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  جامعة املدينة العاملية
إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية 

  غري املنشورة
  حمفوظة © ٢٠١٣ق الطبع حقو

  إيسوفو إيشعو
 اختيارات اإلمام ابن املاجشون الفقهية يف باب احلدود من 

  اجلنايات مجعاودراسة
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة   

  :من دون إذن مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية 
 .لبحث بشرط العزو إليه ميكن االقتباس من هذا ا .١
حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  .٢

 .وليس ألغراض جتارية أو تسويقية، ألغراض تعليمية 
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور  .٣

 .مراكز لبحوث األخرى و،  مكتبات اجلامعاتاإذا طلبته
  ايسوفو ايشعو : أكد هذا اإلقرار

     التاريخ             التوقيع  
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 ملخص البحث

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نيب الرمحة سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه 

وبعد،،،... ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  

:فهذا ملخص هذا البحث   

إلمام ا  ترمجةلبحث بعد املقدمة على متهيد وبابني، تناولت ىف التمهيديشتمل هذا ا: أوال

.ابن املاجشون  

.   بعض املصطلحات هلا عالقة باملوضوع:ثانيا  

حتدثت عن األدلة األصولية اليت اعتمد عليهـا        : ويف الفصل األول    : باب األول :    ثالثا

  ،...رة مباحث لألحكام، وذلك حتت عشاإلمام ابن املاجشون يف استنباطه 
ة تكلمت عن القواعد الفقهية اليت يستنبط األحكام منها وذكرت ثالث: ويف الفصل الثاين 

،...مباحث  

اإلمام ابن املاجشون يف حتدثت يف اختيارات : ألولويف الفصل ا:الباب الثاين : رابعا  

.احثالزنا،والقذف،واحلرابة،والسرقة، واخلمر،وذلك حتت مب: جمال احلدود من ذلك   
حتدثت يف اختيارات اإلمام يف جمال اجلنايات على النفس يف العمد : ويف الفصل الثاين

.واخلطأ وغريمها،واشتمل هذا على ثالثة مباحث   

حتدثت عن اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على مادون :     ويف الفصل الثالث 

 أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هاذكرت في ويف اخلامتةثني، النفس تناولت مبح
.البحث،وبعض التوصيات  
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Abstract  
Research Summary  

  
Praise be to Allah peace and blessings of Allah be upon the Prophet of 
Mercy Prophet Muhammad, his family and his companions, and those 
who follow them until the day of Judgment...   
This is the summary of the research:  
First: This research after the given introduction it includes Preface and 
two chapters, in the Preface it covered the biography of Imam Ibn 
Almajihsun. 

 
Second: Yearbook Thread: I interpreted the meaning of its terminology. 

 
Third: Part One: In the first chapter: I talked about the evidence of 
fundamentalism in which Imam Ibn Almajishun relied upon in his derive 
rulings, it is the piece under ten sections, these are:……………………  

  
In the second chapter: I talk about the rules of jurisprudence, in which 
extrapolates provisions rulings were derived from and I mentioned three 
sections:……………………  
Fourth: Part Two: In the first chapter: I talked about the chosen opinions 
of Imam Ibn Almajishon in the border area such as: Adultery, Slander, 
Banditry, Theft, and Alcohol, and the spectrum under detectives.  

  
In the second chapter: I talk about the chosen options of Imam in the 
field of criminal psychology intentional and unintentional and many 
more, and this included three sections.  
In the third chapter: I talk about the chosen options of Imam Ibn 
Almajishon forwarded in crimes not against self, which it addressed the 
two study cases, after that I mentioned the issues relating to crimes not 
against self.  

 In Conclusion: - I have mentioned the most important findings that I go 

through in the research, and some other recommenda  
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    شكر وتقدیر                                        
بحانك ال     لطانك ، س یم س ك ، وعظ الل وجھ ي لج ا ینبغ د كم ك الحم ارب ل ی
ك           ى، ول ى ترض أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك فلك الحمد حت
 الشكر على ما تفضلت بھ من نعمك لك الشكر في البدء والختام،على

َلِئْن َشَكْرُتْم{ یستوجب منك الفضل والمزید قال تعالى نعمة التمام، شكرًا                                                                  
)١(}َْلَأِزیَدنَُّكم          

من حدیث أبي ھریرة  ـ علیھ وسلم صلى اهللا ـ وانطالقًا من قول الرسول 
  ومن الواجب عليَّ  )٢() یشكر اهللا من ال یشكر الناَس ال:( اهللا عنھرضي

 لكل من أسھم فى إنجاز ـ بعد شكر اهللا تعالى ـأن  أتقدم بالشكر والتقدیر
ھذا البحث، وعلى رأس ھؤالء، وفي مقّدمتھم أستاذي الجلیل فضیلة 

األستاذ المشارك بجامعة : مجدي مصلح إسماعیل شلش/ األستاذ الدكتور
مشرف علي ھذا البحث الذي المدینة العالمیة قسم الفقھ واألصول ال

أحاطني بواسع كرمھ، وعظیم فضلھ، وجمیل رعایتھ، وأنزلني منھ منزلة 
 علمھ وحلمھ، فأسأل دى إلىَّ النصائح الرشیدة، فوسعنياالبن من أبیھ فأس

 بھ والدًا عن ولده ومعلمًا عن تلمیذه وشكري ن یجزیھ خیر ما جزياهللا أ
العافیة وأن ینفع بھ طالب  بالصحة ولھ عبارٌة عن دعائي لھ أن یمتعھ اهللا

  كما ال یفوتني أن أشكر كل من أسدى إلىَّ معروفًا، أو فتح لي طریقًاالعلم
 ةالطیبأو أھدى إلّي نصیحة، أو توجیھاً  أو شجعني بالكلمة 

.والدعاء،إلنجاز ھذا البحث  
 
 

                                                
  .٧:جزء من اآلية : إبراهيم )  1(

سنن )(صحيح حسن حديث هذا( :قال،  و)١٩٥٤( باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، "سننه" أخرجه الترمذي يف  )(2
   .٣٣٩/ ٤ : وآخرون شاكر حممد أمحد : حتقيق بريوت – العريب التراث إحياء دار) :الترمذي
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 إھداء
 علمھ    إلى روح عبد الملك ابن الماجشون الذي كان ھذا البحث من فیض

. رحمھ اهللا تعالى  
َذْیِن كان لھما أثر في حیاتي، رحمھما ثم إلى روح والدي وعمى اللَّ        

اهللا تعالى،وأدعو اهللا تعالى أن یجمعني معھم في مستقر رحمتھ، وتحت 
، وإلى من رّبْتني بكل  ـ  صلى اهللا علیھ وسلمـلواء الحبیب المصطفى

  الحصول  إلیھ  والدتي  علييحنان وحببتني في طلب العلم وشّجعتن
.العزیزة أسأل اهللا أن یجزیھا خیر الجزاء وأن یبارك لھا في عمرھا  

 إلى أعمامي وعماتي، وأخوالي وخاالتي،وجمیع أھلي وأقاربي،وأسأل   
.المولى عزوجل أن یدیم علیھم الصحة والعافیة  

 جل وإلى من جعلھا اهللا تعالى لي سكنا ورحمة زوجتي الحبیبة، أسألھ
.جاللھ أن یدیم علینا نعمھ وأن یبارك لنافي ذرّیتنا   

وجل أن یبارك فیھم، وأن   وإلى أبنائي وأحبابي، أسأل المولى عز  
علیھ، نعم المولى ونعم  یھدیھم إلى صراطھ المستقیم،إنھ ولي ذلك والقادر

.النصیر  
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 مقدمة البحث
ه خبلقه ثواباً وعقاباً،    فاته، وأحاطت شرائع  مت ص ظّحلمد هللا الذي تقدست أمساؤه، وتع        ا

           صلُا ت فاستحق أن حنمده ونستعينه، ونشكر له فضله على ما شرع لنا ممـ    ح نا،  بـه نفوس
  .نا، ويؤمن به اتمعات من الشرور واألعمال السيئةلوكُ به سستقيموي

 أَنْ لَولَـا  ِلنهتِدي كُنا اوم{:   فهو وحده الذي يرجع إليه يف اهلداية مصداقاً لقوله تعاىل         

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، الذي جاءنا برسالة حتمل يف           ) ١(}اللَّه هدانا

  ".طياا اخلري للناس أمجعني

  :     وبعد
فإن شريعة اإلسالم هي اليت جاءت موافقة لفطرة اهللا اليت فطر الناس عليها فأحلت هلـم                

مت عليهم احلرام، وتهم عن االعتداء وسفك الدماء، والفـساد يف األرض            ل، وحر الاحل
}فِْسِدينالْم ِحبال ي اللَّهوفِْسِدينالْم ِحبال ي اللَّه٢.(.(}}  و(  

  وملا كانت شريعت      نا خامتة الشرائعا ما حيىي اإلنـسانَ  محلت يف طيوا  حياتـه،  يقـيم 
لقوله ـ صلى  ويصون عرضه، وجسمه، وعقله، وحيفظ ماله من األذي والضرر مصداقاً 

  ".)٣(كل املسلم على املسلم حرام،دمه، وماله، وِعرضه "اهللا عليه وسلم ـ  
  :يف قوله جل جالله : قتل مؤمن بغري حقعن  القرآن الكرمي حذّر   ولقد 

  

                                                
  .٤٣: األعراف جزء من اآلية)  (1
   . ٦٤: جزء آية املائدة )(2
 بن مسلم:) املعروف بصحيح مسلم( ـ وسلم عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند )(3

، بريوت – العريب التراث إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق )هـ٢٦١: املتوىف (النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج

 .١٩٨٦ /٤):٢٥٦٤)  ( باب حترمي ظلم مسلم
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}نملْ وقْتا يِمنؤا مدمعتم هاؤزفَج منها جاِلدا خِفيه غَِضبو ِه اللَّهلَيع هنلَعو دأَعو ا لَهذَابع 
وقوله عز  )٢(( العظيم الذنب هذا تعاطى ملن أكيد ووعيد شديد ديد وهذا )١.(.(}عِظيما
 ِفي فَساٍد أَو نفٍْس ِبغيِر نفْسا قَتلَ من أَنه ِإسراِئيلَ بِني علَى كَتبنا ذَِلك أَجِل نِم{:وجل

 :جماهد قال   )٣((}جِميعا الناس أَحيا فَكَأَنما أَحياها ومن جِميعا الناس قَتلَ مافَكَأَن الْأَرِض
 من" أحياها ومن "مجيعا الناس قتل لو يصالها كما بقتلها، النار يصلى حمرمة نفسا قتل من

  . املعىنعلى هذا وغري ذلك من اآليات  )٤((مجيعا الناس قتل من سلم فقد قتلها من سلم
 ـ صلى اهللا عليـه   د ذلك بوضوح وجالء، فقال النيب   وكما جاءت السنة النبوية املطهرة لتؤكِّ

أول ما يقضى  بني الناس : "وسلم ـ يف حديث عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ    
  ).٦ ("لزوال الدنيا أهونُ على اهللا من قتل رجل مسلم: "  وقال أيضا)٥("بالدماء 
  . بدون أى ذنب ارتكبه هذه النصوص تدل على خطورة اعتداء اإلنسان على غريه   كل

  
  
  

                                                
  . ٩٣: النساء اآلية  )(1
 للنشر طيبة دار : الناشر سالمة حممد بن سامي : احملقق  ]هـ ٧٧٤- ٧٠٠ [ الدمشقي القرشي كثري بن ال:العظيم القرآن تفسري  )(2

  .٣٧٦/ ٢ م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية : الطبعة والتوزيع
   .٣٢: املائدة  اآلية  )(3
 سليمان - ضمريية مجعة عثمان - النمر اهللا عبد حممد أحاديثه وخرج حققه : احملقق )هـ٥١٠ : املتوىف (لبغويا السنة حميي: الترتيل معامل )(4

  .٤٦/ ٣ م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ، الرابعة : الطبعة والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر احلرش مسلم
 ناصـر  بن زهري حممد: احملقق اجلعفي البخاري اهللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: )البخاري صحيحب املعروف (الصحيح املسند اجلامع )(5

         :  هـ١٤٢٢األوىل،  :الطبعة)  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي      بإضافة لسلطانيةا عن مصورة (النجاة طوق دار: الناشر الناصر
 .٣/١٣٠٤)  ١٦٧٨()  ، و مسلم  باب اازاة بالدماء١١١/ ٨    )٦٥٣٣( باب القصاص يوم القيامة 

 بن سورة بن عيسى بن حممد :سنن الترمذي  ) : جعفر بن حممدوهو من طريق (عدي ابن حديث من أصح وهذا عيسى أبو قال )(6
 الباقي عبد فؤاد وحممد)٢ ،١ جـ (شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق )هـ٢٧٩: املتوىف (عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى

 مصر – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر )٥ ،٤ جـ (الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم)٣ جـ(
)  ٣٩٨٧( ،والنسائي تعظيم الدم   ١٦/ ٤)  ١٣٩٥(باب ما جاء يف  تشديد قتل املؤمن،   : م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ لثانية،ا: الطبعة

  .٣/٦٣٩) ٢٦١٩(باب التغليظ يف قتل مسلم  " (من قتل مؤ من بغري حق"، وعند ابن ماجه بلفظ ٨٢/ ٧



 ١٤

  لبحثمشكلة ا
   املتأمل يف الرسائل واألحباث األكادميية جيدأن أكثر األحباث يف زماننا هذا قد توجهـت     
عناية الباحثني فيها إىل دراسِة شخصيات بارزة يف جماالت علمية خمتلفة وخصوصا يف جمال         

ه واالختيارات الفقهية حيث تناولوا شخصياٍت كثريةً يف هذا املضمار، ومع ذلـك ال            الفق
  مينع أن جند هناك شخصية رغم أمهيتها يف هذا اجلانب مل يتطرق إليها الباحثون،

من فوإذا كان األمر كذلك فهل هناك سبيل للدخول يف هذا األمر العصيب؟ هناك سبيل،            
  ي؟أين يبدأ الباحث؟ ومن أين ينته

للمحاولة على اإلجابة عن هذه التساؤالت، من املمكن أن أقول إذا كان لدى الباحـث               
رغبة للدخول يف هذا األمر مع الصعوبات املتوقَّعة ، إال أنه توجد هناك سبلٌ ميسرة إليه،                

  فما هي؟
  .كثرة القراءة واللجوء إىل أمهات كتب املذهب وغريها من املذاهب األخرى: أوالً

  . املختلفةتباتالذهاب إىل املك: اً   ثاني
املشي إىل أساتذة اجلامعات املتخصصني يف هذا اجلانب لسبقهم يف ذلك، وخلـربم         : ثالثاً

  .الطويلة يف جمال البحث العلمي
  .كثرة اللقاءات مع فضيلة املشرف: رابعاً

 إلمام ابن      وإذا لزم الباحث هذه السبل يصل إىل املطلوب وهو مجع االختيارات الفقهية           
  .املاجشون يف احلدود واجلنايات بإذن اهللا

  

  
  



 ١٥

  : أمهية املوضوع وسبب اختياره-
تربز أمهية موضوع البحث مبعرفة أمهية حبث االختيارات عموماً، إذ أمهيتـها تتجلـى يف               

  :أسباٍب عديدٍة منها
سائل املعروضة   اختيارات تبِرز لنا خالصةَ ما توصل إليه العلماء اتهدون يف امل            أن -١

  .بعد تقصي األدلة
ة يف كتبهم أو كتب غريهم وقد توجد اختيـارات          ثوثب العلماء م  ختياراِتالـ أن ا  ٢

 .  للمسألة يف موطن ليس موطنها ومجعها يف حبث واحد يسهل الوصولَ إليها

 ـ أن حبث االختيارات فيه تصحيح لبعض األخطاء الشائعة واملنتشرة أحياناً مـن   ٣

ة قوٍل معيٍن لعامل معني وحيال فيه إىل أحد كتبه، وبالبحث والتمحيص يتـبني أن               نسب
 .ذلك العامل عدل عن هذا الرأي وقال مبا خيالفه يف كتاب آخر أو يف اجتهاٍد جديد

وكل ما سبق يبرز أمهيةَ البحث يف اختيارات العلماء، أما هذا البحث فأمهيته تبرز              
  :ذكره منهابأسباب إضافية ِلما سبق 

 بعـض املـسائل،     ـ أنه يبرز لنا اختياراِت اإلمام ابن املاجشون وخالصةَ رأِيه يف          ٤
 ابتعاده عن التقليد العميق كما يكون دليال على سريه خلـف            فيكون ذلك دليال على   
  .الدليل حسب اجتهاده

 حباً  هذا ما زادين   املالكي و   من أعالم املذهب   عاملـ أن اإلمام ابن املاجشون بكونه       ٥
 .وشوقاً يف مجع اختياراته

ـ أن موضوع االختيارات ييسر يل االطالع على عدد من أبواب الفقه ال سيما يف               ٦
 احلدود، واجلنايات،

  .واليت أحتاج فيها إىل التزود من علم الفقه، أو ترسيِخ معرفٍة سابقة



 ١٦

ديـة وأصـبحت املاديـة       الفر تمع تسيِطر عليه الرتعـه     أننا اليوم يف عامل ويف جم      -٧    
والشهوات هي اليت تقود اإلنسان، ولذا كثرت االعتداءات علـى اإلنـسان يف             

 يف هذا اجلانب أعـين      تواضعامل جسمه وأعضائه ومن هنا آثرت أن أقدم جهدي       
  .احلدود واجلنايات

 أنين استشرت بعض املشايخ الفضالء فرأيت منهم حثي على املضي فيـه، ال              - ٨       

  .ملوضوع يبحث يف اختيارات عامل له وزنه وقدره كابن املاجشونسيما أن ا
 أن لكلّ إنساٍن حق التمتع باحلياة وأن يكون متتعه بكماله الذي صوره اهللا تعـاىل        -٩

وأن ينفع بأعضائه وجوارحه، فمن عطل ذلك فقد حِرم من نعمة أعطاها اخلالق له     
ان وهلذا شرعت عقوبة االعتـداء  وكأنه تطاول على حق اهللا تعاىل يف خلقه لإلنس        

على أعضاء اإلنسان وجوارحه لتكون زاجرة أو رادعة لكل من تسول له نفـسه              
  .باالعتداء على أخيه

 حسب حبثي املتواضع مل أجد من سبقين يفَ ملِّ شـتات هـذا املوضـوع بـإبراز                  -١٠
  .االختيارات الفقهية البن املاجشون كما سلف القول

  
  
  
  

  
  
  



 ١٧

  بقةالدراسات السا
يف حدود علمي مل يتطرق إليه أحد من الباحثني من قبلُ على وجه التتبـع واالسـتيعاب                 

  .حسب ما وصلت إليه
 وكلية الشريعة والقانون يف األزهر الشريف وجامعة القـاهرة          تبات   وقد ذهبت إىل املك   

وبعض املكاتب،واطلعت على سجالت الرسائل األكادميية ومل أجد أحدا من البـاحثني             
  . عنه أعين اإلمام ابن املاجشون يف موضوع ماكتب

  . وأيضاً استخدمت وسائل اإلنترنت ومل أجد شيئاً من الرسائل األكادميية حوله-
    

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



 ١٨

  منهج البحث
   على منهج االستقراءعتمد الباحثُ                ا

عايري اعتمدها يف   بعد مجع املادة العلمية اليت لدى الباحث يف هذا البحث هناك ضوابط وم            
  .االختيارات الفقهية لإلمام ابن املاجشون

  :وعملي فيه ما يلي
  .ما اختاره اإلمام ابن املاجشون ووافق فيه املذهب سأبينه خالل الدراسة) أ (-١

  . املالكيأو ما اختاره هو وانفرد به من املذهب) ب    (
  .ىإحدى املذاهب األخراره هو ووافق فيه أو ما اخت) جـ    (

 مع   قمت بعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف كتاب اهللا، بذكر السورة، ورقم اآلية             -٢

  .تشكيلها
٣ جت األحاديث الواردة يف البحث، وما كان منها يف صحيح البخاري أو مـسلم      ـ خر

اكتفيت به، وما مل يخِرجاه، أو أحدمها خرجته من كتب السنة األخرى، مع بيان درجة               
  .ا أمكن، معتمداً على ما ذكره علماء احلديث قدمياً وحديثاًاحلديث، م

  . ـ خرجت اآلثار الواردة يف البحث، من مصادرها٤
  ). أو غري املشهورة عند احلاجة–املشهورة ( ترمجة األعالم -٥
  . االعتماد على املصادر الفقهية املعتمدة لدى املذاهب -٦
 الواردة يف البحث، وذلك مـن خـالل    = قمت بشرح األلفاظ الغريبة واملصطلحات     -٧

  . الرجوع إىل الكتب املتخصصة
  :ومما يتعلق باملسائل الفقهية أتناوهلا كما يلى



 ١٩

 مث أقدم رأي اإلمام ابن املاجشون مـن  ،ـ أوالً ذكر مسألة، مث عرض آراء العلماء منها       ١
  .بني هذه اآلراء

  .ـ التحليل واخلالصة يف آخر مسألة يف معظم املسائل٢
  . غري معتصب ملذهب معني يلمث أتبعه بالترجيح أحياناً فيما يبدوـ ٣
 مبهما ـ أعين به اإلمـام   -ذكرته  أو- قال اإلمام-ـ وإن وِجد يف هذا البحث عبارةُ ٤

  .ابن املاجشون
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  هيكل البحث
  وحتت كل فصل مباحث، وخامتة     ،وبابني ومخسة فصول  (ينتظم البحثُ يف مقدمة ومتهيد      

  ).وتوصية وفهارس فنية

مشكلة البحث، وأمهية املوضوع وسـبب اختيـاره،و   :  فقد اشتملت على       أما املقدمة 

  .الدراسات السابقة، ومنهج البحث وهيكل البحث

             متهيد تناولت فيه ترمجةَ اإلمام ابن املاجشون

األصول اليت اعتمد عليها اإلمام ابن املاجـشون    :الباب األول 

  تنباطه لألحكام يف اس

  :وفيه فصالن 
  األدلة األصولية:  الفصل األول

  القواعد الفقهية       :  الفصل الثاين 
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  األدلة األصولية: الفصل األول   
  : وحتته عشرة مباحث  

  معىن القاعدة األصولية:املبحث األول

  الكتاب :  املبحث الثاين

  السنة: املبحث الثالث 
  مجاعاإل: املبحث الرابع

  اإلمام مع فتاوى الصحابة: املبحث اخلامس

  عمل أهل املدينة: املبحث السادس 
  القياس: املبحث السابع 

  االستحسان: املبحث الثامن 

  العرف: املبحث التاسع 
  سد الذرائع: املبحث العاشر

  القواعد الفقهية       : الفصل الثاين 
  :وفيه ثالثة مباحث 

  .ال تفيد العموم) كمسلمني( اجلموع املنكرةقاعدة ألفاظ : املبحث األول

  ؟ هل تعطى حكم أنفسها،أو حكم متبوعهاقاعدة األتباع :      املبحث الثاين
 الواجب وبني قاعدة قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن: املبحث الثالث

  .خيرالواجب امل



 ٢٢

  الباب الثاين
 اياتاختيارات اإلمام ابن املاجشون املتعلقة باحلدود واجلن

  : وفيه ثالثة فصول

  : الفصل األول                           
  املقصود باجلنايات وأنواعها وآراء اإلمام ابن املاجشون

  : وفيه ستة مباحث 

  مفهوم احلد لغة واصطالحا :األول املبحث

  الزنا :   املبحث الثاين
  القذف: املبحث الثالث 

  احلرابة : املبحث الرابع  

  :السرقة وفيه مخسة مطالب: مس املبحث اخلا
  تعريف السرقة: املطلب األول

  حكم السرقة: املطلب الثاين

  أنواع السرقة: املطلب الثالث

  شروط إقامة حد السرقة: املطلب الرابع
  بعض املسائل اليت اختارها اإلمام يف هذا الباب: املطلب اخلامس

  اخلمر: املبحث السادس 

  
  



 ٢٣

اإلمام ابـن   آراء  املقارنة  و النفس وعقوبتها اجلناية على   :الفصل الثاين   
  املاجشون

