالخطُأ

شخَّصفقد ي المرض على أنَّه مرض جراحيوي ،رقر وجوب إجراء  األطباء
نذلك، وبعد فتح موضع األلم يتبي الجراحة الالزمة، ويتم  عـدم  ـ  وجـود رض، الم

                                                             

 ).232(ص ، الشَّنقيطي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها )1(

 ).233(ص ، لمصدر نفسها )2(
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بقـى  ت، وقـد  نتيجة وجود أي ها دونوعناء الجراحة مشقَّةَ المريض وبذلك يتحمُل
في التَّشخيص يعتبر  كما أن النَّجاح. السابق بالضررين آالم الجراحة، وآالم مرضه

فـي   الالزمـة  الجراحـة  مفتاحاً للنجاح في العالج، وبذلك يتم وضع )�(بإذن اهللا 
 .موضعها

المطلـوب مراعاتهـا    والطِّبيةَ العلميةَ بع األصوَلولم يتّ، الطَّبيب إذا أهمَلو
المـريض بـإجراء    أو لم يلفت نظر ،االحتياطات ولم يتخذ جميع، أثناء التَّشخيص

ه الَّذين هـم  ر زمالءأو لم يستش، أو وفاة بإصابة، للمريض فحدث ضرر، ما فحصٍ
 فإنَّه يكـون ، حتى يتبين طبيعة الحالة الالزمة األولية ِلأكثر تخصصاً منه في المسائ

 .)1(مسؤوالً عن خطئه

التَّفرقةُ ويجب بين الخطأ النَّاتج بسبب ضعف لألعـراضِ  الحظة الطَّبيبِم 
ائبة لديه على المريضِ الَّتي تظهرعـن   وبين الخطأ النَّاتجِ، وعدم توافر النَّظرة الص

جلهه.  

 يعتمد والطَّبيب، من األمراض كثيرٍ من األحيان، تتشابه أعراض ففي كثيرٍ
فربما ، واالستنتاج في المالحظة ه الخاصةوقوت قدرته الطَّبيعيةعلى م في التَّشخيصِ

هذا الطَّبيب في التَّشخيصِ خطُأ يكون من األخطاء الَّتي يقع 2(عادةً فيها األطباء(.  

للعمل تـنص علـى وجـوب إطـالع      المنظِّمةَ القوانين دوألهمية ذلك، نج
الوسائِل األطباء على أحدث الم3(للتَّشخيص والعالج بالجراحة عتبرة(.  

  

  

                                                             

األخطاء الطِّبية في فلسطين  ،)27(ص ، أمير فرج يوسف، ن النَّاحية الجنائية والمدنيةخطأ الطَّبيب م )1(
 ).76(ص ، محمود الفطافطة، جرائم بال أدلَّة

 ).584(ص  ،م2008، 1ط، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، منير رياض حنَّا، ّالخطأ الطِّبي الجراحي )2(

)3( ة واآلثار المترتِّبة عليهاأحكام الجراحة الطِّبي ،ص ، الشَّنقيطي)476.( 
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  الخطأ في وصف العالج: الفرع الثَّاني

حثَّ اإلسالم عن جابر ، على اهللا بعد التَّوكُِّل، باألسبابِ على التَّداوي واألخذ
ـ  دواء لكل داء": أنَّه قال )ح( عن رسول اهللا )0( اء بَئرِ، فإذا أصيب دواء الـد 

 العـالجِ  صـوالً الختيـارِ  و التَّشخيصِ إلى دقَّة تنبيه ، وفي هذا الحديث)1("بإذن اهللا
  .)2(المناسب

 المناسبةَ وسائل العالجِ فيها الطَّبيب الَّتي يحدد هي المرحلةُ، العالجِ ومرحلةُ
والطَّبيـب لـه   . دواء داء ألن لكـلّ ، والمرض الَّذي شخَّصه ذلك، لطبيعة المريض

 المنظِّمـة  واللَّوائحِ ولكنَّه مقيد بالقوانينِ، للعالجِ ئمةالالم في اختيار الطَّريقة الحريةُ
، للمريضِ عالجه أثناء والحذرِ الحيطة أخذُ المعالجِ على الطَّبيبِ بلمهنة الطِّب؛ فيجِ

وقدرتـه  ، وطبيعة جسمه، هونوع مرض، وسنَّه أن يراعي حالة المريض الصحيةو
عالج من عدم قدرتهل المرض والعلى تحم ،لم ي راعِفإن المعالج فإنَّه ، هذه األمور

قد أخطأ يكون.  

عـن   وال يسـألُ ، من الطَّبيب في هذه الحالة العناية بـالمريض  والمطلوب
أو  دون تقصيرٍ وجه واجبه على أكمِل ولكن عليه تأديةُ، اهللا وحده فهي بيد، النَّتيجة
 العالج وأخطـارِ  بين أخطارِ يوازن عند اختيار العالج أن وعلى الطَّبيبِ. )3(إهمال

 المـريضِ  على حيـاة  خطر المقصود في العالجِ ما كاننطلق أنَّه كلَّمن م، المرض
4(هفيتحتَّم على الطَّبيب استبعاد(.  

وهكذا الذي ي  واءوهو ليس من أهل المعرفة، وكان ذلـك الـد ال  عطي دواء
مـن  ": في الحـديث  ردبر أيضاً متسبباً، ويناسبه، فتناوله فتضرر ومات بسببه، اعتُ

                                                             

 ).4/1729(، صحيح مسلم )1(

دار المكتبي، سورية، دمشـق،   ،محمد راتب النَّابلسي، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنَّة )2(
 ).1/201( م،2005/هـ1426، 2ط

 ).29(ص ، مير فرج يوسفأ، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية والمدنية )3(

 ).77(ص ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة )4(
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نامض وفَه ،َل ذَِلكقَب بط نْهم لَمعي لَمو ،بأ )1("تَطَبوذلك ألنَّه تجر ،ليس  عمٍلب وقام
: ، فجاءوا إليه وقالواومعالج ووثقوا به أنَّه طبيبوالنَّاس أحسنوا به الظَّن، هو أهله، 

نحن ر بسـببه وهـو    غير مناسبٍ بنا مرض كذا وكذا، فإذا أعطاه دواءله، وتضر
  .)2(في الموت صدق عليه أنه متسببيفليس حاذقاً، 

  الخطأ في الجراحة: الفرع الثَّالث

  أثناء الجراحـة، فمـا هـي الجراحـة؟     التي تحدثُ الطِّبيةُ األخطاء ررتتك
أو عطـب، أو   ،تَمزق ، أو رتْقعاهة بقصد إصالحِ جراحي إجراء": هي الجراحةُ

إفراغِ بقصد ال عضوِ صديدآخر، أو الستئص ضير3("مريض، أو شاذ أو سائٍل م(.  

علم ت الجراحةصصات من التَّ خصالذي في العصر الحاضر، خص أصـبح 
اتواألقسامِ منتشراً في جميع الكلي ةالعلمي والمستشفيات ةالحكومي ةوشـمل  واألهلي ،

تخصص الدراسات الطِّبية بالفروع المهمة والتَّوسـع   أغلب أجزاء الجسم، وال يزاُل
التـي   العالميـة  المتقدمة والمستشفيات في ذلك موجوداً، إال أنَّه منحصر في الدول

تمتلك اإلمكانيات على ذلك المساعدة .وأشهر ة التي توجدصات الجراحيفـي   التَّخص
، العصـبيةُ  الجراحةُ: حالياً ما يلي واألهلية الحكومية والمستشفيات من الكليات كثيرٍ

 ، جراحـةُ واألسـنانِ  الفمِ ، جراحةُالحنجرةو واألذنِ األنف العيون، جراحةُ جراحةُ
  .)4(العامةُ العظام، والجراحةُ ، وجراحةُالدموية واألوعية القلبِ

احالجر ُل والطَّبيبةَ هو الذي يتحموال  الكاملةَ المسئولي ،عن العمل الجراحي
عتبراًخا يله حقُ تصاصي إجراء الجراحة ةالطِّبي ل وتحممسئولياتها إال بعد مضي أن ي

سنوات والتَّطبيق، حيثُ في حقِل معينة التَّعليم الطِّبي كاملةً مضي سنةًي بفيهـا   يتدر
بعد دراسته الطِّبية، ثم سنتين أو ثالث طبيباً مقيماً بقسم الجراحـة فـي المستشـفى    

لكن لـيس   ،اً جراحياًياختصاصيحصل أثناءها على دبلوم التَّخصص، ويعد بعد ذلك 
                                                             

 ).150(، ص بق تخريجهس )1(

 ).75/10( ،ت.د، ط.د، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرين، شرح أخصر المختصرات )2(

 ).39(ص ، الشنقيطي، ة عليهاأحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّب )3(

 ).68(ص ، لمصدر نفسها )4(
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 إشـراف  أخرى يقضيها تحـتَ  دةم ه إال بعدالجراحي وحد بالعمِل في القيامِ له الحقُّ
احين القُ أحدالجردامى حسب العادة المتَّبعة في العرف الطِّبي ،علـى الطَّبيـبِ   فيجب 

فهـو  ، الجراحية العملية إجراء قبَل فائقة وعناية ةبدقَّ المرضِ بفحصِ يقوم أن الجراحِ
ومن . صحالفَ أو إهماِل لمريضِا عن عدم فحصه اًناشئ يكون ررٍض عن كلِّ مسؤوٌل
أثناء الجراحة األخطاء ،ترك شاش قطعة ،شْأو مرط ـ أو م مثـل هـذه    فبقـاء ، صقَ

  .)1(بالوفاةينتهي  بتسممٍ أو اإلصابة تؤدي إلى الوفاة، األجسام الغريبة

فالطَّبيب ـةً  الذي ليسومـات   حاذقاً في الطِّب، إذا أجرى عملي المـريض ،
باً فعليه الديةُاعتسب2(تبر م(.  

  يادلةأخطاء الص: الفرع الرابع

اَألدويـة   تهـتم بتحضـيرِ   صـحيةٌ  وهي مهنةٌ، األدوية هي علم: الصيدلةُ
أو  األمـراضِ  لعـالجِ  التي تسـتعملُ  والمواد لعقاقيرِوا األدوية وحيازة، هاتركيبِو

  .)3(عيالب بقصد، الوقاية منها

دلييويبيعها: ص األدويةَ والعقاقير دعي ن4(م(.  

النيديا الصأم :"اعيفهو ب يادلةاألدويةه الصعلـى   وكـان يطلـقُ  ، ، وجمع
العربي دلييالص ،ندالنيندل الذي كان يستعمُل نسبة، الصإلى الص  بـل كثيراً مـن ق 

  .)5("إلى الصيدالني رت الكلمةُثم تطو، آنذاك الصيادلة

                                                             

خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية  ،)70(ص ، الشنقيطي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها )1(
، افطةمحمود الفط، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة، )20(ص ، أمير فرج يوسف، والمدنية

 ).82(ص 

محمد بن أبي بكر ، تحفة المودود بأحكام المولود). 75/10(، ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات )2(
مكتبـة دار البيـان،   ، عبد القادر األرنـاؤوط : حقَّقه، ابن قيم الجوزية، بن أيوب بن سعد شمس الدين

 ).194(ص ، م1971/هـ1391، 1ط، دمشق

 ).632(ص ، كنعان أحمد، الفقهية ةالطِّبي الموسوعة )3(

 ).2/1340(، وآخرون، أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللُّغة العربية المعاصرة )4(

 ).632(ص ، كنعان أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة )5(
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درالطَّبيب بتحرير  على قيامِ العمُل جوصفة ةيذكُ، طبي  ر فيهـا معلومـات 
ي الذي علـى الصـيدالن   فيها الدواء ويحرر، همرِكاسمه وع عن المريضِ شخصيةً

تركيبخطٌأ فإذا حدثَ. ه للمريضه وإعداد روتضر المريضا أنفإم ، خطأ من  يكون
الطَّبيب بوصف ا أن يكونواء، وإمواء    الدفـي تركيـب الـد يدالنيخطأ من الص ،

بزيادة ةأو يصرفُ، وإنقاص أخرى ماد دواء دون  وصـفة  ـةفـي   أو أخطـأَ ، طبي
صوارف الدَل، غيره ء فأعطى دواءأو بد في الجرعات الموصوفة من قالطَّبيب ِلب ،

واء ضررةُ، فنتج عن تعاطي المريض لهذا الدفهنا المسؤولي تقع   ـيدالنيعلى الص
وحدةُ وإن كان الخطُأ. همن الطَّبيب، فعلى الطَّبيب المسؤولي دون يدالنيفـإذا  ، الص
 ال يكـون ، لهذا الفن والطِّبيةَ العلميةَ األصوَل بعواتّ والحذر الحيطةَ يالصيدالن أخذَ

  .)1(إن لم يباشره بيده، مسؤوالً عن الخطأ

  أخطاء التَّوليد: الفرع الخامس

التَّوليد :إخراج نينِالج نِطْمن ب ه، سواء كان ذلك بعد2(قبله مقه، ألْخَ اكتماِل أم(.  

والتَّوليد ةٌ، من فروع الطَِّب فرعبالمخاطرِ محفوفةٌ وهي عملي  والمفاجـآت ،
وال يستطيع أي أحد القيام بها، بل تحتاج صٍإلى مفعلـى  ، في هـذا الفـرع   تخص

األصـول العلميـة    وإتباع، والحذر الحيطة سبِل ذُخَْأ، أو القابالت المختص الطَّبيبِ
المتبعة كما في ، في هذا الفنحم وخرقه بواسطة مق الرـ حالة تمز جحم  سأو ، الـر

أو إجراء ، ر جمجمتهسر بعض أعضاء الوليد دون ضرورة أو كَتْأو ب، ثقب الرأس
ةعملي ةقيصري بطريقة مخالفة ةحدثَ. المتبعة لألصول الطِّبي فإن  المـرأةَ  وأصـاب 
فينظر إن كان بسبب خط، هي أو جنينها، ضررأ أو جأو تقصير من الطَّبيـب ، له ،

لها عالجـاً غيـر    كأن وصفَ، لما تسبب به، ضامناً ويكون المسؤوليةَ فإنَّه يتحمُل
ولـم يسـتعمل   ، أو أخطأ أثناء الفحص السـريري ، جنينها مناسب أضر بها وأسقطَ

ستخدم لقيـاس  التي تُ أو األجهزة، التِّلفزيونية كاألجهزة، في الفحص المناسبةَاآلالت 

                                                             

 ).30(ص ، أمير فرج يوسف، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية والمدنية )1(

 ).154(ص ، الشَّنقيطي، ام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليهاأحك )2(
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ضإن توفرت، بات قلب الجنين أو انتظامهار ،   واعتمد علـى تخمينـه دون األخـذ 
  .)1(المتبعة العلمية لألصوِل مخالفة بطريقة قيصرية أو إجراء عملية، باألسباب

  أخطاء التَّخدير: الفرع السادس

  معنى التَّخدير

- لغةً التَّخدير:  

رذٌمأخو: الخَد ترر، وهو السدمن الخ ونحوه من بيت. 

- اصطالحاً التَّخدير:  

 ، فكأنـه يسـتتر  والفتـورِ  والثقِل من الكسِل كروالف التي تغشى العقَل الحالةُ
2(بشيء(.  

الحديث فهووأم ةٌ وسيلةٌ: ا في االصطالح الطِّبيـ  لتعطيِل طبي األلـم  ح س
بصورة مؤقَّتةوي ،التَّ ستخدمخدير في العمليات ةالجراحي ،َأ أو عندخذ خز مـن   عـة

األعضاء أحد ،أو عند بعض الفُ إجراء3(وصح(.  

التَّخدير ويتم استنشاقُ: منها بطرق غازات أو باإلحساسِ في الشُّعورِ تؤثر ،
بوساطة حقنة عبة، أو بهما أو بغير ذلك، وينقسم إلى ق ر األوردةموينالدسمي: 

1 - تخدير جزئي مفعولُ يقتصره على جزء من البدن، ويبقى الوعي جِالمعالَ وإدراك 
  .)موضعيالخدير تَّال(ويسمى ، ه طبيعياًلما يجري حولَ

                                                             

، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائيـة والمدنيـة   ،)466(ص ، منير رياض حنَّا، ّالخطأ الطِّبي الجراحي )1(
 ،)154(ص ، طيالشَّنقي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها، )89(ص ، أمير فرج يوسف

 ).80(ص ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة

)2( على مذهب األمام الشَّافعي الفقه المنهجي ،نغاالخوالب ، ،)3/84.( 

 ).189(ص ، كنعان أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة )3(
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علـى   صِره، مع الحبما حولَ معه الوعي جالمعالَ يفقد تخدير كامل للبدن، بحيثُ - 2
ر أن يستمره الفريقُعلى هذه الحالة حسب ما يقر وهي حالةٌالطِّبي ، مـا   أقرب

تكون ى إلى اإلغماءسمالخدير تَّال(، وي1()امع(.  

يعتبر التَّخدير ةلِّ االنتصارات العلميفي ميدان الطِّب من َأج ،صوهو تخص 
في الطِّبِ منفردويحتاج ، فهو له أهميتُ، وتعلُّم إلى دراسةه عند  َلاألطباء؛ فقد سـه 

ة وخفَّفَ، همعملَ على األطباءات الجراحيعلى المرضى آالمهم أثناء العملي ،فأصبح 
الطَّبيب ةَيةَ جري العمليالجراحي ،وتدوم لساعات طويلة ،والمريض ساكن  ال يشـعر 
عـالج   وأيضاً، الطَّبيب أثناء قيامه بالعملية الدقيقة فال يتحرك فيشتت تركيز، باأللم

 فـي التَّـدخُّلِ   وهو أيضاً الزم، م الوالدةلَفي تخفيف َأ كما أن للتَّخدير فائدةً. الكسور
اتفي العملي الجراحي ة2(القيصري(.  

ويقوم قبَل بفحص المريضِ التَّخديرِ أخصائي  إجـراء  وتخـديره   الجراحـة
ومدى كفاءة الجهاز التَّنفسـي،   المريض الصحية من خالل ذلك على حالة ليتعرفَ

نوعية المخدر وكميته التي تحديد وحساسيته تجاه المواد المخدرة، ليستطيع بعد ذلك 
في إبداء رأيه عن عدم صالحية المخـدر للمـريض،    سيعطيها للمريض، وله الحقُّ

3(على ذلك وامتناعه من تخديره بناء(. 

وإذا قام ـلُ بتخدير ال الطَّبيبةَ  مريض، فإنَّه يتحمالمسـئولي  راقبتـه  عـن م
حصـول   دون الالزمةَ الحيطةَ ومالحظة حركات التَّنفُّس وقياس ضغط الدم، ويتخذُ

ض حياته للهالك، فيمنع ِل أيبالمريض ويعر ر يضرتغيالمريض من االنـدفاع   سان
 بـوط اله وند لحيلولـة الكافيـة ل  االسـتعدادات  للخلف لئال يختنق فيموت، ويتخـذُ 

م عندالمفاجيء في ضغط الد  بتدليكـه   المريض، وفي حالة توقُّف عمل القلب يقـوم
عن طريق أو من خالل الح ،خارجيةُ وبعد أن تنتهي الجراحةُ. اب الحاجزجالطِّبي ،

                                                             

 ).9/144(، الطيار، وآخرونعبد اهللا بن محمد ، الفقه الميسر )1(

األخطاء الطِّبية في فلسطين  ،)20(ص ، أمير فرج يوسف، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية والمدنية )2(
 ).79(ص ، محمود الفطافطة، جرائم بال أدلَّة

 أحمد، الفقهية الطِّبية عةالموسو، )71(ص ، الشَّنقيطي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها )3(
 .)79(ص ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة، )191(ص ، كنعان



163 

 

 ه إلـى حالتـه  المريض، وإعادتُ أخرى لعمل طبيب التَّخدير، وهي إفاقةُ تبدأ مرحلةٌ
 .)1(الطَّبيعية

طبيب التَّخدير ِل رعايةُ وتستمرة أربع وعشـرين سـاعة علـى    مريضه لمد
األقل بعد إجراء الجراحة، بحيث يمكن تالفي أي للمريض بعد  قد تحدثُ مضاعفات

إجراء 2(الجراحة(.  

ا الطَّبيبأم احُلالجرةُ ، فإنَّه يتحمة الشَّخص ال المسئولير، ألنَّه عن أهليمخد
ال يجوز له أن يعهد ةُ بمهمة التَّخدير إلى شخص ال تتوفَّرللقيـام   المعتبرةُ فيه األهلي

بمهمة التَّخدير على ما جةُ ت عليه األعرافُرالطِّبي.  

ا أخصائيوأم عتبرةًؤمسئوالً مس التَّخدير، فإنَّه يـة    مباشـرةً  وليعـن أهلي
نها من قَالتي ح التي اختارها لتخديره، والجرعة المخدرة ، والموادللتَّخدير المريضِ

3(التي اتبعها في تخديره تلك المواد في جسم المريض، والطَّريقة(.  

  الضمان في األخطاء الطِّبية: المطلب السابع

في ماهية الخطـأ   على تضمين الطَّبيب إذا أخطأ، لكنَّهم اختلفوا الفقهاء اتفقَ
أو عدمِ عن تقصيرٍ إن كان  درايـة   ـةُ  أو إهمـال، فـذهب4(الحنفي(  ُـةوالمالكي)5(  

  

                                                             

أحكـام الجراحـة الطِّبيـة    ، )20(ص  ،أمير فرج يوسف، خطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائية والمدنية )1(
 ).506(ص  ،الشَّنقيطي، واآلثار المترتِّبة عليها

 ).71(ص ، الشَّنقيطي، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها )2(

، أحكام الجراحة الطِّبية واآلثار المترتِّبة عليها ،)191(ص ، كنعان أحمد، الفقهية الطِّبية الموسوعة )3(
506-505(ص ، الشَّنقيطي.( 

موقع وزارة األوقاف ، موسوعة الفقه اإلسالمي المصرية، )6/68(، نالدر المختار وحاشية ابن عابدي )4(
 ).46(ص ، المصرية

عبد اهللا بن محمد الطيار، ، الفقه الميسر، )4/200(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )5(
 ).12/11(، وآخرون
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وكـان  ، جـاوز المعتـاد  إذا لم ي ال يضمن إلى أن الطَّبيب، )2(والحنابلةُ )1(والشَّافعيةُ
ـ . رورةوللض، مباح ألنَّه عمٌل، ه بإذن المريض أو وليهوكان عملُ، حاذقاً فإذا ضن م

 الحـد  فإذا جاوز، عالجة اآلخرين خوفاً من المساءلة والضمانعن م امتنع، طَّبيبال
  .خطأ قتَل ألنَّه يعتبر، )3(على العاقلة وتكون، الديةَ نمض، المريض كوهلَ

عبد العزيز بن عمر بن عبـد  على ظاهر حديث  الطِّب إذا لم يكن من أهِل
: قـال  )ح(رسـول اهللا   ، أنفْد الَّذين قُدموا على َأبِيحدثني بعض الو: قالالعزيز، 

"بما طبيبٍ تطبقبَلعلى قومٍ أي بعرفُ له تَطَبنَتَ ، ال ي4(ذلك فََأع( نامض وفَه")5(.  

  :بشروط أنّه ال يضمنإلى  ،الطَّبيب في ضمانِ )6(وذهب الحنابلةُ

 وعـالج ، فإن لم يكن كذلك، ماهراً في عمله ،هعالماً بصناعت، حاذقاً أن يكون _أوالً
المريض وهلك تَبفعله فهو مسبب ويضمن.  

، لكنَّه أخطـأ ، فيكون ماهراً وحاذقاً، فيتجاوز ما ينبغي فعله ،هاأن ال تجني يد _ثانياً
لقـول ، ه بالعمـد والخطـأ  ضـمانُ  ال يختلـفُ  ألنَّه إتالفٌ، ضامناً فهنا يكون  

 ح(النَّبي( :"منامض وفَه ،َل ذَِلكقَب بط نْهم لَمعي لَمو ،بتَطَب ن")7(.  ومفهـوم 
ه، وترتَّب على ذلـك  ن يدجولم تَ ه، إذا باشرونحو الحاذقَ أن الطَّبيب: الحديث

ما ترتَّب علـى   فكلُّ. هأو ولي فمن المكلّ فيه ؛ ألنَّه مأذون، فليس بضامنٍفٌلَتَ
                                                             

نهاية المحتـاج   ).9/197(، الهيتمي، ي والعباديتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشَّروان )1(
 ).4/166(، السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب، )8/35(الرملي، ، إلى شرح المنهاج

 ).5/401(، ابن قدامة، المغني )2(

 ،فيـد ابـن رشـد الح  ، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد ، )6/68(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )3(
 ).5/401(، ابن قدامة، المغني ،)8/35(الرملي، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )4/200(

ابـن  ، العـرب  لسانكة، لَأوقعه في اله تهنَعوَأ، ت الهالكنَوالع، هدسفْوَأ أضر بالمريضِ: وَأعنَت أي )4(
 ).2/61(، منظور

 ).2(، األلباني، ص صحيح وضعيف سنن أبي داودباني، حسنه األل: حكمه، )4/195(، سنن أبي داود )5(

، )6/124(، عبد الرحمن ابن قدامـة ، الشَّرح الكبير على متن المقنّع، )5/401(، ابن قدامة، المغني )6(
، )4/34(، البهـوتي ، كشَّاف القناع عن متن اإلقنـاع ، )4/447(، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع

 ).41/6(، ن جبريناب، شرح أخصر المختصرات

 ).150(، ص بق تخريجهس )7(
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ب على غير ذلك المأذون فيـه، فإنَّـه   مضمون، وما ترتَ فيه فهو غير المأذون
1(مضمون( .وقيل :ال يضمنألنَّه م ،حسن)2(ُوالدية ، على العاقلة)3(.  

 تُسـتثنى منـه الحـاالتُ    الشَّرطَهذا ، لكن بالمداواة من المريضِ وجود إذنٍ _ثالثاً
أن  جوا، ولهـم الحـقُّ  عاِلأن ي لهم الحقُّ ئةالطَّار في الحاالت ، فاألطباءالطَّارئةُ

يداووا إذا لم يوجد من يأذن لهم بشرط و ـ  جود اإلذن العام، مثل ما يوجـد الً ثَم
من اللِّجانِ في المستشفيات ة4(العاجلةُ التي تأتيها الحوادثُ الطِّبي(.  

  الفقهاء المعاصرين في ضمان الطَّبيبآراء  •

المنبثق عـن منظمـة المـؤتمر    مجلس مجمع الفق قرار وليالد ه اإلسالمي
المحـرم   19-14سلطنة عمان ، اإلسالمي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط

  .م2004) مارس(آذار  11-06الموافق ، ـه1425

إلى المجمع بخصوص موضوع ضـمان   الواردة العه على البحوثبعد اطّ
  .التي دارت حوله وبعد استماعه إلى المناقشات، الطَّبيب

  :ضمان الطَّبيب _أوالً

اهللا  مراقبـةَ  يستشـعر  أن ، وعلى الطَّبيبِالطِّب علم وفن متطور لنفع البشرية  - أ
 .حسب األصول الفنية والعلمية تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخالصٍ

  :اآلتية التفي الحا بالمريضِ ررضامناً، إذا ترتَّب ض الطَّبيب يكون  - ب

                                                             

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا ، بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار )1(
عوة واإلرشـاد،   ، أبو عبد اهللا، بن ناصر بن حمد آل سعدية واألوقاف والـدوزارة الشُّئون اإلسالمي

 ).130(ص  ،ـه1423، 4ط، وديةالمملكة العربية السع

)2( إعالم الموقِّعين عن رة، العالمين بم الجوزيين ابن قيد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدمحم ،
 ).4/300(، م1991/هـ1411، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد السالم إبراهيم: حقَّقه

 ).9/219(، ي، الشّنقيطشرح زاد المستقنع )3(

 ).9/219(، المصدر نفسه )4(
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1. ضرر د إحداثَإذا تعم.  

 .على العمل فيه الذي أقدم إذا كان جاهالً بالطِّب أو بالفرعِ .2

3. مأذونٍ إذا كان غير له من قةبة المختصل الجهة الرسمي. 

4. إذا أقدم إذنِ على العمل دون المريض أو من كمـا ورد فـي   "مقامه،  يقوم
 )".7/5( 67قرار رقم

5. ربالمريضِ إذا غر. 

6. خطًأ إذا ارتكب ه أصوُلفيه أمثالُ ال يقعه وال تُقر ع منه إهماٌلأو وقَ، هنةالم 
أو تقصير. 

 79حسب قرار المجمع رقـم  "قتضى معتبر بدون م المريضِ رى سشَفْإذا َأ .7
)8/10."( 

8. إذا امتنع ة     عن أداءفـي الحـاالت اإلسـعافي حـاالت  (، الواجب الطِّبـي
  ).رةالضرو

 يكون الطَّبيب-ومن في حاً في الحاالت -هكمابق مسؤوالً جزائيالس ها ذكر
فـال يسـأل   ) 6فقـرة  (المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ  إذا توافرت شروطُ

  .اًيمجزائياً إال إذا كان الخطأ جس

بالعمِل إذا قام الواحد فريقٌ الطِّبي س، متكامٌل طبيأل كلُّ واحد منهم عـن  في
هـو   الضرر مع التَّسبب فيه، فالمسـؤولُ  إذا اجتمعت مباشرةُ"خطئه تطبيقاً للقاعدة 

ما لم يكن ، المباشربة منه المتسبأولى بالمسؤولي ."ويكون الفريق مسـؤوالً   رئيس
 قابـة الرعاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصـر فـي   م عن فعِل تضامنيةً مسؤوليةً

  .عليهم
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سةُ وتكونةُ المؤسحية( الصة أو خاصعـن األضـرار إذا    مسـؤولةً ) عام
ضى دون ربالم ترتب عليها ضرر أو صدرت عنها تعليماتٌ، قصرت في التزاماتها

غم1(سو(.  

  رأي القانون في األخطاء الطِّبية •

ليس هناك نظام مستقلٌّ قانوني خاص باألخطاء ةـلطة   الطِّبيفي أراضي الس
ة، ولم يقم المجلسالفلسطيني التَّشريعي ـة أحكـامٍ    الفلسطينيباسـتحداث أي  جديـدة 

  ).م1996(منذ قيامه عام  بالخصوصِ

عليها فـي   المنصوصِ العامة األحكامِ على األخطاء الطِّبية ذات وإنَّما يطبقُ
 بشأن المسؤولية الجزائية في حاِل الواردةُ القانونيةُ ما األحكامالقوانين النَّافذة وال سي

المتعلِّقةُ اإلهمال والتَّقصير، وكذلك األحكام ةبالمسؤولي ةة في قانون  المدنيالتَّقصيري
ة لعام  المخالفاتم1994(المدني.(  

العقوبـات   الغربيـة قـانون   في الضـفَّة  يطبقُ الجزائية للمسؤولية فالمدنيةُ
  :من هذا القانون على أنَّه) 62( حيث نصت المادةُ) م1960(لسنة  16األردني رقم 

 .جريمةً جيزه القانونالذي ي ال يعد الفعُل - 1

2 - يالقانون ةَ جيزات الجراحية المنطبقة ع العمليوالعالقات الطِّبي   لى أصـول الفـن
يين أو فـي حـاالت   الشَّـرع  ممثليـه  االعليل أو رض ابشرط أن تجري برض

 .الضرورة الماسة

وإن  مقصودةً تُعد الجريمةُ: "من ذات القانون على أنَّه) 64: (ونصت المادة
عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقَّع حصـولها   الناشئةُ الجرميةُ تجاوزت النتيجةُ

ا نَالخطأ إذ فقبل بالمخاطرة، ويكونم الفعُلج ارأو قلَّة االحتـراز   عن اإلهماِل الض
  ".أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة

                                                             

  www.iifa-aifi.orgبشأن ضمان الطَّبيب، ) 15/8( 142مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، قرار رقم  )1(
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 أو قلَّـة  عـن إهمـالٍ   أحد ب موتَسب نم"على أن ) 343: (ونصت المادة
من ستة أشهر إلـى   وقب بالحبسِراعاة القوانين واألنظمة، عم أو عن عدمِ احترازٍ

  ".ثالث سنوات

عـن   المتسـببِ فـي   الفقهاء كان رأي إذْ، الفقه القانون خالفَ النَّص وبهذا
  .عند الجمهور، تعمداً القصاصوإذا كان م، الديةَ وإهماٍل تقصيرٍ
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  اإلجهاض: الثَّانيالمبحث 

  :مطالب وفيه ستةُ

  معنى اإلجهاض: المطلب األول

  أنواع اإلجهاض: المطلب الثَّاني

  الطرق المستعملة في اإلجهاض : لثالمطلب الثَّا

  وبعده كم إجهاض الجِنين قبل نفخ الروح فيهح: المطلب الرابع

  كم الجناية على الجنينح: المطلب الخامس

  كم إجهاض المرأة جنينها عمداً بغير عذرح: المطلب السادس
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  اإلجهاض: المبحث الثَّاني

  معنى اإلجهاض: المطلب األول

  :غةًلاإلجهاض  -

إذا غلبه، ثـم  : هضهجوجهضه، وَأ. هتمام ها قبَلدلَت وقَلَْأ: هضت النَّاقةُجَأ
  . )2(زالةُ، واِإلزالقُاِإل: واإلجهاض. )1(النَّاقة في غيرِ عمل اإلجهاضاستُ

  :اصطالحاًاإلجهاض  -

إسقاطُ: اإلجهاض 3(قلْنين، ناقص الخَالج(عجم الفقهاء، وفي م :إلقاء  المـرأة 
  . )4(دةق أو ناقص الملْله ناقص الخَحم أو الحيوانِ

استعماُل وال يخرج وكثيـراً مـا   ، لكلمة إجهاض عن هذا المعنـى  الفقهاء
رون عن اإلجهاضِيعب بمرادفاته، كاإلسقاط والطرحِ واإللقاء 5(الصِواإلم(.  

بكسر الهمزة، واِإلمالص :هو جنين قاُل. المرأةَأ: يبه، وأزلقت بـه، لصت م 
 بفتح المـيم  لصق من اليد فقد ملَما ز أوانه، وكلُّ وهو إذا وضعته قبَل، وأسهلت به

المرأة وكسر الالم ملصاً بفتحهما، وإمالص ،مصَأ دروهو َأ: لصتمن هـا جنينَ تلقي 
ميتاً، وإنَّما س6(ي بذلك ألنَّها تزلقهم(.  

  

                                                             

، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضـل ، المطلع على ألفاظ المقنَّع، )18/279(، بيديالز، تاج العروس )1(
مكتبة السوادي ، وياسين محمود الخطيب، محمود األرناؤوط: عبد اهللا، حقَّقه أبو، البعلي، شمس الدين

 ).444(، ص، م2003/هـ1423، 1ط، للتَّوزيع

حسين بن عبـد  : حقَّقه، نشوان بن سعيد الحميري اليمني، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )2(
1ط، لبنـان، دار الفكـر دمشـق، سـورية    بيـروت،  ، دار الفكر المعاصر، وأخرون، اهللا العمري ،

 ).18/280(، بيديالز، تاج العروس، )2/1205(م 1999/هـ1420

)3( ص ، سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي)72( ،ص ، التَّوقيف على مهمات التَّعاريف ،المناوي)39.( 

 ).45(ص ، قلعجي، معجم لغة الفقهاء )4(

 ).2/56(، الموسوعة الفقهية الكويتية )5(

، أبو حفـص ، ابن الملقن، الشَّافعي، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )6(
دار العاصمة للنَّشـر والتَّوزيـع، المملكـة العربيـة     ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح: حقَّقه

 ).9/98(، م1997/هـ1417، 1ط، السعودية
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  أنواع اإلجهاض: المطلب الثَّاني

  )الطَّبيعي( يأو التِّلقائ العفوي اإلجهاض _أوالً

 أن تكتمـلَ  بإسقاط الجنين الذي ال يمكن حمبها الر يقوم طبيعيةُ وهو عمليةٌ
له عناصر اً الحياةوعادةً)1(تلقائي ، ما يكون سبب   أي إخـراج ،ذلك إجهاض تلقـائي 

بكِّرقادرٍ غيرِ لجنينٍ م م على الحياةحمن الر.  

وسبب ه انتقل إليه من اُأل ذلك وجودمتشو ،عـن أمـراضٍ   اًناتج قد يكون 
متنوعة ،كريأو أمراضِ، كالس ـة  الحصبةوأمـراضِ ، األلماني الك زمنـة لـى الم ،
، أو خلل في البويضة الملقَّحة، أو خلل فـي الجهـاز التَّناسـلي، نتيجـة     )2(وغيرها

 عيوب الرحم الخَلْقية، وأورام الرحم الحميدة، وأمـراضِ  ألمراض في الرحم، مثل
لإلجهـاض أن يحـدث    كما ويمكن. عنق الرحم، وأغلبها بسبب والدة عسيرة سابقة

بسبب صدمة ةنفسي شديدةأو ابنٍ زوجٍ ، ناتجة عن وفاة  فجأة في حادثة، أو خـوف 
وكذلك األدوية والعقاقير. فجائي ،3(ألدوية التي تؤدي إلى اإلجهاضا فهناك بعض(.  

نوقد بي م في كتابه  ابنالقرآن التِّبيان في أقسامِ(القي( ، اإلجهـاضِ  أسـباب ،
: رح قبل كمـال الولـد؟ قيـل   ونه الطَالذي يسم اإلجهاضِ فما سبب يَلق فإن: "فقال

باألم، ولهذا  يقو منهما له اتصاٌل الجنين في البطن بمنزلة الثَّمرة في الشَّجرة، وكلٌّ
يصعب الثَّمرة قبَل قطع ة، فـإذا بلغـت الثَّمـرةُ    كمالها من الشَّجرة، وتحتاجإلى قو 

نهايتا؛ سهل قطعتلك ما سقطت بنفسها، وذلك ألنها، ورب التـي   والعروقَ الرباطات
 ة والغذاء، فلما رجع ذلك الغـذاءها من الشَّجرة كانت في غاية القوإلـى تلـك    تمد

ـ الثَّمرة، فَ والمجاري، وساعدها ثقُل الشَّجرة، ضعفت تلك الرطوباتُ سهال أخـذُ ه .
رطوباته  في البطن قبَل وكذلك األمر في الجنين، فإنَّه ما دام كماله واستحكامه، فإن

                                                             

 ).1/413(، وآخرون، أحمد عمر، غة العربية المعاصرةمعجم اللُّ )1(

عارف علـي  ، مسائل شرعية في قضايا المرأة، )42(أحمد كنعان، ص ، الفقهية الطِّبية الموسوعة) 2(
 ).158(ص ، م2012/هـ1433، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، عارف القرة داغي

، 8ط، جـدة ، الدار السعودية للنَّشـر والتَّوزيـع  ، مد علي البارمح، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن )3(
 ).434(ص ، م1991/هـ1412
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وانتهكت  له من السقوط، فإذا تم وكَمَل، ضعفت تلك الرطوباتُ وأغشيته تكون مانعةً
 الطَّبيعـي  هذا هو األمر. ، فسقط الجنينالمزلقةُ ألغشية، واجتمعت تلك الرطوباتُا

قبل ذلك، فلفساد في الجنـين   الجاري على استقامة الطَّبيعة وسالمتها، وأما السقوطُ
 إدراكهـا لفسـاد   قبـلَ  الثَّمرةُ كما تسقطُ ولفساد في طبيعة األم، أو ضعفت الطَّبيعةُ

أ يعرضمـن   األصل أو لفساد يعرض من خارج، فإسقاط الجنين لسـببٍ  و لضعف
 اآلفـات التـي تصـيب    بمنزلـة  األجنَّةَ التي تصيب ، فاآلفاتُالثَّالثةهذه األسباب 

1("الثِّمار(.  

مويقس اإلجهاض األطباء التِّلقائي ة2(أنواع إلى عد( :  

1 - المنذر اإلجهاض :ال بعضِ به نزوُل ويقصدم من الحامل يدباإلجهاض، فإذا  نذر
وهـو  ، في النُّمو الحمُل فربما يستمر، عطيت الدواء المناسبوُأ، ارتاحت المرأةُ

بقاء الجنين  ، فإن فرصةَالنَّزيفُ فإذا استمر، غالباً ما يحدث في الشُّهور األولى
ضعيفةً تكون ،فتصبح خطورة على األم ،فعندها يجب اإلجهاض.  

2 - وهو ينتهي إلى خروج الجنين حتماً: المحتم اإلجهاض ،  النَّـزفُ  حيـث يـزداد 
 اإلجهاض وبهذه األعراض يكون، الرحم قد اتسع عنقُ ويكون، مصحوباً باآلالم

علـى   المرأة مساعدةُ جبتو، الحمِل تثبيت من محاولة وال فائدةَ، قد بدأ بالفعل
 .اإلجهاض

3 - اإلجهاض هو غالباً ما يحدثُو: المختفي األم،  رحمِ موت الجنين داخَل في حالة
عرف باختفاءحيث ي أعراض الحمل وعدم كب حم، ويبدأ بنـزفأو قليـلٍ  ر الر 

ملحوظ ة أخرى ثم يختفي ويعودمر ،وبالكشف يتَّضح اإلجهاض قد حـدثَ  أن  

                                                             

: حقَّقـه ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، التِّبيان في أقسام القرآن )1(
 ).358(ص ت، .ط، د.د، دار المعرفة، بيروت، لبنان، محمد حامد الفقي

)2( راسـات  ، عائشة أحمد سالم حسن، األحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمية للدسة الجامعيالمؤس
اإلجهاض مضـاعفاته الطِّبيـة وأحكامـه    ، )341(ص  ،م2008/هـ1429، 1ط، والنَّشر والتَّوزيع

، 1ط، رام اهللا، للنَّشر والتَّوزيعدار الشُّروق ، محمد إبراهيم أبو جريبان، مهنا علي خطاب، الشَّرعية
 ).436(ص ، محمد علي البار، خلق اإلنسان بين الطِّب والقرآن، )66(ص ، م2007
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فعالً عند النَّزف ِلاألو. 

4 - وهو : الكامُل اإلجهاضيطرد أن حمةً الرواحـدةً  محتوياته مر ،  بحيـث يكـون 
ه ويرجع إلـى  يتم إغالقُ إلى أن، اًتدريجي يضيقُ الرحمِ عنقُ ، ثم يبدُأأقلَّ النَّزفُ

 .حالته المعتادة

5 - اإلجهاض روهو الذي يحدثُ: المتكر كّل بعد حلم ،كثيرةٌ وله أسباب ، كوجـود 
وحمرة، م في الرأو مرض مزمن، أو عيوب وراثي. من اإلجهاض،  وهذا النَّوع

فيه ال خيار ،بدون تدخُّل المرأة أو غيرها فهو يتم.  

  اإلجهاض االختياري أو االجتماعي أو الجنائي _ثانياً

أو  اجتماعيـة  لغايـات  عـادلٍ  ل بدون استطبابٍممحصول الح وهو إفراغُ
ةاقتصادي .ال وتكونوافعغبةَ، لهذا النَّوع من اإلجهاض دأو ، اإلنجـاب  في عدمِ الر

أو التَّخلُّص ، أو التَّستُّر على فاحشة، أو الفقر، ها ورشاقتهامحافظة المرأة على جماِل
والجهد لتربية  فال تجد الوقتَ، أو انخراط المرأة في العمل، من اإلناث دون الذُّكور

  .األبناء

 والمسـهالتُ  ،المخاض محرضاتُ: جهاض االجتماعيومن أهم وسائل اإل
المشـيمة   يكوتفك، ةحم لتمزيق األغشية الجنينيأدوات للر وإدخاُل، واألدويةُ ديدةُالشَّ

حتى يقذفها الرحم قَلْكموف وأقالمِ وأسياخِ ،عرالشَّ طالكتابة الص ،خطـرةٌ  وهذه مواد 
 كالمـاء ، حمفي جـوف الـر   ن سوائَلقْوح، حمروتوسيع عنق ال، على حياة المرأة

والص والماء الملحي كريابونالس ،فيتهي ج الـروتُسـتثار تقلُّصـاته  ، حم ، وتنفـك 
 والرياضة العنيفة وركـوب ، كالضرب، والعنف، لمالح وينقذف محصوُل، المشيمةُ

  .)1(وحمل األثقال، الخيل

  
                                                             

)1( ة والقانون الوضعيد بن يحيـى بـن حسـن    ، اإلجهاض أحكامه وحدوده في الشَّريعة اإلسالميمحم
ياض، العبيكان، النجيميالمعاصـر فـي    ا، )28(ص ، م2011/هـ1432، 1ط، الر الجتهاد الفقهـي

ناعياإلجهاض والتَّلقيح الص ،سناء عثمان الدبسي ،م2010، 1ط، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي ،
 ).158(ص ، القرة داغي، مسائل شرعية في قضايا المرأة، )116(ص 
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  أو المحتم  ، العالجيأو ، اإلجهاض االضطراري _ثالثاً

إجهاض عالجي :إجهاض منه لخطورة دال ب الحم  ةل علـى صـح 1(األم( .
 لحالـة  أي أنَّـه عـالج  ، ل إنقاذاً لحياة األم الوالدةمحر اليس عن إيقاف وهو عبارةٌ

إليـه  ويلجُأ ؛ هاأو سالمتَ، هاحياتَ يهدد الحمُل بحيث أصبح، مرضية أصابت الحامل
؛األطباء للمحافظة على حياة األم في حاالت نادرة يصعب الحمـل  معها استمرار ،
بواسطة طبيبٍ. القلب أو الكلى أمراضِ كحاالت ويتم مختص ،بعذرٍ وهو إجهاض ،
ويجوز رورة ه أخذاً بحكمِإجهاض2(الض(.  

  )3(شروط الضرورة في اإلجهاض

1 - وجود حالة ةتتطلَّ مرضيب رورةبالض الجنين إجهاض ،للمحافظة   علـى حيـاة 
أو كان في ، عالجه إلجهاض الجنين طبي يوجب كما لو تعرضت لعارضٍ، أمه

انتظار والدة الجنين خطر ديهد األم ،قحم كتمزأو اشتداد مـرض تعـاني   ، الر
 .استمرار الحمل في حالة ها للخطرِحياتَ ا يعرضمأو نحو ذلك م، منه

2 - واعتبار اإلجهاض الحلَّ، عالج األم تعذُّر إلنقاذها من الخطر الوحيد. 

ـ  ثبوتُ - 3 ن عالخطر بشهادة طبيبيدن من ليصـيتخص ، ـ  طبيـبٍ  أو شـهادة عٍلد 
صٍمتخص فيه إال هو في مكان ال يوجد. 

                                                             

، محمود نجيب حسـني،  تشرح قانون العقوبا، )1/413(، أحمد عمر، معجم اللُّغة العربية المعاصرة )1(
 ).509(م، ص 1992ط، .دار النَّهضة، د

)2( ناعيالمعاصر في اإلجهاض والتَّلقيح الص االجتهاد الفقهي ،  ص ، سـناء الدبسـي)األحكـام  ، )117
ة الموسوعة، )343(عائشة سالم، ص ، المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالميـة  الطِّبيأحمـد ، الفقهي 

، 1ط، باقـة الغربيـة  ، خالـد محمـود قرقـور   ، اإلجهـاض أحكامـه وآثـاره   ، )44(ص ، كنعان
القسم الخاص في القانون الوضعي والشَّريعة ، شرح قانون العقوبات، )46(ص ، م2005/هـ1426

ألردن، الدار العلمية الدولية للنَّشر والتَّوزيع ودار الثَّقافة، عمان، ا، أحمد المشهدانيمحمد ، اإلسالمية
 ).102(ص م، 2001، 1ط

عمـر  ، ضايا طبية معاصرةدراسات فقهية في ق، )57(ص ، خالد قرقور، اإلجهاض أحكامه وآثاره )3(
 ).344(ص م، 2001/هـ1421، 1دار النَّفائس للنَّشر والتَّوزيع، األردن، ط ،وآخرون، األشقر
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 اإلسقاطُ وزفيج للخطر، لحياتها وتعريض لألم إتالفٌ إبقائه في كان فإذا
  :لوجهين وذلك األظهر، في

 مـن  أولى األصِل إبقاء أن شك وال عنها، فرع واالبن ،األصُل هي األم أن_ األول
 .الفرع إبقاء

 غيـر  مظنونـةٌ  حيـاةٌ  هفحياتُ الجنين هذا وأما متحقِّقة، حياةٌ هاحياتُ األم أن_ الثَّاني
 المولـود  وأما ،*رةٌغُ ديته فالجنين المولود، ودية الجنين يةَد نبي والشَّارع متحقِّقة،

1(غيره ديةُ فديته(. 

  )2(الطُّرق المستعملة في اإلجهاض: المطلب الثَّالث

 المـرأة  مـن فعـلِ   وهي إما أن تكون، قديماً وحديثاً كثيرةٌ اإلجهاضِ وسائُل
وتكون  بقصد وقد تقع، قصد بالخطأ دون وقد تقع. أو من فعل غيرها، هانفس الحامِل
  :ومن وسائل اإلجهاض، عمداً

1 - ربتَالض كأن ،أو تضـرب ظهرهـا   ، ها بيدها ضرباً شـديداً بطنَ رب المرأةُض
أو ، الجنين فتقتله فيمـوت  إسقاطَ تريد، مرتفعٍ أو تقفز من مكانٍ، آلةببعصا أو 

                                                             

 .سأتحدث عنها الحقاً، تعريفها ومقدارها *
شـرح أخصـر   ، )25/7(، ت.د، ط.د، ، حمد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الحمـد المستقنعشرح زاد  )1(

 ).70/12(، ابن جبرين، المختصرات

، حاشية العدوي على شرح كفايـة الطَّالـب الربـاني   ، )6/587(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )2(
2/312(، العدوي(، على الشَّرح الكبير سوقيحاشية الد ،سوقيالد ،)العزيز شرح الوجيز ، )4/268

 بـن  زكريا، الوردية البهجة شرح في البهية الغرر، )10/504(، الرافعي، المعروف بالشَّرح الكبير
 ،)5/23(، ت.د، ط.د، الميمنيـة  المطبعـة ، يحيى أبو الدين زين السنيكي، زكريا بن أحمد بن محمد

، البهـوتي ، كشَّاف القناع عن متن اإلقنـاع ، )2/513(، الشِّربيني، أبي شجاع اإلقناع في حلِّ َألفاظ
 واإلجهاض النَّسل تحديد، )6/101(، الرحيباني، في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النُّهى، )6/23(

، 1ط، األردن، عمـان ، جهينـة للنَّشـر والتَّوزيـع    ،فـارس  أبـو  القـادر  عبـد  محمد، اإلسالم في
عائشـة سـالم، ص   ، األحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسـالمي ، )103(ص ، م2003/ـه1424

)345( ،ناعيالمعاصر في اإلجهاض والتَّلقيح الص االجتهاد الفقهي ،  ص ، سـناء الدبسـي)116( ،
 ).58(ص ، خالد قرقور، اإلجهاض أحكامه وآثاره
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أبـي هريـرة    عـن . غيرهها أو زوجِها كأو قد يضربها غير، حمالً ثقيالً تحمُل
فقتلتهـا   جـرِ امرأتان من هذَيٍل، فَرمتْ إحداهما األخرى بح اقتتلتْ: "قال )>(

ح(وا إلى رسول اهللا وما في بطنها، فاختصم(ج ةٌ، فقضى أننينها غُر : َأو دبع
 .)1("وِليدةٌ، وقضى بِدية المرأة على عاقلتها

 امـرأةً  أو وليـه  من اإلمام أو غيره، فقد يستدعي السـلطان  ديدوالتَّه التَّخويفُ - 2
 . يؤدي إلى إسقاط جنينها، حامالً ويخاطبها بشدة، فيرهبها ويفزعها فزعاً شديداً

3 - أي كشَريحٍ شم ،م رائحة مسمك أو جبن مقليك أو س. 

4 - شرب سقط الحمَلما ي أو نحوه من دواء ،معينـاً يقتـلُ   الحامُل فقد تشرب دواء 
الجنين ذلك وهي تقصد. 

5 - امتناع والشَّرابِ الطَّعامِ عن تناوِل المرأة ،أو يحبسها غيرعنها الطَّعام  ها ويمنع
 .ويؤدي إلى قتله فيضعف الجنين، والشَّراب لمدة طويلة

6 - ةشقُّ البطن بعملي ةوإجهاض الجنين جراحي ،وهذه من الطرق ةالطِّبي  الحديثـة ،
في الرحم،  سائٍل نقْأو ح، الجنين بالشَّفط الرحم واستخراج قنُع توسيع، ومثلها

  .ما بداخله يهيجه فيجعله يقذفُ

  وبعده فيهالروح  خإجهاض الجنين قبل نف كمح: ابعالر المطلب

  أطوارهالجنين وبيان  تعريف: أوالً

  :لغةً ُالجنين -

من اإلجنان وهـو   ورتُسأي م، وننُجم، )ولعفْم( بمعنى )يلعفَ(وزن  على
هألنَّ، ترالس نَّهأج بطن أي، هأم :هرتَس ،2(أمه له ما دام في بطنِ وصفٌ: والجنين( .  

                                                             

 .واللَّفظ للبخاري )2/1309(، صحيح مسلم، )9/11(، صحيح البخاريمتفق عليه،  )1(

 ).1/111(، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )2(
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  :اصطالحاً ُالجنين -

اسم في بطنِ الولد ة،أجنَّ األم ما دام فيه، والجمع ثـم   ولـداً  ىفإذا ولد يسم
  .)2(P���§�¦�¥�¤�£�¢O: )�(اهللا  قال. )1(ر ذلكإلى غي ،رضيعاً

  :الجنين أطوار

ال نبيقرآن الكريم ةُالنَّ نَّةُوالسمن كونه نطفةً، خلق اإلنسان مراحَل بوي ، ثـم 
ـ  ثـم ، سـوية التَّ ثم، لحماً ثم، اًعظام ثم، قةوغير مخلَّ، قةًمخلَّ مضغةً ثم، علقةً  خنف
3(وحالر(.  