   :ثالثة مباحثوفيه 
  اجلناية على النفس وعقوبتها: املبحث األول 

   :  مطلبانوفيه

  مفهوم اجلناية يف اللغة واصطالح: املطلب األول 

  عقوبة اجلناية على النفس: املطلب الثاين 

  ن يف اجلناية على النفساختيارات اإلمام ابن املاجشو :  املبحث الثاين

  : وفيه أربعة مطالب 

  آراء اإلمام يف اجلناية على النفس عمداً: املطلب األول 

  آراء اإلمام يف اجلناية على النفس خطأ: املطلب الثاين 
  موجب اجلناية على النفس: املطلب الثالث 

  هالقصاص ـ تعريفه ـ دليله ـ  شروط : املطلب الرابع

  :م العفو عن القصاص وفيه مطلبانحك: املبحث الثالث 

  العفو عن القصاص: املطلب األول

  بعض املسائل املتعلقة مبا سبق: املطلب الثاين

اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على : الفصل الثالث 
          :ما دون النفس وفيه مبحثان 



 ٢٤

  بتها وشروطها وعقواجلناية على مادون النفس وأقسامها: املبحث األول

  مفهوم اجلناية على مادون النفس عند الفقهاء: أوال
   أقسام اجلناية على ما دون النفس: ثانيا 

  :عقوبة اجلناية على ما دون النفس: ثالثا 

  ما دون النفسئط وجوب القصاص فيما ١شر: رابعا

 اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف اجلنايات على مادون النفس : املبحث الثاين

  :وفيه ستة مطالب 

  قصاص العني السليمة بالضعيفة: املطلب األول 
  القصاص يف جناية اجلائفة: املطلب الثاين 

  اختالف الفقهاء يف حمل العقل: املطلب الثالث 

  اجلناية على فرج املرأة: املطلب الرابع 

  مسائل متعلقة باجلناية على مادون النفس:املطلب اخلامس 
   إثبات اجلناية على مادون النفسطرق :املطلب السادس 

  

  ايسوفو ايشعو/ الباحث

  
  

  

  



 ٢٥

  

  
  

  

  
                     

  :التمهيد                            
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  



 ٢٦

  اإلمام ابن املاجشون                        

  عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون" هو: امسه
  أبو مروان: كنيته

  :واختلف املؤرخون يف لقبه ونسبه 
 )١(وقـال حممـد بـن سـعد        ،   دينار وقيل ميمون، وامسهواملاجشون هو أبو سلمة     

موىل بـين    : )٣(  وقال الباجي يعقوب بن أيب سلمة، أخو عبد اهللا ،          هو:)٢( والدارقطين
علـل   واملاجشون املورد بالفارسية، و    )ماجشون يقصد(ر،متيم من قريش مث آلل املنكد     

: ، وهو لقب أيب يوسف  مسي بذلك حلمرة يف وجهه    :معىن املاجشون وقال  : الدار قطين 

ةبنت احلسني بن علـي     يعقوب بن أيب سلمة، عم والد عبد امللك ؛ولقٌّبته بذلك سكين          
  )٤( .رضي اهللا عنهم، وجرى هذا اللقب على أهل بيته من بنيه وبين أخيهبن أيب طالب،

يريد كيف أنت؟ فلقبوا    : شوين شوين :يلقي اآلخر يقال  وحكي ابن خالد أن أحدهم      
  )٥( .بذلك

  
                                                

 الواقدي صحب األجالء، النبالء الفضالء أحد كان الواقدي؛ بكات البصري الزهري منيع، بن سعد بن حممد اهللا عبد أبوهو   )١ (
 أيب بن احلارث حممد وأبو الدنيا أيب ابن بكر أبو عنه  وروى.وأنظاره عيينة بن سفيان ومسع به، فعرف له وكتب زمانا قبله املذكور

 وهو الشام، باب مقربة يف ودفن. ببغداد مائتنيو ثالثني سنة اآلخرة، مجادى من خلون ألربع األحد يوم وتويف، وغريمها التميمي أسامة
دار صادر ـ :الناشر) هـ٦٥١:املتويف(أبو العبا س مشس الدين الربمكي اإلربلي :وفيات األعيان .تعاىل اهللا رمحه سنة، وستني اثنتني ابن

  .٣٥١/ ٤بريوت 
( .أبوابـا  هلا وعقد القراآت صنف من وأول حلديث،ا يف عصره إمامأبو احلسن علي بن أمحد بن مهدي البغدادي الدار قطين         هو  )  2(

: الناشـر  )هـ١٣٩٦: املتوىف (الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري : األعالم  راجع )هـ٣٨٥:املتويف
   .٣١٤/ ٤ م ٢٠٠٢ مايو / أيار - عشر اخلامسة: م الطبعة ٢٠٠٢ مايو / أيار - عشر اخلامسة: للماليني الطبعة العلم دار
) Badajoz (بطليوس من أصله. احلديث رجال من كبري، مالكي فقيه:أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطيب الباجي          هو)   (3

  .١٢٥/ ٣ املرجع السابق )هـ٤٧٤املتويف  (.باألندلس) Beja (باجة يف ومولده
 ٥/ ٢    مكتبة دار التـراث ) هـ٧٩٩: املتويف(البن فرحون املالكي :  ء املذهب الديباج املهذب يف معرفة أعيان علما:  راجع هذه األقال   )٤ (

   . ١٦٦/ ٣وما بعدها، وفيات األعيان 
  .املرجع السابق  ) ٥ (



 ٢٧

  )٢(.أن ماجشون موضع خبراسان نسبوا إليه:)١(وحكي ابن حارث
                                 

  
  
  
  
  
  

                                                
 بـن  وأمحـد  نصر، بِن أمحد عن  روى ،التواليف صاحب، القَيرواِني اخلشين أسد بن حارث بن حممد، اهللا عبد أبو، اإلمام احلافظ  )(1

 يف" واالخـتالف  االتفاق "كتاب  له ،املَرواِني املُستنِصِر صاِحِبها من ومتكَّن، قُرطُبةَ واستوطن عبادة، بن وأمحد، أصبغ بن وقاسم، زياد
 .ديوان ائةم للمستنصر صنف قيل إنه  حىت، "النسب "وكتاب ،"اإلفريقيني تاريخ"و، "األندلُس تاريخ"و، "الفتيا "وكتاب مالك، مذهب
 بن بكر أبو عنه  روى .اَألدهان يبيع حانوٍت يف القعود إىل خمدومه موت بعد واحتاج، الكيمياء يتعاطَى وكان الشعراء، أَعيان من وكان

 اهللا  مشس الدين أبو عبد   :   سري أعالم النبالء   .مائة وثالث وسبعني إحدى سنة تويف: وقيل، مائة وثالث وستني إحدى سنة حوبيل تويف 
 الثالثـة  : الرسـالة الطبعـة   مؤسسة : األرناؤوط الناشر شعيب الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة : حملققا) هـ٧٤٨:املتوىف(الذهيب  
 .١٦٥/ ١٦، م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥

املغرب، مطبعة فضالة احملمدية،:الناشر) ٥٤٤:املتويف( القاضي عياض بن موسي اليحصي :ترتيب املدارك وتقريب املسالك)  (2
دار صادر ـ :  الناشرعباس إحسان : حملقق  اخلكان بن بكر أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو:  ، وفيات األعيان٣/١٣٦

 ، مبرتضى امللقّب ، الفيض أبو ، احلسيين الرزاق عبد بن حممد بن حممد: القاموس جواهر من العروس  تاج،و ١٦٦/ ٣بريوت ،
 املتوىف (الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو: املعرفةوالتاريخ ،  ٣٧٣/ ١٧، اهلداية دار : الناشر احملققني من جمموعة:  حتقيق الزبيدي

  .٣٤٥/ ١، املنصور خليل : احملقق )هـ٣٤٧: 
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  

     



 ٢٨

  شيوخه وتالميذه                          
ـ       أبيه  حدث عن   :" وخهشي.  ) ٢( لـك وما)١(يوخاله يوسف بن يعقوب املاجشون، ومسلم الزجن

   .  وطائفة)٣(وإبراهيم بن سعد

أبو حفص الفالّس، وحممد بن حييي الذّهلي،وعبد امللك بن حبيب :حدث عنه"تالميذه .

الفسوي وسعد بن عبد اهللا بن احلَكَم ،وهرون بن أيب  والزبري بن بكار،ويعقوب، )٤(الفقيه

عرف بالسجلَماسياد بن حييي، وي٥(   وآخرونعلقمة ،وأبو حييي مح( .    

                  

  
  

                                                
ما أنت إال زجني؛ ألكلته التمر، فبقي عليه :اًقالت له جاريته يوم.هو إمام يف الفقه وإمنا لقب بالزجني حملبته التمر:وقال ابن أيب حامت ) (1

  .٢/٩٣ لبنان - بريوت العلمية، الكتب دار، ذيب األمساء واللغات) ١٨٠مبكة:تويف .(هذا اللقب
ـ  وكـبري  املتقنني رأس اهلجرة دار إمام الفقيه املدين اهللا عبد أبو األصبحي عمرو ابن عامر أيب ابن مالك ابن أنس ابن مالك )(2  تنياملتثب

 ثـالث  سـنة  مولـده  وكان وسبعني تسع سنة مات السابعة من عمر ابن عن نافع عن مالك كلها األسانيد أصح البخاري قال حىت
: املتـوىف  (العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو  :التهذيب تقريب ع سنة تسعني بلغ الواقدي وقال وتسعني

   .٥١٦/ ١، ١٩٨٦ – ١٤٠٦ األوىل،: الطبعة سوريا – الرشيد دار: ناشرال عوامة حممد: احملقق)هـ٨٥٢
هو إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ، يكين أبو  إسحاق وقد روي عن الزهري وصاحل بن كيسان وعن أبيه وغريهم ، ثقه كـثري              )(3

  .١/٤٥٦) هـ٢٣٠:املتوىف ( ،بابن سعد احلديث مات ببغداد سنة ثالث ومثانني ومائة وهو ابن مخس وسبعون سنة ،الطبقات الكربى
 رحـل  مث عاصم بن واحلسني دينار بن وعيسى حيىي بن بيحىي القدمي يف تفقه األندلس، أهل فقيه  السلمي حبيب بن امللك عبدهو   )(4

 أويـس  أيب وابن زبرييال نافع بن اهللا وعبد مطرف وعلى املاجشون العزيز عبد بن امللك عبد على كتبه فعرض املدينة إىل عامل فقيه وهو
 علـي  بن إبراهيم اسحاق أبو: الفقهاء طبقات،  سنة ومخسني ثالث ابن وهو ومات الواضحة، مساها كتباً وصنف األندلس، إىل رجع مث

 العـريب،  الرائـد  دار: الناشر عباس إحسان: احملقق) هـ٧١١: املتوىف (منظور ابن مكرم بن حممد: هذبه) هـ٤٧٦: املتوىف (الشريازي
  .١٦٢/ ١ :١٩٧٠ األوىل،: الطبعة لبنان – ريوتب

 املعـارف  دائـرة  جملس طبعة:  الناشر)هـ٣٢٧: املتوىف( ،واجلرح والتعديل البن أيب حامت        ٣٥٩/ ١٠ :سري أعالم النبالء    راجع  (5)
ـ  ١٢٧١ األوىل،: بريوت الطبعة  - العريب التراث إحياء اهلند دار  - الدكن آباد حبيدر - العثمانية ، وطبقـات   ٣٥٨/ ٥ م ١٩٥٢ هـ

 دار:  الناشر )هـ٣٣٣: املتوىف (العرب أبو اإلفريقي، املغريب التميمي متيم بن أمحد بن  حممد :تونس علماء طبقات وكتابعلماء أفريقية   
  .١٠٨/ ١ لبنان – بريوت اللبناين، الكتاب

  



 ٢٩

  آثاره العلمية.                              
ما علم  العلم من الرزق الذي يرزق اهللا به من عباده من يشاء، وهو من أعظم اخلري سي               

   )١()  يفقّهه يف الدينمن يرد اهللا به خرياً( :قال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الدين،

  . من بني خلقهاإلمام ابن املاجشون: ه اهللا    فقد فقّه

وكان عبد امللـك    :  جاء يف كتاب ترتيب املدارك يف ترمجة اإلمام ابن املاجشون            -أ  
فقيها فصيحا،دارت عليه الفتوى يف أيامه إىل موته، وعلى أبيه قبله   )يعين ابن املاجشون  (

  .فهو فقيه ابن فقيه
مـا أجـزل    :   بعض كالمـه،مث قـال       )٣( ط يف املبسو  )٢(    وذكر إمساعيل القاضي  

  .كالمه،وأعجب تفصال ته،وأقل فضوله
  .)٦(وسحنون ) ٥( وابن حبيب)٤( وتفقه به خلق كثري،وأئمةٌ ِجلّةٌ كأمحد بن املعذل

  
  

  
  

                                                
  .٧١٨/ ٢ )٩٨( ومسلم يف  باب النهى عن املسألة ،٢٧/ا ) ٧١(من يرد اهللا به خرياًيفقّه يف الدين،:  أخرجه البخاري باب ) 1(

له مصنفات منها .اإلمام احلرب الفقيه العالمة أبو إسحاق األزدي البصري املالكي:ابن إسحاق بن إمساعيل:إمساعيل القاضي  )(2
 بن الرمحن عبد بن مدحم املعايل أبو الدين  مشس:ديوان اإلسالم: ٢٨٢ سنة تويفعن رجاله عن مالك )املوطأ(ومجع أحاديث.املسند
  .٢٠/٨٢وتاريخ اإلسالم للذهيب ،١/٤  بدو ن الطبعة الغزي

دار ) هـ١٣٩٦:املتوىف(خري الدين بن حممد الزركلي الدمشقي  : الدمشقي الزركلي:  األعالمراجع  .املبسوط يف الفقه كتاب له (3)
 .٣١٠/ ١  العلم للماليني

كم العبدي، يكين أبا فضل البصري وأصله من الكوفة هو الفقيه املتكلم من أصحاب عبد و أمحد بن املعذّّل بن غيالن بن احلَه) ٤ (
  .١/١٢٢الديباج املهذب .ورعاً متبعاً للسنة..امللك بن املاجشون 

 .٢٣ صسبق ترمجته )(5
وابن وهب وأشهب مث أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي امللقب سحنون الفقيه املالكي ؛قرأ علي ابن القاسم )  ٦(

  .١٨٠ /٣وفيات األعيان . انتهت الرياسة يف العلم باملغرب إليه



 ٣٠

ما رأيت مثـل عبـد امللك،أميـا رجـل لـو كـان               : )١(وقال ابن أكثم القاضي     
جلد ومائيت جلد شك الـراوي، أو       مسائلون،وكان ممن مسع كتبه،كتب عنه أربعمائة       

  .قال كما
 فقيه األمصار من أصحاب مالك من أهل املدينة،عبد امللـك بـن             )٢(  وقال النسائي 

  . ) ٣(املاجشون

  .    ولعبد امللك بن املاجشون كالم كثري يف الفقه وغريه
  : مؤلفاته-ب 

  .ـ كتاب مساعات ابن املاجشون
  .اد السجلماسيـ كتاب يف الفقه يرويه عنه حييي بن مح

  )٤(.ـ رسالة يف اإلميان والقدر والرد علي قول خبلق القرآن واالستطاعته
  
  
  

  
  

                                                
 الرمحن عبد بن حممد املعايل أبو الدين  مشس:ديوان اإلسالم : حييي بن أكثم بن حممد قاض القضاة الفقيه احملدث البغدادي املشهور )(1
 هـ ١٤١١ األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: شرحسن النا كسروي سيد: احملقق )هـ١١٦٧: املتوىف (الغزي بن
  .١٩٧/ ١  ، م ١٩٩٠ -

 سنان بن عِلي بِنأمحد بن شعيب :هو اإلمام احملدث، البارع الثبت،شيخ اإلسالم، نافذ احلديث، القاضي، احلافظ أبو عبد الرمحن )(2
  .١٤/١٢٥سري أعالم النبالء   )سنِنال (حباص النساِئي، اخلُراساِني، حبر بن
   .٣/١٤٠ترتيب املدارك :  راجع هذه األقوال ىف كتاب - )(3
هذه الكتب املذكورة تكاد أن تتفق كلمة املؤرخون يف ترمجة اإلمام ابن املاجشون بذكرها : تبيه املصدر السابق، نفس املكان ،  )(4

سريل من ذلك، وحىت يف مكتبات املخطوطات ، وبناء عليه ورمبا تكون من إال أنين سعيت وبذلت جهدي حلصول عليها ومل يتي
  .الكتب املفقودة ،و اهللا أعلم

  



 ٣١

  .ثناء العلماء عليه وتعظيمهم له وفضله.            
أدب سلفنا الصاحل الشهادة باحلق على من يعرفون قدرهم، وفضلهم، وهـذه شـهادة              من  

  .بالعلم والفضل  مام ابن املاجشوناإل العلماء املعروفني بالعلم تشهد له،تثىن على

تفقَّه بأبيه ومالك وابن أيب حازم وابن دينار،وابن كنانة واملغـرية     ):١(قال الشريازي     
ألن .وكان فصيحا،روي أنه كان إذا ذاكر الشافعي مل يعرف الناس كثريا مما يقولـون        

  )٣ .(.كلب بالباديةيف البادية وعبد امللك تأدب يف خولة من ) ٢(الشافعي تأدب ذيل
  .عبد امللك حبر ال تكدره الدالء:    قال حييي بن أكثم القاضي

حتدثت وفهـم   أتيت املنذر بن عد اهللا اجلذامي وأنا حديث السن، فلما :قال عبد امللك  
اطلب العلم فإن معك حذاءك     :عين بعض الفصاحة قال يل من أنت؟ فأخربته، قال يل         

  .وسقاك
لما تذكرت أن التراب أكل لسان عبد امللك،صغرت يف عيين          ك):٤(  وقال ابن املعذل  

كان لـسانه إذا تعايـا      :أين لسانك من لسان أستاذك عبدامللك؟ فقال      :وقيل له .الدنيا
  .        أحسن من لساين إذاحتايا

كان من الفقهاء املربزين،وأثىن  عليه سحنون وفضله،وقال مهمت         :  قال ابن حارث     
وأثين . ددتأجاز منها أجزت، ومارد،ر    يه هذه الكتب،فما  أن أرحل إليه وأعرض عل    

  )٥.(وكان يرفعه يف الفهم علي أكثر أصحاب مالكعليه ابن حبيب كثريا 

                                                
املتـوىف  .(مجل الدين:هو إبراهيم بن على بن يوسف ،الشيخ أبو إسحاق  الشريازي الفريوزا بادي ، شيخ الشافعية يف زماته، لقبه              )   1(
 الغـرب  دار: معروف الناشـر  عواد بشار الدكتور: احملققمشس الدين الذهيب : هري واألعالمتاريخ اإلسالمي ووفيات املشا   ) هـ٤٧٦:

  .٣٨٣/ ١٠ ،م ٢٠٠٣ األوىل،: الطبعة اإلسالمي
  .قبيلة عدنا نية:هي) 2(
  . هو يقصد الثناء واملدح عليهما لكثرة العلم كال منهما )3(
  .٢٥سبق  ترمجته ص )  4(
  .عدهاوماب٣/١٣٦ترتيب املدارك  ) 5(



 ٣٢

  :عقيدة ابن املاجشون                          
 ليس هلا أي شـبه       كعقيدة السلف الصاحل اليت    اإلمام ابن املاجشون     كانت عقيدة   

  )١(يب مصعب الزهريقول أويشهد ملا قلته 

 وكتب سـحنون إيل     ) ٢(القرآن ليس مبخلوق وهو مذهب عبد امللك بن املاجشون،        :

عبد امللك يذكر ما حدث عندهم من الكالم يف التشبيه والقرآن ويـسأله اجلـواب               
من عبد امللك بن املاجشون إىل سحنون بن سـعيد،          : وكتب إليه عبد امللك مرة    .عليه

  .يك اهللا الذي ال إله إال هوسالم عليكم فإين أمحد إل
     أما بعد، وفقنا اهللا وإياكم لطاعته، سألتين عن مسائل ليست من شأن أهل العلـم   
والعمل ا جهل، فيكفيك من مضى ِمن صدر هذه األمِة أم اتبعـوا بإحـسان ومل                
 خيوضوا يف شيء منها، وقد خلص الدين إىل العذراء يف خدرها، فما قيل هلا كيف وال               
من أين؟ فاتبع ملا اتبعوا وأعلم أنه العلم األعظم الذي ال يشاء الرجـل أن يـتكلم يف                  

لو أخـذت املريـسي     : وقال عبد امللك  . شيء من هذا، فيكب فيهوي يف نار جهنم       

القرآن كالم اهللا غـري     :  يقولون علمائناومسعت من أدركت من     :قال. لضربت عنقه 

  .)٣( خملوق 
       

                                                
املوطأ "هو أمحد أبو مصعب بن أيب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف الزهري  روى عن مالك           )1(
  . ١/١٣١وغريه ، مات سنة اثنتني وأربعني ومائتني وعاش تسعني سنة ،الديباج املذهب  يف معرفة أعيان املذهب " 
اإلمام و قرآن اليت عذٍّبت فيها كثري من أعالم األئمة اإلسالم، وفيي مقدمتهم اإلمام أمحد ابن حنبل ،وهي مسألةاحملنة خبلق ال2) (

 فقد امتحن كثرياً على هذه املسألة أكثر من غريه ،وعفان بن مسلم ،وأبو نعيم ابن من كبار أصحاب اإلمام الشافعي البويطي
الدكتور :حتقيق :سرية اإلمام أمحد بن حنل :ر العلماء رمحهم اهللا مجيعا راجع دكني،وحممدبن جلند يسابورري، وغري هؤالء من أكاب

 ، األوىل الطبعة الدمام – القيم ابن دار : الناشر الشيباين حنبل بن أمحد بن اهللا عبد: السنة، ١/٨٤دارالدعوة :فؤاد عبد املنعم أمحد 
 أيب اإلمام: ،واإلنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ٢٥٧/ ٨ :األعالمو،١٧٣/ ١ القحطاين سامل سعيد حممد. د : حتقيق ١٤٠٦

  .٩١/ ١،العلمية الكتب دار : الناشر هـ٤٦٣ / اآلخر ربيع الوفاة سنة القرطيب النمري الرب عبد بن يوسف عمر
  .٣/١٣٦ترتيب املدارك  3) (



 ٣٣

     )  ٢"(األئمة هللا عنه ذكرنا هذا كله وجلبناه من كتبرضي ا)١(قال القاضي 

فلمـا  .عن مسألة فأجابه، فرد عليه، فأجابـه      ابن املاجشون   سأل  : ذكر ابن إسحاق    

  . املسائل علىتردن قم، إين ألثقف من أ: أكثر، قال له
  .نعم هو أثقف من أن يرد عليه:   فأعلم به سحنون، فقال 

كان عبد امللك جييد تفسري الرؤيا، فسأله     : ك نقال عن املطاليب      ورد ىف ترتيب املدار      
رجل أنه رأى يف منامه أن بيده سيفاً من ذهب وهو يهزه وينثين، فقال له خرياً رأيت،                 

    .جعلت فداك، فعزم عليه ليخربنه، فقال يولد لك غالم يكون خمنثاً، فكان كذلك

  : وفاته 
  ده يف كتبهم حسب ما اطلعت عليه ،مل يتعرض املؤرخون لبيان تاريخ مول

  . وكانت وفاة اإلمام اجلليل عبد امللك ابن املاجشون سنة اثنيت عشرة
  . رمحه اهللا   وقيل أربع عشرة ومائتني ، وهو ابن بضع وستني سنة

  )٣. ()هـ ١٥٠ـ أو ١٤٩( وبناء عليه قد يكون والدته ما بني 

  
  

  

  
  

                                                
  .٢٥ سبق ترمجته ص حييي بن أكثم1) (
  .ومابعدها١٣٦/ ٣ترتيب املدارك  2) (

ـ ٧٦٤: املتوىف(صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي :، الوايف بالوفيات ٣/١٦٦ املصدر السابق ،وفيات األعيان   (3) ) هـ
  .١/١٥٤،و الديباج املهذب يف معرفة أعيان ١٦٠/ ٤:  ،واألعالم١٢٠/ ١٩دارا لتراث 



 ٣٤

  املوضوعبعض املصطلحات هلا عالقة ب            

  . به مصطلحات االختيارات الفقهية  أعينو           
هو عبارة عن نظر الفقيه يف آراء الفقهـاء الـسابقني واتهـدين             :   معىن االختيار 