ــال -1 P��h�g�f�e�d�c�b�a�̀: )�( هللا ق �_�~�}�|
�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i

|�{�z���}���~�������¡���¢���£�����¤�������¥�¦���§���
¨���©�����ª����«����¬���®����̄����°����±�������²��������¶����µ����́ �����³����̧

Á������À������¿������¾������½�����¼������»����º��¹����Â�����Ã������Ä
�Å���ÆO)4(. 

نكوينالتَّ مراحَل هذه اآليةُ تُبي وحتى يخرج مـن  ، منذ أن كان تراباً، البشري
رطفالً هحم أم ،هحتى يبلغ أشد.  

P���|�{�z�y�x�w�v�u�t): �( اُهللا قال -2

                                                             

، الرحيباني، في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النُّهى، )13/218(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )1(
)6/101.( 

 ).32(، آية سورة النَّجم )2(

 ).64(ص ، لد قرقورخا، اإلجهاض أحكامه وآثاره )3(

 ).5(، آية سورة الحج )4(
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ª�©�̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�O)1(. 

ـ  وهـو  )ح(اهللا  حـدثنا رسـولُ   ،)>(اهللا بـن مسـعود    عبد عن -3 ادقالص 
ـ  أربعين يوماً هفي بطن أم جمعأحدكم ي قَلْخَ نَأ: "المصدوق  مأو أربعين ليلة، ثُ

مثله، ثُ علقةً يكونم مثله، ثُ مضغةً يكونم إليهبعث ي مات،فيؤذن بأربع كل الملك 
ـ أ فإن وح،فيه الر رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخُ: فيكتب دكمح 

، ، فيسبق عليه الكتابوبينه إال ذراع هاحتى ال يكون بين ةالجنَّ بعمل أهِل مليعل
حتى ما  ار،م ليعمل بعمل أهل النَّكُأحد وإن ار،النَّ خلفيد ارالنَّ فيعمل بعمل أهِل

ـ     ،اب، فيسبق عليه الكتذراع البينها وبينه إ يكون  ةفيعمـل عمـل أهـل الجنَّ
 .)2("فيدخلها

 بطـنِ  في شَقي من الشَّقي": قال )ح(عن النَّبي  )>(بن مسعود  اهللا عبد عن -4
،هُأم عيدوالس نظَ معو الً فَأتى ،"بغيرهجر نابِ محوِل َأصسقَـالُ ) ح( اِهللا ري 

فَةُ: لَهذَيح نب يدَأس ،فَارِيالْغ ثَهدفَح بِذَِلك نِل منِ قَواب ودعسـفَ : فَقَـالَ  ،مكَيو 
 رسـولَ  سمعتُ فَِإنِّي ذَِلك؟ من َأتَعجب: الرجُل لَه فَقَاَل عمٍل؟ بِغَيرِ رجٌل يشْقَى

 ملَكـاً،  ِإلَيهـا  اُهللا بعـثَ  لَيلَـةً،  وَأربعون ثنْتَانِ بِالنُّطْفَة مر ِإذَا: "يقُوُل) ح( اِهللا
 رب يـا : قَـالَ  ثُم وعظَامها، ولَحمها وجِلْدها وبصرها سمعها قَوخَلَ فَصورها

َأذَكَر ي ُأنْثَى؟ َأمقْضفَي كبا رم ،شَاء كْتُبيو ،لَكالْم قُـولُ  ثُمـا : يي بر  ،لُـهَأج 
 مـا  ربـك  فَيقْضـي  رِزقُه، رب يا: وُليقُ ثُم الْملَك، ويكْتُب شَاء، ما ربك فَيقُوُل
،شَاء كْتُبيو ،لَكالْم ثُم جخْري لَكالْم يفَةحي بِالصف ،هدفَال ي زِيدلَى يـا  عم  ـرُأم 
  .)3("ينْقُص وال

نوبي ابن مالقي هبقول )في أقسام القرآن التِّبيان(اإلنسان في كتابه  قلْخَ أطوار :
استعدت  حم،حرارة الر تهافاستحكم نضجها وعقد ،أربعون يوماً طفةللنُّ تكامَل ولما"

العلقـة ويقبـل الصـورة     هالجامد الذي يشـب  ملحالة هي أكمل من األولى وهي الد

                                                             

 ).14(، آية سورة المؤمنون )1(

 .واللَّفظ للبخاري )4/2036(، صحيح مسلم، )9/135(، صحيح البخاريمتفق عليه،  )2(

 ).4/2037(، صحيح مسلم )3(
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لحاقاً هي أكمـل   تاستعد ون،لها أربع فإذا تم. وتماسك أجزائها ادهاويحفظها بانعق
 صيرورتها لحماً أصلب من العلقة وأقـوى وأحفـظ للمـخِّ    يلها وهمن الحالتين قب

  .)1("بعضها بعضاً تمسك أجزاءها وتشد لرباطاتوا ،هو كسوتها حمالمودع فيها واللَّ

نيناً عتبره جافمنهم من ، في بطن أمه على أنَّه الولد الجنين الفقهاء فعر كما
 مـذ  نيناًعتبره جاومنهم من ، )4(والحنابلة )3(شَّافعيةوال )2(كالحنفية، خلقه بعد استبيانٍ

كونه نطفة كالمالكيوح  هو نفخُ رهذه األطوا فآخر، )5(ةالجنين فيالر.  

  :على رأيين ،الجنين في الروح متى تنفخُ، الفقهاء واختلفَ

وهو _لاألو ا اذهبو يثُح ،العلماء جمهور رأي إلى أنوحفي الجنين بعـد   تُنفخُ لر
 إنَّمـا الـروح   نفخَ ألن، ذلك قبَل الخلق وال ينافي ذلك ظهور، مائة وعشرين يوماً

 ،)>(بـن مسـعود    اِهللا عبد عن الشَّريف بالحديثواستدلوا  ،)6(خلُّقبعد التَّ نيكو
ح(رسول اهللا  ثناحد( المصدوق ادقوهو الص" :قَلْخَ أن هأحدكم يجمع في بطن أم 

يبعث إليه  مثُ مثله،يكون مضغة  مثُ ،يكون علقة مثله مأو أربعين ليلة، ثُ أربعين يوماً
يـنفخ   مثُ يد،أم سع شقيرزقه، وأجله، وعمله، و: بفيكت كلمات،الملك فيؤذن بأربع 

وح،فيه الر ذراع،  حتى ال يكون بينها وبينـه إال  ةأهل الجنَّ ملبع يعملأحدكم ل فإن
ليعمـل بعمـل    أحدكم وإن ار،فيدخل النَّ ارفيعمل بعمل أهل النَّ اب،عليه الكتفيسبق 
ـ  مـل فيع ،بينها وبينه إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب كونحتى ما ي ار،أهل النَّ  لبعم

  .)7("فيدخلها ةأهل الجنَّ

                                                             

 ).362(ص ، ابن قيم الجوزية، التِّبيان في أقسام القرآن )1(

 .)13/218(، الغيتابي، ايةالبناية شرح الهد )2(

 .)10/510(، الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير )3(

 .)6/101(، الرحيباني، في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النُّهى )4(

 ).4/268(، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير )5(

البحر الرائق شـرح  ، )7/162(، ابن عابدين، تار على الدر المختارقرة عين األخيار لتكملة رد المح )6(
قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوري4/147(، ابن نجيم، كنز الد( ، الـذَّخيرة ، القرافـي ،)2/470( ،

، المـرداوي ، اإلنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـالف   ، )12/385(، الماوردي، الحاوي الكبير
 ).69(ص ، خالد قرقور، اض أحكامه وآثارهاإلجه، )10/69(

 ).178(ص  سبق تخريجه، )7(
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، مثلها علقـة  مثُ، يلةأربعين ل نطفةً يكون الجنين على أن داللةٌ الحديث ففي
بعـد المائـة    الـنفخُ فيكون ، أي أربعين أخرى، مثلها مضغة مثُ، ي أربعين أخرىأ

  .والعشرين يوماً

ومحمـد علـي    ،)1(رجب الحنبلي ، منهم ابنمن العلماء وقال به مجموعةٌ _انيالثَّ
بعـد   تُـنفخ  الـروح  هذا الرأي بـأن  أهُل يرى، )3(، وشرف محمود القضاة)2(رالبا

 :لشَّريفةا باألحاديث واستدلوا ،)4(حمِفي الر الجنينِ لوقمن ع ىاألول بعيناألر

بعد ما  النُّطْفَةعلَى  الْملَك يدخُُل: "قال )ح(النَّبي  عن )>(بنِ َأسيد  حذَيفَةَ عن -1
بمِ بَِأرحي الرف رتَقتَس،ينقُـولُ  علَةً، فَيلَي ينعبَأرو ةسخَم َأو :   َأو يَأشَـق بـا ري

؟سيدقُوُل عانِ، فَيكْتَبَأ: فَيُأنْ ي َأو َأذَكَر بثَى؟ر يانِ، وكْتَبفَي كْتَـب    هَأثَـرو لُـهمع
ولُهَأج رِزو،فُ، فَال قُهحى الصتُطْو ال ثُما ويهف ادزي نْقَص5("ي(.  

 ينِبُِأذُنَي هـاتَ  )ح(رسوَل اِهللا  تُسمع: قَاَل )>( الْغفَارِي َأسيدبنِ  حذَيفَةَ عن -2
قَاَل زهير ". علَيها الْملَك رَأربعين لَيلَةً، ثُم يتَصو مِالرح يالنُّطْفَةَ تَقَع ف ِإن: "يقُوُل

)<( :تُهبسي"قَاَل  حا الَّذخْلُقُهقُوُل ،يَأ: فَي با ريُأ ذَكَر نْثَى،َأو فَيلُهعاًاُهللا ذَكَر ج 
 قُوُل ُأنْثَى،َأوي ثُم :با روِ يَأسَأ يو رغَي فَي ،وِيسلُهعج وِياًاُهللا س   ،ـوِيس رغَي َأو

 .)6("اًَأو سعيد اًلُه اُهللا شَقيما َأجلُه ما خُلُقُه، ثُم يجع ما رِزقُه بيا ر: ثُم يقُوُل

الشَّقي من شَقي في بطْـنِ  ": قال )ح(، عن النَّبي )>(اِهللا بن مسعود  عبد عن -3
هُأم، رِهظَ بِغَيعو نم يدعالسو" .جَأ الًفََأتَى ر نابِمحوِل صسقَـاُل   )ح(اِهللا  ري

                                                             

عبد الرحمن بن شهاب الـدين، أبـو   ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم )1(
، 1ماهر ياسـين الفحـل، دار ابـن كثيـر، دمشـق، بيـروت، ط      : الفرج، الشَّهير بابن رجب، حقَّقه

 ).145(م، ص 2008/هـ1429

 ).440(ص ، محمد علي البار، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن )2(

  ،13مجلـد  ، مجلَّة دراسات الجامعـة األردنيـة  شرف محمود القضاة، ، متى تنفخ الروح في الجنين )3(
 ).25(ص م، 1990/هـ1410، 1، دار الفرقان، عمان، األردن، ط1869، 12عدد 

 ).342(وآخرون، ص ، عمر سليمان األشقر، طبية معاصرة قضايادراسات فقهية في  )4(

 ).4/2037(، صحيح مسلم )5(

 .المصدر نفسه )6(
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لَه :نفَةُ بذَيفَقَا ح ودعسنِ مِل ابقَو نم بِذَِلك ثَهدفَح ،فَارِيالْغ يدَلَأس :كَيشْقَى  فَوي
ٌلررِ جٍل بِغَيمُل ؟عجالر َأ: فَقَاَل لَهبجـوَل اِهللا     تَعستُ رعـم؟ فَـِإنِّي سذَِلك نم
فَصـورها   اً،ربعون لَيلَةً، بعثَ اُهللا ِإلَيها ملَكثنْتَانِ وَأ النُّطْفَةبِ رم ِإذَا: "يقُوُل )ح(

لَحا وهجِلْدا وهرصبا وهعمخَلَقَ ساوهقَاَل م ا، ثُمهظَامعَأذَ: و با ريُأنْثَى؟  كَر َأم
َأجلُه، فَيقُوُل ربك ما شَاء،  يا رب: ربك ما شَاء، ويكْتُب الْملَك، ثُم يقُوُل يقْضيفَ

 ثُم ،لَكالْم كْتُبيقُوُلوي :اي رِز بر،قُه   ثُـم ،لَكالْم كْتُبيو ،ا شَاءم كبي رقْضفَي
 لَكالْم جخْرييفَةحفَال بِالص ،هدي يا ُأ فلَى مع زِيديرال منْقُ وي1("ص(.  

 الفمع االخـت  ،في األربعين يكونالروح  فخَن على أن تدلَّ، حاديثُاأل هذه
أو اثنتـين وأربعـين أو خمـس     بعـين األر بعد الروح فيهنفخ ها تُفبعض، يامفي األ

  .وأربعين خمسٍ عن ريتأخَّ وال، األربعين قبَل فخُالنَّ ال يتم ولكن، وأربعين

ـ ، العلماء جمهور به استدلَّ ذيال السابق بالحديث على ذلك عترضي وقد  هأنَّ
نفخُي أربعة أشهر يأ، وعشرين يوماً في الجنين بعد مائة.  

ـ  الوارد رتيبالتَّ أنعن ذلك ب فيجاب  مرحلـة  أي لكـلّ ، اًليس ترتيباً زمني
، أخـرى  أو بعبارة، جمعي هو ترتيب ماوإنَّ، والعلقة والمضغة طفةالنُّ، أربعين يوماً

  .طفةمثل النُّ والمضغةُ، طفةمثل النُّ ةُالعلق

وألن حرتيبعلى التَّ رتيبالتَّ َلم يتعار منيالزإليه ال لمع ما توص ضطِّب 
ـ  ىال تتعد طفةمرحلة النُّ أن، اًطبي فقد ثبتَ، ةفي علم األجنَّ وفـي اليـوم   ، بوعاًأس

يباًأسبوعين تقر وتستغرقُ، العلقة تبدأ مرحلةُ ابعالس ،األسـبوع   أي تنتهي في نهاية
الخامس تبـدأ   عوفي األسبو، المضغة تبدأ مرحلةُ ابعبداية األسبوع الر فيو، الثالثَّ

 ،ق اآلخرلْالخَ مرحلةُ تيتأ مثُ، حماللَّ مرحلةُ ادسالس ألسبوعثم في ا، امالعظ مرحلةُ
ـ  ايةوبد، ابعفي نهاية األسبوع الس، وحالر نفخِ وهي مرحلةُ  وبعـد ، امناألسبوع الثَّ

  الثَّـاني  سبوعوفي األ، شوهأو التَّ واءالس الجنين من حيثُ مصير ديتحد، لروحنفخ ا
  

                                                             

 ).178(، ص سبق تخريجه )1(
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  .)1(راديةحركات إ الجنين كيتحر عشر

ـ  مـا وإنَّ الـروح،  ليس فيها نفـخُ  األحاديثَ أن ،جابي وقد المقـادير   بكتْ
 بعـد ونفخ الـروح  ، األربعين األولى بعد مقاديرأن كتب ال، فيجمع بينهما، خليقوالتَّ

  .الثةاألربعين الثَّ

جابأنَّه ،على ذلك وي يوجد تالزم    وحبـين نفـخ الـر ، المقـادير   وكتابـة
 ألن، لفـين ختوال يأتي في زمنـين م ، دةيأتي لجميع ذلك مرةً واح لَكفالم، خليقوالتَّ

2(كعلى ذل يدلُّ حاديثاأل مجموع(.  

  : فقال، بين الحديثين )6( يةتيم ابن جمع وقد

 انيةوالثَّ، بعد األربعين ذكر أو أنثى يكتب ةًفمر، تينمر لكتابةفي ا ال محذور هنَّإ - 1
  .سعيدأو  وشقي ه ورزقهأجلُ كتبي رينبعد المائة والعش

2 - ضبط حقّهذا الحديث لم تُ ألفاظَ إن اته فـي ألفاظـه؛   ولهذا اختلفت رو بط،الض
 لحـديث ا أصـلُ  يكون قدو ،روايته عن) 6( البخاري أعرض -أيضاً-ولهذا 

بها مـا   أن يعارض حينئذ يصلح الف ،ألفاظه اضطراب في بعضِ يقعو صحيحاً
 قهقـد صـد   بل، هألفاظُ فتختل لمالذي ، عليه تفقالم حيحِفي الحديث الص ثبتَ
هغير 3(حيحمن الحديث الص(. 

  

  

                                                             

 ).343(ص ، وآخرون، عمر األشقر، قضايا طبية معاصرةدراسات فقهية في  )1(

، ضايا طبية معاصرةفقهية في قدراسات ، )154(ص ، القرة داغي، مسائل شرعية في قضايا المرأة )2(
 ).69(ص ، خالد قرقور، اإلجهاض أحكامه وآثاره، )343(ص  ،وآخرون، عمر األشقر

عبد الرحمن بن محمد بن : حقَّقه أبو العباس، ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى )3(
ـ 1426، 3ط، دار الوفـاء ، م1995/هـ1416ة، المدينة النَّبوي، مجمع الملك فهد، قاسم ، م2005/هـ

)4/241.( 
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  :اجحالرالرأي  •

وعشـرين   مائـة  بعد يكون فخَالنَّ أن، العلماء إليه جمهور ذهبإلى ما  أميُل
ـ  طفـة النُّ الجنين بمرحلة مرور وأن، تهمأدلَّ ةلقو، يوماً  خـاللَ  والمضـغة  ةوالعلق

عبـد اهللا   ثَحدي وأن، األربعين بعدالروح  خَنف رورةال يعني بالض، األولى ناألربعي
وعشرين يوماً  الجنين بعد مائة في الروحِ على نفخِ صراحةً يدلُّ )>(بن مسعود ا

من الحِلم.  

  وبعدهفيه  وحالر نفخكم إجهاض الجنين قبل ح: ثانياً

الجنـين   يستوي إسـقاطُ  فهْل ،وحالر نفخِ في وقت الفقهاء سابقاً أقواَل ذكرتُ
  وح؟الر نفخِ ع إسقاطه بعدم، فيه الروحِ نفخِ قبَل

سأبيأقواَل ن الفقهاء وح  هاضاإلج كمِفي حقبل نفخ الرهاوبعد.  

• وح  قبلالجنين  جهاضإ كمحفيهنفخ الر 

  :نعلى رأيي، وحالر نفخِ َلالجنين قب في جواز إجهاضِ الفقهاء اختلفَ

ة _الًأو1(الحنفي( ةوالشَّ، في قوٍلافعي)في قوٍل )3(والحنابلة، في قوٍل )2 :إسـقاطُ  يجوز 
  .همأقواِل بعض وسأذكر، فيهالروح  نفخِ الجنين قبَل

  .)4("عليها ه فال شيءقلْخَ نم ءين شَبِتَسلم ي نِإ": الحنفية

ةالشَّافعي :"في إجهاضِ ال شيء المالتَّ قبَل قةلَضغة والع5("األصح على خطيط(.   

                                                             

 ).6/591(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )1(

 .)6/382(، الغزالي، الوسيط في المذهب )2(

 .)8/406(، ابن قدامة، المغني )3(

 ).6/591(، الدر المختار وحاشية ابن عابدين )4(

، الغزالي، الوسيط في المـذهب ، )10/510(، الرافعي، بالشَّرح الكبير العزيز شرح الوجيز المعروف )5(
)6/382(. 
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 القوابل فشهد ثقات من ،ضغةًأو ألقت م ،آدمي صورةُو ألقت ما ليس فيه أ": الحنابلة
  .)1("فيه فال شيء، آدمياً رلو بقي تصو مبدأ خلق آدمي هأنَّ

 مسـعود  سنده عـن ابـنِ  في م رواه أحمد يالذ الحديثُ ،هذا الرأي ودليُل
)<( أن النَّبي )قال )ح :"طفةَالنُّ إن تكون ـ   ربعينأ حمفي الر 2("ريومـاً ال تتغي(، 

ـ  فال حرمـةَ  ليهوع خلِّق،التَّ رفي طو ليست بعد هافإنَّ ركانت ال تتغي فإذا: قالوا  ا،له
ابن مسعود المتفق  حديثَ عارضي هوو ،ه ضعيفٌإسناد الحديثَ لكن. هاُؤفيجوز إلقا

  .)3(قتتخلَّ هاعليه المتقدم وفيه أنَّ

ـ ، )5(وهو المعتمد افعيةالشَّ من *ليوالغزا، المعتمدفي  )4(يةُالحنف _ثانياً والمالكي6(ة( ،
  .إال لعذر فخِالنَّ قبَل الجنين إسقاطُ ال يجوز: )7(والحنابلة في قول

وقاس ةُالحنفي على وح،اإلجهاض قبل نفخ الر أن حرِالمم  إذا كسـر  بـيض 
الحرأصُل هألنَّ، م يضمن ف، يدالصلمزاءبالج مؤاخذاً ا كان ،  هنـا إذا  فيلحقهـا إثـم  
  

                                                             

كشَّـاف  ، )4/210(، الحجـاوي ، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، )8/406(، ابن قدامة، المغني )1(
، حيبـاني الر، في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النُّهى، )6/24(، البهوتي، القناع عن متن اإلقناع

 ).70/12(، ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، )6/102(

 .في سنده ضعف وانقطاع: حكمه، )3/482(، مسند أحمد )2(

 ).25/8(، ، الحمدشرح زاد المستقنع )3(

 ).7/162(، ابن عابدين، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار )4(

* د ب، الغزالياإلمام الجليلأبو حامد محم د بن أحمد الطُّوسيد بن محمـة  ، ن محمحج ،أبو حامد الغزالي
الزم إمام ، طكاء المفرِبالذَّ فَرِع ،رحل إلى نيسابور ه ببلده ثمتفقَّ، ولد سنة أربعمائة وخمسين، اإلسالم

، واألربعـين ، يـاء منها اإلح ،وله تصانيف كثيرة، ومهر في الكالم والجدل، فبرع في الفقه، الحرمين
. في مدينـة طـوس  ، توفي يوم االثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة، والمستصفى
 .)14/267(، الذَّهبي، سير أعالم النبالء، )201-6/191( ،بكيالس ،ة الكبرىافعيطبقات الشَّ

 ت،.ط، د.د ،بيـروت ، دار المعرفة، امدأبو ح، الطُّوسي، محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين )5(
)2/51.( 

 ).4/630( ،مالك بن أنس، المدونة )6(

 .)8/406(، ابن قدامة، المغني )7(
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  .)1(القتِل إثم أثمت الولكن  عدٍل فيه حكومةُ وتجب، ذربال ع طتْأسق

ـ إذا أ": مالك قال: نةفي المدو كما جاء، هإسقاطُ يجوز ال: ةالمالكي وعند  هلقتْ
النَّبـي   قوِلواستدلوا ب. )2("الغُرة ففيه ،أو دماً أو علقةً كان مضغةً نوإ ٌلمح هفعلم أنَّ

 ،"...أربعين يوماً نطفة هأم أحدكم في بطنِ خلقُ جمعي": الصحيحفي الحديث  )ح(
 يـئ في حال ته هأنَّ نأي في حال جمع الخلق، فيتبي طفة،النُّ الفي ح هأنَّ نيتبي ذيوالَّ

  .)3(يةٌعليه جنا عديوالتَّ محرمه ُؤفإلقا يد،للخلق الجد

وإذا قبض حمالر المني ضلم يجز التَّعر من ذلك إذا تخلَّقَ له، وأشدوأشد ، 
  .)4(سٍفْنَ من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنَّه قتُل

 ُلوأو ،وله أيضاً مراتب حاصٍل على موجود ةٌجناي اإلجهاض: "الغزالي قاَل
مراتب الوجود في طفةُالنُّ أن تقع وتختلطَ حمِالر وتست رأةالم بماءلقَ عدوِلب الح يـاة، 

وإن نفـخ فيـه    ،أفحشَ ةُكانت الجناي ،فإن صارت مضغةً وعلقةً. ذلك جنايةٌ وإفساد
 بعـد  في الجنايـة  فاحشالتَّ هىنتوم شاًتفاح ازدادت الجنايةُ ،الخلقةُ واستوتالروح 

  .)5("اًحي االنفصاِل

  :اجحالرالرأي  •

مـا هـو    علـى  اعتداء هألن، فخالنَّ إسقاط الجنين قبَل إلى عدم جوازِ ميُلَأ
أو  وإسـقاطه بـال عـذر    ،عليـه  تَّعديال فال يجوز، نفساً يكون ألنومهيأ ، موجود

  .ضرورة

                                                             

: هـي  حكومة العدل، )7/162(، ابن عابدين، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار )1(
، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبيـر ، جزء من الدية يعرف قدره بتقدير المجني عليه عبداً

افعي10/350(، الر(. 

 ).4/630( ،مالك بن أنس، المدونة )2(

بـن  امالك ، المدونة، )7/162(، ابن عابدين، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار )3(
 .)4/630( ،أنس

 ).141( ، ابن جزي، صالقوانين الفقهية )4(

 ).2/51(، الغزالي، إحياء علوم الدين )5(
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ومـن  ، الجنـين  على تحـريم إسـقاط   )1(الفقهاء الروح فيه، اتفقَ نفخِ بعدو
بن مسعود  اِهللا عبد لقوِل، وعشرين يوماً مرور مائة فيه بعد خُتنف أن الروح المعلومِ

فـي   أن خلق أحدكم يجمع: "وهو الصادق المصدوق )ح(، حدثنا رسول اهللا )>(
مثله، ثُم  مثله، ثُم يكون مضغةً علقةً أمه أربعين يوماً أو أربعين ليلة، ثُم يكون بطنِ

بعثُي لَكوعمله وشقي أم سـعيد،   رزقه وأجله: ربع كلمات، فيكتب، فيؤذن بأإليه الم
  .)2("ثُم ينفخ فيه الروح

  الجنين ىكم الجناية علح: الخامس المطلب

يعتبر الجنين اًآدمي دون وجه من وجه ،قال السالجني": *رخسيما دام في  ن
هبطن أم يلكونه ف صالحةٌ ةٌليست له ذم حكم جزء من هولكنَّ ،من األم بالحيـاة   فـرد

نفساً بعد ليكون فباعتبار هذا الوجه. ةٌله ذم، له لوجوب الحقّ هالًأ يكون من ع تـق 
أو نسبٍ أو إرث أو وصية، ل،للوجه  وال اعتبارلوجـوب الحـقّ   يكون أصالً األو 
 سان فأتلفه كـان إن ماِل لىع نقلب، ولهذا لو اصالحةٌ ةٌبعدما يولد فله ذم أماعليه، ف
  .)3("الولي عليه ه بعقدامرأت رهويلزمه م، له ضامناً

 هـا رامسـاً لهـا احت  فْونَ إنسـاناً ح أصب، فيهنفخ الروح  بعد الجنين أن وبما
على الجنين  عتداءاال واعتبر الفقهاء. فعليه بإتال عتدىن ام بعاقُي هفإنَّ، هاوكرامتُ
إذا ولد  والدية الكفَّارةو الغُرة، يه لها عقوبات جعَل كما، رعالشَّ عليها يعاقب جنايةً

  .القصاص لبعضوعند ا ،حياً ثم مات
                                                             

بـن  امالك ، المدونة، )7/162(، ابن عابدين، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار )1(
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّـرح  ، )6/382(، الغزالي، الوسيط في المذهب، )4/630( ،أنس

، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبـل ، )8/406(، ابن قدامة، المغني ،)10/510(، الرافعي، الكبير
4/210(، الحجاوي(، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،)6/24.( 

 .)178(، ص سبق تخريجه )2(

محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس األئمة، قاضٍ من كبار األحناف، مجتهد من أهل سـرخس فـي    *
المبسوط في الفقه، وله شرح الجامع الكبير لإلمام محمد، وشرح السير الكبير، : ، أشهر كتبه"خراسان"

وشرح مختصر الطَّحاوي، وسكن فرغانة في آخر حياته حتى توفي بها سنة ثالث وثمانين وأربع مائة، 
 ).283(الطَّبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين التَّميمي، ص 

 ).26/88(، السرخسي، المبسوط، )13/218(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )3(
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  الغُرة •

، جيبِالنَّ عيرِبوال، سركالفَ الماِل خيار هو، اءالغين المعجمة وتشديد الر ضمِب: الغُرةُ
والعبد ،واألمة 1(الفارهة(.  

ـ  ي أوُلمله كما سأو لشَّيءا رةُالدية، وغُ ابفي ب ظهر دارٍمق ُلوَأ هألنَّ: وقيل  هرالشَّ
 النسمة: وقالوا، )2(همنه الوج يظهر شيء َلأو ألن رة؛غُ إلنسانه اوج يموس رة،غُ

ة، قيقمن الرةغُ هاألنَّ غُرةُوغُ ،أي أفضله ،ما يملك ركّل ر شيء 3(هخيار(.  

  .)4(أنثىأو  انك اًعلى اإلنسان ذكر واقع اسم: والغُرةُ

علـى  ، )8(والحنابلـة  )7(والشَّـافعية  )6(ةوالمالكي )5(ةمن الحنفي الفقهاء اتفق
ة جوبِوفي  الغُرهاوأنَّ، على الجنين الجناية لةعلى العاق تجب.  

، بحياتـه  نلم يتيقَّ هألنَّ، في الجنين شيء ال يجب أن ،قياسوال: فيةُالحن وقال
 فـال يجـب   ،قبل ذلك تاًكان مي هأنَّ ويحتمُل فعله،ب هأم بطنفي  ماتَ هأنَّ حتمُلي هألنَّ

الضوبه قال، كبالشَّ مان :فَزجيـب عـن ذلـك   وُأ، ر ،أن  سـالمةُ  هـو  الظَّـاهر  
  
  

  

                                                             

 ).2/444(، الفيومي، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )1(

 ).13/218(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )2(

 ،َألفـاظ أبـي شـجاع    اإلقناع في حـلِّ ، )4/93(، السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب )3(
 ،2/513(الشِّربيني.( 

، علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التَّحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شرح المدونة وحلَِّ مشكالتها )4(
، م2007/هـ1428، 1ط، دار ابن حزم، أبو الحسن، أبو الفضل الدمياطي، أحمد بن علي: اعتنى به

)10/218.( 

 ).10/299(، الكمال ابن الهمام، فتح القدير )5(

 ).4/268(، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبير )6(

 ).7/117(، الشَّافعي األم )7(

اإلقناع في فقه ، )556(ص ، بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، )8/404(، ابن قدامة، المغني )8(
 ).4/210(، الحجاوي، اإلمام أحمد بن حنبل
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  :)3(ـب الغُرة وبِعلى وج العلماء واستدلَّ .)2(باالستحسان الغُرةُ تجبو ،)1(األعضاء

مـن بنـي    امرأة في جنينِ قضى: ")ح( اهللا رسوَل أن ،)>( أبي هريرةَ عن -1
ـ فقَ ،توفيت الغُرةعليها ب ىالتي قض المرأةَ إن مة، ثُمد أو َأبع رة،لحيان بغُ ى ض

 .)4("عصبتها ىعل العقَل وأن ها،ها لبنيها وزوجميراثَ أن )ح( هللا رسوُل

ـ : الجنين في: "قال )ح( النَّبي أن ،)>( لمسيببن ا يدسع عن -2 أو  عبـد  رةُغُ
ـ ن ال َأم عقُلأي: ، فقال الذي قضي عليه"ةمَأ ـ  َلكَ ، وال وال صـاح  ،برِوال شَ

 أو بـد ع رةُفيه غُبل هذا ليقول بقول شاعر،  إن: "، فقالطّلذلك ي لفمث تهل؟اس
  .)5("ةمَأ

ما األخرى فطرحت امرأتين من هذيل، رمت إحداه نَأ: ")>( أبي هريرةَ عن -3
  .)6("ةمأو َأ عبد رةفيها بغُ )ح(اهللا  ى رسوُلها، فقضجنينَ

المرأة، فقال  م في إمالصِهأنَّه استشار: )1(عن المغيرة بن شعبة، عن عمر  -4
من يشهد معـك  ، فقال لتأتيني ب"، عبد أو أمةبالغُرة )ح( ى النَّبيضقَ: "المغيرةُ

 .)7(سلمةم بن دهد له محمشَفَ

  

  

                                                             

أبو جعفر أحمد بن محمد بـن  ، مختصر اختالف العلماء، )13/237(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )1(
سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي ،ة،  ، عبد اهللا نذير أحمد: حقَّقه، الطَّحاويدار البشائر اإلسـالمي

 ).5/174(، ت.ط، د.، دبيروت

 ).10/301( ،الكمال ابن الهمام، فتح القدير )2(

 ).13/219(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )3(

)4( صحيح البخاري ،)9/11.( 

)5(  ،صحيح البخاري)7/135.( 

 ).176(ص ، سبق تخريجه )6(

)7( صحيح البخاري ،)9/11.( 
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  شروط وجوب الغُرة •

1 - ةُ تجبفي الغُر ميتاً نين إذا انفصَلالج بجناية هعلى أم فيه رةمؤثِّ ةالحي،  سـواء 
 أم بالفعـلِ  ين،الجن ي إلى سقوطفضالم خويفوالتَّ كالتَّهديد القولب أكانت الجنايةُ

كأن قيهايسها أو يضرب وسواء انفصَل. أو غيره دواء    أو  فـي حياتهـا بجنايـة
 من أمه صالانف بال الجنينبعض  ولو ظهر ،في حياتها نايةموتها بج بعد انفصَل

 .هوجود قلتحقُّ الغُرةُوجبت فيه  ،ميتاً هرأس كخروج

 .)1(سلماًم بأن يكون، معصوماً يكون أن - 2

• ة مقدارالغُر ،وعلى مبجِتَ ن:  

  :اآلتيعلى النَّحو  تجب نالغُرة وعلى م في مقدارِ الفقهاء اختلفَ  

ة _الًأوةالحنفيمق: )2(، والشَّافعية دارعلى العاقلة وهي اًدينار خمسون الغُر ، وتجـب 
قال ،نةفي س :"وإذا ضـ  ميتاً، جنيناً لقتْفأ ةامرأ رب بطن  وهـي نصـفُ   رةٌففيه غُ
علـى   وهـي  ،ي خمسة من اإلبل وتقدر بثمنها في وقتنا الحاضـر ، أ)3("الدية عشر

  .)4(في ثالث سنين تجب الشَّافعيةُ وقاَل .العاقلة

 واألفضـل  ،حمران، وهي من الأو أمةٌ عبد وهي الغُرة،: )5(والحنابلة المالكية _ثانياً
خمسيناألمة  العبد أو مةإذا كان قي، ودانالس طودان، إال أن يغلوا، فمن أوسمن الس 

                                                             

أبـي  اإلقناع في حـلِّ َألفـاظ   ، )5/280(، الشّربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1(
 ).2/513(، الشِّربيني، شجاع

، الرافعـي ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبيـر ، )13/419(، الماوردي، الحاوي الكبير )2(
)10/511.( 

 ).2/109(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام، )13/219(، الغيتابي، البناية شرح الهداية )3(

 .)13/419(، ديالماور، الحاوي الكبير )4(

المبـدع  ، )6/144(، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )8/377(، ابن قدامة، المغني )5(
 ).6/24(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع، )7/294(، بن مفلحا، في شرح المقنع
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 ،كالديـة  منجمـاً  وال يكون حاالً الغُرةُ وتكون. )1(منه بلتقُأو ستمائة درهم،  اًدينار
 لـى فع فـأكثر ثلث الدية  غإال أن يبل، الجاني في ماِل وتكون، أو ورقاً ويكون ذهباً

  .العاقلة

  .)2(الغُرة رمفي غرم عشر دية األم أو في غ خيرم الجاني: *اللّخمي وقال

  ارةـالكفَّ •

ـ فمنهم ، في اإلجهاض تسببالمعلى  الكفَّارة في وجوبِ الفقهاء اختلفَ من 
  .في الخطأ والعمد تجب هانَّإ قاَل نم نهموم، العمداالعتداء إال في  ال تجب هانَّإ قاَل

ة _الًأولكنَّها مندوبة في الجنين كفَّارةَ ال: الحنفي ،معنـى العقوبـة   فيها الكفَّارةَ ألن، 
في العمد، وهنـا لـم    واجبةٌ والكفَّارةُ. )3(االمطلقة فال تتعداه فوسفي النُّ فتوقد عر

  .الكفَّارةُعليه  فال تجب، متعمداًيكن الجاني 

، الكفَّـارةَ  مالك واستحسن، ")�( اهللافي كتاب  الكفَّارةُ ماإنَّ": )6( الكم قال _ثانياً
  إجهـاض  فكـان  خطـأ، في ال وتجب د،معنده في الع  تجبال الكفَّارةُو ،في الجنين

  

                                                             

، المدونة من غيرها من األمهـات النّوادر والزيادات على ما في ، )4/631( ،مالك بن أنس، المدونة )1(
13/464(، القيرواني( ،سوقيردير وحاشية الدالشَّرح الكبير للشّيخ الد ،)4/268.( 

* اللَّخمي ،د الرهو علي بن محمبعي ،حظ من األدب  وكان ذ، ويلقب بأبي الحسن، ، من سفاقسالقيرواني
. ة جملة، وتفقه به جماعة من السفاقسيين وغيـرهم وكان فقيه وقته، فحاز رئاسة بالد إفريقي، والحديث

دار ، قاسـم علـي سـعد   ، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية. ـه478التَّبصرة، توفي سنة ، من مؤلفاته
 ).2/870(، م2002/هـ1423، 1ط، البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التُّراث، دبي

محمد األمين ولد : حقَّقه، أبو سعيد، أبي القاسم محمد، البراذعيخلف بن ، التَّهذيب في اختصار المدونة )2(
م، 2002/هـ1423، 1ط، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التُّراث، دبي، محمد سالم بن الشَّيخ

حمـد  الدكتور م: حقَّقه، أبو الوليد، القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، المقدمات الممهدات، )4/574(
التَّـاج واإلكليـل   ، )3/298(، م1988/هـ1408، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، حجي

 ).8/32(، الخرشي، شرح مختصر خليل ،)8/333(، العبدري، لمختصر خليل

، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختـار ، )13/220(، الغيتابي، شرح الهدايةالبناية  )3(
 ).7/162(، ابن عابدين
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اًترددالجنين م 1(ولم يوجبها الكفَّارة،فاستحسن فيه  ،العمد والخطأ بينه عند(.  

  .)3(الخطأفي  اجبةٌعندهم و الكفَّارةَ ألن ،كفَّارةٌ هعلي: )2(والحنابلة الشَّافعية _ثالثاً

  :الرأي الراجح •

الكفَّارة على المتسبب في االجهاض، العتدائه على ما هو  أميُل إلى وجوب
  .مهيأ ليكون نفساً

  القصاص •

لـم  ، في الجناية على الجنـين  وحديثهم، ب الفقهاءتُكُ فيخالل نظري  من
  .للشَّافعية ٍلوقو، ةلمالكيل إال في قوٍل، ضمن العقوبة القصاص نذكروا م أجدهم

فذهب الجمهور من الحنفي4(ة( والمالكية)5(، للشَّ وقوٍلةافعي)6( والحنابلة)ال : )7
القص يجبفي الجناية على الجنين اص ،ه لم تكن معلومةًحياتَ ألن.  

أو  الـبطنِ الجاني ضرب األم على د تعم إن: لكيةمن الما *القاسم ابنوقال 
ـ  ،فالقود بالقسـامة  ،الجنين صيب بهي هأو موضع يرى أنَّ الظهرِ ـ  اوأم   ربإن ض

  

                                                             

، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )4/575(البراذعي، ، التَّهذيب في اختصار المدونة )1(
)4/199.( 

 .)8/378(، ابن قدامة، المغني )2(

)3( البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،العمراني ،)11/500( ،مغني المحتاج ،الشّربيني ،)5/280.( 

 .)13/220(، الغيتابي، شرح الهدايةالبناية  )4(

)5( د، التَّلقين في الفقه المالكيأبو محم المالكي البغدادي حقَّقـه ، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي :
التَّطواني د بو خبزة الحسنية، أبي أويس محم2/185(، م2004/هـ1425، 1ط، دار الكتب العلمي(. 

 .)10/504(، الرافعي، يز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبيرالعز )6(

 ).3/304(، البهوتي، رح منتهى اإلراداتش= دقائق أولي النُّهى  )7(

عبد الرحمن أبو عبد اهللا العتقي، صحب مالكاً عشرين سنة، وعاش بعده اثنتي عشرة سنة، ولـد سـنة    *
د والعلم وتفقَّه على اإلمام مالك ونظرائه، ومات بمصر سـنة  اثنتين وثالثين ومائة، وجمع بين  الزه

 ).150(، الشِّيرازي، ص طبقات الفقهاءإحدى وتسعين ومائة، 
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  .)1(بقسامة فالديةُ ،رأسها أو ثديها أو رجليها

على  رفشْم مريضٍ وه على قتِلوقاس، القصاص يجب: افعيةللشَّ قوٍل وفي
  .)2(الموت

  :الراجحالرأي  •

 تَّسـاوي لعـدم ال ، على الجنـين  في الجناية القصاصِ عدم وجوبِأميُل إلى 
بهمانَي ،فالجنين وحا خُونف الحياةُ من حيثُ، وجهمن  نفسولكن ال يسـتوي مـع   ، لر

  .هوجود تحقَّقلم ي والجنين، دهاإلنسان الكامل المتحقق وجو

• يةالد  

 وسـأذكر ، ثم مـاتَ  اًلد حيو ذاإ الجنينِ في الدية جوبوعلى  الفقهاء اتفقَ
همأقواِل بعض:  

ة _الًأوالحنفي :إن ها جنينَ ألقت األمـ ، كاملةٌ ففيه ديةٌ ،ثم ماتَ اًحي ـ   هألنَّ اًأتلـف حي 
ألقته ميتاً وإن رب،بالض، ثُم بقتِل ديةٌفعليه  ماتت األم ةوغُ األمـ . بإلقائها ر وقد صح 

"أن سوَلالر )A( قضو ى في هذا بالديةةالغُر")3( ،وإن ماتت األم ثـم   ربةمن الض
خرج الجنين ـ  ن؛في الجني في األم وديةٌ يةٌد يهفعل ،ثم ماتَ اًبعد ذلك حي  قاتـلُ  هألنَّ

 موتَ ألن، في الجنين وال شيء في األم فعليه ديةٌ ماتت ثم ألقت ميتاً وإن. شخصين
األم سببي  أحديختنقُ هألنَّ ؛الجنين موت ابتنفسه تنفسهها إذ بموت ـ  فال يجب الضمان 
  .)4(كبالشَّ

                                                             

 ).12/402(، القرافي، الذَّخيرة )1(

 .)10/504(، الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير )2(

 ).9/11( ،صحيح البخاري )3(

 ).10/304(، الكمال ابن الهمام ،فتح القدير )4(
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عـن   فاستهل والجناية خطأ وتراخى المـوتُ  حياً الجنين إن انفصَل: الكيةالم _ثانياً
  .)1(، وإن كان عمداً فالقود بالقسامةبقسامة الديةُ فالواجب ستهالل،اال

ي متألماً إلى أن مـات، ففيـه   قألقته حياً عقب الوضع أو ب وإن: "... الشَّافعية _ثالثاً
  .)2("كاملةٌ ديةٌ

مـنهم   واحد ماتوا ففي كّل ثم، شون لمثلهيألقتهم أحياء لوقت يع إن: لحنابلةا _اًرابع
  .)3(الحياة باستهالله تعلمو، فصاعداً أشهر تةهم لستضع أن وهو، كاملةٌ ديةٌ

  الحرمان من الميراث •

 الغُرةمن  اربالض ال يرثُ: )7(والحنابلة )6(افعيةوالشَّ )5(والمالكية )4(الحنفية

  .فةبهذه الص للقاتِل وال ميراثَ ،مباشرة ظلماً قاتل هألنَّ، اًئشي

  القانون في اإلجهاض حكم •

نص قانون م1960(لسنة  العقوبات األردني:(  

  :)322( المادة

من  _الًأوأقدم بأية ا على إجهاضِ ،كانت وسيلةبرضاها مرأة، عوقب بالحمـن   سِب
إلى ثالث سنوات سنة.  

                                                             

 ).12/402(، القرافي، الذَّخيرة )1(

)2( البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،العمراني ،)11/499.( 

، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، )4/211(، الحجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )3(
10/73(، المرداوي.( 

 .)8/390(، ابن نجيم، ق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوريالبحر الرائ )4(

 .)6/258(، الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )5(

حاشـية  = تحفة الحبيب على شرح الخطيـب   ،)9/377(، النَّووي، روضة الطَّالبين وعمدة المفتين )6(
 .)4/154(، البجيرمي، البجيرمي علي الخطيب

، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع ،)4/210(، الحجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )7(
)6/24.( 
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 ،المرأة إلى موت له،عملت في سبيالتي استُ الوسائْلأو ، ضى اإلجهاضفْوإذا َأ _اًثاني
باألشغاِل اعُلوقب الفع المؤقَّ الشَّاقَّةسنوات عن خمسِ قلُّال ت ،تة.  

  :)323( رقم المادة

الًأو_ متَ نبسب ام بإجهاضِ عن قصدرأة ضاهارِ دون ،ـ  وقب باألشغاِلع ، اقَّةالشَّ
ةًمد على عشر سنوات ال تزيد.  

 سـائلُ أو الو جهـاض إذا اقتضـى اإل ، سـنوات  عن عشرِ قوبةُالع ال تنقص _ثانياً
  .المرأة إلى موت المستعملةُ

  ):325( رقم المادة

جراحـاً   وعليها في هذا الفصل طبيباً أ منصوصِال الجرائمِ رتكبم كان إذا
  .ثلثها مقدار نةالمعي العقوبة على زادي، أو صيدلياً أو قابلةً

معاقبةً له العتدائـه  ، س على الجانيببالح حكم هأنَّ، ونكم القانعلى ح يؤخذُ
 أنفع ريعةالشَّ فكانت عقوبةُ ؛على الجاني رةبغُ قضتْ ريعةُوالشَّ ،حترمةم على نفسٍ

 اًدها جـزء قْلها على فَ اةٌاسومو، الجنين ألم عويضوفيها التَّ، تهوورثألولياء الجنين 
  .السجنمن  أكثر الزجر من تحقيق أيضاًوفيها ، منها

 تسـبب المعلـى   اقَّةالشَّ باألشغاِلكمه ح: على القانون -أيضاً- يؤخذُ ومما
 بموت المتسببِالدية على  الشَّرع ضفر دوق. المرأة في موت بتسب ذاإ، اضباإلجه

 بغيرِ أوبرضا المرأة  اإلجهاض يكون أن نبي القانون قوفر، إياها هبإجهاض أةالمر
 وهي اعتـداء ، هي هي فالجنايةُ. بغير رضاها إذا كان أشد فكانت العقوبةُ، ضاهارِ

 كـان  أو برضـاها إن ، لها مكرهاًكان  سواء، الغُرةُفيه  فتجب، حترمةم على نفسٍ
ذرٍبغير ع فظةُوهو المحا، شرعي على حياة األم.  

 الجنـينِ  إلى وفـاة  ىوأد، في اإلجهاض بمن تسب وبةَعق القانون َلأغف وقد
  .الخطأتلت بقُ نفسٍ كأي، ديةً الشَّرع له وفرض، هوالدت عدب
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  ذربغير ع داًكم إجهاض المرأة جنينها عمح: ادسالس المطلب

 يـرِ ها بغنفس إذا أجهضتْ ةَالمرأ أن لىع ،األربعة لمذاهبِا في الفقهاء اتفقَ
و، ةٌفهي ضامن ذرٍعةٌغُ عليها تجبر .وسأذكر ِلاأقو بعض في ذلك الفقهاء:  

ـ جرأو عالجـت فَ  ،لتطرحـه  دواء بتْشر وإن: "صاحب كنز الدقائق قال ا حتـى  ه
ـ  فيجـب  ،تعديةألقته م هاألنَّ، "بال إذن إن فعلتْ الغُرةَضمن عاقلتها  ه،أسقطت  اعليه
 هـا ألنَّ، يئاًش الغُرةهي من  ثُوال تر، يهاعل كفَّارةَوال ، لعاقلةُعنها ا وتتحمُل انهضم

ال يرثُ والقاتُل ،بغير حقٍّ قاتلته، بخالف  ال حيـثُ  وجِما إذا فعلت ذلك بإذن الـز 
ةُ تجبيالتَّ لعدمِ الغُر1(عد(.  

ـ  علَـم ما ي ي أسقطت مثل أن تشربإذا كانت هي الت ماُأل: المالكية بـه   سـقطُ ي هأنَّ
ـ  علَـم ي الا مم دواء إن شربتْ اوأم ،ترثها والعليها  تجب الغُرةَ فإن ،جنينال ال  هأنَّ

  .)2(عليها رةَفال غُ سقوطه،فكان ذلك سبب  ،به الجنين يسقطُ

 علـى  ،دواء تْأو شـرب  تْصـام  ها كأننفس في إجهاضِ ماُأل بتتسب لو: الشَّافعية
 ،شيئاًمنه  ثتر لمو هاِلفي ما هفديتُ ،تعمدةًكانت م وإن، طأكان بالخ إن رةٌغُ قلتهاعا
  .)3(لةٌقات هاألنَّ

 ،هاجنينَ قتفأل دواء تْشرب بأن هأي فعل أم ها،بفعلالجنين  سقوطُ كان ولو: الحنابلة
  .)5(نمضال تَ: حنابلةلل رآخ قوٍل وفي ،)4(الغُرةفعليها 

                                                             

)1( قائق ومنحة الخالق وتكملة الطّوريائق شرح كنز الدابن نجيم، البحر الر ،)8/391.( 

شَّرح الكبير للشّيخ الدردير وحاشـية  ال ،)6/258(، الحطَّاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )2(
سوقي4/268(، الد( ،ةة الكويتيالموسوعة الفقهي ،)2/59.( 

، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطُّالب المعروف بحاشـية الجمـل  ، )6/117(، الشَّافعي األم )3(
التَّجريد ، )5/101(، ت.د، ط.د، دار الفكر، المعروف بالجمل، العجيلي، سليمان بن عمر بن منصور

اإلقناع في حلِّ َألفاظ أبـي  ، )4/15(، البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج= لنفع العبيد 
 ).2/513(، الشِّربيني، شجاع

 ).6/23(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع )4(

 ).6/101(، الرحيباني، في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النُّهى )5(
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 إن: قالها؟ فأسقطت جنينَ دواء شربتْ عن امرأة، )6( أحمد اإلمام وسِئَل
فأح دت،كانت تعمب رقبةً عتقَأن تُ إليوإن ، ثُ اًأسقطت حيعلـى   مـات، فالديـةُ   م
  .)1(القاتلة ها، ألنَّشيء هألم وال يكون يه،عاقلتها ألب

جموع الفتاوىفي م وجاء :عن )6( لِئس ـ  ،حامل امرأة إسـقاطَ  دتتعم 
بضربٍ االجنين إم دواء بشربِ اوإم :عليها؟ فما يجب فأجاب :ـ   يجب نَّعليهـا بسة 

الجنين غير  لورثة الغُرةتكون هذه  ةٌأو أم عبد: رةٌغُ األئمة واتفاق )ح( اهللا وِلرس
ه،أم فإن كان ةُت كان له أبألبيه الغُر، فإن أحب ذلك لهف أن يسقط عن المرأة.  

قيمةُ وتكون ةالغُر شْع2(دية أو خمسين ديناراً ر(.  

• المرأة نفسها إجهاضفي  نالقانو كمح  

بمـا   أجهضتْ امرأة كلُّ: "األردني العقوبات من قانونِ) 321( ةُالماد نصت
ـ تُ، لها غيرها هـذه الوسـائل   ستعمَلن يبأ يتضر أو، استعملته من الوسائل ب عاقَ

  ".سنوات إلى ثالث أشهرٍ من ستة بالحبسِ

اومعلى  يؤخذُ مالقانون كمح ـ ، لشَّـرع ل مخالفته، جنبالس ـ قَ رعفالشَّ ى ض
 فإنهـا ، جنبالس جهضةالم األمم على كح فعندما. باإلجهاضِ بعلى من تسب الغُرةب

 مند قْلفَ، تهمبهم وتشتُّ ررِالض إلحاقإلى  ييؤد امم، هاوبيتَ هاوزوجا هأوالد تركست
يمرعاه ،فكان حالشَّ كمب ريعةةمسلَأ الغُر.  