املتقدمني واطالعه علي أصوهلم وقواعدهم  وأحكام املسائل عند كل منهم ودليله، مث             
ن النص أو النظر وهـو      ى قوة دليِله م   خيتار من بني هذه اآلراء ما يؤيده اجتهاده، وير        

ـ         ع اخـتالف بـني         وأسلوب كما يبدو قريب من االجتهاد، ولـذلك كـان موِض
املتأخرين من الفقهاء فمنهم من اعترب اختيارات األصحاب ملحقـة بفقـه  اإلمـام               
ومذهبه؛ ألن الصاحب مل خيترها إال وهي موافقة ألصول إمامه وقواعد مذهبه، ومنهم             

  )١(ها خارجة عن املذهب وتنسب لصاحبها خاصة،من اعترب

هل هناك فرق بني االختيارات والتخريج والتـرجيح؟ وقبـل          : السؤال     وهذا يثري 
  اجلواب عن هذه األسئلة وقد رتب علماؤنا األجالء  هذه املصطلحاِت،

أسلوب التخريج وهو طريقـة أخـرى يف اسـتنباط          :"    يقول الدكتور حممد غنامي   
ـ وكيفيتهاألحكام   كما قال الرافعي من فقهاء الشافعية، أن جييب الشافعي حبكمني  

             للفرق بينهما، فينقل األصـحاب تني، ومل يظهر ما يصلحخمتلفني يف صورتني متشا
    من كل صورٍة إىل األخرى، فيحصل يف كل صورة منهما قـوالن منـصوص هجواب، 

، املنصوص يف تلك هو املخرج يف هذه   و  تلك هذه هواملخرج يف  يف  وخمرج، فاملنصوص   
  )٢(".وحينئذ يقولون يف املسألة قوالن بالنقل والتخريج

                                                
ريعة اإلسالمية جبامعة القاهرة وجا معيت قطر وأم القـرى الطبعـة   حممد نيل غنامي أستاذ الش   /  كتاب مدارس مصر الفقهية للدكتور     )(1

  . ٢٥٨ـ ٢٥٧ص : م، دار اهلدايةُ للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩األوىل 
  املرجع السابق(2) 



 ٣٥

فهو أن يكون لإلمام يف مسألة واحدة أو مسألتني متشاتني أكثر من            :    أما الترجيح 
رأى، فيقوم املرجح بترجيح أحد األقوال أو إحدى الروايات علي األخرى، وهو كما             

  )١ ( من سابقيهنرى أسلوب أقل درجة
ومن هذا العرض املوجز يتضح لنا أن يكون االختيارات ـ هو أرقاها وأعالها مرتلـة   

  .ـ من هذه املصطلحات

  
  
  

               
  
  
  
  

  
  
  

  
 

                                                
كتب العلمية  الطبعة هـ ، دار ال٩٧٧: املتوىف(حممد بن  أمحد اخلطيب الشر بيين الشافعي :مشس الدين    :مغين احملتاج: أنظر)  1(

 - خريةاأل بعةطال: الطبعة بريوت الفكر، دار: الناشر )هـ١٠٠٤: املتوىف (لرمليل :، واية احملتاج ٦/ ١م،١٩٩٤ـ ١٤١٥األوىل
  .٥٠/ ١، ٨: األجزاء عدد م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

  



 ٣٦

األصول اليت اعتمد عليها اإلمام ابن املاجـشون    :الباب األول 

  يف استنباطه لألحكام 
  :  وفيه فصالن

  األدلة األصولية:الفصل األول

  القواعد الفقهية       :    الفصل الثاين 
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  



 ٣٧

     األدلة األصولية:الفصل األول                      
  :وحتته عشرة مباحث 

   والفقهيةمعىن القاعدة األصولية:املبحث األول

   الكتاب:  املبحث الثاين

  السنة: املبحث الثالث 

  اإلمجاع: املبحث الرابع

  إلمام مع فتاوى الصحابةا: املبحث اخلامس

  عمل أهل املدينة: املبحث السادس 
  القياس: املبحث السابع 

  االستحسان: املبحث الثامن 

  العرف: املبحث التاسع 
  سد الذرائع: املبحث العاشر

                                   

  

  

  
                                 

  

  
  



 ٣٨

  :  املبحث األول                                  
   والفقهيةمعىن القاعدة األصولية                                

الً أن نذكر معىن القاعدة لغة واصطالحاً كي أوفإن من املفيد قبل الشروع يف هذا املبحث 
أحكام بواسطتها ستخرجت اليتصولية أو الفقهية نقف على أمهية دراسة القواعد األ

  .الشرعية

  :قاعدة لغة واصطالحامعىن ال
القاعدة  يف اللغة جتمع على قواعد، وهي األساس الذي يبىن عليه الشيء معنوياً كان ذلك                

  )١(وقواعد النحو، وقواعد األصول ، أو حسياً كقواعد البيت، الشيء ، كقواعد الدين
 الْبيـتِ  ِمـن  لْقَواِعدا ِإبراِهيم يرفَع وِإذْ{ :ومنه ما جاء يف القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل          

  )٢(}الْعِليم السِميع أَنت ِإنك ِمنا تقَبلْ ربنا وِإسماِعيلُ

  علَيِهم فَخر الْقَواِعِد ِمن بنيانهم اللَّه فَأَتى قَبِلِهم ِمن الَِّذين مكَر  قَد{:وقال جل شأنه
قْفالس ِمن ِقِهمفَو وماهأَت ذَابالْع ثُ ِمنيونَ لَا حرعش٣(}ي(.   

  فالقاعدة يف هاتني اآلتني مبعىن األساس واألصل ملا فوقه ،وهي ما يرفع عليه البنيان،
فقد وردت عبارات الفقهاء يف حتديد املعىن :    وأما املعىن االصطالحي للقاعدة

وعها تكاد تتفق على أن القاعدة االصطالحي للقاعدة متعددة ومتنوعة وهي على تن
  :الفقهية

  
  

                                                
  .٤٢٤للراغب األصفهاين حتقيق ندمي مرعي،دار الفكر بريوت ص: معجم مفردات ألفاظ القرآن    (1)
  .١٢٧: البقرة اآلية  (2)
  .٢٦: النحل اآلية  (3)



 ٣٩

حكم كلي ينطبق على مجيع جزئياته غالباً لتعرف أحكامها منه إما على سبيل القطع أو 
  )١.(على سبيل الظن 

 ال ما ومنها، منها أحكامها يفهم كثرية جزئيات عليه ينطبق الذي الكلي األمر:    أوهي

 سببها كفارة كل: "كقولنا خيتص ما ومنها" بالشك عيرف ال اليقني: "كقولنا بباب خيتص
  )٢(."الفور على فهي معصية

  .لتعرف أحكامها منه حكم كلّي ينطبق على مجيع جزئياته: وهى عند األصوليني والنحاة 
 :إذا جرد عن القرائن أفاد الوجوب، ومثل قـول النحـاة             األمر: مثل قول األصوليني     

  )٣(.ه منصوبالفاعل مرفوع واملفعول ب
 

  

  

  
  

  

  

  
  

  
                                                

 الكتـب  دار: الناشر)  هـ١٠٩٨: املتوىف: (أمحد بن حممد مكي احلموي احلنفي:  غمز عيون البصائر يف شرح األشباح والنظائر         (1)
   .٥١/ ١ م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ األوىل،:  الطبعةالعلمية

ـ ٧٧١: املتـوىف  (السبكي الدين تقي بن بالوها عبد الدين تاج: األشباه والنظائر  (2)  األوىل: الطبعـة  العلميـة  الكتـب   دار )هـ
  .٢٣/ ١،  م١٩٩١ -هـ١٤١١

  .١٢م ص ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦:دار احلديث القاهرة سنة: عبد العزيز حممد عزام األستاذ جبامعة األزهر ط.  راجع القواعد الفقهية د )(3



 ٤٠

  :املبحث الثاين

   القرآن الكرمي :من األدلة األصولية
ومما الشك فيه أنّ القرآن الكرمي هو املصدر األول للتشريع وكل ما يأيت بعده مفسراً له 

  .  وبيناًألحكامه 

   :معىن القرآن يف اللغة

: تقول. ان والتكالنالقرآن يف األصل مصدر على وزن فُعالن بالضم، كالغفران والشكر
قرأته قرًء وقراءةً وقرآناً مبعىن واحد، أي تلوته تالوة، وقد جاء استعمال القرآن ذا املعىن 

  )١(}  قُرآنه فَاتِبع قَرأْناه فَِإذَا  ،وقُرآنه جمعه علَينا ِإنَّ{املصدري يف قوله تعايل 

   .أي قراءته
 ِفيِه ريب لَا الِْكتاب ذَِلك ، امل{ :كتاب، ومنه قوله تعاىل        ويسمى ـ أيضاً ـ ال

  )٢( }ِللْمتِقني هدى
روعي يف تسميته قرآناً كونه متلواً باأللسن، كما روعي يف :سر التسمية باالمسني مجيعا

  .ليهتسميته كتاباً كونه مدوناً باألقالم، فكلتا التسميتني من تسمية الشيء باملعىن الواقع ع
   ويف تسميته ذين االمسني إشارة إىل أنّ من حقه العنايةَ حبفظه يف موضوعني ال يف 

  )٣(.موضع واحد
  

                                                
   وما بعدها١٧: اآلية:   القيامة )(1

 ٢،١اآليتان: قرة الب (2)
والتوزيع  للنشر القلم دار : الناشر) هـ  ١٣٧٧:املتوىف(حممد بن عبد اهللا دراز    : راجع النبأ العظيم نظريات جديدة يف القرآن الكرمي         (3)

  .  وما بعدها ١٤/ ١ م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ وحمققة مزيدة طبعة : الطبعة
 
  
 



 ٤١

  :قال اإلمام الشاطيب املالكي يف موافقاته
وينبوع احلكمة،وآية الرسالة،ونور   إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة امللة،            "

إىل اهللا سواه،وال جناة بغريه، وال متسك بشيء خيالفـه،          األبصار والبصائر، وأنه ال طريق      
مة، وإذا كان كذلك؛ وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه؛ ألنه معلوم من دين األ    

ضرورة ملن رام االطالع على كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاصدها، واللحـاق             لزم  

على مر األيام والليايل؛نظراً وعمـالً،ال      بأهلها،أن يتخذه مسريه وأنيسه، وأن جيعله جليسه        
اقتصاراً على أحدمها؛ فيوشك أن يفوز بالبغية،وأن يظفر بالطلبة، وجيد نفسه من السابقني             

ل ما يعينه على ذلك     ويف الرعيل األول،فإن كان قادراً على ذلك،وال يقدر عليه إال من زا           
 والسلف املتقدمني آخذ بيده يف هذا       من السنة املبينة للكتاب، وإال؛فكالم األئمة السابقني،      

                      ) ١(".املقصد الشريف،واملرتبة املنيفة

 تلك النظرة السامية،ولذا كان اإلمام يف استنباطه لألحكـام          اإلمام ابن املاجشون    نظر  

  ،يستشهد باآليات القرآنية دليال لنظريته تلك، وتدبره مع كتاب اهللا،كما سيأيت يف األمثلة
ومل ينظر أيضا يف القرآن نظرة اجلدليني،فلم يؤثر أنه تكلم يف أن القرآن لفظ أو معـىن،أو              
معىن فقط، ومل خيض فيما خاض املتكلمون فيه يف عصره،كون القرآن خملوقا،بل عكـس              

  . ذلك متاما،بدليل رسالته إىل اإلمام سحنون فيما ذكرته يف عقيدة اإلمام ابن املاجشون

  ابن املاجشون مع نصوص القرآن اإلمام : مثلةأ

 وقَـد  ِبالْمودِة ِإلَيِهم تلْقُونَ أَوِلياَء وعدوكُم عدوي تتِخذُوا لَا آمنوا الَِّذين أَيها ياـ  ١
 كُنتم ِإنْ ربكُم ِباللَِّه تؤِمنوا أَنْ وِإياكُم الرسولَ يخِرجونَ الْحق ِمن جاَءكُم ِبما كَفَروا

متجرا خادِبيِلي ِفي ِجهاَء سِتغاباِتي وضرونَ مِسرت ِهمِة ِإلَيدوا ِبالْمأَنو لَما أَعِبم متفَيأَخ 

                                                
 بـن  مـشهور  عبيدة أبو : احملقق) هـ٧٩٠: املتوىف(اطي الشهري بالشا طيب     إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرن      : املوافقات (1)

 .٤/١٤٤ : م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ األوىل الطبعة :  الطبعة عفان ابن دار :  الناشر ،سلمان آل حسن



 ٤٢

ـ :(وقال عبد امللك   )١( السِبيِل سواَء ضلَّ فَقَد ِمنكُم يفْعلْه ومن أَعلَنتم وما ين ابـن   يع
ـ رمحـه اهللا ـ   :إذا كانت عادته تلك قُتل ألنه جاسوس،وقد قال مالك )املاجشون

              )  ٢(يقُتل اجلاسوس إلضراره باملسلمني،وسعيه بالفساد يف األرض
 غَير اضطُر فَمِن لَِّهال ِلغيِر ِبِه أُِهلَّ وما الِْخنِزيِر ولَحم والدم الْميتةَ علَيكُم حرم ِإنماـ  ٢

  )٣( رِحيم غَفُور اللَّه ِإنَّ علَيِه ِإثْم فَلَا عاٍد ولَا باٍغ

  :استنباطه هلذه اآلية بني آراء الفقهاء منها    
 وابن حبيب إىل أنه ليس له أن يأكل منها إال قدر ما يسد              اإلمام ابن املاجشون  ذهب  

أن امليتةال تباح إالعند الضرورة،وإذا حصل سـد        :جتهما وميسك احلياة،وح  )٤(الرمق  
  .يف الزائد على ذلك الرمق انتفت الضرورةُ

تعاىل إىل أنّ له أن يـشبع مـن امليتـة    ـ ـ رمحه اهللا  بينما ذهب اإلمام مالك        
  )٥(.ويتزود منها 

  

  

  

                                                
  .١:  املمتحنة اآلية  )(1
 دار الكتب العلمية بـريوت لبنـان        ٨/ ١٩)   هـ   ٧٧٥:املتوىف(أبو حفص سراج الدين عمر بن على        : اللباب يف علوم الكتاب      )(2

 .          م الطبعة األوىل ١٩٩٨ـ ١٤١٩
  .١٧٩:اآلية:البقرة ) (3
 ابـن  الـدين  مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد: ، ولسان العرب    ١٤٨٤/ ٤الرمق بقية احلياة ويف الصحاح بقية الروح        ) (4

ـ  ١٤١٤ - الثالثة: بريوت الطبعة - صادر دار:  الناشر )هـ٧١١: املتوىف (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ) رمـق (مـادة  ) هـ
١٠/١٢٥                   .  
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ـ لبنان عام النشر  : حممد اآلمني الشنقيطي الناشر: راجع أضواء البيان يف إيضاح القرآن )(5

  .٦٣/ ١م  ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥
  
 



 ٤٣

  :املبحث الثالث                                

  السنة النبوية                                
  : تعريفها 

  : تعريف السنة لغة

  الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة،: السنة لغة
 وليس ثواب، فعلها يف ما أو جازم، غري طلبا فعله الشارع طلب ما هي: الفقهاء وعند

  )١( .عقاب تركها يف
اهللا عليه وسلم غري القرآن من ما صدر عن النيب ـ صلى  :ويف اصطالح األصوليني هي

  )٢( .قول،أو فعل،أو تقرير مما خيص األحكام التشريعية

  :    أقسام السنة
قولية،وفعليـة،  : فباعتبار ذاا تنقـسم الـسنة إىل          للسنة عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة،    

  .             وتقريرية، وما سوى ذلك ميكن إدراجه حتت هذه األقسام
قول ،وفعل، ومل يـروا التقريـر قـسماً    : ب علماء املالكية إىل أا تنقسم إىل             وذه

والقـول والفعـل ويف الفعـل       : لدخوله عندهم يف الفعل،قال صاحب مراقي السعودي      
  )٣.(تقريره كذي احلديث واخلرب... احنصر

      

  

                                                
  .٣٠٣/ ٤٥،اإلسالم روح موقع عداد إاألول اإلصدار للمطبوع موافقاً مؤلفاً) ١٨(الفقه صولأ موسوعة  )(1
 هـ ١٤٢٠: األوىل الطبعة الرياض – الرشد مكتبة: النشر دارعبد الكرمي بن علي بن حممد النملة            :  املهذب يف علم أصول الفقه      )(2
  .٢/٦٣١    م ١٩٩٩ -

 اخلامـسة،  الطبعـة : الطبعـة  اجلوزي ابن دار: الناشرحممد بن حسن اجليزاين : ل السنة واجلماعة راجع معامل أصول الفقه عند أه    )(3
  .             ٢٠٣،٢٠٤وما بعدها، وفتح الودود شرح مراقي السعودي الواليت  ص١١٧ /١ : هـ ١٤٢٧



 ٤٤

  :عالقة السنة بالقرآن                            
  :آن الكرمي تنقسم إىل ثالثة أقساموباعتبار عالقتها بالقر

 السنة املؤكدة، وهي املوافقة للقرآن من كل وجـه،وذلك كوجـوب         :القسم األول 

  .                     الصالة فإنه ثابت بالكتاب وبالسنة

السنة املبينة أو مفسرة ملا أُمجل يف القرآن، وهي ما عرب عنها الشافعي             : القسم الثاين   

أحكم فرضه بكتابه، وينب كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصالة            ومنه ما   :"بقوله
  )١(" .والزكاة ووقتها

 السنة االستقاللية، أو الزائدة على ما يف القرآن،وهي الـيت تكـون             :  القسم الثالث 

موجبة حلكم سكت القرآن عن إجيابه، أو حمرمة ملا سكت عـن حترميـه، كأحكـام      
  .   الشفعة ومرياث اجلدة

ومنه ما سن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه   : "ذا القسم عرب عنه الشافعي بقوله    وه

  .)٢("وسلم ـ مما ليس فيه نص حكم

  ،يف استنباط األحكام منها، النبويةمام ابن املاجشون مع أحاديث اإل

 من وجد امرأته مع رجل يزين ا فإن قتله هل يقتل به أم ال؟ خالف :سألة األويلامل 

  : بني الفقهاء

  .إن قتله يقتص منه أي يقتل به : وقال اإلمام ابن املاجشونـ ١

رسول اهللا ـ  اهللا عنه ـ أن سعد بن عبادة قال يا مستدال حبديث أيب هريرة ـ رضي  
  :ـصلى اهللا ـ عليه وسلم 

                                                
 املكي القرشي املطليب مناف عبد بن املطلب دعب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد اهللا عبد أبو لشافعيل :الرسالة   )(1
 .٢١/ ١باب كيف البيان ؟  :م١٩٤٠/هـ١٣٥٨ األوىل،: الطبعة مصر احلليب، مكتبه: الناشر شاكر أمحد:  احملقق)هـ٢٠٤: املتوىف(

 .١١٧املصدر السابق ، ومعامل األصول ص  )(2



 ٤٥

 حىت آيت بأربعة شهداء؟ فقال رسول اهللا ـ صـلى   هلُِهموجدت مع امرأيت رجالً أُ إن
ـ   بأربعـة  يـأت ؛ألن معىن قوله نعم النهى له عن قتله إن مل ) ١()  نعماهللا عليه وسلم 

  . أيضاى اإلمام مالكرأ، وهو  بهشهداء،فإن قتله يقتل
قالوا ال يصح أن يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته، وحتقق من " ـ  اجلمهور

ة الزنا وهو حمصن ارتكابه الفاحشة فإن قتله يقتص منه،إال أن يأيت ببينة على ارتكابه جرمي

 أن يأيت بالبينة وإحضار ، ومل يستطعأو يعترف املقتول بذلك ،أما إذا قتلهما أو أحدمها
  . يطالب بالقود، والقصاص أو الديةعلى الزنا، أو اعتراف، فإنهالشهداء 

ينال منها ما يوجب  أنه صدقه، أمارات ظهرت إذاإذا وجد الرجل : ـ الشافعية ـ قالوا 
أحدمها؛ ومل يأت بالبينة كان عليه القود أيهما قتل، إال أن   ثيبان فقتلهما، أواحلد ،ومها

   .يشاء أولياء الدم أخذ الدية، أو العفو
 صدقه، أمارات ظهرت إذا فعله، فيما ويعذر أصالً، يقتل ال نهأ إىل:  )٢(السلف بعض وذهب ـ ٢

 اشتهار أو الزوجة، سلوك سوء على سابقة شبهات وجود أو عليهما، الصادق الطبيب بكشف

   .)٣("ذلك غري أو بالزنا املقتول

                                                
  .٤/٢١٠،)٣٨٣٥( باب وحثنا حييي بن حيىي :أخرجه مسلم يف صحيحه )(1
باب الرجل جيد مـع امرأتـه       :راجع السنن الصغرى للبيهقي من      : على بن أيب طالب رضي اهللا عنه      : أحد اخلليفة الراشدة  :  منهم  )(2

  .   ٧/٤٢٤:رجالً
  هـ١٠٧٨ الوفاة سنة زاده بشيخي املدعو الكليبويل سليمان بن حممد بن الرمحن عبد: األحبر ملتقى شرح يف األر جممع: راجع   )(3

 : النشر مكان م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ : النشر العلميةسنة الكتب دار : الناشر املنصور عمران خليل وأحاديثه آياته خرح : حتقيق
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ابن : واملغين البن قدامة  ،٦/٣١للشافعي: ،واألم١٦/٢٧٣ والبيان والتحصيل ، ٣٦٣/ ٢، بريوت/ لبنان

، ١٨٤/ ٩: ١٣٨٨/١٩٦٨مكتبة القاهرة الطبعة بدون طبعة تاريخ النشر ) هـ٦٢٠:املتوىف(ة املقدسي أمحد ـ الشهري بابن قدام
دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان : الناشر ) ١٣٦٠:املتوىف(عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزبري : والفقه على املذاهب األربعة

: النشر دار اإلسالمية مشكاة مكتبة الفراء يعلى أىب للقاضى الفقهية املسائل ،و ٦٢/ ٥: م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الثانية، : الطبعة 
  . ٤٩/ ٢ الرياض ـ املعارف مكتبة

  



 ٤٦

ذهب الشافعية  املذهب ووافق ماإلمام ابن املاجشون وافق إذن يف هذه املسألة  

  )١( .واجلمهور من ناحية األخرى

   باحلجحكم الرمي: املسألة الثانية                              

  : ينياختلف الفقهاء يف هذه املسألة على رأ
  مى مجرة العقبة يوم النحر ركن أن ر:اإلمام ابن املاجشونما ذهب إليه : الرأي األول

  )٢( .حج ملن تركه كغريها من األركانال
لتأخذوا مناسككم :"بأن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ رماها وقال: واحتج اإلمام

 أكثر يف هذه املسألة، وسيأيت إيضاح، )٣"(فإين ال أدري لعلّي ال أحج بعد حجيت هذه

  .عند قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبني قاعدة تعيِن الواجب املخير
على أن رمي مجرة العقبة يوم النحر وكذا رمى اجلمار الثالث يف )٤(مجهور الفقهاء: الرأي الثاين   

  .رمي يف أيام التشريق  على ال)٥ ( بالقياسواحتج اجلمهورريق الثالثة واجب جيرب بدم،أيام التش

                              .  انفرد اإلمام ابن املاجشون بهوعلى هذا أقول يف هذه املسالة       

                                                
 املراجع السابق : راجع  )(1
 .١٣/ ٤أنظر مواهب اجلليل )(2

  .٢/٩٤٣باب استحباب رمي مجرة} ١٢٩٧{ أخرجه مسلم (3)
ـ ٥٨٧: املتوىف (احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن ربك أبو الدين، عالء: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع        )(4  دار: الناشـر  )هـ

 الوليـد  أبـو : ،واملقدمات املمهدات   ١٣٨/ ٢فصل بيان حكم رمي اجلمارة        : م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة العلمية الكتب
 ،١/٤٠٢: م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل،: اإلسالمي الطبعة  الغرب دار:  الناشر )هـ٥٢٠: املتوىف (القرطيب رشد بن أمحد بن حممد

 باحلطـاب  املعـروف  املغريب، الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين  مشس :خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب
: ار يف حل غاية      كفاية األخب  ،و١٣/ ٤ : م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الفكر الطبعة  دار: الناشر )هـ٩٥٤: املتوىف (املالكي الرعيين

على عبد احلميد بلطجي  وحممد وهيب سـليمان   : احملقق ) ٨٢٩املتوىف :(أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز تقي الدين الشافعي             
 . وما بعدها٤٨٣/ ٣ ،واملغين البن قدامة ١/٢١٧) باب واجب احلج: (١٩٩٤دار اخلري ـ دمشق  الطبعة األويل 

 وزارة : عن صادر الكويتية الفقهية املوسوعة  :راجع  أَيام التشِريق على يوم النحِر ؛ ألن الكل أَيام حنرزوال يفالرمي قبل ال أي )  (5
  )هـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من : ( الطبعة جزءا ٤٥ : األجزاء عدد الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف

 ١٥٨/ ٢٣.  