  

  

  
                                                             

إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه )1(
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة     ، المعروف بالكوسج

 ).7/3378(، م2002/هـ1425، 1ط، السعودية

 ).34/161(، ابن تيمية ،مجموع الفتاوى )2(
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  حوادث السير: الثَّالثالمبحث 

  :وفيه سبعة مطالب

  معنى حوادث السير: المطلب األول

  أسباب حوادث السير: المطلب الثَّاني

  أنواع حوادث السير: مطلب الثَّالثال

  والماشي في حوادث السير ،مسؤولية السائق: المطلب الرابع

  بيان نوع القتل النَّاتج عن حوادث السير: المطلب الخامس

  المتسببو ،ضمان المباشر: المطلب السادس

  في حوادث السير المتسببعقوبة : المطلب السابع

  

  

  

  

  



198 

 

  حوادث السير: لثَّالثالمبحث ا

  معنى حوادث السير: المطلب األول

  :غةًلُ -

لـم   يء، وهو كون الشَّواحد أصٌل اءوالثَّ الالحاء والد: ثَدح ،الحادث معنى
  .)1(بعد أن لم يكن أمر ثَدح: يقاُل ،يكن

 ،سـيراً  يسير سار يان، يقاُلروج يضعلى م يدلُّ أصٌل، اءالسين والياء والر: السير
  .)2(ونهاراً ليالً يكونوذلك 

 وينـتج ، أو حيوانٍ، أو شخصٍ، ركبةم بسببِعلى الطَّريق  هو ما يقع: يرالس حادثُ
عنه ضرلشخصٍ أو إصابةٌ، ر ،3(أو حيوانٍ، أو مركبة(.  

  )4(السير حوادثأسباب : انيالثَّ المطلب

زيادةُ _الًأو تُ: رعةالسبسب رعةُالس فقدان ةَالقـدر  عيـقُ وتُ، على المركبة يطرةالس 
  .السير حوادثل يسةالرئ وهي من األسبابِ، الفي وقوع الحوادثعلى تَ

 لحـوادث  ةالمؤدي األسبابِ من عتبري، خاطئ بشكٍل ةرورياإلشارات الم قطع _ثانياً
  .المرور

  .صحيحٍ بشكٍل جاوزِالتَّ عدم _ثالثاً

                                                             

 ).2/36(، أحمد عمر، مقاييس اللُّغة )1(

 ).3/120(، أحمد عمر، مقاييس اللُّغة )2(

 ).74(المادة رقم ، )م2000(لسنة ، )5(قانون المرور رقم  )3(

  ،م2011/هـ1432، 2ط، دار الثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع، ماجد سالم دراوشة، سد الذَّرائع في جرائم القتل )4(
، شريف أحمـد الطبـاخ، دار   التَّعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه ،)272(ص 

  http://mawdoo3.com ،)195(م، ص 2007الفكر، االسكندرية، ط، 
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فال  ،ريقَالطَّ يملكون نَّهمأ ائقينلبعض الس خيُلي: مركباتال قيادة اءأثن التَّهور _رابعاً
 مةأو سـال  همتبسـالم  بالونوال ي ،األخرى أو المركبات شاةالم منهم بغيرِ بالوني

  .المرورية حوادثال لوقوعِهم طيشُ يفيؤد ،همغيرِ

  .رافقيهمع م الحديث وأ بالهاتف ائقالس كانشغاِل ،يادةالق ثناءأ تَّركيزعدم ال _خامساً

 ثنـاء أ األمانزام عدم استخدام ح، مثل مةالعا سالمةال بشروط االلتزامِعدم  _سادساً
  .القيادة

، القاصرين منهم كقيادة، لذلك لينغير مؤه شخاصٍل أبن ققيادة المركبات م _سابعاً
قيـادتهم   ثنـاء المخاطر التي سيتعرضون لها أ حجم رونال يقدال يكترثون و ذينالَّ

عيتدريب أو و للمركبات دون.  

ـ  ؛وصـيانتها  طاراتاإل كتفقُّد ،للمركبة ةالدوري يانةالص عدم _ثامناً الكـوابح   دوتفقُّ
  .ضرورة لتفادي الحوادث ،دوري بشكٍل

  .والمسكرات دراتالمخ تعاطي _تاسعاً

ـ  جويـة ال والحالة، ريقالطَّ وعورةك ةل الطبيعيالعوام _عاشراً السـبابِ ك ائدةالض 
  .تاءالشِّ في فصِل واالنزالقات الغزيرة واألمطارِ والثُّلوجِ

ـ  زنِأو الح ه بالغضبِكشعورِ، فسيةالنَّ ائقالس حالة _عشر الحادي  يـؤثِّر ف، ديدالشَّ
افي  حكُّمِالتَّ علىه على قدرتالسيرة.  

 وخاصـةً  ،األمـان  بمسافة عرفتُوهي ما  ،الكافية المسافة كرتَ عدم _عشر نيالثَّا
  .لقطع إشارات المرور االستعجاِل عند واالنتباه أ معند عد
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  )1(سيرأنواع حوادث ال: الثالثَّ المطلب

 .ريقبالطَّ ةالمار بالحيوانات االصطدامِ حوادثُ -1

 ،غيرهـا  وأ الكهربـاء  ةأو أعمـد  خورِبالص طدامِاالص عن تنشُأالتي  الحوادثُ -2
 .حوادث االصطدام بأجسام غريبة سمىوتُ

 سـمى وتُ ريـق، في الطَّ مار بشخصٍ بةالمرك عن اصطدامِ تنشَأ التي الحوادثُ -3
 .سهد وادثح

ـ  دثَحـوا  سببي امم ،وحركتها المركبة هعلى اتجا ائقسيطرة الس عدم -4 هور دتَ
 .ركباتالم

5- الحـوادث   كثـر أ عدوتُ ،أو اصطدام مركبة بأخرى همامركبتين ببعض اصطدام
  .وقوعاً

  السير حوادثوالماشي في  ،ائقالس ةمسؤولي: الرابع المطلب

ذكر ضمانفي  أحكاماً الفقهاء السفـي   تـوفَّر وذلك وفق ما ، والماشي ائق
، للماشي ابةالد من إيذاء وما يحدثُ، فينةالسو ابةكالد، النَّقلزمنهم من أنواع وسائل 

فمن، راكبين وأ، أو ماشيين، سفينتين ينأو االصطدام ب، أخرى أو لدابة حل منه ص
  .مانفعليه الض، قصيروالتَّ عديالتَّ

ويمكن ما  ىعل، الحديثة توسائل المواصالحوادث  تخريج ذكـره  الفقهـاء 
األجالء ال من حوادثمواصالت ف، القديمةقائد الدابة ارة كسائقالسي ،هناك  وإن كان
 وسـأذكر . المركبةَ سيري، ابةَالد سيري نم يتشابهان في أن هماولكن، االختالف بعض
حوادث بعض راالصطدام كما عب في عنها الفقهاء همبِمذاه:  

  
                                                             

)1(  ،ضمان األشياء التَّابع لشخص طبيعي أو اعتباري، عبد القادر العماري، مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي
202(، قطر، ص 10نة الثامنة، العدد الس(، http://mawdoo3.com 
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  اصطدام الفارسين: أوالً

علـى   كاملةً الديةُ هل تجب ،فيموتان طدمانصفي الفارسين ي الفقهاء اختلفَ
  أم نصف الدية؟، مامنه كّل ةعاقل

 منهما واحد كلِّ علىإلى أنَّه : )3(لحنابلةُوا، )2(لمالكيةل قوٌلو، )1(الحنفيةُذهب 
، فرسهمن  نتمكِّم الفارس ألن ؛الهه في مسرفَ وقيمةُ، وذلك على العاقلة خر،اآل ديةُ
 .هفي تركت كفَّارةٌمنهما  كلٍّوعلى  ،فال ضمان ،ها بال تفريطراكب ابةُإن غلبت الدو

منهما  واحد لِّعلى كإلى أنَّه : )6(ةالكيلمل وقوٌل، )5(رفَوز، )4(الشَّافعيوذهب 
 ئـا طَأو لم تغلبهمـا أو أخ  ابتاهماوسواء غلبتهما د. افعيقال الشَّ ؛صاحبه دية نصفُ

 واآلخر هما راجعاًرى فاصطدما، أو كان أحدقَهذلك أو تعمدا، أو رجعت دابتاهما القَ
ديـة اآلخـر    منهما نصفُ واحد كلِّ عاقلة لىفع، خطأبال االصطدام فإذا كان، مقبالً
أي - خطـأ  عمـداً  ونيك إنَّماو ،اًضحم عمداً ونيك فال االصطدام قصد وإن فة،مخفَّ

 وهـو ، ظـة غلَّم خـر دية اآل نصفُ منهما حدوا كلِّ عاقلة لى، فيكون ع-شبه عمد

                                                             

  ،)48(ص ، ت.د، ط.د، دار الكتاب اإلسالمي، أبو محمد، غانم بن محمد البغدادي، مجمع الضمانات )1(
، ابن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، )4/481(، المرغناني، الهداية في شرح بداية المبتدي

)5/49( ،قائق وحاشية الشَّلبيتبيين الحقائق شرح كنز الد ،يلعيالز ،)الكمال ، فتح القدير، )6/150
 ).10/329(، ابن الهمام

 ).4/200(، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )4/666(، بن أنس ، مالكالمدونة )2(

كشَّاف القناع عن متن ، )2/136(أبو البركات، ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )3(
 ).10-6/9(، البهوتي، اإلقناع

 ).19/25(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب، )6/185(، الشَّافعي، األم )4(

، متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة، )7/273(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )5(
  مكتبة ومطبعة محمد علي صبح،، المرغيناني، أبو الحسن، الفرغاني، بن أبي بكر بن عبد الجليل علي

 ).251(ص ت، .ط، د.د، القاهرة

 .)12/260(، القرافي، الذَّخيرة )6(
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 ديـة  منهما نصـفُ  واحد كّل يكون في ماِل: *أبو إسحاق المروزي وقال. المعتمد
  .)1(ضحد ممع هألنَّ ظةاآلخر مغلَّ

 مـن فعـلِ   ماتَ صادمينتُالم من واحد كّل نإ: اهمقولَ رفَوز افعيالشَّ وعلََّل
فيهدر مـا حصـل بفعـل    ، فسهن ةُمدصصاحبه، و ةُمدوهو ص، هصاحبِ ِلعوف هسفن

 منهمـا  حـد وا كلِّ عاقلة على يكون أنحصل بفعل صاحبه، فيلزم  مانفسه، ويعتبر 
 األجنبي نصـفُ  علىف، فمات ه، وجرحه أجنبيح نفسرج ول اكم آلخر،دية ا نصفُ
  .)2(الدية

  :الراجحالرأي  •

 ه، فهو قتٌلتجزئتُ ال يمكن على العاقلة، فالقتُل الكاملة الدية جوبِإلى و أميُل
لعائلته مـن   كاملة، أنفع الديةُ تكون صاحبه، وأن في موت بسب، وكالهما تَبالتَّسببِ

  .بعده

  واقفائق مع السال صطداما _ثانياً

ير أنمن أنواع حوادث الس ائقُ يصطدمالس  ـ  بـالواقف فعلـى م ،ن  يكـون 
مان؟الض  

  معلى السائق، فإذا اصـطد  ضمان، على أن ال)3(األربعة المذاهبِ اتفق أئمةُ
  

                                                             

 وصنَّف األصول وأخذ عنـه ، ، من فقهاء الشَّافعيةانتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد، إبراهيم بن أحمد *
طبقات . األئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البالد، وخرج إلى مصر ومات بها سنة أربعين وثالثمائة

 ).112(ص ، الشِّيرازي، الفقهاء

 ).19/26(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب )1(

 ).6/185(، ، الشَّافعياألم، )7/273(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )2(

تكملة ، )8/309(، العبدري، التَّاج واإلكليل لمختصر خليل، )10/330(، الكمال ابن الهمام، فتح القدير )3(
أبو ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، )19/28( ،المطيعي ،المجموع شرح المهذَّب

 .)6/9(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع ،)2/136(، البركات
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، )1(األربعـة  األئمة عند السائق على عاقلة الديةُ بموته، فتجب بواقف، فتسبب سائقٌ
  .الصادمِ السائق في ماِل ، فإنَّها تجبأو دابة ماالً، كسيارة السائقُ وإذا أتلفَ. باتفاق

فمثالً، إذا ساق إنسان سيارة ملتزماً السرعة المقررة ومتَّبعاً خـط السـير،   
فقفز رجل فجأة أمامه، فصدمته السيارة فمات أو أصيب بجروح رغم قيام السـائق  

أقـوال الفقهـاء فـي     بما وجب عليه من الفرملة، فإنَّه يضمن بناء على ما تقدم من
  .)2(تضمين السائق

أو مر إنسان أو حيوان أمام سيارة فأراد السائق أن يوقف السـيارة تفاديـاً   
أن باب السيارة للحادث، فسقط أحد الركَّاب وقفز آخر، فماتا أو أصيبا بكسور رغم 

لفرملـة،  أحكم إغالقه، ضمن السائق دية من سقط؛ ألن سقوطه حدث بسبب عنف ا
وكان عليه أن يأخذ احتياطه من قبل، فيهدي من السرعة فال يتسبب في قتل شخص 

  .)3(ليسلم آخر

  ينتينسف صطداما _ثالثاً

  ذكر فن، فإذا حدثَتُدامى في كُالقُ الفقهاءبهم من وسائل النَّقل، الس  اصـطدام 
فن، فهل يكونبين الس االصطدام ن عوامَلم طبيعيال ة تداركُ يمكنه ا أو االحتـراز 

أو تقصيرٍ بإهماٍل منها؟ أو هل يكون من قائد فينةالس انهابور ؟ ؟ وهل عليه ضـمان
ومتى يجب مانعليه الضمان؟؟ وما هو الض  

  من خالل بـ ح ث  المـذاهب ـةَ  ي، وجـدتُ أنـةَ : األربعـةَ  الفقهي4(الحنفي(،  
  

                                                             

، البـابرتي ، العناية شرح الهداية، )251(المرغيناني، ص ، بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة )1(
، )19/29( ،المطيعي ،تكملة المجموع شرح المهذَّب، )4/666(، بن أنس مالك، المدونة، )10/330(

على مختصر الخرقي ركشيشرح الز ،ركشي6/419(، الز.( 

 ).201(، العماري، ص لشخص طبيعي أو اعتباري ةألشياء التابعضمان ا )2(

 ).201(، ص المصدر نفسه )3(

 ).48(ص ، البغدادي، مجمع الضمانات )4(
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ـ ، اتفقـوا علـى تَ  )3(، والحنابلةَ)2(افعيةَ، والشَّ)1(والمالكيةَ مينِض  ـفينة إذا   قائـدالس
. وتقصـيره  وإهماله القائد فعِل بسببِ خرى، وكان هذا االصطدامُأ بسفينة اصطدمتْ

فإن لم يكن تقصير من قائد فينة، فال يضمنماالً مما أتلفه سواء كان نفساً أ الس.  

 كاملـةٌ  ديـةٌ  ، هل تجبالسفينة قائد إذا ماتَ ر الديةفي مقدا الفقهاء واختلفَ  
على قائد فينةاألخرى أم نصفُ الس على رأيينالدية ،:  

أي األولالر :ةُ ذهب4(الحنفي(ُةوالمالكي ،)6(، والحنابلةُ)5( :كاملـةً  الديةُ إلى أنَّه تجب 
كلِّ على عاقلة قائد اآلخر للقائد.  

 للقائد قائد كلِّ الدية على عاقلة نصفُ إلى أنَّه تجب: )7(الشَّافعيةُ ذهب: ثَّانيالرأي ال
كالً م بـه  اآلخر، ألن بنفسه من جهة، وأضر فينتين المتصادمتين أضرن قائدي الس

صاحبه القائد أخرى الثَّاني من جهة.  

  :الراجحالرأي  •

وبِأميُل إلى وج الدية الكاملة كلِّ على عاقلة قائد كـلَّ   للقائد اآلخـر؛ ألن 
واحد بمنهما تسب في موت به، والقتُلصاح ال يتجزئتُ مكنه، ودفع كاملةً الدية أنفع 

لذويه من بعهد.  

                                                             

، التَّاج واإلكليل لمختصـر خليـل  ، )12/260(، القرافي، الذَّخيرة، )4/666(، مالك بن أنس، المدونة )1(
8/310(، العبدري( ، الشَّرح الكبيرسوقيردير وحاشية الدللشّيخ الد )شرح "أسهل المدارك ، )4/248

أبو بكر، دار الفكـر، بيـروت،    ،الكشناويحسين بن عبد اهللا، ، "مام مالكاإلإرشاد السالك في مذهب 
 ).3/69( ت،.، د2لبنان، ط

)2( األم ،الشَّافعي ،)6/185( ،تكملة المجموع شرح المهذَّب ،المطيعي ،)19/29.( 

شرح الزركشي علـى  ، )2/136(، أبو البركات، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )3(
مختصر الخرقي ،ركشي6/421(، الز.( 

 ).48(ص ، البغدادي، مجمع الضمانات )4(

 .)12/260(القرافي ، الذَّخيرة )5(

)6( على مختصر الخرقي ركشيشرح الز ،ركشيالز ،)6/421(. 

 ).19/30(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب )7(
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 ةابالد جناية _رابعاً

، تْفَفأتلَ ابتْإذا أص الدابة سائق ضمينِ، على تَ)1(األربعة المذاهبِ أئمةُ اتفقَ
بِ ماالً، ولكنَّهم اختلفوا فيما إذا أصابتْ كان نفساً أم سواءدها أو رِيهابِنَلها أو ذَج.  

إذا  ها، وال يضـمن بيـد  إذا أصـابتْ  الدابـة  سائقُ يضمن: )2(فقال الحنفيةُ
 )ح(نَّبي عن ال )>( وي عن أبي هريرةَبها، واستدلُّوا بما رنَلها أو ذَجرِبِ أصابتْ

  .)3("الرجُل جبار: "الأنَّه قَ

 إذا أصابت الدابةُ السائقُ يضمن: )6(، والحنابلةُ)5(، والشَّافعيةُ)4(المالكيةُ اَلوقَ
ها أو برِبيدجلعنها، فإذا تلفَ ها ومسؤوٌلها، ألنَّه يقود شيء بفعلكما لو تلفَ ها كان 
بفعه أو سببِل فهعل.  

ثالً، لو أن ثوراً هرب من حلبة السباق فإن مالكه أو حارسه يسـأل عـن   م
الضرر الذي لحق بذلك المجني عليه وال يتخلَّص صاحب الثَّور من المسـؤولية إال  

  .إذا ثبت أن الحادث كان بسبب آخر

ولو أن كلباً تسبب في سقوط شخص عن دراجتـه، فـإن الضـمان علـى     
وأيضاً لو أن أحد زائري حديقة الحيوان أدخل يده بـين القضـبان   صاحب الكلب، 

  .)7(إلطعام األسد، فعضه األسد مع وجود إعالنات للتَّحذير، فإنَّه ال يضمن الحارس

                                                             

، ابـن رشـد الحفيـد   ، بداية المجتهد ونهاية المقتصـد ، )10/325(، الكمال ابن الهمام، فتح القدير )1(
 .)9/189(، ابن قدامة، المغني، )19/25(، المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذَّب، )4/200(

 .)10/325(، لهمامالكمال ابن ا، فتح القدير )2(

)3( ارقطنيسنن الد ،)راية في تخريج أحاديث الهدايةمرسل، : حكمه ،)4/186أحمد بن علـي بـن   الد ،
ت، .ط، د.عبد اهللا هاشم المدني، دار المعرفة، بيـروت، د : محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، حقَّقه

)2/283.( 

 .)4/667(، مالك بن أنس، المدونة )4(

 ).19/25(، المطيعي، ملة المجموع شرح المهذَّبتك )5(

 .)9/189(، ابن قدامة، المغني )6(

 ).206(، العماري، ص لشخص طبيعي أو اعتباري ةضمان األشياء التابع )7(
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  :الراجحالرأي  •

الـذي  ، الجمهورِ ، فإنني أميُل لمذهبِالذي استدلَّ به الحنفيةُ ف الحديثعضِل
مانالض ع يرى أنلى سائق ةابالدـ بِ أصابتْ ، سواء رِبِ دها أميجسـائقَ  ل هـا، وألن 

ة يدابه عليها، وهي ال تعقُلالدفاألمر ، ان، سواءرِبِ كانت اإلصابةُ سييدهاب ها أملج.  

فـي   روما توفَّ، االصطدام في حوادث لماء األوائِلالع أقواِل منق هو بس ما
زعولكن م. المواصالت نهم من وسائِلم مانِا متقدلز رِوتطو وسائُل ظهرتْ، الحياة 

دةٌجدي مواصالت ،أشـكالُ  عتْوتنو  ـ  الحـوادث المرورية ، فكـان دور الع لمـاء 
ـ  السـيرِ  حوادثب قةالمتعلِّ األحكامِ بيانِ فيالمعاصرين  ـ رخَفَ ؛بالقتـل  ببهاوتس واج 

من  حدثاستُ فيما دواواجته، هابهشْفيما ي وقعوا عليها األحكاموأ، على القديم الحديثَ
ـ   األحكامِ بعض وذكروا، رربه من الض بتْوما تسب، وسائَل ـ  قُالتـي تتعلَّ بالسائق ،
  .الماشي وكذلك، مانعليه الض يكون ومتى

  السير حوادثعن  النَّاتجبيان نوع القتل : الخامس المطلب

يأن ي مكنالنَّ القتُل كونعن  اتجيرِ حوادثالس ،عـ خَأو ، داًم ـ تَأو، ًأطَ باًسب  ،
  :مدبالقتل الع وأبدُأ

 لحـاقَ قاصـداً إ  ائقُالس كان ذاإ السيرِ حوادثفي  دمالع قتُلال يكون: دمالع قتُل -1
بشخصٍ ررالض مفهو يتوفَّ، نعيهفي ر والتَّ القصدوتُ ي،عدـ  عتبر مـن   ياراتُالس

 فَعـر  يـثُ ح، قـل ثْبم من القتِل عتبري بالمركبات ُلوالقت. الحديثة القتِل وسائِل
  فيـه  ويجب ،قلثْد ومحدأو نحوه وبما هو م بسالحٍ القتُل هأنَّ دملعا القتَل ءالفقها

  

صالقاص عند 1(ِقهاءالفُ مهورِج(.  

 يـثُ ح، دصوالقَ دالتعم فيها صفةُ توافرالتي ال ت تلك الحوادثُ هي: الخطأ القتل -2
تقع بطريق الخطأ دون إرادة طَ أيرف فيهـا المشاركين  من األطراف ، سـواء 

                                                             

تكملة المجمـوع شـرح   ، )4/666(، مالك بن أنس، المدونة، )48(البغدادي، ص ، مجمع الضمانات )1(
 .)6/420(، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )19/29(، المطيعي، المهذَّب
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قتٍل عليها حاالتُ ترتب لَوتَ إصابات مأ، ووفاة  ف وخسـائر فـي المتلكـا مت ،
 .)1(دصفي القَ خطأأو ، الفعلخطأ في  كونوي

ـ  ف أثر صَلتَي وهو أن: السير ادثحوفي  بالتَّسبب القتل -3  ال يءعل اإلنسـان بالشَّ
ـ  ثُبسببها حاد فيحدثُ، ر بئرٍفْكح، لضررأو ا لفُالتَّ فيحدث، هحقيقة فعل رورٍم ،

 قٌفيحاول سائ، ةفي طريق دخلفي رعةفي الس المطلوب الحد سائقٌ يتجاوز أنأو 
فـي وقـوع    بفيتسب ،أخرى سيارةبأو  ةالمار بعضِب فيصطدم، يتفاداه نآخر أ
حادث لىإ ييؤد ببالتَّ قتالًفيكون  حدهم،أ موتائقُ. سبـ  فالس لـم يكـن    انيالثَّ

 دث تقصيرحولم ي رر،الض د به إيقاعقصلم ي، عمل كان نتيجةَ بلللفعل  اشراًمب
  .)2(أو إهماٌل

  المتسببضمان المباشر و: لسادسا المطلب

 وذكـرتُ ، القتِلفي  والمباشرة سببِعن التَّ انيفي الفصل الثَّ دثتُوتح سبق
 السـيرِ  حـوادث فـي   المتسببو المباشر نوهنا سأبي. سببِوالتَّ المباشرة بين الفرقَ

وعلى من يكون الضمان.  

إلـى   لحكـم ضـاف ا ي المتسببو المباشر معجتَا إذا: "تقوُل الفقهيةُ القاعدةُ
ـ  وإن ضامن المباشر: "أخرى تقول ةٌقاعد وهناك ،)3("شرالمبا ثالثـة و ،)4("دلم يتعم 
ـ   ببالس نأ )6(الفقهاء ذكر وقد. )5("عمدإال بالتَّ ال يضمن المتسبب: "تقول  بقـد يتغلَّ

                                                             

، حاشية الدسـوقي علـى الشَّـرح الكبيـر    ، )2/103(، مال خسرو، درر الحكّام شرح غرر األحكام )1(
سوقي4/242(، الد( ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبيـر ، افعـيالر ،)مـتن   ،)10/120

 .)133(ص ، خرقيال، حمد بن حنبلالخرقي على مذهب أ

شـرح  ، )1/361(، ـه1422، 1ط، دار الفكر، دمشق، وهبة بن مصطفى الزحيلي، التَّفسير الوسيط )2(
 ).156(ص ، محمد سعيد يغمور، الجرائم الواقعة على األشخاص، قانون العقوبات

 ).447(ص ، أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية )3(

 ).453(، سهنف المصدر )4(

 ).455(، نفسه المصدر )5(

، مغني المحتاج، )12/283(القرافي ، الذَّخيرة، )7/239(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشّرائع )6(
8/266(، ، ابن قدامةالمغني، )5/220(، الشّربيني(. 
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عدواناً رةُ، وذلك في حالة إذا لم تكن المباشعلى المباشرة ،م إذا اجتمع ع المباشـرة ،
 سـائقَ  ومثل ذلك لو أن. المباشر، وعدم تضمينه في هذه الحالة ببراءة الحكم ينفيتع

ه اممفخرجت َأ ير،الس نظام ملتزماً العام ئيسيِالر الشَّارعِفي  هسيارتَ وقُيس سيارةال
 ،انيـةَ لى الثَّدمت األوصفَ ،األولى ارةالسي طريقَ عترضتفا فرعي من شارعٍ سيارةٌ

 ارةُالسـي  حتى تمر فْالذي لم يتوقَّ انيةالثَّ ارةالسي سائقُ الحالة في هذه المسؤوَل نفإ
األولى، وال شيء على سائق السيألولى،ا ارة اشرةكانت هي المب وإن دام  مادم للص

  .)1(واقةالس بأصوِل لتزماًها مسائقُ

 حتِّما يمم ،السيرِ حوادثال ينكر في  رٍومن د اراتيالس لحركةخفى ما ي وال
ي تحمَلعلى القاض ا مسؤوليةلموازنة ؛والمقارنة ليتبيـ  ن إلى من نسـب الحـادثُ  ي 

عها إلـى  ودفَ ارةَعامٍل وسببٍ شارك السي لىإ وعقلياً قياًمنط الحادثُ سندفقد ي. حقيقة
مالحادث، وقد يك باشرةمن  كلٌّ ونارةوالعامِل السي ـ  باشـراً اآلخر م كمـا   ررللض

 قوعِفي و ارةالسي معِ يشترك بٍبس كلَّ وال يعني ذلك أن صادم،التَّ في حاالت يحدثُ
، هناك استقصاء أن يكون والمهم. ارةالسي عن قائد مانالض رورةبالض يرفع حادثال

فيه  طرف ّلر كوومعرفة د ،الحادث لوقوعِ تالتي أد واألسبابِ مِلالعوا كلَِّ وبحثُ
  .)2(ومدى تأثيره في الحادث

 تيـةً ذا ررللض همباشرتُ هو أن تكون مسؤولية،ال المباشرِ في تحميِل فالشَّرطُ
ستقلةًم لْغير مجئةأي ، المباشرةُ ال تكون مبببعلى ا ةًنيأذا فإ. عنه اشئةًون لس وقـع 

شخص آخر نحو سيارة أثناء سحت عجالتَ ها فسقطَرِيهات ودهسته، فإن فـي   ارةَالسي
 مكـن ذلك فال ي ومعالبحتة،  ةالمادي هةجمن الو ررالض تباشر التيهي  لةهذه الحا

ساءلةُم قائد مباشراً باعتبارهوتضمينه  ارةالسي، الحـادث   عِله في وقـو  َلخْإذ ال د
افع،ا خصالشَّ لفي الحقيقة إلى فع الذي يرجعلد هعلُفَ وإن كان هذا يظهر  د كمجـر

ـ  باشـرة مإلى  ارةَهو الذي ألجأ السي ألنَّه ليه؛إ نسبي ررالض أن إالسبب،  ررالض .
                                                             

بحوث فـي قضـايا   ، )46(ص ، دار الفكر، م1982/هـ1402، 1ط، وهبة الزحيلي، نظرية الضمان )1(
، 1، محمد تقي العثماني، دائرة المعارف والشُّؤون اإلسالمية، قطر، دار القلم، دمشق، طفقهية معاصرة

 ).1/297(م، 2013/هـ1434

 ).46(ص ، وهبة الزحيلي، نظرية الضمان ،)5/220(، الشّربيني، مغني المحتاج )2(
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ُلفاألو متسبانيوالثَّ ،ب مباشر .ةَ عدةَالقا ومع أننَّـه إ: "قوُلت الفقهي  اجتمـاع   عنـد
بتَالمقَوالمباشر تعلَّ سب الضمان بالمباشر دون بالم1("تسب(، المباشـرة هنـا    إال أن

بأال يكون  مقيدةٌهذه  القاعدةَ ألن ؛تسببالمب مانالض قُلذلك يتعلَّ سبب،عن الم ناشئةٌ
إلى الفعل المباشر،  ملجئاً المتسبب الفعل ىعل مباشرة مبنياً تَّلفإلى ال يالمؤد الفعُل

لكما هو الحال هنا فيتحم بليةالمسؤو هنا كامَل المتسب فعـلُ ال إذا كان  ال  المباشـر
عدوان افيه، أم ُلالفع إذا كان المباشر اشترك  فيه عدوانبالموالمباشـر فـي    تسب

و مان،الضالمبتسب مع المباشر، إذا كان ال يضمن هذا السانفرادهب ال يعمُل شيئاً بب 
ااجتماعهم نتيجةَ اإلتالفُ انك ذاإ افي اإلتالف، أم كان الض2(عليهما مان(.  