 ٤٧

  :املبحث الرابع                                     

  اإلمجاع                                     
   :تعريفه 

  أي اعزموا) ٢(}فَأَجِمعواْ أَمركُم{ومنه قوله تعاىل ،)١ (يطلق على العزم: اإلمجاع لغة
  اتفاق جمتهدي عصٍر من العصور من أمة حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم :وعند األصوليني 

   )٣(ـ بعد وفاته على أمر ديين 
وعرفه اآلمدي اإلمجاع عبارة عن اتفاق جملة أهل احللِّ والعقد من أمة حممد يف عصر من                

  )٤(.ى حكم واقعة من الوقائعاألعصار عل

  :حجيته 

  : للعلماء يف نوع حجية اإلمجاع ثالثة مذاهب
  .أنه حجة قطعية حترم خمالفته ، وهو رأي اجلمهور:  املذهب األول 

  .أنه ظنية، وهو رأي بعض العلماء كاإلمام الرازي واآلمدي وغريمها:  املذهب الثاين 
بـأن كـان     تفق عليه املعتربون،أما إذا مل يتفقوا     أنه حجة قطعية إذا ا    : املذهب الثالث     

   . )٥(إمجاعاً سكوتياً، أو يندر خمالفه كان حجة ظنية

  

                                                
  .١٣٥ص ) مج(الوسيط مادة، واملعجم ١٠٨/ ١) ج م ع (مادة "املصباح املنري) (1
  .٧١:  يونس جزء من اآلية )(2

 " . نقال عن خمتصر ابن اللحام١/١٥٦ معامل أصول الفقه  (3)
عفيفـي   الـرزاق  عبد: احملقق) هـ ٦٣١: املتوىف(أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدي  : اإلحكام يف أصول اإلحكام       (4)

 .١/١٩٥ : لبنان -مشقد -بريوت اإلسالمي، املكتب: الناشر
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد الشهري بابن      : روضة الناظر وحجة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل                )(5

ـ ١٤٢٣ الثانية الطبعة: الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة الريان مؤسسة:  الناشر )هـ  ٦٢٠: املتوىف  (قدامة املقدسي    / ١ : م٢٠٠٢-هـ
٣٧٩.  



 ٤٨

  استدالل اإلمام مع حجية اإلمجاع يف بعض املسألة             

  :مثال    
  ـ مسألة عدد تكبريات صالة اجلنازة١

عنه ـ علـى أربـع    قد انعقد بني الصحابة يف خالفة عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا  

تكبريات يف صالة اجلنائز،فارتفع اخلالف مبشورة الصحابة على ذلك بعـد أن كـان         
  .بعضهم يرى التكبري أربعاً،وبعضهم مخساً وبعضهم سبعاً

 ـ عن مالك فيمن يكرب مخـس تكبريات،إنـه يقطـع     اإلمام ابن املاجشون   قال 

    )١(.على هذا اإلمجاعويسكت،فإذا كبر اإلمام اخلامس سلم بسالمه، متشياً 

               
  

  

  
  

  

  
  

  

  
                                                

أبو سليمان بن خلف سعد ابن أيوب بن وارث التجيي  القرطيب  الباجي  األندلس : راجع املنتقى  شرح  املوطأ   )(1
 القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار صورا مث(هـ ١٣٣٢ األوىل،: مصرالطبعة حمافظة جبوار - السعادة مطبعة: الناشر) هـ٤٧٤:املتوىف(
 .   ٢/١٢: )تاريخ بدون الثانية،: الطبعة -



 ٤٩

  :املبحث اخلامس
  : موقف اإلمام ابن املاجشون من فتاوى الصحابة

  ومن املسائل اليت أفىت ا اإلمام ابن املاجشون من قول الصحابة والتابعني 
لبس احلرير عند القتال فقد أجازه مجاعة من الصحابة ،وقد روى ذلك عـن              : مسألة

 املؤمنني وأنس بن مالك وغري مها من الصحابة والتابعني رضوان اهللا علـيهم           عائشة أم 
  .)١(أمجعني

ـ أن رسول اهللا("  وجاء يف شرح النووي علي مسلم، وفيه  صلى اهللا عليه وسلم ـ   
 )٢(رخص لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف قمص احلرير يف السفر من حكَّة              

) قال اإلمام النـووي (ما يف قمص احلرير يف غزاة هلما    ويف رواية رخص هل   ) كانت ما 
  . )٣(ويف هذا احلديث دليل جلواز لبس احلرير عند الضرورة 

عندهم يف ذلك من املباهاة باإلسالم،واإلرهاب    ، ملا اإلمام ابن املاجشون      وهو قول   

  )٤(على العدو،وهو من باب التفخر بالدين
تعمال احلرير عند الضرورة كفجأة حـرب ومل         اس )٥(وأبو يوسف  وقد أجاز الشافعي  

   )٦(.جيد غريه
    
  

                                                
  .٢٣٣/ ١ املنتقى شرح املوطأ  )(1
 . وهي اجلرب أو حنوه )(2
باب إباحة  : دار إحياء التراث العريب   ) هـ٦٧٦:املتوىف  (أبو زكريا حمي الدين حيىي بن شرف النووي         :  شرح النووي على مسلم       )(3

 . ١٤/٥٢لبس احلرير للرجل 
  .٢/٥٢٥البيان والتحصيل :  أنظر )(4
 وامسه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجري بن معاوية  مات سنة اثنني ومثانون ومات يف خالفـة هـرون الرشـيد ،                            )(5

  .٧/٢٣٨:الطبقات الكربى 
  ، ٥١٧/ ١ اخلامسة : الطبعة: العيطة درية احلاجة: الشافعي املذهب على العبادات فقه،و٣٥/ ١١:بديع الصنلئع يف ترتيب الشرائع) (6



 ٥٠

 ويف هذه املسألة خالف اإلمام ابن املاجشون املذهب ووافق أبـو يوسـف مـن األحنـاف       
١ (.والشافعي ـ رمحهما اهللا ـ كما مر(  

  .)٢(اإليالء:     املسألة الثانية
   )٣( .وطئها ومل يدخل عليه إيالءولو حلف وقال أنت طالق إن كلّمت فالنا مل يمنع من 

   املاجشون  وهو مذهب اإلمام ابن،ومجاعة من الصحابة   هذا مذهب علي كرم اهللا وجهه،

  وجاء يف كتاب املقدمات املمهدات         ،البيع اآلجل: املسألة الثالثة

،فسخت فإذا باع الرجل سلعة بثمن إىل أجل مث ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا          " 

    .اإلمام ابن املاجشونوهو قول ".البيعتان مجيعا

قول عائشة ـ رضـي اهللا عنهاــ يف     )العالية( عن أم يونس :من جهة األثر: دليله

 ؛ألا عابت البيعتني مجيعا ومل يفـسخ        )٤("بئسما شريت وبئسما اشتريت   :"احلديث  
  .) ٥(عند ابن القاسم إال البيعة األخرية ـ إن كانت السلعة قائمة 

  

  
  

                                                
  . املراجع السابق راجع) (1

  .٥٩ /١التعريفات : هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة معينة ،أنظر  (2)
  .٤/٣٠)  باب اإليالء:(  راجع املنتقى شرح املوطأ  (3)
 يف إلسناده عبداهلادي ابن جتويد ونقل ، ألمحد الزيلعي احلافظ وعزاه.أه . ما حيتج ال جمهولتان وعالية حمبة أم: الدارقطين قال  (4)

 أبو الدين جمد: الرسول أحاديث يف األصول جامع  .لرواته الدارقطين وتضعيف ، األثر ثبوت بعدم الشافعي قول وتعقب التنقيح
 الحامل مطبعة - احللواين مكتبة : األرنؤوطالناشر القادر عبد : حتقيق)هـ٦٠٦ : املتوىف (األثري ابن اجلزري حممد بن املبارك السعادات

علي بن عمر أبو احلسن الدار قطين البغدادي دار املعرفة ـ بريوت : سنن الدار قطين  ،و٥٧٢/ ١،األوىل : البيانالطبعة دار مكتبة -
  .املدين مياين هاشم اهللا عبد السيد :  حتقيق٥٢/ ٢كتاب البيوع ) ٢١١. (م ١٩٩٦هـ  ـ ١٣٨٦

 الدین برھان النجاري الشھید الصدر بن أحمد بن محمود: البرھاني المحیط، و٢/٥٣ المقدمات الممھدات   )(5
  .٤٤٤/ ٦ العربي التراث إحیاء دار : الناشرمازه



 ٥١

  :املبحث السادس

  عمل أهل املدينة
إن عمل أهل املدينة يعد أحد األصول اليت بين عليها مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا ، 

يف بيان احلجة بإمجاع  والكالم فيه يطول ،ونكتفي هنا مبا قاله القاضي عياض رمحه اهللا

  :أهل املدينة، وحتقيق مذهب مالك رمحه اهللا تعاىل 
وا أكرمكم اهللا أن مجيع أرباب املذاهب من الفقهاء واملتكلمني وأصحاب األثـر             اعلم   "

والنظر إىل واحد على أصحابنا على هذه املسألة خمطئون ملا فيها بزعمهم حمتجون علينا مبا               
سنح هلم حىت جتاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إىل الطعن يف املدينة وعد مثالبها وهم               

خالف، فمنهم مل يتصور املسألة وال حتقق مذهبنا فتكلموا فيهـا           يتكلمون يف غري موضع     
، فاعلموا أن إمجـاع  ...على ختمني وحدس، ومنهم من أخذ الكالم فيها ممن مل حيققه عنا     

أهل املدينة على ضربني ضرب من طريق النقل واحلكاية الذي تؤثره الكافة عـن الكافـة      
مهور عن زمن النيب ـ صلى اهللا عليـه   وعملت به عمالً ال خيفى ونقله اجلمهور عن اجل

  :وسلم ـ ، وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع

  ، ـ  ما نقل شرعاً من جهة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم من قول ،كاألذان واإلقامة١
  .بسم اهللا الر محن الرحيم يف الصالة،فنقلهم هلذه األمور من قولهوترك اجلهر 

  .عاا، وسجداا وأشباه ذلكـ وفعله كصفة صالته وعدد رك٢

  .               ـ ونقل إقراره ـ عليه الصالة والسالم ـ ملا شاهده منهم، ومل ينقل عنه إنكاره٣
 ـ ونقل تركه ألمور وأحكام مل يلزمهم إياها مع شهرا لديهم ،وظهورهـا فـيهم،    ٤

هم كـثرية  كتركه أخذ الزكاة من اخلضروات مع علمه ـ عليه السالم ـ بكوا عنـد   
  ،فهذا النوع من إمجاعهم يف هذه الوجوه حجة يلزم املصري إليه ،



 ٥٢

ويترك ما خالفه من خرب واحد أو قياس ،فإن هذا النقل حمقق معلوم موجب للعلم القطعي                
  ،..فال يترك ملا توجبه غلبة الظنون

ختلـف  إمجاعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل، فهذا النوع ا        :   النوع الثاين   
  ).١("فيه أصحابنا فذهب معظمهم إىل أنه ليس حبجة وال فيه ترجيح 

  بعض األمثلة على  استدالل ابن املاجشون بعمل أهل املدينة
مسألة املنع  من التنفّل يف حالة كَونِِ اإلمام خاطبا على املنرب اعتمده املالكية علـى   : األوىل

ة إىل عهد مالك أن التنفُّـلَ يف حالـة          عمل أهل املدينة خلفاً عن سلٍف من لدن الصحاب        
  .اخلطبة ممنوع مطلقاً وهو رأ ى السادة احلنفية 

    أما الشافعية فيكره حترمياً تنفُّل من أحد من احلاضرين بعد صعود اخلطيب على املنـرب               
  .وجلوسه عليه، ويستثىن التحية لداخل املسجد واخلطيب على املنرب فيسن له فعلها

 احلنابلة فيكره للمصلّي ابتداء تطوع خبروج اخلطيب عدا حتية املسجد فال مينع              أما       
  )٢.(الداخل منها

 مسألة العبد أو الكافر إذا قطع يد احلر املسلم فإنه ال قصاص على العبد وال علـى       :الثانية

 وقـال ،ية ، وعليه عمل أهل املدينة وتلزم الد  ..الكافر وإن كان يقتص له منهما يف النفس       

                                ) ٣(.  الدية أو القصاص يف مخير املسلم احلكم عبد ابن

                                                
 . وما بعدها ٤٧ /١ ترتيب املدارك،  )(1
 )هـ٦٧٦: املتوىف (النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا  أبو :))واملطيعي السبكي تكملة مع ((املهذب شرح اموع    :راجع) (2
 الرمحن عبد  حممد  :الترمذي جامع بشرح  ، وحتفة األحوذي     ٥٥٠/ ٤ )واملطيعي السبكي تكملة معها كاملة طبعة(الفكر دار: اشرالن
 الفقـه علـى   ،٢٨/ ٣باب يف الركتني إذا جاء الرجل      :  بريوت - العلمية الكتب دار : العال الناشر  أبو املباركفوري  الرحيم عبد بن

 احلنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: اإلقناع منت عن، وكشاف القناع     ،١/٣٥٩الذاهب األربعة،   
 .٣٠٠/ ١فضل يف بيان املوضوع  اليت نهى عن الصالة وما يتعلق به : العلمية الكتب دار:  الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف(

 – للطباعة الفكر دار: الناشر)هـ١١٠١: املتوىف (اهللا عبد أبو الكيامل اخلرشي اهللا عبد بن حممد: شرح خمتصر خليل للخرشي ) (3
  .٨/١٤) باب أحكام الدماء  (تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة بريوت



 ٥٣

وهذه املسألة املذكورة مل ير السادة األحناف فرق بني العبد وغريه من استيفاء القصاص 
 ، هلما رقبته حقفَتست التعاقب على  رجلَينيينِمي العبد قطع إذا "حيث جاء يف الفتح القدير

 يستويف أن للحاضر ألن ، الدية نصف عليه فلآلخر يده فقطع منهما واحد حضر وإن
 يف ِرخاآل حق فيتعني االستيفاء حمل يبق مل استوىف وإذا ، الغائب حق وتردد حقه لثبوت
  ).١(  .مستحقا حقا به أوىف ألنه الدية

 دالعب على الرجل جىن وإذا" (تعاىل هللا رمحه : الشافعي  اإلمامقال ه املسألةويف هذ  
 أو امسلم احر كان اإذ اجلاين على قود فال مات مث اجلناية بعد دالعب أعتق مث اعمد جناية

  .عاقلته دون ماله يف حالَّةً حر دية لتاالق ىوعل امستأمن أو اذمي
 لسيد فكان تاما دالعب دية القاطع غرم منها فمات يد عقط اجلناية كانت فإن :  أيضاقالو

 دالعب لورثة الدية من والبقية بلغت ما بالغة عليه جىن يوم دالعب قيمة نصف منها دالعب
 إذن رأي اإلمام الشافعي أيضا خمالف لرأي ).٢( . "املوت قبل أعتق دالعب ألن األحرار

  . املالكية حيث مل ير استيفاء القصاص من حر للعبد 
 جيب ال اثنان القتل يف اشترك وإذا: ( " كتاب اإلنصاف مانصه ة فقد جاء يفبلاأما احلن

 واخلاطئ العبد قتل يف والعبد واحلر الولد قتل يف واألجنيب كاألب أحدمها على القصاص
 األب شريك على وجوبه أظهرمها روايتان الشريك على القصاص وجوب ففي والعامد
  ).٣( ".اخلاطئ شريك عن وسقوطه والعبد

  
  
  

  

  
                                                

 .٢٨٠/ ٢٣ الھمام بابنكمال الدین : القدیر فتح  )(1
  .٤٩/ ٦: األم للشافعي   )(2
 املرداوي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء: حنبل بن أمحد ماإلما مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف  )(3

   هـ١٤١٩ األوىل الطبعة : الطبعة لبنان ــ بريوت العريب التراث إحياء دار : الناشر )هـ٨٨٥ : املتوىف (الصاحلي الدمشقي
  .٣٣٩/ ٩:باب اجلنايات 



 ٥٤

  :املبحث السابع                                   

  القياس                                   
  :تعريفه   

   الثوب األرض بالقصبِة وقست قال ِقستأما القياس فهو يف اللغة عبارة عن التقدير، ومنه ي
  .بالذراع أي قدرته بذلك

  )١(معلوم على معلوم بأمر جامع بينهما محل : عرفه اآلمدي :  األصوليني   ويف االصطالح
  :وقال غريه 

هو إحلاق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص حبكمها،يف احلكم الـذي ورد بـه          

  ).٢ (النص، لتساوي الواقعتني يف علة هذا احلكم

  :حجيته 
مذهب مجهور علماء املسلمني أن القياس حجة شرعية على األحكام العمليـة، وأنـه يف               

ة الرابعة من احلجج الشرعية، حبيث إذا مل يوجد يف الواقعة حكم بنص أو إمجـاع،                املرتب
وثبت أا تساوي واقعة نص على حكمها يف علة هذا احلكم، فإا تقاس ا وحيكم فيها                
حبكمها، ويكون هذا حكمها شرعاً، ويسع املكلف اتباعه والعمل به، وهـؤالء يطلـق              

  .مثبتو القياس: عليهم
هب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شـرعية علـى                 ومذ

  .نفاة القياس : األحكام ، وهؤالء يطلق عليهم 

  : أدلة مثبيت القياس -أ
  .لقياس بالقرآن، وبالسنة، وغريمهااستدل مثبتوا ا

                                                
  .١٩٣ /٣األحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) (1
 .٦٣ /١) :هـ١٣٧٥:املتوىف(عبد الوهاب خالّف :ه علم أصول الفق )(2



 ٥٥

 ِدياِرِهم ِمن الِْكتاِب أَهِل ِمن كَفَروا الَِّذين أَخرج الَِّذي هو{ أما القرآن فقول اهللا تعاىل     -١

 ِمـن  اللَّه فَأَتاهم اللَِّه ِمن حصونهم ماِنعتهم أَنهم وظَنوا يخرجوا أَنْ ظَننتم ما الْحشِر ِلأَوِل
 الْمـؤِمِنني  وأَيِدي أَيِديِهمِب بيوتهم يخِربونَ الرعب قُلُوِبِهم ِفي وقَذَف يحتِسبوا لَم حيثُ

ووجه االستدالل أن اهللا    }فاعتربوا{وموضع االستدالل قوله  ) ١(} الْأَبصاِر وِلي ُ يا فَاعتِبروا
مـن حيـث مل   { ـم سبحانه بعد أن قص ما كان من بين النضري كفروا  وبين ما حاق       

أنفسكم م ألنكم أناس مثلهم إن      أي فقيسوا   } فاعتربوا ياأُويل األبصار  {:،قال  }حيتسبوا
  ..فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق م

  .وما القياس إال سري على هذا السنن اإلهلي وترتيب املسبب على سبيله يف أي حمل وجد فيه

ـ ما ثبت يف صحاح السنة من أن رسول اهللا يف كثري من الوقائع اليت عرضت عليه ومل  ٢
استدل على حكمها بطريق القياس، وفعل الرسول يف هذا األمر العام يوح إليه حبكمها 

نص فيه من سنن الرسول ،  تشريع ألمته، ومل يقم دليل على اختصاصه به،فالقياس فيما ال

  .وللمسلمني به أسوة
يا رسول اهللا إن أيب أدركته فريضة احلج شيخاً زمناً ال :      ورد أن جارية خثعمية قالت

أرأيت لو كان على أبيك دين :"هلا ج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقاليستطيع أن حي
  .)٢"(فدين اهللا أحق بالقضاء: "نعم،فقال هلا: قالت "فقضيته، أكان ينفعه؟ 

  

  
  

                                                
  .٢: احلشر اآلية )  (1
)  باب قضاء الصيام عن امليت    :(،وعند مسلم حنوه    ١٠٢/ ٩)  ٧٣١٥) (باب من شبه أصال معلوما بأصل مبني      (  أخرجه البخاري     )(2
)٨٠٤/ ٢) ١١٤٨.   