  السير حوادثفي  المتسبب عقوبة: ابعالس المطلب

نص ىعل الفقهاء بِبالتَّ القتِل عقوبةسب موماًع ، وعلـى ع ب  قوبـةالمتسـب 
بحادث سنتينأو سفي، كتصادم فارسين ،ري .وسأذكر المذاهبِ آراء الفقهياألر ة بعـة 

 وهو ما نص، الفقهاء المعاصرين ثم رأي، السيرِ حوادثفي  تسببِالمو في المباشرِ
مجمع الفقه ا عليه مجلسدارثم فتوى ، إلسالمي ةاإلفتاء الفلسطيني.  

الًأو_ اختلف الفقهاء بِ في عقوبةفي  المتسبير حوادثالس ،القصاص أو  هل يوجب
فلم ، ةُوخالفهم الحنفي، السير حوادثفي  متعمدال ىعل القصاص الجمهور فأوجب، ال

فيـه   يكـون  فال، معنى ال صورة سبببالتَّ فالقتُل، رةكالمباش سبببالتَّ يعتبروا القتَل
  .ومعنى صورةٌ اشرةمب والقتُل، في القصاصِ المماثلةُ

  وإذا كـان ، بالخطـأ  االصطدام إذا كان لةالعاق على الديةُ: )3(ةالحنفيوقال 
  

                                                             

 ).447(ص ، رقاأحمد الز ،شرح القواعد الفقهية )1(

عبد اهللا بن عبد ، توضيح األحكام من بلوغ المرام، )455(ص ، أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية )2(
مكتَبـة  ، أبو عبد الـرحمن ، التَّميمي، البسام، الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم

ـ 1423، 5ط، األسدي، مكّة المكرمة   ،وهبـة الزحيلـي  ، نظريـة الضـمان   ،)6/152(، م2003/هـ
 ).46(ص 

)3( رة على مختصر القدوريالجوهرة الني ،بيديالز ،)المختار وحاشـية ابـن عابـدين    ،)2/140 رالد ،
)6/605.( 
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 واحـد  في الخطـأ كـلّ   أن والفرقُ. الدية منهما نصفُ واحد كّل فعلى عاقلة، عمداً
منهما مات من صدفالموتُ ،صاحبه مة إلى فعِل ضافٌم ؛صاحبه ـ  ألن ه فـي  فعلَ

واحد  كّل لزمويكون م مان،للض سبباً يصح فال ريقفي الطَّ وهو المشي ،مباح سهنف
ماتا بفعلـين   همافإنَّ ،فماتا عمداً اصطدما اإذ اوأم ،في ثالث سنين لتهمنهما على عاق

مكلُّ وقد ماتَ ،ظورينح واحد غيره وفعِل منهما بفعله.  

، القصاص فيجب، عمداً إن كان: )3(نابلةُالحو، )2(ةُافعيالشَّو، )1(المالكيةُ وقاَل
ولم ، لقتلبا المتسببِعلى  الكفَّارةَ والحنابلةُ لشَّافعيةُا وأوجب، العاقلة على فالديةُ وإال
  .ةُالمالكي هايوجب

 وادثح موضوع اإلسالمي مؤتمرِال لمنظمة ابعالتَّ الفقهي المجمع بحثَ وقد
السيارات، وقرفيه ما يلي ر :)إن مجلس المنعقـد فـي دورة    مجمع الفقه اإلسالمي

ـ 1414 ممحـر  07-01مـن   سالمال رفي بروناي دا امنمؤتمره الثَّ   الموافـق  ـه
الواردة إلـى المجمـع    ه على البحوثاطالع م، بعد1993) يونيو(حزيران  21-27

حوله،  ارتالتي د وبعد استماعه إلى المناقشات ،السير حوادثبخصوص موضوع 
ـ  حوادثإلى تفاقم  بالنَّظر وممتلكـاتهم،   اسالسير وزيادة أخطارها على أرواح النَّ

المركبات بمـا يحقـق شـروط     رخيصبت قةاألنظمة المتعلِّ واقتضاء المصلحة سن
الكافي بمـنح   واالحتياطورخص القيادة  ةكسالمة األجهزة وقواعد نقل الملكي ،األمن

 عـد بقوا رايـة والد ؤيـة والر القدرةو للسن بالنِّسبة ةالخاص روطالشُّرخص القيادة ب
 .والحمولة ةالمعقول رعةوتحديد الس ابه قيدوالتَّ ،المرور

                                                             

  ،ابن الحاجـب ، جامع األمهات، )3/1123(، الجذامي، عقد الجواهر الثَّمينة في مذهب عالم المدينة )1(
الشَّرح الكبير للشّيخ الدردير وحاشية ، )9/34(، عليش، نح الجليل شرح مختصر خليلم، )490(ص 

سوقية مالك"أسهل المدارك ، )4/247(، الدالك في مذهب إمام األئمشرح إرشاد الس" ، الكشـناوي ،
)3/68.(  

، الماوردي، ي الكبيرالحاو، )19/29(، المطيعي، المجموع شرح المهذَّب، )6/185(، ، الشَّافعياألم )2(
)12/332.( 

)3( على مختصر الخرقي ركشيشرح الز ،ركشيالز ،)6/419( ،شرح مختصر خليل ،الخرشي ،)8/11( ،
 ).6/9(، البهوتي، كشَّاف القناع عن متن اإلقناع
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ما يلي رقر: 

أ _الًأو- إن لفُبتلك األنظمة التي ال تخا االلتزام الشَّ أحكامريعة اإلسالمية   واجـب
فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليـل   مراأل ولي ةمن طاع هشرعاً، ألنَّ
 يةالشَّـرع  امِاألحك على تلك األنظمةُ سلة، وينبغي أن تشتمَلرالم المصالحِ
 .في هذا المجال طبقالتي لم تُ

بأنواعهـا، ومنهـا    اجـرة الز األنظمة نس ،أيضاً تقتضيه المصلحةُ امم -ب
ـ   ،للمـرور  نظِّمةَالم عليماتخالف تلك التَّي نمِل المالي عزيرالتَّ لـردع من 

عرضي للخطر في الطُّ اسِالنَّ أمنرقات ال من أصحابِ واألسواق مركبـات 
 .رةبة المقرالحس حكامِأخذاً بأ ألخرى،ا قِلووسائل النَّ

 قـررةُ الم ياتالجنا عليها أحكام طبقُتُ عن تسيير المركبات تنتج يالت الحوادثُ _ثانياً
 اعم مسؤوٌل ائقُوالس الخطأ، من قبيِل في الغالبِ كانتوإن  ،ةاإلسالمي ريعةفي الشَّ

بالغير من أضرارٍ حدثهيع قتإذا تحقَّ الماِل وأفي البدن  ، سواءهاناصر ن خطـأ  م
وضرعفىر وال ي الحاالت اآلتية ية إال فمن هذه المسؤولي: 

ـ  عليه االحتراز روتعذَّ ،هادفع ستطيعال ي قاهرة ةلقو يجةًنت لحادثُا إذا كان -أ  ا،منه
 .اإلنسان ِلعن تدخُّ خارجٍ عارضٍ أمرٍ وهي كّل

 .تيجةالمؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النَّ تضررإذا كان بسبب فعل الم -ب

 .المسؤوليةَ ذلك الغير لفيتحم ديه،الغير أو تع خطأبسبب  لحادثُإذا كان ا -ج

 هـا األضـرار  أرباب يضمن رقات،السير في الطُّ حوادثمن  البهائم بهسبما تُ _ثالثاً
 .في ذلك إلى القضاء في ضبطها، والفصُل رينقصم عن فعلها إن كانوا متنج التي

ما منه واحد كان على كّل رر،الض في إحداث والمتضرر لسائقُا إذا اشترك _رابعاً
 .أو ماٍل ما تلف من اآلخر من نفسٍ ةُتبع

ولو لم  ضامن المباشر أن األصَل مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن -أ _خامساً
وأما ،ن متعدياًكُي بالمتسب فال يضمن متعدياً أو مفرِطاً إال إذا كان. 
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 دون باشـرِ الم علـى  سؤوليةُالم كانت ،تسببالممع  باشرالم إذا اجتمع -ب
بالمتسب، إال إذا كان المبتسب متعدياً والمباشر غير متعد. 

 فعلى كـلّ  رر،في الض هما مؤثرنْم واحد سببان مختلفان كلُّ إذا اجتمع -ج
بمن  واحدةُين الالمتسبـ   سبةبحسب ن مسؤولي وإذا  رر،تأثيره فـي الض

عليهمـا علـى    فالتبعـةُ  ،منهما واحد كّلأثر  عرف نسبةُاستويا أو لم تُ
1(واهللا أعلم واء،الس(.  

مـا  ) 96/1(فـي فلسـطين رقـم     علىاأل فتاءاإل سمجل في قرارِ جاء وقد
  :)2(أتيي

"إن قواعد يرالس نظَّمةَالم من قل جِبااللتـزام  واجبـةُ  االختصـاصِ  هات ،
وقاعـدة  ) حةبالمصل وطةٌمن عيةبالر ماماإل صرفاتُت: (يةالشَّرع استناداً إلى القاعدة

)رائعالذَّ سد( ،اإل ألنالكتابِ مع نصوصِ بها متوافقٌ لتزام والسنَّة ا ومقاصدلشَّريعة 
ةاإلسالمي.  

وإن يرى األعلى، اإلفتاء مجلس أن االلتزام    بقواعد تنظـيم المـرور أمـر 
، ها ضـامن مخالفَ وأن، المفاسد ءرالمصالح ود قيقعلى تح تقوم ألنَّها، رعاًش جبوا

أثمي هأنَّ والظَّاهر حصَل إن فٌأو إتال منه ضرر.  

أم  فـي البـدنِ   سواء، خرينباآل لحقهاالتي ي عن األضرارِ سؤوٌلم والسائقُ
ـ  يحصُل وما. الخطأ أو، إلهماِلذلك منه عن طريق ا حصَل إن، الماِل مـ فَن و  اتي

، مثالً ارةالسي صيانةفي  قصيرِأو التَّ رعةالس بسببالسير  حوادث لألشخاص بسبب
على  فالواجب وبالتَّالي،، مدهولم يتع لم يقصد القتَل ألنَّه، الخطأ القتِل معاملةَ فيعامل
القتل عن  كفَّارةُعليه  وتجب، أشخاص منفي ذلك الحادث  ماتَ نم لكلِّ ديةٌعاقلته 

ـ  لـم يجـد فصـيام    فإن، مؤمنة رقبة القتل هي عتقُ كفَّارةُو، خصٍش كلِّ  هرينش
 :(P���L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A(اهللا  لقوِل ،متتابعين

                                                             

)1( http://www.iifa-aifi.org/2162.html 

)2( http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa 
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 هم في حـوادث ا أحكامونَأنَّهم قد ب المعاصرين، نجد لفقهاءا إلى آراء بالنَّظر  
، وأيضـاً علـى   علـى المباشـرِ   الضمان ، أناألوائُل على ما ذكره العلماء السيرِ

واعتبروا أيضـاً عـدم   . اإلهمال إلى الضرر وكان نتيجةَإذا أدى التَّسبب  المتسبب
  .من األسباب الموجبة للضمان ن،االلتزام بالقواني

• حوادث فيالقانون  مكْح يرالس:  

ـ   السيرِ بحوادث خاص مستقٌل نيقانو هناك نظام ليس في أراضـي السلطة 
الفلسطينية، التَّ ولم يقم المجلسالفلسط شريعييني  ـ  باسـتحداث أيأحكـامٍ  ة  جديـدة 

  ).م1996(عام  قيامه ذُنْم بالخصوصِ

المنصوص عليها فـي   ةاألحكام العام السير ذات حوادثعلى  طبقُي وإنَّما
ـ  ةالمسؤولي شأنب الواردةُ ةُالقانوني األحكام يماس وال النَّافذة،القوانين  الجزائيفـي   ة

 العقوبات قانونهو  لغربيةا الضفَّةبه في  المعموُل فالقانون قصير؛والتَّ ِلهمااإل اِلح
م1960(لسنة ) 16(رقم  األردني.(  

 إنو قصـودةً م الجريمةُ عدتُ: هأنَّ علىذاته  القانونِ نم) 64( ةُالماد ونصت
 ،هاحصـولَ  عقد توقَّ ذا كانالفاعل إ قصد عن الفعِل اشئةُالنَّ ةُالجرمي تيجةُتجاوزت النَّ

مراعـاة   مِأو عـد  رازِاالحت ةقلَّ وأ عن األخطاء ارالض الفعُل ن الخطأ إذا نجمووبكَ
  .نظمةالقوانين واأل

                                                             

 ).92(آية ، سورة النِّساء )1(
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 احترازٍ ةأو قلَّ إهماٍل نع أحد موتَ بسب نم على أن) 343( المادةُ ونصت
  .إلى ثالث سنوات شهرمن ستة أ لحبسِاوقب بع ،أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة

عـن   تسـببِ المفي  الفقهاء رأي إذ كان، الفقه القانون خالفَ ص،النَّ وبهذا
 وأرى أن ما ذهب ،عند الجمهور القصاص داًتعمم نوإذا كا، الدية، إهماٍلو تقصيرٍ

أصوب إليه الفقهاء.  
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 A  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الحاتالص ،ـ حمـد الـذَّ   أحمده ، اكريناكرين الشَّ
والصالم على خاتم النَّالة والسورضـي اهللا عـن   ، المبعوث رحمة للعـالمين ، نبيي

  .ينوعن أتباعه إلى يوم الد، الميامين رصحابته الغُ

  :وصياتتَّالتائج ونَّمجموعة من الإلى  خلصتُ ،راسةهذه الد أنهيتُ بعد أنف

  :ئجتاالنَّ _أوالً

، القتـل ب االعتداء عليها م اهللافحر، رورات الخمسة من الضفس البشريحفظ النَّ -1
  .ديد في اآلخرةالعذاب الشَّ وأعد، نيااجرة في الدشرع العقوبات الزو

كما في القتـل  ، ني العقوبةويستحق فيه الجا ،من أنواع القتل ب نوعسبالقتل بالتَّ -2
سبب ممكن أن يكون فيه القتل عمداً، وممكـن أن يكـون   ، وأن القتل بالتَّمباشرة

 .خطأ بغير قصد، وممكن أن يكون فعل فعالً مباحاً فنتج عنه قتل إنسان

3- إذا اجتمع المباشر والمبتسب، فالضولكن هناك حاالت يغلـب  ، باشرمان على الم
، كراه علـى القتـل  كـاإل ، بتسبمان على المفيكون الض، باشرةب المسبفيها التَّ

فالمكرِه موعليه القصاص، بتسب. 

نـوا  وبي، فاتهمصـنَّ ذكرها الفقهاء القدامى في م، ب حاالت قديمةسبللقتل بالتَّ نِإ -4
ـ  ،وروشهادة الـز ، كحفر البئر، ب بالقتل بهاتسبوعقوبة الم، أحكامها حروالس ،

هـا  لكنَّ ،أصـولها قـديماً  وأخرى حديثة كانت لها جـذورها و  .وغيرها، موالس
تطوـ   ر العصور ودخول التِّرت بتطو ياراتكنولوجيـا واآلالت الحديثـة كالس ،

واجتهـدوا فيمـا   ، فأوقع الفقهاء عليها أحكام نظيراتها، ة الحديثةبيالطِّاألجهزة و
ريعة وصـالحيتها ومناسـبتها   على مرونة الشَّ وهذا يدلُّ، عليهاوخرجوا استجد 

 .انكلكل زمان وم

 حسب الجرم الذي تـم ، ذلك في تشريعها للعقوبات ُلويتمثَّ ،شريعة اإلسالم عدُل -5
فعليه ، كان مخطئاً وإن، فعقوبته القصاص، القتل كان عامداً قاصداً فإن، اقترافه
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والكفارة في ماله، وتكون على العاقلة، يةالد ،  وكـان  ، نفلم تساوِ بـين الفعلـي
 .دالجزاء بحسب الجرم والقص

علـى   واالتفـاق ، يلم يحدث منه خطأ أو تعد إن، بيب الحاذقعدم تضمين الطَّ -6
 .المهنةتقن ي الذي ال، بيب الجاهلتضمين الطَّ

7- يحرمن دون سبب مشروع يقتضي ذلك، وح فيهم إسقاط الجنين قبل نفخ الر. 

إلضرار خص أو اها سبب هالك الشَّوالحكم بأنَّ، ةبييصعب تحديد األخطاء الطِّ -8
 .به

ويكـون  ، ية على العاقلـة وتكون الد، ائقمان على السالض أنعلى اتفق الفقهاء  -9
ائقضمان المال المتلف في مال الس. 

  وصياتالتَّ _ثانياً

1- قانونٍ سن ريعةتها الشَّللعقوبات التي أقر ،عمل به في المحاكم الشَّيفتُ، ةرعيق طب
  . في أرضهم بشرع اهللاحكَوي، العقوبات

، فهو يحمل أمانـة ثقيلـة  ، بيب في حال إهماله وجهلهوضع قانون يحاسب الطَّ -2
 .مه من عناية وعالجبما يقد، فسوعليه واجب عظيم في حفظ الجسم والنَّ

فهـم اهللا  ومـا كلَّ ، ة بالوقوف عند مسؤولياتهمأوصي أصحاب المسؤولي، وأخيراً -3
فيما استجد من  رعيوبيان الحكم الشَّ، دينهم اس أمورموا النَّفيعلِّ، من علماء ؛به

مستحدثة؛ة أمور فقهي ينومن حكام وقانوني ،ومن  ؛)ـ(يحكموا بشرع اهللا  وأن
اءأطب ،وا اهللاقُيتَّ بأن ،جسـاد  جارب فـي أ ويبتعدوا عن إجراء التَّ، تقنوا عملهموي
، ريـق بـآداب الطَّ  يلتزمـوا  بأن، ومن سائقين ؛وعن المتاجرة بمهنتهم، اسالنَّ

 .يروقوانين الس، واألخالق الحسنة



217 

 

  

  

  

  
~  

I������w�v�u�t�s�r�q��H)1(  
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، دار المعرفة، أبو حامد، وسيالطُّ، محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين .9
 .ت.ط، د.بيروت، د

، الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، الصـيمري ، أخبار أبي حنيفة وأصحابه .10
م1985/هـ1405، 2ط، بيروت –عالم الكتب ، أبو عبد اهللا، الحنفي.  
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 عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الـدين ، االختيار لتعليل المختار .11
  .م1937/هـ1356، القاهرة –مطبعة الحلبي ، أبو الفضل

بـاحثون بـال   ، محمود الفطافطة، األخطاء الطِّبية في فلسطين جرائم بال أدلَّة .12
 .م2013، 1ط ،فلسطين، القدس، حدود

، أبـو  أركان جريمة القتل العمد في الشَّريعة اإلسالمية والقوانين الوضـعية  .13
حوليـة كليـة الشَّـريعة والقـانون والدراسـات      السعود عبد العزيز موسى، 

 .م1995/هـ1415، 12اإلسالمية، العدد 

، ناصر الـدين األلبـاني  محمد  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .14
 م1985/هـ1405، 2بيروت، ط –المكتب اإلسالمي.  

15.  زياد بن عابد المشو، االستضعاف وأحكامه في الفقه اإلسـالميدار كنوز ، خي
  ،1ط، المملكـة العربيـة السـعودية    -إشبيليا للنّشـر والتَّوزيـع، الريـاض    

 .م2013/ هـ1434

، زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا     ، أسنى المطالب في شرح روض الطّالب .16
  .ت.د، ط.دار الكتاب اإلسالمي، د، األنَّصاري، السنيكي أبو يحيى

حسين بـن عبـد   ، "الك في مذهب اإلمام مالكشرح إرشاد الس"أسهل المدارك  .17
ت.، د2أبو بكر، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط، اهللا، الكشناوي  

دار الكتب ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر .18
 .م1990/هـ1411، 1العلمية، ط

ين بن إبـراهيم بـن   ، زين الداألشباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النّعمان .19
، لبنـان  -دار الكتب العلمية، بيـروت  ، ابن نجيم المصريالمعروف بمحمد، 

 .م1999/هـ1419، 1ط

محمـد  : حقَّقـه ، أبـو عبـد اهللا  ، محمد بن الحسن بن فرقد الشّـيباني ، األصل .20
  .م2012/هـ1433، 1ط، لبنان، دار ابن حزم، بيروت ، بوينوكالن
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 .م2001/هـ1421، 9ط، مؤسسة الرسالة، م زيدان، عبد الكريأصول الدعوة .21

، عياض بن نامي بن عوض السـلمي ، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله .22
 .م2005/هـ1426، 1ط، المملكة العربية السعودية -الرياض  دار التدمرية،

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ، إعالم الموقِّعين عن رب العالمين .23
دار الكتب العلميـة،  ، محمد عبد السالم إبراهيم: حقَّقه، لدين ابن قيم الجوزيةا

 .م1991/هـ1411، 1ط، بيروت

، الشَّـافعي ، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام .24
دار ، عبد العزيز بن أحمد بن محمـد المشـيقح  : حقَّقه، أبو حفص، ابن الملقن

 .م1997/هـ1417، 1ط، العاصمة للنَّشر والتَّوزيع، المملكة العربية السعودية

، محمد بن أحمد الخطيب الشِّـربيني، حقَّقـه،   اإلقناع في حلِّ َألفاظ أبي شجاع .25
  .ت.ط، ط.بيروت، د –مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر 

ن موسى بن سالم بـن  موسى بن أحمد ب، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل .26
عبد اللَّطيف محمـد  : حقَّقه، شرف الدين، أبو النَّجا، الحجاوي، عيسى بن سالم

 .ت.ط، د.، دلبنان –دار المعرفة بيروت ، السبكي، موسى

 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد، األم .27
  .م1990/هـ1410 ،ط.د، بيروت - المعرفةدار ، هللاأبو عبد ا، المطلبي، مناف

المروزي، أبو ، السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التَّميمي، األنساب .28
مجلـس دائـرة   ، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيـره : حقَّقه، سعد

 .م1962/هـ1382، 1ط، المعارف العثمانية، حيدر آباد

29. ين، اجح من الخالفاإلنصاف في معرفة الربـن سـليمان   ، عالء الد علـي ،
أبو الحسن، المرداوي ،ت.د، 2ط، دار إحياء التّراث العربي. 

قاسم بن عبد اهللا بن ، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء .30
القونوي أمير علي ،ة، الروميم2004/هـ1424، ط.د، دار الكتب العلمي.  
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31. قائقالبحر الرين بن ، ائق شرح كنز الدد، المعـروف  زين الدإبراهيم بن محم
 ،محمد بن حسين بن علي، رائقتكملة البحر ال: نجيم المصري وفي آخره بابن

طدار الكتاب اإلسـالم ، منحة الخالق البن عابدين: وبالحاشية، الطوري ،2ي، 
  .ت.د

طـارق فتحـي   : حاسن، حقَّقـه عبد الواحد بن إسماعيل، أبو الم، بحر المذهب .32
  .م2009، 1السيد، دار الكتب العلمية، ط

، محمد تقـي العثمـاني، دائـرة المعـارف     بحوث في قضايا فقهية معاصرة .33
 .م2013/هـ1434، 1والشُّؤون اإلسالمية، قطر، دار القلم، دمشق، ط

، الكاساني، دعالء الدين بن مسعود بن أحم، بدائع الصنائع في ترتيب الشَّرائع .34
 .م1986/هـ1406، 2ط، دار الكتب العلمية، أبو بكر

، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد .35
د ط، القاهرة –دار الحديث ، أبو الوليد، الشَّهير بابن رشد الحفيد، القرطبي. 

المعروف الالعي، ، بن سعيدالحسين بن محمد ، البدر التّمام شرح بلوغ المرام .36
  .م2007/هـ1428، 1ط، دار هجر، علي بن عبد اهللا الزبن: حقَّقه، بالمغرِبي

عمر بـن  ، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشَّرح الكبير .37
مصطفى أبو الغيط، وآخرون، دار : علي بن أحمد، الشَّافعي، ابن الملقن، حقَّقه

 .م2004/هـ1425، 1السعودية، ط –شر والتَّوزيع، الرياض الهجرة للنَّ

، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشَّرح الصغير .38
 .د ت، د ط، دار المعارف، أبو العباس، أحمد بن محمد الخلوتي، الصاوي

مد بن أحمد بـن  ، أحمد بن علي بن محبلوغ المرام في شرح أحاديث األحكام .39
ماهر ياسين الفحـل، دار القـبس للنَّشـر والتَّوزيـع،     : حجر العسقالني، حقَّقه
  .م2014/هـ1435، 1الرياض، السعودية، ط
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محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي، ، البناية شرح الهداية .40
، 1وت، لبنـان، ط بدر الدين العيني، أبو محمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـر    

  .م2000/هـ1420

عبـد  ، بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شـرح جوامـع األخبـار    .41
 أبـو عبـد اهللا  ، الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل سـعدي ،

وزارة الشُّئون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد، المملكـة العربيـة     
 .ـه1423، 4ط، السعودية

، العـاني ، السيد محمود آل غـازي ، عبد القادر بن مالّ حويش، بيان المعاني .42
 .م1965/هـ1382، 1ط، دمشق، مطبعة الترقِّي

، علي بن محمد بن عبد الملك الكتـامي  بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام .43
، الحسين آيـت سـعيد، دار طيبـة   : الحميري، ابن القطًَّان، أبو الحسن، حقَّقه

 .م1997/هـ1418، 1الرياض، ط

44. البيان في مذهب اإلمام الشَّافعي ،   ،يحيى بن أبي  الخير بن سـالم العمرانـي
  .م2000/هـ1421، 1قاسم محمد النُّوري، دار المنهاج، جدة، ط: حقَّقه

محمـد  : حقَّقه، أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتّحصيل .45
ــرون  ــي وآخ ــروت   ،حج ــالمي، بي ــرب اإلس ــان –دار الغ ، 2ط، لبن

 .م1988/هـ1408

محمد : ، قاسم بن قُطلُوبغا السودوني، زين الدين، أبو الفداء، حقَّقهتاج التَّراجم .46
  .م1992/هـ1413، 1دمشق، ط –خير رمضان يوسف، دار القلم 

، بو الفيضأ، ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الزبيديتاج العروس .47
  .ت.ط، د.، ددار الهداية، مجموعة من المحقِّقين: حقَّقه

، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف  ، واإلكليل لمختصر خليل التَّاج .48
  .م1994/هـ1416، 1ط، دار الكتب العلمية، العبدري، أبو عبد اهللا
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عثمـان بـن   محمد بن أحمد بـن  ، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .49
دار ، بشار عـواد معـروف  : أبو عبد اهللا، حققَّه، شمس الدين، الذَّهبي، قَايماز

 .م2003، 1ط، الغرب اإلسالمي

أحمد : حقَّقه، اللّخميالمعروف بعلي بن محمد الربعي، أبو الحسن، ، التّبصرة .50
، 1ط، وزارة األوقـاف والشُّـؤون اإلسـالمية، قطـر    ، عبد الكـريم نجيـب  

 .م2011/هـ1432

إبراهيم بن علي بن محمد، ، تبصرة الحكّام في أصول األقضية ومناهج األحكام .51
، 1ط، مكتبـة الكليـات األزهريـة   ، اليعمـري ، ابن فرحون، برهـان الـدين  

 .م1986/هـ1406

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ، التِّبيان في أقسام القرآن .52
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، محمد حامد الفقي: حقَّقه ،قيم الجوزية

53. قائق وحاشية الشِّلْبِيبن محجن، ، تبيين الحقائق شرح كنز الد عثمان بن علي
، 1بـوالق، القـاهرة، ط   - المطبعة الكبـرى األميريـة  ، فخر الدين، الزيلعي
 .ـه1313

سليمان بن محمد ، المنهجحاشية البجيرمي على شرح = التَّجريد لنفع العبيد  .54
 .م1950/هـ1369، ط.د، مطبعة الحلبي، البجيرمي، بن عمر

جهينـة  ، محمد عبد القادر أبـو فـارس  ، تحديد النَّسل واإلجهاض في اإلسالم .55
 .م2003/هـ1424، 1ط، األردن، عمان، للنَّشر والتَّوزيع

سـليمان  ، طيبحاشية البجيرمي علي الخ= تحفة الحبيب على شرح الخطيب  .56
 .م1995/هـ1415ط، .بن محمد بن عمر، البجيرمي، دار الفكر، د

أبـو  ، السـمرقندي ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، عالء الدين، تحفة الفقهاء .57
  .م1994/هـ1414، 2ط، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، بكر
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، بن حجر الهيتمـي  أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج .58
ــد  ــرى بمصــر لصــاحبها مصــطفى محم ــة الكب ــة التجاري ، ط.د، المكتب

 .م1983/هـ1357

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس   ، تحفة المودود بأحكام المولود .59
مكتبـة دار البيـان،   ، عبد القـادر األرنـاؤوط  : حقَّقه، ابن قيم الجوزية، الدين

 .م1971/هـ1391، 1ط، دمشق

دار ، ، عبد القادر عـودة الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي التَّشريع .60
 .ت. د، ط. د، الكاتب العربي، بيروت

، شـريف أحمـد   التَّعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقـه  .61
 .م2007الطباخ، دار الفكر، االسكندرية، ط، 

أبو ، ابن الجلَّاب،  بن الحسين بن الحسنعبيد اهللا، التفريع في فقه اإلمام مالك .62
، 1ط، لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيروت ، سيد كسروي حسن، حقَّقه، القاسم
  .م2007/هـ1428

: حقَّقـه ، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم .63
  .هـ1419، 1ط ، بيروت -دار الكتب العلمية ، محمد حسين شمس الدين

، 1ط، دار الفكـر، دمشـق  ، وهبة بن مصـطفى الزحيلـي  ، التَّفسير الوسيط .64
  .ـه1422

، أحمد بن علي بن محمـد  التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .65
، 1بن أحمد بن حجـر العسـقالني، أبـو الفضـل، دار الكتـب العلميـة، ط      

  .م1989/هـ1419

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبـي البغـدادي   ، الكيالتَّلقين في الفقه الم .66
دار ، أبي أويس محمد بو خبزة الحسـني التَّطـواني  : حقَّقه، المالكي أبو محمد

 .م2004/هـ1425، 1ط، الكتب العلمية
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67. التَّنبيه في الفقه الشَّافعي ،بن يوسف الشِّيرازي أبو اسحاق، إبراهيم بن علي ،
  .ت.د، ط.د، عالم الكتب

، محيي الدين بن شرف النَّـووي، أبـو زكريـا، دار    تهذيب األسماء واللُّغات .68
 .ت.ط، د.الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقالني، أبـو   تهذيب التَّهذيب .69
  .هـ1326، 1الفضل، مطبعة دار المعارف النِّظامية، الهند، ط

أبـو  ، خلف بن أبي القاسم محمـد، البراذعـي  ، هذيب في اختصار المدونةالتَّ .70
دار البحوث للدراسـات  ، محمد األمين ولد محمد سالم بن الشَّيخ: حقَّقه، سعيد

 .م2002/هـ1423، 1ط، اإلسالمية وإحياء التُّراث، دبي

محمد عـوض  : هحقَّق، محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور ،تهذيب اللُّغة .71
  .م2001، 1ط، بيروت، دار إحياء التُّراث العربي، مرعب

عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بن حمـد  ، توضيح األحكام من بلوغ المرام .72
مكتَبـة  ، أبـو عبـد الـرحمن   ، التَّميمي، البسام، بن محمد بن حمد بن إبراهيم

  .م2003/هـ1423، 5ط، األسدي، مكّة المكرمة

، خليل بن إسحاق بن موسـى، ضـياء الـدين   ، تَّوضيح في شرح المختصرال .73
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ، أحمد بن عبد الكريم نجيب: حقَّقه، الجندي
 .م2008/هـ1429، 1ط، التّراث

زين الدين محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن   ، التّوقيف على مهمات التّعاريف .74
عبد الخـالق   38عالم الكتب ، الحدادي، العابدينتاج العارفين بن علي بن زين 

 .م1990/هـ1410، 1ط، القاهرة -ثروت 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، بن معاذ بن معبد التَّميمـي، أبـو   الثِّقـات  .75
  .م1973/هـ1393، 1حاتم، وزارة المعارف، الهند، ط
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76. اني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيـميع  صا، الثّمر الدلح بن عبـد الس ،
  .ت.ط، د.، دبيروت، المكتبة الثقافية، األزهري، اآلبي

ابـن  ، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمـال الـدين  ، جامع األمهات .77
أبـو عبـد الـرحمن األخضـر     : حقَّقه، أبو عمرو المالكي، الكردي، الحاجب

  .م2000/هـ1421، 2.ط، اليمامة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، األخضري

عبد الـرحمن  ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم .78
ماهر ياسين الفحل، دار : بن شهاب الدين، أبو الفرج، الشَّهير بابن رجب، حقَّقه

 .م2008/هـ1429، 1ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

، األنصـاري ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح  ، الجامع ألحكام القرآن .79
ين، الخزرجيشمس الد ،وإبراهيم : حقَّقه، أبو عبد اهللا، القرطبي أحمد البردوني

 .م1964/هـ1384، 2ط، القاهرة –دار الكتب المصرية ، أطفيش

رمزي منير بعلبكي، : ، محمد بن الحسن بن دريد، األزدي، حققهجمهرة اللُّغة .80
  .م1987، 1دار العلم للماليين، ط

دار البحـوث للدراسـات   ، قاسم علي سـعد ، تراجم الفقهاء المالكية جمهرة .81
 .م2002/هـ1423، 1ط، اإلسالمية وإحياء التُّراث، دبي

 ،الجنايات في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسـالمي والقـانون   .82
 .ت.، د2ط، دار الكتاب الجامعي، حسن علي الشَّاذلي

، الحدادي، بن محمد، أبو بكر بن علي، مختصر القدوري الجوهرة النيرة على .83
العبادي ،يبِيدة، الزهـ1322، 1ط، المطبعة الخيري.  

دار ، عميـرة ، أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميـرة  .84
 .م1995/هـ1415، 1ط، بيروت –الفكر 
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85.  ،انيعلى كفاية الطَّالب الرب حاشية العدوي بن أحمد بن مكرم الصعيدي علي
حقَّقه، أبو الحسن، العدوي :د البقاعيبيروت –دار الفكر ، يوسف الشّيخ محم ،

 .م1994/هـ1414، ت.د، ط.د

86. ـد بـن   ، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشَّافعيد بن محمبن محم علي
، علي محمد معوض: هحقَّق، أبو الحسن، البغدادي، الماوردي، البصري، حبيب

، 1ط، لبنـان  -دار الكتـب العلميـة، بيـروت    ، عادل أحمد عبد الموجـود 
  .م1999/هـ1419

دار العاصـمة  ، أبو زيـد ، بكر بن عبد اهللا، الحدود والتَّعزيرات عند ابن القيم .87
 .هـ1415، 2ط، للنَّشر والتَّوزيع

ق بن حسن بن إبـراهيم  عبد الرزا، حلية البشر في تاريخ القرن الثَّالث عشر .88
دار ، محمد بهجة البيطار: حقَّقه وعلَّق عليه حفيده، الدمشقي، الميداني، البيطار

 .م1993/هـ1413، 2ط، صادر، بيروت

، اإلسـكندرية ، دار الفكر الجـامعي ، منير رياض حنَّا، ّالخطأ الطِّبي الجراحي .89
 .م2008، 1ط

90. ةخطأ الطَّبيب من النَّاحية الجنائيالمكتـب  ، أميـر فـرج يوسـف   ، ة والمدني
  .م2007، 1ط، الجامعي الحديث

الـدار السـعودية للنَّشـر    ، محمد علي البار، خلق اإلنسان بين الطب والقرآن .91
  .م1991/هـ1412، 8ط، جدة، والتَّوزيع

92. الدالم ـد ، ختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارربن محم د بن عليمحم ،
صالحالمعروف بعالء، ني ين الحصكفيعبد المنعم خليل إبـراهيم : حقَّقه، الد ،

  .م2002/هـ1423، 1ط، دار الكتب العلمية

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جـالل الـدين   الدر المنثور في التَّفسير بالمأثور .93
 .ت.ط، د.السيوطي، دار الفكر، بيروت، د
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وآخرون، دار ، عمر سليمان األشقر، عاصرةقضايا طبية مدراسات فقهية في  .94
 .م2001/هـ1421، 1ط، األردن، النَّفائس

، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهداية .95
  .ت.ط، د.عبد اهللا هاشم المدني، دار المعرفة، بيروت، د: العسقالني، حقَّقه

الشَّـهير بمـال   ، فرامرز بن علـي  محمد بن، درر الحكام شرح غرر األحكام .96
 .ت. د، ط. د، دار إحياء الكتب العربية، الطَّبعة ، خسرو

: ، علي حيدر خواجه، أمين أفندي، تعريبدرر الحكّام في شرح مجلة األحكام .97
  .م1991/هـ1411، 1فهمي الحسيني، دار الجيل، ط

منصور ، تدقائق أولي النّهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادا .98
، 1ط، عالم الكتب، البهوتى، بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس

  .م1993/هـ1414

الشَّـهير  ، المالكي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين ،الذَّخيرة .99
اس، بالقرافيد حجي: حقَّقه، أبو العبد بـو خبـزة  ، سعيد أعراب، محممحم ،

م1994، 1ط، بيروت - دار الغرب اإلسالمي. 

، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ،رد المحتار على الدر المختـار  .100
  .م1992/هـ1412، 2ط، بيروت -دار الفكر : الناشر

وعلَّـق  ، حقَّقه، الجزائري، الميلي، مبارك بن محمد، رسالة الشِّرك ومظاهره .101
، 1ط، للنَّشـر والتَّوزيـع   دار الرايـة ، أبو عبـد الـرحمن محمـود   : عليه

 .م2001/هـ1422

، دار اللِّـواء ، حمود بن عبد اهللا بن حمود بن عبد الرحمن التويجري، الرؤيا .102
 .هـ1412، 1ط

، منصور بن يونس بن صـالح الـدين  ، الروض المربع شرح زاد المستقنع .103
  .ت.ط، د.، دمؤسسة الرسالة -دار المؤيد ، البهوتى، ابن حسن بن إدريس



229 

 

: حقَّقه، محيي الدين يحيى بن شرف النَّووي، وضة الطَّالبين وعمدة المفتينر .104
، 3زهير الشَّـاويش، المكتـب اإلسـالمي، بيـروت، دمشـق، عمـان، ط      

  .م1991/هـ1412

شمس ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، زاد المعاد في هدي خير العباد .105
مكتبة المنار اإلسالمية،  -سالة، بيروت مؤسسة الر، ابن قيم الجوزية، الدين

 .م1994/هـ1415، 27ط، الكويت

دار ، إبراهيم كمال أدهـم ، السحر والسحرة من منظار القرآن الكريم والسنة .106
  .م1991/هـ1411 ،1ط، النَّدوة اإلسالمية

، وزيعدار الثَّقافة للنَّشر والتَّ، ماجد سالم دراوشة، سد الذَّرائع في جرائم القتل .107
  .م2011/هـ1432، 2ط

، ناصر الدين األلباني، بن الحاج نوح بن نجاتي، سلسلة األحاديث الصحيحة .108
ــاض، ط   ــارف، الري ــة المع ــاني، مكتب ــقودري، األلب ــن آدم األش  ،1ب

  .م1995/هـ1415

فـؤاد عبـد   : محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد اهللا، حقَّقـه ، سنن ابن ماجه .109
  .ت.ط، د.، دياء الكتب العربيةالباقي، دار إح

، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو، سنن أبي داود .110
المكتبـة  ، محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد    : حقَّقه، أبو داود، السجِستاني

  .ت.ط، د.، دبيروت –العصرية، صيدا 

حاك، التِّرمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الض، سنن التِّرمذي .111
، ومحمد فؤاد عبـد البـاقي  ، أحمد محمد شاكر: حقَّقه وعلَّق عليه، أبو عيسى

، 2ط، مصـر  –مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي   ، وإبراهيم عطوة عوض
  .م1975/هـ1395



230 

 

عادل أحمد عبد الموجود، : ، علي بن عمر، حقَّقه وعلَّق عليهسنن الدارقطني .112
 –لمعرفة للطِّباعة والنَّشـر والتَّوزيـع، بيـروت    وعلي محمد معوض، دار ا

  .م2001/هـ1422، 1، ط3لبنان، ج

الخراساني، أبـو بكـر   ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الكبرى .113
د عبد القادر عطا: حقَّقه، البيهقية، بيروت ، محملبنـان  –دار الكتب العلمي ،

  .م2003/هـ1424، 3ط

أبـو عبـد   ، الخراساني، النسـائي ، مد بن شعيب بن عليأح، السنن الكبرى .114
، 1ط، بيـروت  –مؤسسة الرسـالة  ، حسن عبد المنعم شلبي: حقَّقه، الرحمن
  .م2001/هـ1421

شـمس  ، بن عثمان بن قَايماز الـذَّهبي ، محمد بن أحمد، سير أعالم النـبالء  .115
  .م2006/ـه1427، ط، القاهرة -دار الحديث ، أبو عبد اهللا، الدين

116. سند الشَّافعيد ابـن  ، الشَّافي في شرح مد بن محمد بن محمالمبارك بن محم
مكتبـة الرشـد،   ، أبو السعادات، ابن األثير، الجزري، الشَّيباني، عبد الكريم

  .م2005/هـ1426، 1ط، المملكة العربية السعودية -الرياض 

، ئية في الفقه اإلسالمي مقارناً بالقـانون الشُّبهات وأثرها في العقوبة الجنا .117
  .م1986/هـ1406، 1ط، مطبعة األمانة، منصور محمد منصور الحفناوي

، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبـرين ، شرح أخصر المختصرات .118
 .ت.د، ط.د

، سعد الدين مسعود بن عمر، التَّفتازاني، مكتبة شرح التَّلويح على التَّوضيح .119
 .ت.، د.ط.بح، مصر، دص

عبد الباقي بن يوسـف  ، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني .120
عبد السالم محمـد أمـين، دار الكتـب العلميـة،     : بن أحمد الزرقاني، حقَّقه

 .م2002/هـ1422، 1بيروت، لبنان، ط
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121. على مختصر الخرقي ركشيشرح الز ،  ركشـيد بن عبـد اهللا الزار د، محم
 .م1993/هـ1413، 1العبيكان، ط

: صححه وعلق عليـه ، أحمد بن الشّيخ محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية .122
 .م1989/هـ1409، 2ط، سوريا، دمشق –القلم  دار، مصطفى أحمد الزرقا

، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامـة ، الكبير على متن المقنع الشَّرح .123
 .ت.ط، د.، دتاب العربيأبو الفرج، دار الك

محمد بن أحمد بن عرفـة  ، الكبير للشَّيخ الدردير وحاشية الدسوقي الشَّرح .124
سوقيت.ط، د.، دار الفكر، دالد. 

دار ، بن صالح بن محمد العثيمـين محمد  ،الشَّرح الممتع على زاد المستقنع .125
 .هـ1428-1422، 1ابن الجوزي، ط

 .ت.د، ط.د، حمد سالمعطية بن م، شرح بلوغ المرام .126

 .ت.د، ط.د، بن محمد المختار الشَّنقيطيمحمد ، شرح زاد المستقنع .127

 .ت.د، ط.د، ، حمد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الحمدشرح زاد المستقنع .128

محمد بـن  ، "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"شرح سنن النِّسائي المسمى  .129
بن آدم بن موسى اإلثيوبي لَّوِي، علية للنَّشـر  ، الووليدار  -دار المعراج الد

 .1ط، آل بروم للنَّشر والتَّوزيع

، المنصـوري ، آل منـدوه ، أبو األشبال حسن الزهيري، شرح صحيح مسلم .130
 .ت. د، ط.د

مكتبـة  ، عياد الحلبي، محمد علي السالم، شرح قانون العقوبات القسم العام .131
 .م1997، ط.د، مانع، دار الثَّقافة والنَّشر
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القسم الخاص في القـانون الوضـعي والشَّـريعة    ، شرح قانون العقوبات .132
الدار العلمية الدولية للنَّشر والتَّوزيع ودار ، محمد أحمد المشهداني، اإلسالمية

 .م2001، 1الثَّقافة، عمان، األردن، ط

، عة علـى األشـخاص  الجرائم الواق، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات .133
ودار الثَّقافة للنَّشر ، ور، الدار العلمية الدولية للنَّشر والتَّوزيعيغممحمد سعيد 

 .م2002، 1ط، عمان، والتَّوزيع

 .م1992ط، .، محمود نجيب حسني، دار النَّهضة، دشرح قانون العقوبات .134

ـ  ، الجصـاص ، الرازي، أحمد بن علي، شرح مختصر الطّحاوي .135 ، رأبـو بك
، محمـد عبيـد اهللا خـان   ، سائد بكداش، عصمت اهللا عنايت اهللا محمد: حقَّقه

، 1ط، ودار السـراج ، دار البشـائر اإلسـالمية  ، زينب محمد حسن فالتـة 
 .م2010/هـ1431

دار ، أبو عبد اهللا، المالكي، الخرشي، محمد بن عبد اهللا، شرح مختصر خليل .136
 .ت.د، ط.د، بيروت –الفكر للطِّباعة 

نشوان بـن سـعيد الحميـري    ، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .137
حقَّقه، اليمني :دار الفكـر المعاصـر  ، وأخرون، حسين بن عبد اهللا العمري ،

  .م1999/هـ1420، 1ط، بيروت، لبنان، دار الفكر دمشق، سورية

لدارمي، أبو صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التَّميمي ا .138
، 2شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط: حقَّقــه، حــاتم
  .م1993/هـ1414

139.  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول اهللا  = صحيح البخاري
، البخـاري ، محمـد بـن إسـماعيل   ، وسننه وأيامه) صلى اهللا عليه وسلم(

دار طـوق  ، ر بن ناصـر النَّاصـر  محمد زهي، حقَّقه، أبو عبد اهللا، الجعفي
 .هـ1422، 1ط، النَّجاة
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مكتبـة المعـارف   محمد ناصر الدين األلباني، ، صحيح التَّرغيب والتَّرهيب .140
 .م2000/هـ1421، 1للنَّشر والتَّوزيع، الرياض، السعودية، ط

، محمد ناصر الدين األلبـاني، أبـو عبـد    صحيح الجامع الصغير وزياداته .141
 .ت.ط، د.درحمن، المكتب اإلسالمي، ال

  المسند الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن العـدل إلـى    = صحيح مسلم  .142
مسلم بن الحجاج، القشيري، النّيسابوري، ، )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التُّـراث العربـي    : أبو الحسن، حقَّقه
  .ت.ط، د.بيروت، د

، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبـة نـور   صحيح وضعيف سنن أبـي داود  .143
  .ت.ط، د.اإلسالم، االسكندرية، د

144. مركـز نـور    صحيح وضعيف سنن التِّرمذي ،ين األلبـانيد ناصر الدمحم ،
  .ت.ط، د.داإلسالم، االسكندرية، 

145. صحيح وضعيف سنن النِّسائي ،ين األلبـانيد ناصر الدمكتبـة نـور    ، محم
 .ت.ط، د.اإلسالم، االسكندرية، د

، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطِّباعـة والنَّشـر،   صفوة التَّفاسير .146
  .م1997/هـ1417، 1القاهرة، ط

، المكتـب  ناصـر الـدين األلبـاني   محمد ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته .147
  .ت.ط، د.اإلسالمي، د

148. النَّبوي ينم، الطِّبد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدم   ، حمابـن قـي
  .ت.ط، د.د، بيروت –دار الهالل ، الجوزية

149. ةالطَّبقات السة في تراجم الحنفيني ،    ين بـن عبـد القـادر التَّميمـيالد تقي ،
 .ت.ط، د.الداري، الغزي، د
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: حققَّه، بن تقي الدين السبكي ، تاج الدين عبد الوهابطبقات الشَّافعية الكبرى .150
د الطناحيد الحلو، محمود محمهجـر للطِّباعـة والنَّشـر    ، عبد الفتاح محم

 .هـ1413، 2ط، والتَّوزيع

أبو ، محمد بن مكرم ابن منظور، إبراهيم بن علي الشِّيرازي، طبقات الفقهاء .151
، 1ط، لبنـان  –يـروت  دار الرائد العربـي، ب ، إحسان عباس: حقَّقه، اسحاق
  .م1970

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ، طرح التّثريب في شرح التّقريب .152
أحمد بن عبد الـرحيم  : أكمله ابنه، أبو الفضل، أبي بكر بن إبراهيم العراقي

أبو زرعة، بن الحسين الكردي ،ة القديمـة ، ابن العراقيدار ، الطبعة المصري
  .ت.د، بيإحياء التّراث العر

، المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، بهاء الدين، العدة شرح العمدة .153
  .م2003/هـ1424، ط.د، دار الحديث، القاهرة، أبو محمد

عبد الكريم بن محمد بن عبد ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشَّرح الكبير .154
افعيحقَّقه، أبو القاسم، الكريم، الر :محم عـادل أحمـد عبـد    ، د عوضعلي

  .م1997/هـ1417، 1ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود

جالل الدين عبد اهللا بن نجـم  ، عقد الجواهر الثَّمينة في مذهب عالم المدينة .155
حميد بـن محمـد لحمـر، دار الغـرب     : ، حقَّقهالجذاميبن شاس بن نزار 

  .م2003/هـ1423، 1اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

 ت،.ط، د.، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، دالعقوبة .156

الجمـاعيلي  ، موفَّق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة ، عمدة الفقه .157
 .م2004/هـ1425أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، : المقدسي، حقَّقه

أبو ، البابرتيل الدين، محمد بن محمد بن محمود، أكم، العناية شرح الهداية .158
  .ت.ط، د.عبد اهللا، دار الفكر، د
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، أبو عبـد الـرحمن  ، الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ،العين .159
  .دار ومكتبة الهالل، وإبراهيم السامرائي، مهدي المخزومي. د: حقَّقه

أحمد بن زكريا زكريا بن محمد بن ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .160
 .ت.د، ط.د، المطبعة الميمنية، السنيكي، زين الدين أبو يحيى

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبـد اهللا  ، تقي الدين، الفتاوى الكبرى .161
، 1دار الكتـب العلميـة ط  ، بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة، الحرانـي  

 .م1987/هـ1408

مكتبة دنديس، الضـفة  ، 1ط، م الدين بن موسى عفانةحسا، فتاوى يسألونك .162
أبـو  ، فلسطين، المكتبة العلمية ودار الطيب للطِّباعة والنَّشر، القدس، الغربية

 .هـ1430-1427، ديس

163.  بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخـاري أحمد بن علي ،أبو ، العسقالني
محمـد  : ه وأبوابه وأحاديثـه ه، رقّم كتب1379بيروت، ، دار المعرفة، الفضل

 .ت.د، ط.د، فؤاد عبد الباقي

164. رقانيفيما ذهل عنه الز انيعبد الباقي بن يوسـف بـن أحمـد   ، الفتح الرب ،
رقانيد أمين: ضبطه، الزالم محمـة، بيـروت   ، عبد السدار الكتب العلمي- 
  .م2002/هـ1422، 1لبنان، ط

 المعـروف بـابن  ، السيواسي، عبد الواحد كمال الدين محمد بن، فتح القدير .165
 .ت.د، ط.د، دار الفكر، الهمام

، زكريا بن محمد بن أحمـد بـن زكريـا   ، فتح الوهاب بشرح منهج الطُّالب .166
 ـنيكيالس ،ط.د، دار الفكـر للطِّباعـة والنشـر   ، أبـو يحيـى  ، األنصاري ،

  .م1994/هـ1414
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، لمعروف بحاشية الجملفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطُّالب ا .167
، ط.د، دار الفكر، المعروف بالجمل، العجيلي، سليمان بن عمر بن منصور

  .ت.د

، أبـو العبـاس، عـالم    القرافيأحمد بن إدريس، بن عبد الرحمن، ، الفروق .168
  .ت.ط، د.الكتب، د

، 4دار الفكر، سورية، دمشق، ط، وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلَّته .169
 .ت.د

مصطفى الخن، مصطفى البغـا،  ، فقه المنهجي على مذهب األمام الشَّافعيال .170
 بجيالشّـر 4ط، دار القلـم للطِّباعـة والنَّشـر والتَّوزيـع، دمشـق     ، علي ،

  .م1992/هـ1413

مـدار الـوطن للنَّشـر،    ، عبد اهللا بن محمد الطيار، وآخرون، الفقه الميسر .171
ياض، المملكة العربية ةالرعوديم2011/هـ1432، 1ط، الس.  