 ٥٦

   :) ١( بعض شبه نفاة القياس–ب               
إن القياس مبين على الظن بأن علةحكم النص هي كذا واملـبين            : من أظهر شبههم قوهلم   

 لَيس ما تقْف ولَا{: على الظن ظين، واهللا سبحانه نعى على من يتبعون الظن،وقال سبحانه        
ِبِه لَك ِإنَّ ِعلْم عمالس رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و كَانَ أُولَِئك هنئُولًا عسفال يصح احلكـم     )٢(}م 

  .بالقياس ألنه اتباع الظن
        الرد على هذه الشبه

 ِإلَّـا  يتِبعونَ ِإنْ{ : وهذا االستدالل ذه اآلية الكرمية يف غري حمل االستدالل، وإمنا آية           ـ١

ِإنَّ الظَّنو ِني لَا الظَّنغي ِمن قئًا الْحي٣(ش(   
ـ وهذه شبهة واهية، ألن املنهي عنه هواتباع الظن يف العقيدة، وأمـا يف األحكـام             ٢   

ا ظنية، ولو اعتربت هذه الشبهة ال يعمل بالنصوص ظنية الدالة ألنـه             العملية فأكثر أدلته  
  )٤(.اتباع للظن، وهذا باطل باالتفاق، ألن أكثر النصوص ظنية الداللة

  

  

  
  

  

  

                                                
 أبو الشريازي الفريوزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم: فقهال أصول يف التبصرة :راجع:الظاهرية، والنظاميةوغريمها:هم ) (1

  .١/٤٣٦ ،هيتو حسن حممد. د : حتقيق١٤٠٣ ، األوىل : دمشقالطبعة - الفكر دار : إسحاقالناشر
  .٣٦: اإلسراء اآلية  )(2
  .٢٨:  النجم اآلية  )(3
  .٦٤عبد الوهاب خالف ص: أصول الفقه  راجع)(4



 ٥٧

  عدد الشهود يف الزنا ،بعض األمثلة على استدالل اإلمام ابن املاجشون على القياس   

  مسألة كتاب قاض لقاضيف      
  تاب قاض لقاض يف الزنا اثنان أم ال؟ هل يثبت ك:مسألة

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على رأيني

 جيوز يف كتاب القاضي يف الزنا  شاهدان وهو القياس            لإلمام ابن املاجشون   :الرأي األول 

  .والنظر، وهو قول ابن القاسم 

ة شهداء علـى  اإلمام سحنون  ال يثبت كتاب قاض لقاِض يف الزنا إال بأربع : الرأي الثاين 

ه١(.أنه كتاب(                                  

يف الذي يزوج املرأة بثمـرٍة قـد بـدا صـالحها      اإلمام ابن املاجشون     قال:  مسألة   

  .فأُُجيحت كلُّها أنّ مصيبتها من الزوج،وترجع املرأة عليه بقيمة الثمرِة
  )٢(. للبضع وهذا القول هو املشهور يف املذهب هو القياس على أنَّ الصداق مثن:قوله هذا  
  

  

  
  

  

  
  

                                                
ـ ١٢٩٩:املتوىف(حممد بن أمحد بن حممد عليش ، أبو عبد اهللا املالكي    :يل   منح اجلليل شرح خمتصر خل      )(1 بـريوت  دار الفكـر  ) هـ

   .٣٦٤/ ٨ : م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: النشر طبعة تاريخ بدون: الطبعة
  .٥/٣٠٤ املرجع السابق  )(2



 ٥٨

  :املبحث الثامن 

  االستحسان
  .   هذا أصل من أصول استنباط األحكام عند املالكية وعند احلنفية

  :االستحسان لغة

  )١(.عد الشيء حسناً : االستحسان يف اللغة
  : األصوليني    ويف االصطالح

  )٢(.نفيةعند احل هو العمل بأقوى الدليلني
  :اإلمام عبد املؤمن بن عبد احلق احلنبلي: وعرفه

  )٣( .خاص لدليل نظائرها عن املسألة حبكم العدول وهو

االستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق       : ولقد ذكر ابن العريب تعريفا آخر فقال        
  :أربعة هياالستثناء والترخيص ملعارضة ما يعارض به  يف بعض مقتضياته، وقسمه أقساما 

ترك الدليل للعرف ، وتركه لإلمجاع، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسري ورفع املشقة وإيثار 
                     )٤(.التوسعة 

  
  

  

                                                
  .١٣/١١٤) حسن( لسان العرب مادة  )(1
  .١/٢٥١ احلاجيىن سالم حمفوظ حممد هاشم أىب بن سهل أمحد:  الشريازى إسحاق ألىب اللمع ألفاظ عن امللمع البيان ) (2
  )هـ٧٣٩ ـ ٦٥٨ (احلنبلي البغدادي احلق عبد بن املؤمن عبد لإلمام : الفصول ومعاقد األصول قواعد إىل الوصول تيسري  )(3

 وهي« الثانية الطبعة مقدمة القصيم رعف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة ـ سابقاً ـ املدرس الفوزان صاحل بن اهللا عبد : شرح
  .٢٩٦/ ١ »اجلوزي ابن لدار األوىل

  .٢/٤٨:مصر – الكربى التجارية املكتبة : النشر الشاطيب دار إسحاق أبو:  للشاطيب : االعتصام ) (4



 ٥٩

  :بعض املسائل املبنية على االستحسان  
 أن القاضي يقضي على من أقر عنده يف جملس نظره مبا             )١(ـ ورد يف كتاب ابن حبيب     ١

  .حيِضر بينةمسع منه وإن مل 

    وهو قول اإلمام ابن املاجشون االستحسان
، قاعدة العامة يف العورات حترميهـا     ـ االطالع على عورات الناس يف التداوي ، فإن ال         1

  .ولكن استحسنت لدفع الضرر
، فإن القاعدة العامة توجب منع عقودمها،جلهالـة البـدل           )٣( واملساقاة )٢(ـ املزارعة،  2

  .ت استحسانا فيهما، ولكن أجيز
عدم اشتراط العدالة يف الشهود، إذا كان القاضي يف بلـد ينـدر فيـه الـشهود                 ـ   3

  ) ٤( .العدول،وذلك إجازة اإليصاء إىل غري العدل، دفعا للمشقة
  )٦( واحلدأة )٥(كالنسر والغراب والصقر والبازي فقهاء احلنفية على أن سؤر الطريـ نص4 

  . اساً والعقاب طاهر استحساناً جنس قي

 حيوان حمرم حلمه كسؤر سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع    )٧(أنه سؤر :    وجه القياس   
  .والذئب  وحكم سؤر احليوان تابع حلكم حلمه 

                                                
 .٢٣سبق ترمجته ص  (1)
: العـرف  أو العقد يعينها بنسبة بينهما الناتج ويقسم االستغالل يف والزارع املالك باشتراك الزراعية األراضي الستغالل طريقة: هي (2)

 .٣٩٢/ ١املعجم الوسيط باب الزاي 
 قاسم: الفقھاء بین المتداولة األلفاظ تعریفات في الفقھاء  أنیس.ثمره من  بجزء یصلحھ من إلى الشجر دفع:  ھو(3)
 الكتب دار : مرادالناشر یحیى : قالمحق )ھـ٩٧٨ : المتوفى (الحنفي الرومي القونوي علي أمیر بن اهللا عبد بن

 . ١٠١/ ١ كتاب المزارعة، ]ھـ١٤٢٤-م٢٠٠٤ : العلمیةالطبعة
 .وما بعدها٣٠١دار الفكر العريب  ص:أبو زهرة:  مالك حياته وعصره، و١٩٨/ ٥للشاطيب : راجع املوافقات  (4)
  .٥٥/ ١: ، معجم الوسيط باب الباءالطول إىل وأذناا أرجلها لومتي القصر إىل أجنحتها متيل احلجم املتوسطة أو الصغرية الصقور من جنس(5) 
 .  ١٥٩/ ١املرجع السابق ، :وحنوها واألطعمة والدواجن اجلرذان على ينقض اجلوارح من طائر (6)
 .٥١٧/ ١) :فصل السني(، القاموس احمليط والفضلة البقية : بالضم السؤر (7)



 ٦٠

كان حمرماً حلمها إال أن لعاا املتولد من حلمهـا ال           االستحسان ، أن سباع الطري     ووجه  
هر، وأما سباع البهائم فتشرب بلـساا       وهو عظم طا  تلط بسؤرها،ألا تشرب مبنقارها   خي
  .)١(ختلط بلعاا فلهذا ينجس سؤرهاامل

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

                                                
،وعلم أصول الفقه عبـد     ٢/١٦٢):هـ٧٩٣:املتوىف:( الدين مسعود بن عمر التفتازاين       سعد:  راجع شرح التلويح على التوضيح        (1)

  .٩٠الوهاب خالف ص 



 ٦١

  :املبحث التاسع 

  سد الذرائع
   هذا أصل من األصول اليت أكثر من االعتماد عليها الـسادة املالكيـة يف اسـتنباطهم                

  لألحكام، وقارم يف ذلك اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه،

حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لـه،       : والذريعة الوسيلة للشيء ومعىن ذاك    :" رائعسد الذ 
فمىت كان الفعل السامل عن املفسدة وسيلة إىل املفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مـذهب      

  .مالك رمحه اهللا

  :أقسامها 

  معترب:أحدها: أما الذرائع فقد اجتمعت األمة على أا ثالثة أقسام

بار يف طريق املسلمني وإلغاء السم يف أطعمهم وسب األصنام عند مـن             إمجاعاً كحفر اآل  
  يعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل حينئذ،

ملغى إمجاعاً كزراعة العنب فإنه ال مينع خشية اخلمر والشركة يف سكىن الـدار              : وثانيها

وخالفنا غرينا  خمتلف فيه كبيوع اآلجال، اعتربنا حنن الذريعة فيها         : خشية الزكاة، وثالثها  
  :فحاصل القضية

  )١(،"..أنا قلنا سد الذرائع أكثر من غرينا ال أا خاصة بنا

  :"وقد أفاض ابن القيم يف بيان ذلك األصل القيم ،وتصويره، فقال
ضى إليها كانت طرقها وأسـباا  ف يتوسل إليها إال بأسباب وطرق توملا كانت املقاصد ال   

ل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع عنها بسحب إفـضائها          تابعة هلا معتربة ا، فوسائ    
ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن ا حبسب إفـضائها  . إىل غاياا ،وارتباطاا 

                                                
، ٣٥٢،٣٥٣دار الفكر ص)  هـ٦٨٤املتوىف ك(أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف :  تنقيح الفصول )1(

  . وما بعدها٢/٥٩ تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة كتبال عامل: لناشر االفروق أنواء يف الربوق أنوار= والفروق  



 ٦٢

إىل غايتها،فوسيلة املقصودة تابعة للمقصود، وكالمها مقصود ، لكنها مقصود الغايـات،            
ـ تعاىل شيئا ، وله طرق، ووسـائل ت        وهى مقصودة قصد الوسائل،فإذا حرم الرب      ضى ف

     ) ١(،"..اهمإليه،فإنه حيرمها ومينع منها حتقيقها لتحرميه وتثبيتا هلا،ومنعا أن  يقرب ِح
  هذا باختصار  مفهوم معىن السد الذرائع،

   :استدالل اإلمام على هذا األصل

ر،وكراؤها ملن يتخذها   حيرم بيع الدا  :  يف استنباطه لألحكام      اإلمام ابن املاجشون   ـ قال   

كنيسة أو بيت نار وكذا ملن جيعل فيها اخلمر، وبيع اخلشبة ملن يعملُها صليباً، وحيرم أيضاً                
بيع العنب ملن يعصرها مخراً، وبيع السالح ملن يعلم أنه يريد قطع الطريق على املسلمني أو                

  . إثارة الفتنة بينهم
  . واملذهب يف هذا سد الذرائع      

  

  

  
  

  

  

  
  

  
                                                

هــ  ١٤١١دار الكتب العلمية الطبعة األوىل      )  هـ٧٥١:املتوىف   (:حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية          : إعالم املوقعني     (1)
  .١٠٨/ ٣: م١٩٩١



 ٦٣

  :املبحث العاشر

  العرف
  .تعريفه، أنواعه، حجيته

  :تعريفه
  العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول ،أو فعل ،أوترك؛"

  ال فرق بني العرف والعادة، : ويف لسان الشرعيني . ويسمى العادة
  :فالعرف العملي 

مثـل تعـارفهم    : ويلوالعرف الق . مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غري صيغة لفظية        

إطالق الولد على الذكور دون األنثى ،وتعارفهم على أن ال يطلقوا لفظ اللحـم علـى                
  . السمك 

  :ـ أنواعه٢
  .عرف صحيح، وعرف فاسد:العرف نوعان 

، هو ما تعارفه الناس، وال خيالف دليالً شرعياً وال حيل حمرماً وال يبطل واجباً             : فالصحيح  
  .اع، وتعارفهم تقسيم املهر إىل مقدم ومؤخركتعارف الناس عقد االستصن

فهو ما تعارفه الناس ولكنه خيالف الشرع أو حيل احملرم أو يبطـل   :     وأما العرف الفاسد  
الواجب ، مثل تعارف الناس كثرياً من املنكرات يف املوالد واملآمت، وتعارف الناس علـى               

  .االقتراض من املصارف الرّبويِة
  :ـ حجيته، أو حكمه٣



 ٦٤

  م أصـل مـن               : العرفهِة العلماء، ولكنه عندليس دليال من أدلة األحكام يف طريقة عام
أصول االستنباِط جتب مراعاته يف تطبيق األحكام،وإن كان مساه بعضهم دليالً فإمنـا أراد              

  )١(".هذا املعىن،والعرف الذي يراعى إمنا هو العرف الصحيح ال الفساد
فادعى  بلفٍظ، العادةُ محكَّمةٌ ، فلو شتم إنسان إنساناً: يف ذلك قوهلم    ومن قواعد الفقهاء    

  .)٢( ذلك اللّفظ املشتوم أنَّ الشامت قذفه، روعي يف ذلك ما جرى به العرف يف استخدام

  : مثال   

 من أقر بعشر دنانري وشيء أو مبائة مث مات ومل يسأل فالـشيُء              اإلمام ابن املاجشون  قال  

 وجه سـقوطه العـرف إذ       )٣(طٌ ويلزمه ما مسي وحيلف املطلوب قال ابن عبد السالم         ساق
املقصود بعندي مائة وشيء مثالً حتقيق أنَّ عندي مائة كاملة كما يقال فالن رجل وربـع               

   )٤(.أو رجل ونصف أي كامل يف الرجولية
  
  
  
  
  

  

                                                
 بن عيسى اجلد يع العتر ي مؤسسة الريان للطباع طبعـة  عبد اهللا: ،وتيسري أصول الفقه٩٩/ علم أصول الفقه عبد الوهاب خالّ د          (1)

   .١/٢١١): هـ١٤١٨: (األوىل 
  . املرجع السابق )(2
قاضي اجلماعة بتونس، كان إماماً عاملاً حافظاً متفنناً يف علمي األصـول، والعربيـة،               كثري بن يوسف بن السالم عبد بن حممدهو   )(3

، صحيح النظر، قوي احلجة، عاملاً باحلديث ، له أهلية الترجيح بني األقوال، مل يكن يف بلـده          وعلم الكالم، وعلم البيان، فصيح اللسان     
  .   ٢٦٣ـ ٢٦٢/ ٢:يف وقته مثله، توىف سنة تسع وأربعني وسبعمائة، الديباج املهذب 

  .٤٥٠ /٦باب يف بيان أحكام اإلقرار:  منع اجلليل شرح خمتصر خليل  (4)



 ٦٥

  القواعد الفقهية       : الفصل الثاين 
  :وفيه ثالثة مباحث 

  .قاعدة ألفاظ اجلموع املنكرة كمسلمني ال تفيد العموم: بحث األولامل

  .؟هل تعطى حكم أنفسها،أو حكم متبوعها قاعدة األتباع: املبحث الثاين

  .قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبني قاعدة الواجب املخير: املبحث الثالث
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  



 ٦٦

  :املبحث األول
  .فاظ اجلموع املنكرة كمسلمني ال تفيد العمومقاعدة أل:  القاعدة

  فيما يلي بأمثلة ، بعض منهاكماسأذكر  هذه القاعدة يندرج حتتها مسائل فقهية عديدة
البعض وتفيد عند لمني ومشركني ال تفيد العموم عند ألفاظ اجلموع املنكرة كمس     

العموم فيحمل على أقل اآلخرين ، وأذكر هنا مسألة اخلالف يف املنكر وإذا قلنا بعدم 
اجلمع وأقل اجلمع ثالثة حقيقة عند اإلمام أمحد وأصحابه، وعند اإلمام مالك، وأكثر 

  .نأقل اجلمع اثنا: املاجشون وعند اإلمام ابن..املتكلمني

  :فمن فروع هذه القاعدة
إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذرعتق عبد أو صوم أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات         

لف بالطالق ليتزوجن زوجات أو علق طالقا على إعطاء عبد أو دراهم أو ثياب فإنه            أو ح 
  .    بناء على القاعدة وحيمل على اثنني على قول غريهم حيمل على ثالثة على قول األكثرين

 الوصـية  تـصح  عقيل وابن القاضي فعند زيد أقارب أقرب من جلماعة أوصى لو: ومنها
 أبـو  فقال أكثر وجد وإن إليهم صرف األوىل الدرجة يف اوجدو فإن ثالثة إىل وتصرف

 اجلماعة ولفظ بعض من أوىل ليس بعضهم ألن الكل يعم والكايف املغىن يف املقدسي حممد
 للفـظ  إعماال الثالثة فمن يكن مل نمف الثانية الدرجة من كملوا أقل وجدوا وإن يشملهم
  )١ (.قيل ما هذا أثالثا بينهم ويوزع

    
  

                                                
ابن اللحام،عالء الدين  أبو احلسن علي بن حممد الدمشقي :ئد األصولية  وما يتبعها من األحكام الفرعية راجع القواعد والفوا )(1

 تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: الكالمية بدعهم تأسيس يف اجلهمية تلبيس بيان، و٣١٦/  ١ : ٦٠قاعدة ) هـ٨٠٣:املتوىف(احلنبلي 
  .٣٨/ ٢: قرطبة مؤسسة: الناشر احلراين

  



 ٦٧

  :املبحث الثاين                                  
  األتباع هل تعطى حكم أنفسها،أو حكم متبوعها ؟:  قاعدة

  . التابع تابع ، فهي مكملة هلا وموضحة ملعناها:املندرجة حتت قاعدة هذه القاعدة
 أن التابع لشي ء يف الوجود تابع له يف احلكم؛ ألن التابع ال حيمل وجـوداً      : معىن القاعدة   

  .، إذن نستفيد من هذا أن الفرع يتبع أصله ـ يف الغالب ـ ويعطى حكمهمستقالً
ماالن أحدمها معد للتجارة، واآلخر غري متخذ للتجارة،وأحـدمها أكثـر مـن             :  مثاهلا

  :اآلخر،ففيه ثالثة أقوال

  .وهو قول ابن املاجشون، العربة لألكثر،واألقل تابع: األول

 للتجارة زكى اجلميع زكاة التجارة،وإن كان األكثـر لـيس           إن كان األكثر  :والثاين   

  للتجارة زكى مال التجارة فقط كل عام، وهو قول ابن القاسم،

  )١(.هذا هو القياس: كل مال على حكمه، قال ابن رشديزكي: والثالث
  . خالف اإلمام ابن املاجشون يف هذه القاعدة املذهب

  :تطبيقات هذه القاعدة     

 للبيع سلعته يعرض الذي وهو) مدير (جتارة به يتاجر أحدمها ماالن، هل كان منـ ١ 
 غالء ا يتربص بل السلعة يعرض ال حمتكر، جتارة به يتاجر واآلخر العام، طوال والشراء

 معاً يزكيان األكثر، حكم يعطى األقل أن فعلى اآلخر، من أكثر املالني وأحد األسعار،

 ال األتباع أن وعلى األعدل، وهو ،املاجشون ابن قول وهو األكثر، زكاة وجوب عند

  .القياس وهو سنته، على مال كل يزكى متبوعاا حكم تعطى

                                                
 .١/٤٣٥: حممد مصطفى الزحيلي،دار فكر ـ دمشق/ لقواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذهب األربعة د ا (1)
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 منهما األكثر إىل ينظر احمللني، من بال إذا امرأة وفرج رجل فرج له الذي اخلنثى ـ ٢
  .القاعدة هذه على بناء به له فيحكم

 املكلف، على متعينة والصالة صالة، مةاإلما ألن وحدها، اإلمامة على األجرة تكره ـ ٣
 النيب ألن وحده، األذان على األجرة وجتوز ديانة، عمله تعني ما على األجرة أخذ جيوز وال

  .به وأمره األذان علمه أن بعد فضة من صرة حمذورة أبا أعطى - وسلم عليه اهللا صلى ـ
  )١(.لألذان تبع ألا األذان؛ مع اإلمامة على وجتوز   

   : فروعه من و
   يصح مل امللك دون احلرمي باع فلو تبعا األصح يف احلرمي ملك حرمي له شيئا أحيا لو 
 جيوز الطعام يف املتولد الدود : منها و  بالبيع يفرد فال هلا تبعا األم بيع يف يدخل احلمل : منها و 

  . األصح يف منفردا ال تبعا معه أكله
  ،استقالال به بشهادن النسب يثبت وال النسب ا يثبت بالوالدة النساء شهادة :منهاو
 سقط إن والدية ميتا سقط إن الغرة يوجب بالضربة اجلنني إسقاط على النساء شهادة :ومنها 

                     .النكاح انفساخ ذلك على ويترتب املذهب على يقبل الرضاع على امرأة شهادة ومنها :حيا
 على ال أم يفطرون فهل اهلالل يروا ومل العدة أكملوا مث رمضان لهال برؤية واحد شهد لو:ومنها

 للصوم تبعا الفطر ويثبت بلى والثاين واحد بقول الفطر إىل يؤدي لئال يفطرون ال أشهرمها وجهني
 من أكثر على أسلم من قال إذا :ومنها  .فال وإال أفطروا غيما كان إن قال من األصحاب ومن
 ألن يصح ال أحدمها وجهني على يصح فهل طالق فهي منكن واحدة أسلمت كلما نسوة أربع

 يثبت واالختيار التعليق يقبل الطالق ألن يصح والثاين بالشرط يتعلق ال واالختيار اختيار الطالق
  )٢( اوضمن له تبعا

                                                
 .٢/٩٠٧: القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذهب األربعة  )(1
  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ : النشر سنة العلمية الكتب دار : الناشر السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد: الشافعي ـ والنظائر األشباه أنظر) (2

 مصطفى نزار مكتبة : الناشر هـ٧٩٥: ت احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج أبو: القواعد،و٢٢٨/ ١، األوىل : الطبعة
حممد بكر  إمساعيل دار املنار الطبعة األوىل / د: ،والقواعد الفقهية٣٤٤، ـ ٣٤٢/ ١ مكة : النشر مكان م١٩٩٩ : النشر سنة الباز

 .   ١٣١ ـ ١٩٩٧،١/١٣٠ هـ ١٤١٧
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  :املبحث الثالث                                   
   :الْمخيِر الواجب تعني اعدةق وبني الواجب عن بواجب ليس ما إجزاء قاعدة

 ألف ودفع الصبح صالة عن أجزأت ما ركعة ألف اإلنسان صلَّى فلو اَألصل خالف فهو
    .ذلك وغري الزكاة دينار عن جتزئ ال صدقة دينار

 عند ترجع املوسع الواجب:  قولهحيث جاء يف احملصول ،هذه قاعدة فقهية ا شق أصويل
 يف أو الوقت أول يف إما العبادة هذه إفعل قال كأنه اآلمر فإن املخري الواجب إىل البحث
 تتركه وال حمالة ال فافعله عنه يفضل ال ما قدر إال الوقت من يبق مل وإذا آخره أويف وسطه

  .)١( البتة
 فإا اليمني كفارة مثل. حمصورة أشياء بني املكلف فيه خير الذي الواجب : هو واملخري
 كسوة أو مساكني، عشرة إطعام أو العتق، : أشياء ثالثة بني خمري لفاملك ولكن واجبة،
  .)٢( نيمساك عشرة
األوىل خصوص معين مـن      القاعدة يف الواجب أَن: األوىل: جهتني من بينهما والفرق   "

ِقبل اآلمر ال موكول تعينه إىل ِخيرِة املأمور والواجب يف القاعدة الثانية خصوص غري معين               
أنَّ القاعـدة األوىل ملَّـا    : املأمور، واجلهة الثانية   ِخريِةِقبل اآلِمر وإمنا تعينه موكول إىل       من  

عنه، وإمنا جرى إجراُء غِري      كان األصلُ عدم إجراِء غِريِه       تعين فيها الواجب من ِقبل اآلِمر     

   أبو الواجب عنه على خالف األصل يف إحدى عشرة مسألة يف املذهب أشار هلا الشيخ
  : العباِس أمحد بن عبد اهللا الزواِوي كما يف كبري ميارةَ على نظم ابن عاشر بقوله

  شهرِة قَوِل ِسوى تتبع فَلَا شذُوذًا ... فَِريضٍة عن نقْلُها يجِري مساِئلُ

                                                
  ١٤٠٠ ، األوىل الطبعة الرياض – اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرازي احلسني بن عمر بن حممد:  احملصول (1)

  .٢٩٨/ ٢، العلواني فیاض جابر طھ : تحقیق
 الشريعة بكلية الفقه ولأص بقسم التدريس هيئة عضو السلمي نامي بن عياض. د.أ :جهلُه الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول  (2)

  .٢٣/ ١، بالرياض
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ددجم را طَهاِهيس وهِدثٌ وحةُ ... معلُمٍو وضع ترِبفَِضيلَِة طَه  
  سجدِة ِلتاِرِك واحكُم جمعةً نوى ... جنابٍة عن ساِهيا ِبغسٍل وآٍت

ِض ِمنأِْتي الْفَروِد يجِوِه ِبالسها ... ِلسِطلُهبمأِْتي واِمِس يِة ِبخكْعر  
نمو لَم لِّمسي ا ظَنِفيه هلَامآٍت ... سفٍْل ولَ ِبنِم قَبتِة خفَِريض  
نمو لَم لِّمسي أَو ظُني هلَامِلثَاِلثٍَة ... س قَد قَام مِة فَافْهورِبص  

ِزئجيوِر ِفي وهشالْم نم طَاف مهدِعن ... افاٍع طَودذَاِهلًا و نِة عإفَاض  
  متعِة ِلواِجِب قَالُوا قَد فَيجِزئ  ...تطَوٍع هدي ساق قَد متعٍة وذُو
قَدو قَالَه نوِن اباِجشى إذَا الْمما ... رارٍو ِجمهلَا ِلس ِعيدِة يرمِلج  

  :وبياا أا على ثالثة أقسام

محتوٍٍ على ثالِث مسائلَ من الطهارة وقعت يف املذهب على قولني  :    القسم األول

  :ه ، مشهورمها الثاين وذكرها األصل بقولهباإلجزاء وعدم

واملذهب عدم : إذا توضأَ جمدداً مث تيقَّن أنه كان حمدثاً هل يجِزئُه أم ال؟ قوالن : األوىل

  .اإلجزاء

  .إذا اغتسل جلُمعٍة ناسياً جلنابته املذهب عدم اإلجزاِء وقيل جتزئ:    الثانية

  )١(".  األوىل يف وضوئه وكان غَسلُها بنية السنة إذا نسى ملعةً من الغسل:الثالثة

أن رمى : وهو يرى:من رمي مجرة العقبة، وحقيقة مذهبه    رأي اإلمام ابن املاجشون 

مجرة العقبة يف أيام مىن ركن، فإن رماها يوم النحر حتلَّل، وإن مل يرِمها مل يتحلَّل، فإن 
ال يشترطُ فيها تعيني نيٍة، فإن مل يذكرها حىت رمى اجلمار ثاينَ يوم حتلّلَ برمي العقبة، و

  :ُء من قابل،واهلدى،واحتج حبديث زالت أيام مىن بطل حجه ووجب عليه القضا
                                                

 مكان م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ : النشر سنة العلمية الكتب دار : الناشر املنصور خليل : حتقيق ): اهلوامش مع( للقرايف: الفروق  (1)
  . ٢/٣٦ بريوت : النشر
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 فجعل رميها شرطاً يف )١() إذا رمى أحدكم مجرةَ العقبة فقد حلَّ كلُّ شيء إال النساء( 
 ركناً كالطواف والسعي، واملذهب عدم التحليل، وألنها عبادةٌ تتكرر سبعاً فتكونُ

من أدرك عرفةَ بليل فقد " ركْنيِتها،وهو قول اجلماعِة لقوله ـ عليه الصالة والسالم ـ 
٢("أدرك احلج (     

وجه الداللة يف احلديث واضح الداللة أن من أدرك عرفة ولو بليل فقد أدرك احلج، ولو 

  .ج فما معىن هذا احلديثكان رمي مجرة العقبة ركنا من أركان احل

وانفرد به كماسبق بيان  خالف املذهب أن اإلمام ابن املاجشون:     خالصة هذه املسألة

، وحكي الواقِدي عن مالك مثل قول إمام ابن املاجشون بوجوب رمى  ٤١ذللك ص 

  )٣(.مجرة العقبة

  
  

  

  

                                                
ذا حديث ضعيف احلجاج مل ير الزهـري         ، قال أبو داود ه     ٢/٢٠٢باب رمى اجلمار    :  رواه أبو داود وغريه من أصحاب السنن        )(1

األمر أن احلديث صحيح بدون ذكـر  : ، ولقد خلص هذه األقوال مسري ابن أمني الزهريي يف مدار هذا احلديث وقال         ..  ومل يسمع منه    
 بـن  علي بن أمحد الفضل أبو: ماَألحكا أَدلة من املرام بلوغ: احللق والذبح ،وذا يكون احلل من كل شيء إال النساء بعد رمى مجرة العقبة فقط              

 للنـشر  أطلـس  دار: الناشـر  الزهريي أمني بن مسري: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه )هـ٨٥٢: املتوىف (العسقالين حجر بن أمحد بن حممد
  .١٩٨/ ١ باب صفة احلج ودخول مكة  :م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الثالثة،: الطبعة السعودية العربية اململكة - الرياض والتوزيع،

 حممد أبو الدين مجال: الزيلعي ختريج يف األملعي بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث الراية نصب: راجع : حديث صحيح اإلسناد  (2)
- بريوت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة : الناشر عوامة حممد : احملقق )هـ٧٦٢ : املتوىف (الزيلعي حممد بن يوسف بن اهللا عبد
ومسند أيب داود ،/٩٢/ ٣، م١٩٩٧/هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة : الطبعة السعودية – جدة -اإلسالمية للثقافة القبلة دار/ لبنان

" أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج أو مت حجة احلج عرفات من أدرك عرفة قبل"الطيالسي من حديث عبد الرمحن بن يعمر بلفظ 
)٢/٦٤٣) ١٤٠٥. 