زين الدين محمد المدعو بعبد الـرؤوف  ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .172
  .هـ1356، 1ط، بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين

، دار الفكـر ، ، الدكتور سعدي أبـو حبيـب  القاموس الفقهي لغةً واصطالحاً .173
  .م1988/هـ1408ط ، سورية –دمشق 

محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، أبو طاهر، حقَّقه وأشرف ، القاموس المحـيط  .174
، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، ط    : عليه

 .م2005/هـ1426

عالء الدين محمد بن ، قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المخّتار .175
الدمشقي، المعـروف  ، عابدين الحسيني، د العزيزمحمد أمين، بن عمر بن عب

ط، .د، لبنـان ، بابن عابدين، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيـع، بيـروت  
  .ت.د
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، منصور بن محمد بن عبد الجبـار ابـن أحمـد    قواطع األدلّة في األصول .176
ـ  : حقَّقه، أبو المظفّر، المروزى ، افعيمحمد حسن محمد حسن إسـماعيل الشَّ

  .م1999/هـ1418، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، الزحيلـي مصطفى محمد ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة .177
 .م2006/هـ1427، 1دار الفكر، دمشق، ط

القواعد الفقهية المتعلِّقة بالمباشرة والتَّسـبب  وتصـنيفاتها فـي الفقـه      .178
حمد الحاج خليل، رسالة ماجسـتير، الجامعـة األردنيـة،    م، أحمد اإلسالمي

 .م2005

، الكلبـي،  ابن جزيمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ، القوانين الفقهية .179
  .ت.ط، د.د

، موفق الدين، عبد اهللا بن أحمد بن محمـد بـن   الكافي في فقه اإلمام أحمد .180
  .م1994/هـ1414، 1ط، دار الكتب العلمية، قدامة

يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البـر بـن   ، الكافي في فقه أهل المدينة .181
القرطبي د أحيـد ولـد ماديـك    : حقَّقه، أبو عمر، عاصم النّمريد محممحم

، الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربيـة السـعودية  
  .م1980/هـ1400، 2ط

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن ، متن اإلقناع كشاف القناع عن .182
 .ت.ط، د.، ددار الكتب العلمية، البهوتي، بن إدريس

183.  د، عالء ، كشف األسرار شرح أصول البـزدويعبد العزيز بن أحمد بن محم
 .ت.د، ط.د، دار الكتاب اإلسالمي، البخاري، الدين

جمال الدين علي بن أبي يحيى زكريا  ،اللُّباب في الجمع بين السنة والكتاب .184
ابن مسعود األنصاري ،د، الخزرجيد فضل عبد العزيز : حقَّقه، أبو محممحم

، 2ط، بيـروت  -دمشق، لبنان  –سوريا  –الدار الشَّامية / دار القلم ، المراد
  .م1996/هـ1414
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، إبراهيم الغنيميعبد الغني بن طالب بن حمادة بن ، اللُّباب في شرح الكتاب .185
المكتبـة  ، محمد محيي الدين عبـد الحميـد  : حقَّقه، وعلَّق حواشيه، الميداني

 .ت.ط، د.، دلبنان –العلمية، بيروت 

، ، محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور األنصـاري لسان العرب .186
  .هـ1414، 3بيروت، ط –أبو الفضل، دار صادر 

بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقالني، أبـو    أحمد، لسان الميزان .187
 .م1971/هـ1390، 2دائرة المعارف، بيروت، لبنان، ط: الفضل، حقَّقه

، إبراهيم بن محمد بن مفلح، برهـان الـدين، أبـو    المبدع في شرح المقنع .188
 .م1997/هـ1418، 1إسحاق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

دار ، السرخسـي ، شـمس األئمـة  ، ن أحمد بن أبي سهلب محمد، المبسوط .189
 .م1993/هـ1414، د ط، بيروت –المعرفة 

، عمر بن الحسـين بـن عبـد اهللا   ، متن الخرقى على مذهب أحمد بن حنبل .190
 .م1993/هـ1413، ط.د، للتُّراث، دار الصحابة، الخرقي أبو القاسم

أبي بكـر بـن عبـد    علي بن ، متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة .191
، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، المرغيناني، أبو الحسن، الفرغاني، الجليل

  .ت.ط، د.د

، عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان  ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر .192
  .ت.، دط.د، دار إحياء التّراث العربي، بشيخي زاده

، دار الكتاب اإلسالمي، أبو محمد ،غانم بن محمد البغدادي، مجمع الضمانات .193
  .ت.د، ط.د

: أبو العباس، حقَّقه، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتـاوى  .194
  .م2005/هـ1426، 3ط، دار الوفاء، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
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، أبو زكريـا ، محيي الدين يحيى بن شرف النَّووي، المجموع شرح المهذب .195
  .ت.ط، د.، دار الفكرد

عبد السالم بن عبـد اهللا  ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .196
 –الحراني، أبو البركات، مكتبة المعـارف  ، بن الخضر بن محمد، ابن تيمية

  .م1984/هـ1404، 2الرياض، ط

دار ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسـي، الظَّـاهري،   المحلى .197
  .ت.ط، د.الفكر للطِّباعة والنَّشر، د

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبـد  ، المحيط البرهاني في الفقه النّعماني .198
عبد الكـريم سـامي   : حقَّقه، أبو المعالي، البخاري، العزيز بن عمر بن مازةَ

ة، بيروت، الجنديم2004/هـ1424، 1لبنان، ط، دار الكتب العلمي.  

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملـك  ، العلماء مختصر اختالف .199
بن سلمة األزدي ،دار البشـائر  ، عبـد اهللا نـذير أحمـد   : حقَّقـه ، الطَّحاوي

  .ت.ط، د.، داإلسالمية، بيروت

200. د ابن عرفةالمختصر الفقهيد بن محممحم ، ،أبو عبـد  ، الورغمي ،التُّونسي
مؤسسة خلـف أحمـد الخبتـور    ، حمن محمد خيرحافظ عبد الر: حقَّقه، اهللا 

  .م2014/هـ1435، 1ط، لألعمال الخيرية

201. في الفقه الحنفي د بن أحمد بن جعفر بـن  ، مختصر القدوريأحمد بن محم
د عويضة: حقَّقه، حمدان أبو الحسين القدوريد محمدار الكتـب  ، كامل محم

 .م1997/هـ1418، 1ط، العلمية

ّ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزنـي، دار  نيمختصر المز .202
  .م1990/هـ1410ط، .المعرفة، بيروت، د
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عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، زكي الـدين،  ، مختصر صحيح مسلم .203
محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسـالمي، بيـروت،   : أبو محمد، حقَّقه

  .م1987/هـ1407، 6ط

، دار الكتـب العلميـة  ، األصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، لمدونةا .204
  .م1994/هـ1415، 1.ط

، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو    ،المراسيل .205
 –مؤسسة الرسـالة  ، شعيب األرناؤوط: حقَّقه، أبو داود، السجِستاني، األزدي
  .ت.ط، د.، دبيروت

علي بن سلطان محمد، نور الـدين  ، شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح .206
القاري 1ط، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان   ، أبـو الحسـن  ، المال الهروي ،

 .م2002/هـ1422

إسحاق بن منصور بـن  ، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويـه  .207
، عمـادة البحـث العلمـي   ، بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج

، 1ط، الجامعة اإلسالمية بالمدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة السـعودية     
  .م2002/هـ1425

دار ، عارف علي عـارف القـرة داغـي   ، مسائل شرعية في قضايا المرأة .208
 .م2012/هـ1433، 1ط، لبنان، الكتب العلمية

ر عبـد السـميع   ، سـمي المسؤولية القانونية للطَّبيب والمستشفى والصيدلي .209
  .ت.ط، د.األودن، االسكندرية، د

محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم ، المستدرك على الصحيحين .210
أبو عبـد اهللا  ، البيع المعروف بابنالنيسابوري ، الطّهماني، الضبي، بن الحكم

، 1ط، روتبي –دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا: حقَّقه، الحاكم
  .م1990/هـ1411
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محمد عبد : حقَّقه، أبو حامد، الطّوسي، الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى .211
 .م1993/هـ1413، 1ط، دار الكتب العلمية، السالم عبد الشّافي

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكـي  مسند البزار،  .212
محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلـوم والحكـم،   : المعروف بالبزار، حقَّقه

 .م2009-1988، 1المدينة المنورة، ط

، أبو عبـد اهللا ، الشِّيباني، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد، المسند .213
، 1ط، مؤسسـة الرسـالة  ، شعيب األرنؤوط عادل مرشد، وآخـرون : حقَّقه

  .م2001/هـ1421

بن عبد اهللا الخطيب العمري ولي الدين التَّبريـزي،  ، محمد مشكاة المصابيح .214
  .م1985، 3ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط: حقَّقه

، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبيـر  .215
  .ت.د، ط.د، بيروت –المكتبة العلمية ، الحموي، أبو العباس

، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بـن  ف في األحاديث واآلثارالمصنَّ .216
، 1كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط: خواستي، العبسي، حقَّقه

  .هـ1409

حبيـب  : حقَّقه، الصنعاني، ، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميريالمصنَّف .217
المجلس العلمي ،حمن األعظميهـ1403، 2، الهند، طالر.  

، مصطفى بن سعد بـن عبـده  ، مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى .218
الرحيبانى ،السيوطي ،م1994/هـ1415، 2ط، المكتب اإلسالمي.  

البعلي، شمس ، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، المطلع على ألفاظ المقنَّع .219
، وياسـين محمـود الخطيـب   ، رناؤوطمحمود األ: أبو عبد اهللا، حقَّقه، الدين

  .م2003/هـ1423، 1ط، مكتبة السوادي للتَّوزيع
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، أحمد مختار عبد الحميد عمـر، وآخـرون،   معجم اللُّغة العربية المعاصرة .220
 .م2008/هـ1429، 1عالم الكتب، ط

محمـد  ، حامد عبد القـادر ، أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط .221
  .ت.د، ط.د، ر الدعوةدا، النَّجار

دار النَّفـائس  ، حامد صادق قنيبـي ، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء .222
  .م1988/هـ1408، 2ط، للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع

الـرازي، أبـو   ، القزوينـي ، ، أحمد بن فارس بن زكريامعجم مقاييس اللُّغة .223
  .م1979/هـ1399، ار الفكرد، عبد السالم محمد هارون: حقَّقه، الحسين

أبـو  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخرساني، ، معرفة السنن واآلثار .224
راسـات  : ، حقَّقهبكر البيهقيعبد المعطي أمين قلعجي، وآخرون، جامعة الد

  .م1991/هـ1412، 1اإلسالمية، باكستان، ط

ن، محمد بن أحمد شمس الدي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .225
 .م1994/هـ1415، 1ط، دار الكتب العلمية، النّاشر، الشّربيني، الخطيب

226. د بن قدامة ،المغنيين عبد اهللا بن أحمد بن محمد، مكتبة القاهرة، موفق الد .
 .م1968/هـ1388، ط

: حقَّقـه ، أبو الوليد، القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، المقدمات الممهدات .227
ـد حجـي  الدبيـروت، لبنـان    ، كتور محم ،1ط، دار الغـرب اإلسـالمي ،

  .م1988/هـ1408

دار العاصـمة،  ، صالح بن فوزان بن عبـد اهللا الفـوزان   ،ّالملخص الفقهي .228
 .هـ1423، 1ط، الرياض، المملكة العربية السعودية

، امناهج التَّحصيل ونتائج لطائف التَّأويل في شرح المدونة وحلَِّ مشـكالته  .229
جراجياعتنى به، علي بن سعيد الر : اطي، أحمد بن علـيميأبو الفضل الد ،

 .م2007/هـ1428، 1ط، دار ابن حزم، أبو الحسن
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أبو عبـد  ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل .230
م1989/هـ1409، ط. د، بيروت –دار الفكر ، اهللا المالكي.  

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد  ، حفة الملوكمنحة السلوك في شرح ت .231
أحمـد عبـد   : حقَّقـه ، بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى أبو محمد

 زاق الكبيسـية    ، الر1ط، قطـر  –وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمي ،
  .م2007/هـ1428

، محيي الدين يحيى بـن شـرف  ، منهاج الطَّالبين وعمدة المفتين في الفقه .232
ا، النَّووي1ط، دار الفكـر ، عوض قاسم أحمـد عـوض  : حقَّقه، أبو زكري ،
  .م2005/هـ1425

233. المهذب في فقة اإلمام الشَّافعي ،أبـو  ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشِّيرازي
  .ت.ط، د.إسحاق، دار الكتب العلمية، د

ـ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر .234 د ، أحمد بن علي بن محم
بن أحمد بن حجر العسقالني، حقَّقه وعلَّق عليه، حمـدي السـلفي، صـبحي    

، 2السامرائي، مكتبة الرشـد للنَّشـر والتَّوزيـع، الريـاض، السـعودية، ط     
  .م1993/هـ1414

شمس الدين محمد بن محمد بن عبد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .235
، المعـروف بالحطَّـاب  ، أبو عبد اهللا، المالكي، الرعينيالطَّرابلسي ، الرحمن

  .م1992/هـ1412، 3ط، دار الفكر

دار ، محمد راتـب النَّابلسـي  ، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنَّة .236
  .م2005/هـ1426، 2ط، دمشق، المكتبي، سورية

 ، دار النَّفـائس، 1ط، أحمـد محمـد كنعـان   ، الموسوعة الطِّبية الفقهيـة  .237
 .م2000/هـ1420

 .موقع وزارة األوقاف المصرية، موسوعة الفقه اإلسالمي المصرية .238
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الكويت،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية .239
 .هـ1427، 1ط

محمد مصـطفى  : مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي، حقَّقه، الموطَّأ .240
، 1بـن سـلطان، أبـو ظبـي، اإلمـارات، ط     األعظمي، مؤسسـة زايـد   

  .م2004/هـ1425

: حقَّقـه ، علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن، النتف في الفتاوى .241
بيروت ، األردن -عمان ، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، صالح الدين النّاهي

 .م1984/هـ1404، 2ط، لبنان -

، أبـو  ميريالدبن موسى بن عيسى،  محمد، النّجم الوهاج في شرح المنهاج .242
 .م2004/هـ1425، 1لجنة علمية، ط: البقاء، دار المنهاج، حقَّقه

243. ماننظرية الض ،حيليم1982/هـ1402، 1ط ،دار الفكر، وهبة الز.  

، محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة،   نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .244
 .م1984/هـ1404فكر، بيروت، طبعة أخيرة، شهاب الدين، الرملي، دار ال

عبد الملك بن عبد اهللا بـن يوسـف بـن    ، نهاية المطلب في دراية المذهب .245
عبـد العظـيم   : حقَّقـه ، الملقَّب بإمام الحرمين، الجويني، أبو المعالي، محمد

  .م2007/هـ1428، 1ط، دار المنهاج، محمود الديب

عبد اهللا بـن  ، دونة من غيرها من األمهاتالنَّوادر والزيادات على ما في الم .246
، عبد الفتّاح محمد الحلـو : حقَّقه، عبد الرحمن النّفزي، القيرواني، أبو محمد

 .م1999، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، وآخرون، محمد حجي

عصـام  : حقَّقه، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا، نيل األوطار .247
م1993/هـ1413، 1ط، مصر، دار الحديث، ين الصبابطيالد. 
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، محفوظ بن أحمد بن الحسن، الكلوذاني، أبو الهداية على مذهب اإلمام أحمد .248
عبد اللَّطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنَّشر : الخطَّاب، حقَّقه

  .م2004/هـ1425، 1والتَّوزيع، ط

ي بن أبي بكر بن عبد الجليـل، برهـان   عل، الهداية في شرح بداية المبتدي .249
طالل يوسـف، دار إحيـاء التُّـراث    : حقّقه، الدين، أبو الحسن، المرغيناني

  .ت.ط، د.العربي، بيروت، لبنان، د

: حقَّقـه ، أبو حامـد ، الطّوسي، محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب .250
 .م1417، 1ط، القاهرة – المدار الس، محمد محمد تامر، أحمد محمود إبراهيم

، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، البرمكي، وفيات األعيان .251
 –إحسـان عبـاس، دار صـادر    : اإلربلي، شمس الدين، أبو العباس، حقَّقه

  .م1900ط، .بيروت، د

  

  المنشورة في مجالَّت البحوث

، جـابر الحجاحجـة،   هية مقارنـة التَّحريض على القتل في اإلسالم دراسة فق .1
) 7(، 27وسامية العلي، مجلَّة جامعة النَّجاح لألبحاث، نابلس، فلسطين، المجلـد  

  .م2013تموز 

مجلَّة دراسـات الجامعـة   ، شرف محمود القضاة، متى تنفخ الروح في الجنين .2
، 1، دار الفرقـان، عمـان، األردن، ط  1869، 12، عـدد  13مجلد ، األردنية
 .م1990/هـ1410

د العماري، ، عبد القادر محملشخص طبيعي أو اعتباري ةضمان األشياء التابع .3
 .، قطر10مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، السنة الثَّامنة، العدد 
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  القوانين

  ).74(المادة رقم ، )م2000(لسنة ، )5(قانون المرور رقم  -

  

  المواقع اإللكترونية

  

1. www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa 

2. www.iifa-aifi.org 

3. www.iifa-aifi.org/2162.html 

4. www.mawdoo3.com 
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  فهرس اآليات القرآنية الكريمة

  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  البقرة

)2(  

P�}�|�{�z�yO 102  130  

P��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�N�M�L�K��
Q�P�O O 

102  
129  
131  
133  

m�l�k�j�i�h�g�fO 102  133  

P�g�f�e�d�c�b�a�`�_�hO 102  136  

P�`�_�~�}�|�{�z�yO 178  
43  
49  
71  

P�e�d�c�bO 178  49  

P«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤O 179  
43  
46  

P��O�N�M�L�K�J�I�H� �

V�U�T�S�R�Q�PO 

216  108  

P�z�y�x�w�vO 221  52  

  آل عمران

)3(  
PU�T�O 18  95  
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  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  النِّساء

)4(  

P� ...x�y�z�{�|�}�~��������������������������������������������������� �������������������������������
��¡�¢�¤�£O 

25  53  

P���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r����������������������������������������
�§�¦�¥�¤�£�¢�¡O 

48  
27  
31  

IK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A���������������������������

�S�R�Q�P�O�N�M�L�����������������������������������������

�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T��������������������������������������������������� ��

�f�e�d�c�b�a� �̀_�����������������������������������������������������������������

�m�l�k�j�i�h�g��������������������������������������������������� �������������������������������

�v�u�t�s�r�q�p�o�n�����������������������������������������

�} �|�{�z�y�x�w��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������

a�`�_�~H� �

92  

1  
75  
76  

213  

Pg�f�e�d�c��������������������������������������������������� �������������������������������
�m�l�k�j�i�h��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ����������������
r�q�p�o�nO  

93  

2  
24  
29  
31  

P�f�e�d�c�b�a�`O 141  42  
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  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  المائدة

)5(  

P��É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿���������������

Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�O 
2  123  

I»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²H  30  2  

I�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M

�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W

i �h�g�f�e�d�c�b�a�`H 

32  24  

P��¦�¥�¤�£�¢�¡���~

¨�§�©�ª�«�¬�®�
°�¯�±�²�³�́�µ�¸�¶�¹��º

Á�À�¿�¾�½�¼�»O 

45  
43  
46  
49  

  األنعام

)6(  

P��u�t�s�r�q�pO 38  35  

P��S�R�Q�P�O�N�M�L�K�JO 119  116  

P��¤�£�¢�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥

�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°

¿�¾�½�¼�»��Ã�Â�Á�À��������������������������������

Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�����������������������������

Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐO  

151  
23  

116  
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  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  يونس

)10(  
P��̂]�\�[�Z�Y�X�W�O 81  131  

  يوسف

)12(  

P��½Ã�Â�Á�À�¿�¾��������������������������������������������������� ������������������

Ä�����Å���Æ��È�ÇO 
85  122  

  إبراهيم

)14(  
Iba`_^]�H  7  ب  

  النَّحل

)16(  

P��º�¹�¸�¶�µ�´�³�²��������������������������������������������������� ���������������������������������������

¿�¾�½�¼�»O  
126  15  

  اإلسراء

)17(  

P�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j��������������������������������������������������� ���������������������������������������
x�w�v�u�tO  

31  23  

P�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qO 

33  24  ،43  

I�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_

�io�n�m�l�k�jH� �
70  1  

  طه

)20(  

P�y�x�w�v�u�O 69  131  

P�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q������������������������������������������������

�_�^�]�\�[O� �

66 -67  134  

P�m�l�k�j�i�h�g�f�eO 82  31  
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  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  األنبياء

)21(  

P�e�d�c�b�a�`�_�^���������������������

i�h�g�fO 
94  28  

  الحج

)22(  

P��g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|
�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h

|�{�z�y�x�w�v�u�t�}�~���
¡�¢�£�¤�¦�¥�§�¨�©�
ª�«�¬�®�̄�°�±�²��µ�´�³

Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�
Â�Ã�Æ�Å�ÄO 

5  177  

P�¾�½�¼�»��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������

Á�À�¿O 
30  97  

  المؤمنون

)23(  

P��{�z�y�x�w�v�u�t

�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|

ª�©�¨�§�O 

14  177 -
178  

  الفرقان

)25(  

P�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A���������

W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�LO 
68  28  

Pa�`�_�~�O 72  97  

  الزمر

)39(  

P����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t������������������
ª�©� �̈§�¦¥�¤�£�¢�¡O 

53  27  ،31  
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  الصفحة  رقمها  اآليــــــة  السورة

  فصلت

)41(  
P¿�¾�½O 11  107  

  الشُّورى

)42(  

P�d�c�b�a�`�_�~�}�|��������������������������������������������������� ���������������������

f�e�gO  
25  32  

  محمد

)47(  
P�v�u�tO 35  28  

  النَّجم

)53(  
P��§�¦�¥�¤�£�¢O 32  177  

  الحشر

)59(  

P�t�s�r�q�p�o�n�m��������������������������������������������������� ������������������

v�u�wO 
20  42  

  الممتحنة

)60(  

Pä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�����������
ð�ï�îíì�ëê�éèç�æ�åO  

11  15  

  الطَّالق

)65(  

P´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�������������������������������

º�¹�¸�¶�µO 
4  45  

  القلم

)68(  
P��À�¿�¾���Å�Ä�Ã�ÂO 35 -36  47  

  الزلزلة

)99(  
P|�{�z�y�x�wO 7  28  
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  ريفةة الشَّبويفهرس األحاديث النَّ
  الصفحة  الحديث الشَّريف

  132،  25  .................."يا رسوَل اهللا  :اجتَنبوا السبع الموبقات، قيل"

  63  ............."إذا أمسك الرجُل الرجَل وقتله اآلخر، يقتُل الذي "

"أنَّ: خبرتنيها قد َأكم، فإنَّارفعوا أيديها م141  "مومةٌس  

  176  "..........امرأتان من هذَيٍل، فَرمتْ إحداهما األخرى  اقتتلتْ"

  35  ......"ن ديةَ الخطِأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، أال إ"

  97  ......" بلى يا رسول اهللا: ، قالواثالثاً "كم بأكبر الكبائر؟ُئبِنْأال ُأ"
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Abstract Summary 

In this thesis, the researcher dealt with a part of the 

jurisprudence of Islamic jurisprudence in crimes and 

punishments which is the penalty of murder by causing. 

Crimes vary, some of which on the self, including 

what is on the mind. The felony is committed by 

intentional homicide, murder, error, or sinful killing. The 

killing by causing the crime is a crime deserving of death 

punishment, whether intentionally or wrongly, such as 

direct killing. Both were the result of death, and they are 

understood to kill the victim and how hence the study 

came to kill by causing and punishment. 

The researcher divided this study into introduction, 

three chapters and the conclusion. The first chapter 

discusses the killing in general. Where in the definition 

of punishment idiomatically and linguistically with the 

four Emam's and showing cocept of murder 

idiomatically and linguistically and showing verdict as 

will as mentioning the evidences from the holly Quran 

and Sunnah and the adjudication of repentance of the 

murder is defined as a language and a term for the four 

Imams. 

Chapter two addressing the crux of the subject of 

the study, namely, the killing by causing and or the 

meaning of the four Imams, and the statement of the 
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types of causing indicating the cases of the offender's 

involvement with the direct two reasons and more, and 

the sentence of murder by causing and showing the death 

penalty by causing which are the original and the 

alternative and or the death penalty as well as the 

statement of the jurists and their definition and the 
statement of their punishment such as – digging the well, 

false testimony, coercion, incitement and magic. 

The third chapter includes contemporary 

photographs of the killing by causing, such as, medical 

errors, concepts, types, reasons of medical errors and 

showing the doctor's responsibility and guarantee in 

medical errors, abortion, types and methods used in 

abortion, and the rule of aborting intentionally without 

excuse, accident causes, types and driver's responsibility 

and walking in traffic accidents, and indicating the types 

of the death resulting from traffic accidents and the 

statement of plenty of the cause of traffic accident. 

 