املتوىف (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب             : ، االستذكار ٣/٩خلليل   راجع مواهب اجلليل يف شرح خمتصر ا        (3)
: ٢٠٠٠ – ١٤٢١ األوىل،: بـريوت الطبعـة    - العلمية الكتب دار: الناشر  معوض   علي حممد عطا، حممد سامل: حتقيق)   هـ٤٦٣:

 .٣٥٨/ ٤باب اإلفاضة 
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  الباب الثاين

 اجلناياتاختيارات اإلمام ابن املاجشون املتعلقة باحلدود و

 : وفيه ثالثة فصول

 .املقصود باحلدود وأنواعها وآراء اإلمام ابن املاجشون : الفصل األول

 .آراء اإلمام ابن املاجشوناجلناية على النفس وعقوبتها واملقانة : الفصل الثاين

اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلناية علـى مـادون           : الفصل الثالث 

  النفس
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  :فصل األولال
  :املقصود باحلدود وأنواعها وآراء اإلمام ابن املاجشون وفيه ستة مباحث 

  مفهوم احلد لغة واصطالحا :املبحث األول

  الزنا :   املبحث الثاين

  القذف: املبحث الثالث 
  احلرابة : املبحث الرابع  

   مخسة مطالب:السرقة وفيه: املبحث اخلامس 

  اخلمر: املبحث السادس 
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  :املبحث األول 
  مفهوم احلد لغة واصطالحاً

  : تعريف احلد
  )١( مهو املنع، والفصل بني الشيئني فكأنّ حدود الشرع فصلت بني احلالل واحلرا: احلد  لغة

  )٢( ))تقْربوها فَلَا اللَِّه حدود ِتلْك: ((ومنه قوله  تعاىل

   :واصطالحاً
  )٣( .تعاىل هللا مقدرة عقوبة: جنيم بابن: عرفعه

   )   ٤(.تعاىل اهللا حق ألجل مقدرة عقوبة : وعند املالكية
عقوبة مقدرة وجبت حقاً هللا تعايل كما يف الزنا، أو آلدمي كما يف  : الشافعية ند    وع
   . )٥( .القذف
  )٦ (.مثله يف الوقوع من لتمنع مقدرة عقوبة: ةابل احلنوعند

  )٧ ( املنعكس املطرد ويقال عاملان اجلامع :وعرفه صاحب األنيقة
  .ت تتقارب يف املعىن إال أنّ  الشافعية واحلنابلة أوسع املعىن وكل هذه التعريفا

    
                                                

        .                  ١٤٠/   ٣لسان العرب ) ١(
   .   ١٨٧: البقرة جزء اآلية(2)

  .                    ٢/ ١٣ :الدقائق كرت شرح البحر الرائق )٣(
 شـهاب  حممد، أبو أو زيد أبو البغدادي، عسكر بن حممد بن الرمحن عبد: ماِلك اإلماِم فقِه ِفي املسالك أشرف إىل السالك إرشاد)  4(

 احللـيب  البـايب  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر حسن بن إلبراهيم مفيدة تقريرات: امشهو )هـ٧٣٢: املتوىف (املالكي الدين
  .١١٣/ ١كتاب  احلدود  :الثالثة :الطبعة مصر وأوالده،

                                                                                                                                          
     .٤/١٥٥مغين احملتاج  كتاب حد القذف )  (5
 : المتوفى (الدین برھان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراھیم: المقنع شرح المبدع) ٦(

   .٩/٣٩،م٢٠٠٣ /ھـ١٤٢٣ : الطبعة الریاض الكتب، عالم دار : الناشر )ھـ٨٨٤
 الفكر دار : الناشر املبارك مازن. د : حييىتحقيق أبو األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا: الدقيقة يفاتوالتعر األنيقة احلدود  )٧(

  .٦٥/ ١هـ ،١٤١١ ، األوىل الطبعة بريوت – املعاصر
  



 ٧٥

احلرابة، وشرب  زنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحدحد ال: واحلدود الشرعية أنواع
  .مر ، وغريهاخل

  .خاصاً  وقد جعلت لكل مبحثاً
  :مشروعية إقامة احلدود    

  .الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقولود يف اإلسالم مشروعة وقد ثبتت مشروعيتها بواحلد

  :أما الكتاب
 ولَـا  جلْدٍة ِمائَةَ ِمنهما واِحٍد كُلَّ فَاجِلدوا والزاِني الزاِنيةُ{ :فآيات كثرية، منها قوله تعاىل    

ذْكُمأْخا تأْفَةٌ ِبِهمكُ ِإنْ اللَِّه ِديِن ِفي رمتونَ نِمنؤِم ِباللَِّه توالْيالْآِخِر و دهشلْيا ومهذَابطَاِئفَةٌ ع 

ِمن ِمِننيؤال{: قوله ويف)١(.} الْمو ذْكُمأْخا تأْفَةٌ ِبِهمي} ر ي وقيل احلدود تعطيل عن 
 جيب: قيل} ماعذَابه ولْيشهد{: وقوله به معتد وجع حيصل ال حبيث الضرب ختفيف عن

  )٢(.الزنا شهود بعد أربعة: وقيل فوقهم فما ثالثة حضور
 اللَّـهِ  ِمن نكَالًا كَسبا ِبما جزاًء أَيِديهما فَاقْطَعوا والساِرقَةُ والساِرق{:   وقوله جل شأنه  

اللَّهو ِزيزع ِكيمدودغري ذلك من اآليات الكثرية الواردة يف احل إىل )٣( ح.  
 احلر الزاين حد هذا) جلْدٍة ِمائَةَ(  وجه الداللة من اآليتني واضح  يف قوله من اآلية األويل            

يف قوله جـل شـأنه،      : ويف اآلية الثانية    . احلرة الِْبكْر الْباِلغة الزانية وكذلك البكر، البالغ

                                                
  .٢: النور اآلية) 1(

 القرطيب الدين مشس اخلزرجي صارياألن فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو :القرطيب تفسري = القرآن ألحكام اجلامع: )(2
 ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،: الطبعة القاهرة – املصرية الكتب دار: الناشر أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق )هـ٦٧١: املتوىف(
                                     .                                                                      ١٥٩ / ١٢: ٢: سورة النور اآلية  : م
  .٣٨: املائدة اآلية )3(



 ٧٦

 والقطع اجللد وجوب منه يفهم وكما ،فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا اآلية        
  .)١(ألجلهما كان الوجوب وأن علة، والزنا السرقة كون منه يفهم

  :وأما السنة 

أتى رجل مـن املـسلمني     : " عن أيب هريرة أنه قال     ابسندمه البخاري ومسلم    روى اإلمام 
رسول اهللا ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو يف املسجد فناداه فقال يـا رسـول اهللا إين     

حىت  عنه فأعرض ،زنيت إىن اهللا رسول يا له فقال وجهه تلقاء فَتنحى نهزنيت،فأعرض ع 
ثين ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا ـ صلى  

نعم، فقال : قال: ؟" فهل أحصنت":قال. ال: ؟ قال"أبك جنون":اهللا عليه وسلم ـ فقال 

  .)٢("ذهبوا به فارمجوه ا":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ
،وفيه باملـصلَّى  فَرجمناه ، هرمج فيمن فكنت : جابر قال  :وجه الداللة من هذا احلديث    

 فوض من أو اإلمام إال احلد يستويف ال العلماء قال احلد يقيم من اإلمام استنابة جوار أيضا
  .)٣(جيلد وال الرجم يكفي أنه على دليل وفيه إليه ذلك

  :وأما اإلمجاع

  )٤( . أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على أن احلدود مشروع الفقهاءفقد أمجعت

  

  

                                                
 محمد : المحقق)ھـ٧٩٤ : المتوفى (الزركشي بھادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر: القرآن علوم في البرھان) 1(

 الحلبي ابىالب عیسى العربیة الكتب إحیاء دار : الناشر م ١٩٥٧ - ھـ ١٣٧٦ ، األولى : الطبعة إبراھیم الفضل أبو
  .٩/ ٢،وشركائھ

  .١١٦/ ٥) ٤٥٤٥(من اعترف على نفسه : ،ومسلم باب٨/٢٠٥) ٦٨١٥(أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ) 2 (
  . ١٩٣/ ١١باب حد الزنا،  :،وشرح النووي٤٣٣/ ٨كتباب الرجم : أنظر شرح صحيح البخاري ـ البن بطان) 3 (
 وحتقيق الفقهية النظريات وأهم املذهبية واآلراء الشرعية لألدلة الشامل وأدلته اإلسالمي الفقه ،٩/١٥٥املغين البن قدامة ) 4 (

 : الناشر الشريعة كلية - دمشق جبامعة وأصوله اإلسالمي الفقه قسم ورئيس أستاذ الزحيِلي وهبة. د.أ: وخترجيها النبوية األحاديث
  .٢٨٩/ ٧ دمشق – سوریَّة - الفكر دار



 ٧٧

  :وأما املعقول 
مشروعية احلدود ويؤيدها ألن الطبائع البشرية، والشهوة النفسية مائلـة           العقل السليم يقر  فإن  "

قتل وأخـذ   إىل قضاء الشهوة، واقتناص املالذ، وحتصيل مطلوا، وحمبوا من الشرب ،والزنا وال           
  )١.(مال الغري واالستطالة على الناس بالسب والشتم

  : حكمة مشروعية احلدود 

والشك أن إقامة احلد من حدود اهللا بني أفراد األمة أو اجلماعات فيه حكمة بالغة لذوي                
العقول سواء ظهرت لنا هذه احلكمة أم مل تظهر ألن خالق هذا اإلنسان هو أدرى  مبـا                  

  )٢(}الْخِبري اللَِّطيف وهو خلَق من يعلَم  أَلَا{:يصلح به، قال تعاىل
فإن :  وذا الصدد قال الشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ـ  يف كتابه السياسة الشرعية  

إقامة احلد من العبادات ، كاجلهاد يف سبيل اهللا، فينبغي أن يعرف أنَّ إقامة احلدود رمحـة                 

 الوايل شديداً يف إقامة احلد، ال تأخذه رأفة يف ديـن اهللا فيعطِّلـه،               فيكون: من اهللا بعباده  
ويكون قصده رمحة اخللق بكف الناس عن املنكرات؛ ال شفاء غيظه، وإرادة العلو علـى               

أدب ولده؛ فإنه لو كف عن تأديب ولَِدِه ـ كما تشري به األم ِرقَّةً   إذا مبرتلة الوالد: اخللق 
    )٣ (.الولد، وإمنا يؤدبه رمحة به وإصالحاً حلالهورأفةً ـ لفسد 

جعل هـذه العقوبـات حلمايـة       : "     وقال اإلمام أبو زهرة يف صدد كالمه ذه الغاية        
الفضيلة اإلنسانية العليا اليت قررها اإلسالم، فهي مبرتلة احلد الفاصل الذي مينع األشرار من              

                                                
يف باب : أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي دار املعرفة بدون التاريخ : رح الدرر البهية الروضة الندية ش) ٤(

 عن تصدر دورية جملة، جملد ة البحوث اإلسالمية ـ  ٩/١٥٥،املغين البن قدامة ٤٧٤/ ١٥،البيان والتحصيل ٢/٢٧٧حد الزنا 
 إلدارات العامة الرئاسة:  واألمكنة األعالم بتراجم ملحق معها - واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة

   . ٢٣/١٩١:واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع :واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث
  .١٤:امللك اآلية) ٢(

 وزارة : الناشر األوىل : الطبعة )هـ٧٢٨ : املتوىف (احلراين تيمية بن ماحللي عبد بن أمحد العباس أبو الدين قيت:  السياسة الشرعية (3) 
  .١/٧٥  هـ١٤١٨ : النشر تاريخ السعودية العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون



 ٧٨

 الوقاية للمجتمع واحلدود اليت حتمي اآلحـاد        اقتحام محى األخيار،وإن هذه العقوبات هي     
من طغيان الفساد ،من أجل ذلك مسيت تلك العقوبات حدوداً ، ومسي كل واحد منـها                
حد اهللا تعايل الذي يعطي احلقوق ويفرض الواجبات، ويعني االلتزامات،فهو الذي رسـم             

  )١.("احلد ألجل محى الفضائل،وحرمات أهل اإلميان
أن احلـدود   : كام السلطانية يف االستدالل حكمة مشروعية احلدود         وجاء يف كتاب أح   

زواجر وضعها اهللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به؛ ملا يف الطبع مـن                  
مغالبة الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة، فجعل اهللا تعاىل من زواجر احلدود              

لعقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظـر         ما يردع به ذا اجلهالة حذراً من أمل ا        
 ممنوعاً، وما أمر به فروضه متبوعاً، فتكـون املـصلحة أعـم             – جل شأنه    –من حمارمه   

  : والتكليف أمت، ويتحقق الرمحة،قال تعاىل
  أي عن استنقاذهم من اجلهالة، وإرشادهم مـن        )٢(.} ِللْعالَِمني رحمةً ِإلَّا أَرسلْناك وما{

الضاللة وكفهم عن املعاصي، وبعثهم على الطاعـة، وحتقيـق مـصاحلهم احلقيقـة يف               
  )٣.("الدارين

  
  
  
  
 

                                                
   .٨٦/    ص٢٠٠٦دار الفكر العريب القاهرة  .العقوبة حممد أبو زهرة (1) 

  . ١٠٧ :األنبياء اآلية   (1) 
ام )(3 سلطانی األحك و: ةال سن أب ي الح ن عل د ب ن محم د ب ن محم ب ب صري حبی دادي، الب شھیر البغ اوردي ال  بالم
  .١/٣٢٥ :القاھرة – الحدیث دار: الناشر )ھـ٤٥٠: المتوفى(



 ٧٩

  الزنا: املبحث الثاين 
  تعريف الزنا لغة واصطالحاً              

  الشيء على الرقي غةل") ب(
  )١(."مشتهى شبهة عن خال لعينه حمرم بفرج احلشفة إيالج : واصطالحاً

فهو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح، وال شبهة نكاح،           :  احلفيد عرفه ابن رشد  )ب(
  .)٢("وال ملك ميني

  :حكم الزنا) ب(
وانتهاك ؛ ألنه هتك لألعراض،     )٣("الزنا من أكرب الكبائر وأ فظع اجلرائم وأعظم املوبقات        "

للحرمات، وإفساد لألنساب،هلذا جعل اهللا عقوبته مـن أغلـظ العقوبـات يف الـدنيا               

  .)٤(واآلخرة
  )٥(.}سِبيلًا وساَء فَاِحشةً كَانَ ِإنه الزنا تقْربوا ولَا{:    قال تعاىل

  "وخص سبحانه حد الزنا من بني احلدود خبصائص: "قال ابن القيم  اجلوزية رمحه اهللا 
 القتل فيه بأشنع القتالت، وحيث خففه مجع فيه بني العقوبة على البدن بـاجلالء                :أحدها

  .قلب بتغريبه عن وطنه سنةوعلى ال

                                                
 دار : الناشر الدایة رضوان محمد. د : تحقیق المناوي الرؤوف عبد محمد: التعاریف مھمات على لتوقیفا)  1(
  .٣٨٩/ ١٤١٠،٣ ، األولى الطبعة دمشق ، بیروت - الفكر دار ، المعاصر لفكرا
دار احلـديث ـ   ) هـ٥٩٥:املتوىف(أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد:بداية اتهد واية املقصد) 2(

  . ٤/٢١٥: القاهرة
  .املهلكات) 3(
  .١٩٢ص : م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ل دار املنار الطبعة الثانية  للدكتور بكر إمساعي: فقه الواضح) 4(
  .٣٢اآلية : اإلسراء) 5(



 ٨٠

أنه ى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة يف دينه؛ حبيث متنعهم من إقامـة احلـد                :     الثاين
العقوبة؛ فهو أرحم منكم ، ومل متنعـه        عليهم ، فإنه سبحانه من رأفته ورمحته م شرع هذه           

  ،..الرأفة من إقامة أمرهرمحته من أمره ذه العقوبة؛ فال مينعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من 

أنه سبحانه أمر أن يكون حدمها مبشهد من املؤمنني،فال يكون يف خلوة حبيـث ال  :الثالث  
  )١. (واحلكمة الزجرا أحد،وذلك أبلغ يف مصلحة احلد،يرامه

وهو دليل إقامة حد :   وقبل أن نتحدث عن املسألة اليت معنا يبدو يل أن أشري إىل أمر مهم        
سبق ذكر األدلة عند حديثنا يف مشروعية إقامة احلدود باجلملة، وهنـا أذكـر     الزنا، وقد   

 فَاجِلـدوا  والزاِني  الزاِنيةُ{:بعض األدلة من الكتاب والسنة يف شأن الزنايف قوله جل شأنه  
 ِباللَّـهِ  تؤِمنـونَ  كُنتم ِإنْ ِهاللَّ ِديِن ِفي رأْفَةٌ ِبِهما تأْخذْكُم ولَا جلْدٍة ِمائَةَ ِمنهما واِحٍد كُلَّ

  وجه الداللة من اآلية الكرمية )٢(.} الْمؤِمِنني ِمن طَاِئفَةٌ عذَابهما ولْيشهد الْآِخِر والْيوِم
 حيث من اللفظ أن مع األجله كان الوجوب وأن علة، والزنا  الزاين أوزانية،اجللد وجوب

  )٣( .الكالم فحوى من الفهم إىل تبادري بل لذلك؛ يتعرض مل النطق
  :   وأما السنة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " فقد روى البخاري بسنده عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه  
  )٤" . (وسلم ـ قضى فيمن زين ومل يحصن بنفٍي عام بإقامة احلد عليه

 .احلد وإقامة ويروى ينهماب جامعا ملتبسا أي احلد بإقامة قوله(وجه الداللة من احلديث 
)٥(  

                                                
ـ ٧٥١: املتوىف (اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف        (1)   )هـ

  .١٦٣/ ١ :م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األوىل،  الطبعةاملغرب - املعرفة دار: الناشر
  .٢: النور اآلية)2(

  .٩/ ٢ القرآن علوم يف الربهان: راجع( 3)  
  .١٧١/ ٨)  ٦٨٣٣)  (باب البكران جيلدان وينفيان(أخرجه البخاري  (4)  

  .٢٦٤/ ٣٤، احلنفي العيين الدين بدر: البخاري صحيح شرح القاري عمدة) 5(
  



 ٨١

  : وعنه أيضاً 
 زنت إذا«: وسلم عليه اُهللا صلى النيب قال: يقول مسعه أنه عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن

 إن مث يثرب، وال فليجلدها، زنت إن مث ،)٢(بثري وال فَلْيجِلدها زناها )١(نفتبي األمة
  )٣ (.»شعر من حببل ولو فليبعها الثالثة، زنت

  اإلكراه على الزنا: املسألة                                  
  :ماهية اإلكراه: أوال                                     

      )٤(هو إجبا ر أحد على أن يعمل عمال  بغري حق من دون رضاه : اإلكراه
  :اإلكراه املعتمد به شرعا

  :  منها عند الفقهاءشروط اإلكراه
  . ون من قادر بسلطان أو تغلبـ أن يك١
  ـ أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ،والعجز عن دفعه واهلرب منه ٢
  .ـ أن يكون مما يلحق الضرربه ٣

 وزاد بعضهم   ، واحلنابلة ، والشافعية ،املالكيةاحلنفية، و :  وهذه الشروط اتفق على اعتبارها    
     )٥(.شروطا أخرى

  
                                                

  .الناصر ناصر بن زهري حممد: حققبت  صحيح البخارياحلمل أو اإلقرار أو بالبينة ثبت) فتبني(  )(1
  . املرجع السابق اجللد بعد الزنا على ويلومها يقرعها وال يوخبها ال) يثرب(  )(2

  .٧١/ ٣) ٢١٥٢) ( باب بيع العبد الزاين(صحيح البخاري  ) (3 
    .١/٣١٧: القاموس الفقهي حرف الكاف )(4
 -  لبنان / بريوت - العلمية الكتب دار : النشر دار احلنفي املوصلي مودود بن مودحم بن اهللا عبد:  املختار لتعليل االختيار راجع) ٥(

،وبداية اتهد ٢/٣٦٧ الشرح الكبري  ،و١١٦/ ٣ ،الرمحن عبد حممد اللطيف عبد : حتقيق الثالثة : الطبعة م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
 الكتب دار: الناشر )هـ٤٧٦: املتوىف (الشريازي وسفي بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو :الشافعي اإلمام فقة يف ،واملهذب ٢/٦١

 املختصرات أخصر لشرح املزهرات والرياض املخدرات  كشف،٣٥٣ /١٠، املغين البن قدامة ٣٢/٢٨٩مغين احملتاج ، ٣/٤ : العلمية
 ناصر بن حممد: أخرى أصول ثالثةو بأصله قابله:  احملقق)هـ١١٩٢: املتوىف (احلنبلي اخللويت البعلي أمحد بن اهللا عبد بن الرمحن  عبد:

 .٦٣٧/ ٢كتاب الطالق  : م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األوىل،: بريوت الطبعة/ لبنان - اإلسالمية البشائر دار: العجمي الناشر



 ٨٢

  :ويف هذه املسألة مذهبان

  )١( . أن من أُكره على الزنا فزين فعليه احلديرى اإلمام ابن املاجشون :ألولاملذهب ا

  :من املعقولدليله    
بأن اإلكراه عن الزنا ال مينع      فأن الشهوة يف اإلنسان خلقية ال يتصور عليها إكراه ،وبالتايل           

  )٢( .ذه اجلرميةهلمن إقامة احلد على املرتكب 

و أُكره على الزنا ال يرخص له ؛ ألن فيه قتـل الـنفس              وكذا ل : "  تبيني احلقائق    ويف ـ

بالضياع، ألنه جييُء منه ولد ليس له أب يربيه وألن فيه إفسادَ الفراش خبالف جانب املرأة               
حيث يرخص هلا باإلكراه امللجيء، ألن نسب الولد ال ينقطع عنها فلم يكن يف معىن القتل      

كـراه القاصـر د رء احلـد يف حقّهـا دون        من جانبها خبالف الرجل، وهلذا أوجب اإل      
  )٣.("الرجل

 عليـه  وجب الزنا على أكرهه وإن(:مانصه "يف اللباب يف شرح الكتتاب     وجاء أيضاً ـ  

 وقال (غريه من يتحقق ال عنده اإلكراه ألن) السلطان يكرهه أن إال حنيفة، أيب عند احلد
  )٤( .الفتوى وعليه غريه، نم يتحقق اإلكراه ألن ؛)احلد يلزمه ال: وحممد يوسف أبو
 وأما مذهب الشافعي فالرجل إذا أُكره على الزنا الحد عليه كاملرأة ،وخالفـه بعـض     ـ

أصحابه، وفد رد املاوردي عن املستدلني حبدوث االنتشار عن الشهوة فهو أنَّ الـشهوة               

                                                
  .١/٦٠،و تبيني احلقائق ، واملغين البن قدامة ٢٧٣/ ١٢ واإلكليل التاج: راجع)  ( 1
ن  بكر أبو اهللا عبد بن محمد القاضي: رآن البن العريب ،و أحكام الق٢٧٣/ ٢:راجع التاج واإلكليل) ( 2 ي  ب افري  العرب  االشبیلي  المع

  .٥/٢٢٨    دار الكتب العلمیة)ھـ٥٤٣ : المتوفى (المالكي
 ٧٤٣: املتـوىف  (احلنفي الزيلعي الدين فخر البارعي، حمجن بن علي بن  عثمان  :الشلِْبي وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني ) (3

 ١٠٢١: املتـوىف  (الشلِْبي يونس بن إمساعيل بن يونس بن أمحد بن حممد بن أمحد الدين شهاب: احلاشية،و١٨/ ٥ كتاب اإلكراه    )هـ
كتـاب  : )٢ط اإلسالمي الكتاب دار صورا مث (هـ ١٣١٣ األوىل،: القاهرة الطبعة  بوالق، - األمريية الكربى املطبعة:  الناشر )هـ

   .ما بعدها و١٨٦/ ٥اإلكراه  
   .١/٣٩١ العريب الكتاب دار : الناشر النواوي أمني حممود : احملقق امليداين الدمشقي الغنيمي الغين عبد: الكتاب شرح يف اللباب (4) 



 ٨٣

يٍن أوتقيـة،   دفع النفس عن االنقاد هلالـد     مركوزة يف الطباع اليمكن دفعها، وإمنا يمكن        
  )١( .فصار اإلكراه على الفعل العلى الشهوة، واحلد إمنا جيب يف الفعل دون الشهوة

  ". عليه احلد):٢(وإن أُكِْره الرجل فزىن، فقال أصحابنا:"  قالويف املغين البن قدامةـ 
اه وبه قال حممد بن احلسن، وأبو ثوٍر، ألن الوطء ال يكون إال باال نتـشا ر، واإلكـر                   

  )٣(.ينافيه،فإذا وجد االنتشار انتفى اإلكراه، فليلزمه احلد، كما لو أُكره على غري الزنا، فزىن

  ـ يف شرح املمتع على زاد املستقنع 
علم من كالمه أنه لو أكره الرجـل أقـيم عليـه            " أو أكرهت املرأة علي الزنا    : "قوله"و

  .احلد،كإنسان عنده أمة
أريد أن يزين ا، لينجب ولداً مثله، وأكرهه علي الزنا،        :جلميل، وقال   وأي هذا الرجل اللبيب، ا         

  .فاملذهب أنه حيد

  دليلهم
 ألن اإلكراه يف حق الرجل ال يتصور؛ ألنه ال مجاع إال بانتـشار، وال انتـشار إال           :قالوا

بإرادة، واإلرادة رضا وليست إكراهاً، فلما مل يتصور اإلكراه يف حقه صار حـد واجبـاً          
هذا الرجل مـا    : "ألم يقولون  )٤("وما استكرهوا عليه  : "ه، وال يعارض هذا احلديث    علي

  . وقد سبق الرد املاوردي ذا االستدالل . )٥("استكره، بل رضي

                                                
  . ٥١٥/ ١٣راجع احلاوي الكبري للماوردي (1)  

   .٦٠/ ١املغين البن قدامة : يعين احلنابلة )(2
  .املرجع السابق املكان نفسه(3)  
 يزيـد  بـن  حممد اهللا عبد أبو:  :   ـ رمحه اهللا ـ سنن ابن ماجه )على حكم األلباين(حديث صحيح  حديث ابن عباس اآليت،  (4)

 البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق )هـ٢٧٣: املتوىف (يزيد أبيه اسم وماجة القزويين،
وفيه حممد بن مصفي،وثقه أبو حامت وغريه وفيه كالم          :الزوائدجممع   يفو  ، ١/٦٥٩ )٢٠٤٣) ( طالق املكره والناسي  باب ال    ( احلليب

  .٦/٢٥٠)  ١٠٥٠٦( رجاله رجال الصحيح باب النهي عن التعذيب بالنار ال يضر، وبقية
: الطبعة اجلوزي ابن دار: النشر دار)هـ١٤٢١: وىفاملت (العثيمني حممد بن صاحل بن حممد: راجع الشرح املمتع على زاد املستقنع) 5(

  .٢٥٥ / ١٤ :هـ ١٤٢٨ -  ١٤٢٢ األوىل،



 ٨٤

يعين (ناالز يف واختلف: رأي العلماء املذهب ، ويف التاج واإلكليل قال:املذهب الثاين

 املاجشون البن اخالف عليه حد وال عليه داماإلق له جيوز أنه والصحيح )أصحاب مالك 
  )١ (.داحل ألزمه فإنه

 من{:شأنهحتت هذا النص العظيم وهو قوله جذكر اإلمام ابن العريب تسع مسائل :وأيضاً
ِباللَِّه كَفَر ِد ِمنعاِنِه بِإلَّا ِإمي نم أُكِْره هقَلْبو ِئنطْماِن مِبالِْإمي لَِكنو نم شحا ِبالْكُفِْر رردص 

ِهملَيفَع بغَض اللَِّه ِمن ملَهو ذَابع ِظيمضمنوقد ذكر مسائل كثرية هلذه اآلية ومن) ٢ ( ع  
واختلف يف الزنا والصحيح أنه جيوز له اإلقدام عليه، : "املسائل اختالفهم يف الزنا وقالهذه 

 ألزمه احلد؛ ألنه رأى أا شهوة خلقية ال يتعره وال حد عليه، خالفاً البن املاجشون، فإنه

  .)٣( "عليها إكراه

                               
  

  

  
  

  

  
  

                                                
    .٢٧٣/ ١٢التاج واإلكليل : أنظر) 1(
  .١٠٦: النحل اآلية)2(
  .٢٢٨ / ٥البن العربي   : أحكام القرآن ) 3(



 ٨٥

  :دليل ابن العريب                                   
 الْحياِة عرض تغواِلتب تحصنا أَردنَ ِإنْ الِْبغاِء علَى فَتياِتكُم تكِْرهوا ولَا{قول اهللا جل ثناؤه     

  )١(}الدنيا
وال ينهى اهللا إال عن متصور، ... وهذه اآلية تدل على تصور اإلكراه يف الزنا،: "قال     

إنه ال حد عليه؛ ألن اإلكراه : وال يقع التكليف إال مبا يدخل حتت القدرة؛ ولذلك قلنا
  )٢(سألة، هي اآلراء حول هذه امل: هذه .يسِقطُ حكم التكليف

أن من : خالف أصحابه يف هذه املسألة وهيأن اإلمام ابن املاجشون  إذاًً وىف اجلملة 

أُكره بالزنا فزىن جيب عليه احلد، ووافق رأيه مذهب احلنابلة الذين قالوا يف حق من أُكره 
،دح٣( .ووافق أيضا بعض احلنفية بالزنا فزىن ففي املذهب أنه ي(  

  )٤( . اإلمام ابن العريب إىل عدم إقامة احلد عليههور الفقهاء ومنهم مج     بينما ذهب
  أنَّ ما ذهب إليه اإلمام ابن املاجشون يف هذه املسألة رأي مرجوح ،:    ويرى الباحث 

  : أقوى من دليله وباآليت أيضا  الفقهاءوما استدل به اجلمهور

نيب ـ صـلى اهللا عليـه     الما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ،عن
  )٥()وما استكرهوا عليه،إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ ،والنسيان ( :وسلم ـ  قال

  .ـ ولكون اإلكراه شبهة تدرأ احلدود
يسقط عليـه    ـ أن اإلكراه إذا كان بالتخويف على مسألتنا أو مبنع ما تفوت حياته مبنعه   

  .احلد

                                                
                                                                                                                                                                                                                 .                                                 ٣٣جزء من اآلية النور ) (1
  .٢٢٨ / ٥ أحكام القرآن البن العريب ) (2
  .١/٦٠،و تبيني احلقائق ، واملغين البن قدامة ٢٧٣/ ١٢ واإلكليل التاج:  راجع) (3
    .١٦/٣٥٩ألفاظ كتاب الزنا ،واملغين احملتاج إىل معرفة ١/٣٩١كتاب اإلكراه ،: الكتاب شرح يف اللباب:  راجع ) (4
  .٧٧أخرجه ابن ماجه، وسبق خترجيه ص )  (5



 ٨٦

  القذف: املبحث الثالث                          
  واصطالحالغة  تعريف القذف 

  )١(الرمي بالسهم واحلصى والكالم وكل شيء :القذف لغة )أ(

  :واصطالحا) ب(

    )٢(بالزنا الرمي وهو ، خمصوص رمي: احلنفيةعرفه بأنه
الرمي بوطء حرام يف قُبٍل أويف دبر ونفي من النـسب للْـأب             :(     وعرفه ابن اجلوزي    

   )٣(.عريضخبالف النفي من األم أو ت
    )٤( .الشهادة ال التعيري معرض يف الرمي: بأنه الشافعية وعرفه

  )٥(."لواط أو بزنا الرمي :احلنابلةعرفه و 

 طول فيه لكن ، املالكية تعريف إال القذف حد يوجب ما لكل جامعة غري التعاريف هذه
 ما على قتصارواال االختصار التعاريف شأن ومن ، التعريف يف إليها حاجة ال لقيود وذكر
   مانعا جامعا جتعله قيود من إليه حيتاج

  

  
  

                                                
  .٦٧٢/ ٩) قذف(لسان العرب مادة  ) 1(
  .٩٨/ ٤ كتاب احلدود، :املختار لتعليل ختياراال ) 2(
   .١/٤٣٢ابن جزي :القوانني الفقهية)  3(
/ ٩،)هـ٩٩٢ : املتوىف (العبادي قاسم بن أمحد و) هـ١٣٠١ : املتوىف (الشرواين املكي احلميد عبد: والعبادي الشرواين حواشي) 4(

     .٢٦٨/ ٦٦ جملد البحوث اإلسالمية ،١١

  .١/٤٣٦،  املستنقع زاد رحش املربع لروضا) 5 (
  
  



 ٨٧

  :حكم القذف ودليل حترميه                                   
 القذف يف األصل حرام بالكتاب، والسنة،واإلمجاع، وكبرية من كبـائر الـذنوب،فيحرم     

  .الرمي بالفحشاء
 والْآِخرِة الدنيا ِفي لُِعنوا الْمؤِمناِت الْغاِفلَاِت ناِتالْمحص يرمونَ الَِّذين ِإنَّ{ :لقوله تعايل   

ملَهو ذَابع ِظيم١(} ع(  
 احتملُوا فَقَِد اكْتسبوا ما ِبغيِر والْمؤِمناِت الْمؤِمِنني يؤذُونَ والَِّذين{:ولقول اهللا عز وجِل

   )٢(} مِبينا وِإثْما بهتانا

  :وأما األحاديث فكثرية منها 
فقد روى اإلمام البخاري ومسلم بسندمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا      

الـشرك  :"قالوا يا رسول اهللا وما هـن ؟قـال         "اجتنبوا السبع املوبقات  : "عليه وسلم قال  
والتويل يوم الزحف   باهللا،والسحر،وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ،وأكل مال اليتيم ،            

  )٣("،وقذف احملصنات املؤمنات

صلى اهللا عليه ـ أن رسول اهللا  "     وهلما أيضاً بسندمها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، 
ـ وسلم يـوم حـرام   :قالوا" يا أيها الناس أي يوم هذا؟: " خطب الناس يوم النحر فقال 
فإن دمـاءكم   "شهر حرام :هذا؟قالوافأي شهر   :"قالوا بلد حرام،قال     فأي بلد هذا؟  :"،قال

ا،يف بلـدكم هـذا،يف شـهركم    وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذ     
  )٤(."هذا

      
                                                

  .٢٣: النور اآلية (1)
 .٥٨: األحزاب اآلية )(2
  .٩٢/ ١) ١٤٥)  (باب بيان الكبائر(، ومسلم  ١٧٥/ ٨)  ٦٨٥٧) (باب رمي احملصنات: ( صحيح البخاري  )(3
    .٣/١٣٠٦) ١٦٧٩) (باب تغليظ حترمي الدماء(، ومسلم  ١٧٦/ ٢)  ١٧٣٩:  (باب خطبة أيام مىن: صحيح البخاري )(4



 ٨٨

  : وأما اإلمجاع                                  
 )١( .وقد أمجع املسلمون علي حترمي القذف وعدوه من كبائر الذنوب

  :ابن املاجشون يف هذا الباب       املسائل اليت اختارها اإلمام 

  اختالف الفقهاء حول كناية ألفاظ القذف        : مسألة األوىل 

:                                                            تقسيمات الفقهاء حول ألفاظ القذف    
  .صريح وكناية وتعريض :فقد قسم الفقهاء ألفاظ القذف إىل ثالثة أقسام

  .يا زان، يا زانية: هو اللفظ الذي يقصد به القذف ومل حيتمل غريه، مثل: فالصريح
ذف، مثل يا فاجر يا فاسق يـا        هي اللفظ الذي يفهم من وصفه احتمال الق       :     والكناية

  . ويا خبيثة ويا فاجرة ويا فاسقةخبيث،
، ولست  يا ابن احلالل  : مثلغري وضعه،   هو اللفظ الذي يفهم منه القذف ب      :  والتعريض   

  .زانيا وال أمي زانية
  )٢( القذف الصريح موجب للحد باتفاق السادة الفقهاء:موجب القذف 

  .وقد اتفق العلماء على وجوب احلد بصريح القذف :حمل االتفاق :أوال

  ولكن اختلفوا يف التعريض أو الكناية هل يوجد عليه حد أم ال ؟:حمل اخلالف :   ثانيا

  :مام ابن املاجشونجاء يف منح اجلليل قول اإل
إين لعفيف حد، ولو قاله لرجٍل حد إال أن يدعي أنـه أراد             : مرأة يف مشامتةٍ  من قال ال  ) أ(

  .عفيفاً يف املكسب واملطعم فليحلف وال يحد وينكَّلُ

                                                
 ١٣، وكتب الفقھ ١/٣٦٩ ،والسنة الكتاب ضوء في المیسر الفقھ، و٥١٤/ ٧، الرب عبد ابن - االستذكار:   راجع (1)
 /١١.   
، ٢٢٤/ ٤، وبدا ية اتهد واية املقتصد كتاب القذف ٤٠٤/ ٨،التاج واإلكليل ملختصر خليل  ٤٤/ ٧أنظر بدائع الصنائع  )(2

 مكتب:  احملقق)هـ٩٧٧: املتوىف (الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين، مشس :ل ألفاظ أيب شجاع وكتاب اإلقنا ع يف ح
 .        ٤/٩٩باب القذف : ،والكايف يف فقه اإلمام أمحد٥٢٦/ ا  : بريوت -  الفكر دار: الفكر الناشر دار - والدراسات البحوث



 ٨٩

  .ومن قال يف مشامتة إين لعفيف الفرج حد) ب(
  .لف ما أراد قذفاَ وعوقب  من قال لرجل يا ابن العفيفة، ح)١( روى ابن وهب

  )٣(. إن كان على وجه املشامتة)٢( اإلمام أصبغ       
  .    إذاً مفهوم قوله إن مل يكن يف غري مشامتة فال حلف وال عقاب عليه

ـ ( أباك وهو  )٥(ما أعِرف:  من قال لرجل يف مشامتٍة)٤( ـ رمحه اهللا ـ    وقال ابن القاسم)جـ

  .يعرفه ضرب احلد مثانني
فيحد ألنه تعـريض بزنـا   ) عفيف الفرج( وفيه أيضاً أو  قوله يف مشامتة أنا أو أنت       )د (   

دحاملخاطب فإن قاله يف غري مشامتٍة فال ي .ابن عرفة الباجي.  
وافـق بعـض         ويتضح لنا فيما سبق من األقوال الفقهاء أن اإلمام ابـن املاجـشون            

  ذا اللفظيف مثل ه) املالكي(أصحاب املذهب 
الذي قد يوجب حد القذف وقد ال يوجب، بينما يرى الـبعض أنـه ال               ) أعىن العفيف (

يا فاجر، يا   : إذا قال لآلخر  : يوجب حد القذف فعليه تعزير أو غريه، وعموماً عند املالكية         
بؤدفاسق، إىل آخره ي.  

                                                
مالك ،والليث،وابن أيب ذئب، ويونس بن يزيد،والسفيانان،وابن جريج، وعبد :، منهم  هو عبد اهللا بن وهب، روى عن أربعة عامل )(1

دار ابن القيم :ابن سحنون :، وفتاوى ٣٦٣ ـ ١/٣٦٢الديباج املهذب :هـ  ١٩٧توىف سنة:العزيز بن املاجشون ، وكان صاحلاً ثقة
  .٦٠ـ دار ابن عفان ص

 العزيز بن مروان بن احلكم األموي ، يكىن أبا عبد اهللا كان فد رحـل إىل املدينـة   هو أصبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع موىل عبد   )2(
ليسمع من مالك قد دخلها يوم مات وصاحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب، ومسع منهم وتفقه معهم، وقـال عبـد امللـك بـن               

لقاسم تويف يوم األحد ألربع بقى من شوال سنة        وال ابن ا  : ما أخرجت مصر مثل أصبغ، قيل له وال ابن القاسم قال          : املاجشون يف حقه  
  .٢٤٠/ ١، وفيات األعيان ١/٢٠٧ترتيب املدارك . سنة ست وعشرين:مخس وعشرين ومائتني وقيل

 . ٢٧٩ / ٩منح اجلليل  (3)
ن بن القاسم سـنة  هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة موىل زبيد بن احلارث العتقي ، يكىن أبا عبد اهللا ، ولد عبد الرمح                    )4(

مثان وعشرين ومائة وتوفِّي مبصر سنة إحدى وتسعني ومائة ، وكان فقيها قد غلب عليه الرأي وكان رجال صاحلا مقال صابراَ وروايته                      
قه املوطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة اخلطأ وكان فيما رواه عن مالك من موطّئه ثقةَ حسن الضبط متقناَ، مجع بني الزهد والعلم وتف                       

أنظر االنتقاء يف فضائل    . باإلمام مالك رضي اهللا عنه ونظرائه، وصاحب مالكاَ عشرين سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك                  
  .  ١٢٩/ ٣، وفيات األعيان ٥٢/ ١:الثالثة األئمة الفقهاء

 .٣ .٢ / ٦مواهب اجلليل  )(5



 ٩٠

  : أيضاً    املسألة الثانية

 تـؤدي    كاذبةً على الغري بقذف       شهادةً اختالف بني فقهاء املذهب على مسألة من شهد       
  :على رأيني  إىل حده أنه تسقط شهادته وحيد أم ال؟ 

  .يرى سقوط شهادته وعدم وجوب احلد عليه: ـ رأي اإلمام ابن املاجشون ١
  .     وقال اإلمام سحنون الشهادة ساقطة وال حد عليهما

من شهد شهادةً تـؤدي     " سألة فقال         ذكر الشيخ خليل قول اإلمام أصبغ يف هذه امل        
     حده أنه تسقط شهادته ويكما إذا شهد شاهدان أن رجالً طلّق امرأته          حد القذف  إىل حد 

  )١(." وأما رأياه بعد ذلك يزين ا كاِملروِد يف املُكْحلَِة وثبت كذماألبتة

على مذهب ابن القاسم    حدان وهو الذي يأيت     وقيل يلزمه الطالق وي   : ـ وقال ابن رشدٍ   ٢
وروايته عن مالك، وقول أصبغ يف إجياب احلد على الشاهدين وإن سقطت شـهادما يف        

  )٢(" الطالق أظهر من قول ابن املاجشون

  : اختلف الفقهاء حول هذه املسألة  : تداخل احلدود        

 . يف حد الزنا)٣(يدخل حد الفريةقال اإلمام ابن املاجشون ـ 

موا عليه حىت حد لشرب مخر فقد سقط عنه حد كل ِفريٍة ي قوماً فلم يقـ من قذف
  .كانت قبله، قاله ابن رشٍد ألما من جنس واحٍد

 ابن حارث روى ابن القاسم وقال أشهب ال يدخل حد القذف يف حد -

 .الزنا ويقام عليه احلدان

  
 

                                                
  .٦/١٦٩مواهب اجلليل  )1(

 .١٦٩ /٦املرجع السابق  )(2
  .١٥١/ ١٥) فرا(وهي الكذبة لسان العرب  مادة ) (3



 ٩١

-   فترى على رجل مراراً أجـزأ يف       إن شرب مخراً مراراً أو زىن مراراً أو ا         : )١(اللخمي
 .ذلك كله حد واحد

  .احلدود وهي تداخل :  إيل حده وما بعدهامن شهد شهادة تؤدي: وهي : خالصة املسألة األوىل   

 كما جاء يف مثال تهشهادعليه إلسقاط اختار عدم إقامة احلد   أن اإلمام ابن املاجشون      -

  .امرأته البتةاإلمام أصبغ يف شهادة شاهدان يف من طلّق 

 .وافق هنا رأيه رأي اإلمام سحنون

 .بينما ذهب اإلمام أصبغ إىل إسقاط شهادته وإجياب احلد عليه -

ووجوب احلد عليهما كما يف املثال وهو أيضاً قول ابن القاسم واختار ابن رشد إلزام الطالق  -

 ذف يف الزنا أم ال؟ وروايته عن مالك، وأما املسألة اليت تليها واليت حتدثت  هل يدخل حد الق

 . يدخل حد الفرية يف حد الزناقال اإلمام ابن املاجشون -

 .شرب مخرا مراراً أو زىن مراراًاإلمام اللخمي أجزأه حد واحد ولو  -

ابن حارث روى ابن القاسم وقال أشهب ال يدخل حد القذف يف الزنا ويقام عليـه                 -
 .احلدان

 فوجب أن يتداخال حدان من جنس واحد هذين    وجه قول اإلمام ابن املاجشون أن
  .  أصل ذلك إذا كان عددمها واحد 

 ووجه قول ابن القاسم أن هذين حدان خيتلف عددمها فال يتداخالن كما لو كان من 
  .) ٢(جنسني خمتلفني 

  

                                                
 هو علي أبو احلسن بن حممد الربعي املعروف باللخمي وهو ابن بنت اللخمي قريواين وكان فقيهاً فاضال دينا متفنناً ذا حظ  مـن                )(1

/ ٨ترتيـب املـدارك   : أنظر) ٤ ٩٨: تويف( األدب  وتبقيِ  بعد أصحابه فجاز رياسة إفريقية مجلة ، وتفقه به مجاة من أهل صفاقس                 
  . ٢٠٣/ ١، والديباج املهذب يف معرفة أعيان ١٠٩

 . وما بعدها٢٠٩/ ١٠، البيان والتحصيل ١٤٥/ ٣، واملنتقي شرح املوطأ ٢٧٧/ ٩راجع منح اجلليل شرح خمتصر  )2(



 ٩٢

أنَّ اإلمام ابن املاجشون وافق رأيـه رأي  : وأقول أيضاً عن تلكم األقوال حول هذه املسألة 
، وبه قـال عطـاء      )١ (يهاتفق الفقهاء عل   وهو ما  خمي وابن رشد يف املذهب ،     اإلمام الل 

  .وابن املنذر) ٢(والزهري، وإسحاق، وأبو ثوٍر
   خالفاً ِلما روى ابن القاسم يف قول أشهب ال يدخل حد القذف يف حد الزنا ويقـام                 

  ).3(عليه احلدان

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

                                                
، األشباه والنظائر البـن  ٨٥/ ٧لسرقة  ، والبدائع الصنائع فصل يف حكم ا ٥٢/ ٤) باب السرقة ( الرد املختار وحاشية ابن عابدين        )(1

  . ٨١/ ٩،واملغين البن قدامة ١٦/ ١٠،وروضة الطالبني ٢٣٥/ ١، والقوانني الفقهية  باب السادس يف السرقة ٣١٢/ ١جنيم 
 روى عمر بن اهللا عبد عن يروي السكوِني قيس بن عمرو له يقال الذي وهو ثَور أَبو كنيته الِْحمِصي الِْكنِدي قيس بن عمرو هو   ) (2
بـاب  : الثقات البن حبان  : الْجماعة سنة أَربعني سنة مولده وكان سنة مائة بن وهو ومائة أَربعني سنة مات الشام وأهل اَألوزاعي عنه

 .١٨٠/ ٥العني 
  .١٠/٢٠٩البيان والتحصيل  )(3



 ٩٣

  احلرابة :رابعاملبحث ال                             
  تعريف احلرابة يف اللغة واالصطالح   

ـ : يقال: يض السلم من احلرب اليت هي نق    :  احلرابة لغة  -)أ(  أو مـن   وحرابـاً   ةً،  حارب
  .وهو السلب: بفتح الراء.احلَرب

  )١ (.حرب فالناً ماله أي سلبه فهو حمروب وحريب:      يقال
 قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي الربوز ألخذ         ـ  واحلرابة يف االصطالح وتسمى     ) ب(

مال، أو لقتٍل، أو إلرعاب على سبيل ااهرة مكابرة، اعتماداً على القوة مع البعد عـن                
  )٢(. الغوث

            .وزاد املالكية حماولة االعتداء على العرض مغالبةً       
 أو دخل علـى     )٣(غريه يف زقاق  وجاء يف املدونة من كابر رجالً على ماله بسالح أو               

  )٤" .(حرميه يف املصر حكم عليه حبكم احلرابة

  

  
  

  

  
  

                                                
  .٢/٢٤٩، وتاج العروس٣٠٢/ ١) حرب( لسان العرب مادة )  (1
 - املوجـود  عبـد  أمحد عادل : احملقق  )هـ٦٧٦ ت ( النووي الدين حمي: املفتني وعمدة الطالبني روضة،  ٧/٩٠ع  بدائع الصنائ  (2)
، واملغين البن قدامة    ٢/٢٣٨، واإلقناع حلل ألفاظ أيب شجاع       ٣٦٤ /متوفر غري : العلمية الطبعة  الكتب دار : معوض الناشر  حممد على

٨/٢٨٧.  
 .يعين السكة يذكر ويؤنث)  3(

 .٢/٢٩٤جواهر اإلكليل  ، و٤/٥٥٤كتاب احملاربني :  املدونة (4)



 ٩٤

 :حكم احلرابة أو قطع الطريق                 

  :احلرابة حمرمة يف الكتاب والسنة
 ِفـي  نَويسعو ورسولَه اللَّه يحاِربونَ الَِّذين جزاُء ِإنما :(فأما الكتاب فقول اهللا عز وجل       

 ِمـن  ينفَـوا  أَو ِخلَـافٍ  ِمن وأَرجلُهم أَيِديِهم تقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتلُوا أَنْ فَسادا الْأَرِض
  )١ ().عِظيم عذَاب الْآِخرِة ِفي ولَهم الدنيا ِفي ِخزي لَهم ذَِلك الْأَرِض

  .واضح الداللة حيث تعطينا حكما جازما هلؤالء املفسدينوجه الدالل من اآلية الكرمية، 
  :فجملة من األحاديث منها:      وأما السنة

ـ وروى اإلمام البخاري ومسلم بسندمها عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ ، قال قدم على   ١

فـأمرهم أن  "فأسلموا، فاجتووا املدينة ، )٢(ن عكل نيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نفر م  ال
ففعلوا فصحوا فارتـدوا وقتلـوا رعاـا،        " بل الصدقة، فشربوا من أبواهلا وألباا     يأتوا إ 

 أعينهم، مث مل    )٣(فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل   "واستاقوا اإلبل، فبعث يف آثارهم، فأيت م        
  )٤ .("حيسمهم حىت ماتوا

 صلى اهللا أن رسول اهللا: ـ وهلما أيضاً بسندمها عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 2 
  )٥(".من محل علينا السالح فليس منا: "عليه وسلم، قال

    
  

                                                
 ) .٣٣(املائدة  (1)

 .هم قبائل من مجلة الرباب حتالفوا على بين متيم) 2(
 .مسل باللالم نقاها وأذهب ما فيها)  3(

  .٣/١٢٩٨واملرتدين باب حكم احملاربني ) ١٦٧١( ومسلم ٨/١٦٢) ٦٨٠٢(،)باب احملاربني من أهل الكفر ( صحيح البخاري  (4)
، ومسلم  بـاب  ٩/٤٩) ٧٠٧٠"(من محل علينا السالح فليس منا" صحيح البخاري  باب قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    (5)

  .٩٨/ ا) ١٦١" (من محل علينا السالح فليس منا"قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 



 ٩٥

حكمه ـ  عليه الصالة والسالم ـ على هذا النحو، أي   :  وجه الداللة من هذين احلدثني
من محل السالح على املسلمني بغري حق التأويل ومل يستحله فهو عاص وال بذلك ،فـإن                

  ).١(استحله كفر

  اب عدة مسائل اختارها اإلمام ابن املاجشون       ومن هذا الب

  :جهاد احملاربني  :املسألة األوىل)  أ(

   )أي قاطع الطريق(اتفقت كلمة أصحاب مالك على جهاد احملاربيني 
  :  يف حكم دعوم بالترك قبل قتاهلم على قولني وااختلف مث 

 جهاد احملاربني عنـد     :"قال حممد بن رشد     " وجاء يف البيان والتحصيل   : القول األول     

من أفضل اجلهاد وأعظمه أجراً، وقال : اإلمام مالك ومجيع أصحابه جهاد، قال أشهب عنه    
 –إن جهادهم أحب إيلّ من جهاد الروم، وقد قال النيب           : مالك يف أعراب قطعوا الطريق    

 فمن قتـل دون مالـه ومـال    )٢"(ومن قتل دون ماله فهو شهيد "–عليه الصالة والسالم   
لمني فهو أعظم ألجره، واستحب أن يدعو إىل التقوى والكف، فإن أبوا قوتلوا، وإن              املس

  . يقاتلوا عاجلوا قوتلوا، وأن يعطوا الشيء اليسري إذا طلبوا مثل الثوب والطعام وما خف، وال

 أوهـن  هذا: وقال يدعوا أن وال قل، وإن شيئا، يعطوا أن سحنون ير مل:  الثاين  القول  

 لطمعهم، وأقطع هلم أكثر فهو بالسيف، والقتال واجللد الصرب هلم ليظهرو عليهم، يدخل
  )٣(".املاجشون ابن مذهب كله ذلك يف ذهب

                
  

                                                
 .شرح حممد فؤاد عبد الباقي  )(1
، ومسلم  باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غري بغري حـق،   ١٣٦/ ٣)  ٢٤٨٠) (باب من قتل دون ماله: ي   أخرجه البخار  )(2
)١٢٤/ ١)  ٢٢٦  .  

 .٤١٧/ ١٦: أعراب قطعوا الطريق: مسألة: البيان والتحصيل  (3)



 ٩٦

  توبة احملارب:  املسألة الثانية                            
 يقدر نأ لقب القاطع بتوبة تسقط ) احلرابة ( الطريق قطع جرمية أنّ ىعل اءالفقه اتفق فقد
 غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيِهم تقِْدروا أَنْ قَبل ِمن تابوا الَِّذين ِإالَّ{  : تعاىل لقوله ؛ عليه

ِحيم١(. }ر(  
 مبا واملراد ، احلد عنه سقط به يظفر أن قبل تاب إذا الطريق قاطع أن على اآلية هذه فدلت

 برد وتوبته ،امتناع أو استخفاء أو رب اإلمام يد إليهم متتد ال أن اآلية يف القدرة قبل
 ،املستقبل يف ملثله يعود ال أن على العزم مع ، غري ال املال أخذ قد كان إذا صاحبه إىل املال

 مل حىت لوقت الامل أخذ إن وكذلك ، حدا لالقت عنه ويسقط ، أصال القطع عنه فيسقط
 حتققت إذا قصاصا يقتلونه املقتول أولياء إىل عهيدف ولكن ، حدا يقتله أن لإلمام يكن

 يف الترك على والعزم فعل ما على الندم فتوبته يقْتل ومل املال يأخذ مل وإن ، شروطه
  .)٢( املستقبل

لذا  توبة احملارب،الحتتاج مزيد من اإليضاح كما سيأيت يف مسألة صفة  هذه األقوال لكن
 تاب مث احلرابة الح اارتكبه اإذ والسرقة والشرب نىلزا حد احملارب عن يسقط وال"قالوا 

 ومفهوم ، احلنابلة عند احتمال وهو ، األظهر يف والشافعية الكيةامل عند عليه القدرة لقب
   .احلدود هذه يف احلنفية إطالق

 تاب اإذ احملارب نع تسقط اأ الشافعية عند األظهر خالف وهو احلنابلة عند واملذهب
   .اآلية لعموم عليه القدرة لقب
 احملارب عن تسقط فال واجلراح الاألمو من اآلدميني حقوق من عليه اوم القذف حد اأم

   .)٣ (انهع له ىيعف أن إال احملارب كغري
  

  
                                                

 .٣٤اآلية : املائدة (1)
  .١٨١/ ٨، واملغين البن قدامة ٦٠/ ٨، واية احملتاج ٤١٧/ ١٦ل ،البيان والتحصي٢٩٥/ ٢، وجواهر اإلكليل ٧/٩٦  البدائع الصنائع (2)
 ،٨/٢٩٦، واملغـين    ١٨٤/ ٤، ومغـين احملتـاج      ١٥٣/ ٦، وكشاف القنـاع     ٢٠٥٠/ ٤ املراجع السابق ،و حاشية الدسوقي       (3)

  .١٣٠/ ١٤ الكويتية الفقهية املوسوعةو



 ٩٧

  :أقوال ثالثة على فيها اختلفوا إم احلكم تسقط اليت التوبة صفة وأما )ب(

سالحه وأتى اإلمام طائعاً فإنه يقيم عليه إن ألقى :" اإلمام ابن املاجشون :القول األول ف

حد احلرابة إال أن يكون قد ترك قبل أن يأتيه ما هو عليه وجلس يف موضعه حىت لو علم 
  .اإلمام حاله مل يقم عليه حد احلرابة

  :وفيه وجهان القول الثاين 

سالحه مث أن يلقي : الوجه الثاين   .أن يترك ما هو عليه وإن مل يأت اإلمام: الوجه األول
  .يأيت اإلمام طائعاً وهو مذهب ابن القاسم

أن توبته إمنا تكون بائ إىل اإلمام، وإن ترك ما هو عليه مل يسقط  :  الثالثوالقول     

  )١( .ذلك عنه حكماً من األحكام إن أخذ قبل أن يأيت اإلمام

  امتناع احملارب عن التوبة :املسألة الثالثة   

  نب إذا امتنع فأمنه اإلمام على أيف احملار:"اء حول هذه املسألة فقد اختلف كلمة الفقه

  : يرتل

ال أمان له ويقام عليه حد احلرابة، ألنه إمنا يؤمن املشرك على             : اإلمام ابن املاجشون  ـ  ١

أن يؤدي اجلزية ويكون على الذمة، وتأمني احملارب إمنا هو على أن يعطل إقامة احلـدود                

  .فيهم وذلك ما ال يصح
  )٢(". إن له األمان ويسقط عنه به حد احلرابةـ٢

  
  

                                                
  .١٧٤/ ٧للباجي :  وما بعدها، واملنتقى٢٣٥/ ٣مات املمهدات ، و املقد٤٥٧/ ٢ املقتصد اية و اتهد يةبداراجع   (1)
  .١٧٤/ ٧للباجي :  وما بعدها، واملنتقى٢٣٥/ ٣راجع املقدمات املمهدات  (2)



 ٩٨

    :هوم الصلب احملاربمف  : املسألة الرابعة                      

 حيمل أن : الطريق قاطع بصلب املراد ليس أنه على اتفاقهم يتبين الفقهاء كالم باستقراء
أهل اختلفوا مث، لوا ذلك وإن كان البعض قا، ميوت حىت عليها يترك مث ، حيا اخلشبة على

 يصلب : واألوزاعي ومالك حنيفة أبو فقال ":)١ (}أَو يصلَّبواْ{:العلم يف معىن قوله تعاىل 
 ؛ امليت ال احلَي يعاقب وإمنا ، عقوبة الصلب ألن ؛ ٍةبرحِب بطعنه مصلوبا يقتل مث ، حيا

 يقتل : وأمحد الشافعي وقال ،زاءاتاحلياةكسائراجل يف فَيشرع ، احملاربة على جزاء وألنه
 هذا فيلتزم ، الصلب ذكر على القتل ذكر قدم تعاىل اهللا ألن ؛ قتله بعد يصلب مث ، أوال

 قتله يف وألن ؛ بالسيف قتال كان الشرع يف أطلق إذا القتل وألن ؛ اجتمعا حيث الترتيب
   .املثلة عن الشرع ى وقد ، ومثلة له تعذيبا بالصلب

 : والشافعي حنيفة أبو فقال ، قتله بعد اخلشبة على املصلوب فيها يبقى اليت املدة أما
 وعند، مبدة حتديد دون ، أمره يشتهر ما قدر يصلب : احلنابلة وقال ، أيام ثالثة يصلب
  )٢(".تغريه خيف إذا يرتل املالكية

  .قاسم إنه يصلب حداً مث يقتل يف اخلشبة، وهو قول ابن ال":اإلمام ابن املاجشونـ 

  )٣(.  كقول الشافعي وأمحد رمحهما اهللا"يقتل أوالً مث يصلب، :وقال اإلمام أشهب

ِض{:  أيضاً يف قوله جل ثناؤهلفواختاَْألر نفَواْ ِمني ٤(.}أَو( 

هو فرارهم من اإلمام إلقامة احلد عليهم، فأما أن          معىن النفي    :وقال ابن املاجشون   ـ١  

 .ينفي بعد أن يقدر عليه فال

                                                
 .٣٣: املائدة (1)
 ،واملغين٢٠١،وحاشية قليويب،باب قاطع الطريق،     ٤/٣٤٩:  امش الدسوقي  ، والشرح الكبري  ١١٤/ ٤حاشيةرد املختار   : راجع   (2)

 .  ٢٩١، ٩٠/ ٨البن قدامة
 .١٧٣/ ٧، املنتقى شرح املوطأ ٢٤٠/ ٤) الباب الرابع ما تسقطه التوبة (  بداية اتهد واية املقتصد: راجع  (3)

 ٣٣:املائدة )  4(



 ٩٩

إن النفي هو أن ينفى من بلد إىل بلد، فيسجن فيـه  : إن النفي هو ازئ وقيل : ـ فقيل ٢
إىل أن تظهر توبته، وهو قول ابن القاسم عن مالك، ويكون بني البلدين أقلُّ ما تقصر فيه                 

  )١(.الصالة، والقوالن عن مالك، وباألول قال أبو حنيفة
  .)٢( .باالتباع البالد يف شردناهم هربوا إن كنول مقصود فغري النفي أما:  الشافعي وقال

 إىل يأوون يتركون فال االرض من نفوا ماال يأخذوا ومل الناس أخافوا إن ":احلنابلة وقالت

  .)٣( "توبتهم تظهر حىت بلد
وا اقْتلُ أَِن علَيِهم كَتبنا أَنا ولَو{ :تعاىل لقوله وطنهم عن تغريبهم النفي أن هو يظهر والذي

  .)٤( اآلية} ِدياِركُم ِمن اخرجوا أَِو فُسكُمنأَ
  .والقتل النفي بني فسوى
 هذا سوى فيه يقال ما وكل والقتل كالضرب العقوبات من بالعادة معروفة عقوبة وهي
   .)٥( بالعرف وال بالعادة ال معروفا فليس

واليت حتدثت عن حكم :     وخالصة القول فيما سبق من هذه األقوال يف املسألة األوىل
  جهاد احملاربني

  : أن اإلمام ابن املاجشون-١

مل ير أن يعطوا شيئاً وإن قلّ، وال أن يدعوا إىل التقوى والصالح وال عدم قتاهلم بل يرى 
  .قتاهلم بالسيف إلقطاع طمعهم، وهو مذهب اإلمام سحنون أيضاً

٢-     إىل التقوى والكف ) احملاربني(م  بينما ذهب اإلمام مالك رمحه اهللا إىل استحباب دعو

  .قبل قتاهلم، وأن يعطوا الشيء السري إذا طلبوا مثل الثوب والطعام
                                                

 .٧/٩٥ الصنائع ، بدائع١٧٣/ ٧، املنتقى شرح املوطأ ٢٤٠/ ٤) الباب الرابع ما تسقطه التوبة ( بداية اتهد واية املقتصد (1)
 .١١٠/ ٢٠ باب قاطع الطريق  املهذب شرح اموع (2)
 : الناشر الشاويش زهري : احملقق )هـ١٣٥٣ : املتوىف (ضويان بن سامل بن حممد بن إبراهيم : الدليل شرح يف السبيل منار(3) 

  .٣٩٤/ ٢،م١٩٨٩- هـ ١٤٠٩ السابعة الطبعة : الطبعة اإلسالمي املكتب
 .٦٦: آية النساء جزء  (4)
 .٤٥٦/ ٢  بداية اتهد (5)



 ١٠٠

 وهو استحباب دعوة احملاربني إىل :أرجح أن رأي اإلمام مالك :من ذلك  يستخلصو     
من ا هم فيه قبل قتاهلم، وذلك عمالً بقوله ـ عليه الصالة والسالم ـ التقوى والكف عم

 ملن اهللا رسول يا قالوا مرار ثالث نصيحةالالدين (  ـ رضي اهللا عنه ـث أيب هريرةحدي
يف هذا احلديث  عماد الدين  وجه الدالل .)١( )وعامتهم املسلمني وألئمة ولكتابه هللا قال ؟

  .)٢(  النووي اإلمام قاله،وقوامه النصيحة
  واليت حتدثت يف صفة التوبة احملارب: ويف املسألة الثانية

  :رأي اإلمام ابن املاجشون منها) أ (
والذي ذهب إليه أن توبة احملارب هو ترك ما هو عليه، وأن جيلس يف موضـعه ويظهـر                  

 .جلريانه

وأما إن ألقى سالحه وأتى اإلمام طائعاً فإنه يقيم عليه حد احلرابة إال أن يكون قـد                    
  .م عليه حد احلرابةترك وعلم اإلمام حاله بذلك قبل أن يأتيه وحينئذ مل يق

  :املذهب الثاين أن توبته تكون بوجهني) ب(
  .أن يترك ما هو عليه وإن مل يأت اإلمام: أحدمها

  .أن يلقي سالحه مث يأيت اإلمام طائعاً وهو مذهب ابن القاسم: والثاين    

لك أن توبته إمنا تكون بائ إىل اإلمام، وإن ترك ما هو عليه مل يسقط ذ              : املذهب الثالث 
  .عنه حكماً من األحكام إن أخذ قبل أن يأيت اإلمام

    وهذا املذهب شبيه باملذهب األول إال أن الفرق بينهما هو عِلم اإلمام لتوبته قبل أن                 
  .يأتيه ويسقط عليه حد احلرابة يف قول اإلمام ابن املاجشون

  .وهنا عدم إسقاط احلكم من األحكام إن أخذ قبل أن يأيت اإلمام  

                                                
  .٦/٢٥) ٧٤٠٠( ،وشعب اإلميان ـ البيقهي ٤/٣٢٤) ١٩٢٦(وقال هذا حسن صحيح  :  أخرجه الترمذي  )(1
  .١٤٤/ ١:  شرح النووي  على مسلم)(2
  



 ١٠١

  :يف املسألة الثالثة وهيو
  اختالفهم أيضاً يف احملارب إذا امتنع فأمنه اإلمام على أن يرتل فهل له ذلك أم ال ؟

  :وفيه مذهبان
 أن يعطل إقامـة     على ال أمان له ويقام عليه حد احلرابة، وتأمني احملارب إمنا هو          : قيل -١

وهنا انفرد علـى     اإلمام ابن املاجشون  احلدود فيهم وذلك ما ال يصح، وهو اختيار         

 .هذه املسألة

   .)١(. إن له األمان ويسقط عنه به حد احلرابة: فقيل -٢
قوله : وهي ٣٣ املائدة آيةويف املسألة الرابعة واليت حتدثت عن اختالفهم يف بعض اجلزئيات           

  . وافق رأيه ابن القاسم من املذهب}أَو يصلَّبواْ{:جل ذكره
  .خالف رأيه رأي اإلمام مالك } اَْألرِضأَو ينفَواْ ِمن{:ويف قوله تعاىل

  :اخلامسةاملسألة                          
  إذا صلب احملارب هل يبقى على اجلذع أم ال؟

  :اختلفت كلمة الفقهاء على رأيني 

ال ميكَّن منه أهله وال غريهم حىت تفىن اخلشبة وتأكله :اإلمام ابن املاجشون : الرأي األول

لب لتشنيع أمره ويبقى معىن االزدجار به ، وذلك :  قول اإلمام،وجه)٢( الكالبأنه إمنا ص
  )٣( .ينايف إنزاله

                                                
 .٣٤١/ ٩خليل  وما بعدها، ومنح اجلليل شرح خمتصر ٢٣٣/ ٣، واملقدمات املمهدات ٤١٧/ ١٦راجع البيان والتحصيل )  1(

وهذا القول قد يكنون شاذ إذ  مل يقل به أحد من العلماء  إال قول اإلمام هذا ، والشريعة الغراء أمرت باإلحسان يف القتل ويف كل               )(2
ـ سلم و عليه اهللا صلى  ـ  النيب أن: شيء ،كما جاء يف حديث الشريف  قتلـتم  فـإذا  شيء كل على اإلحسان كتب اهللا إن :( قال  

 . ٤/٢٣) ١٤٠٩(، أخرجه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، النهي عن املثلة ..القتلة افأحسنو
  ،                  ٣٤١/ ٩ وما بعدها، ومنح اجلليل شرح خمتـصر خليـل           ٢٣٣/ ٣، واملقدمات املمهدات    ١٦/٤١٧البيان والتحصيل   : راجع  ) (3

 .١٧٣/ ٧للباجي : املنتقى شرح املوطأ 



 ١٠٢

فقال أصبغ ال بأس أن خيلَّى ملن أراد من أهله أو غريهم إنزالَه فيصلى :   الرأي الثاين  

  . عليه ويدفن، وهو قول اإلمام سحنون
يف عقوبة فثبت له حكم الصالة عليه     ووجه هذا القول أنه ميت على اإلسالم قُتل 

١. (والدفن كسائر من قُتل يف حد(  
الرأي الثاين ملا ذكروا من هذا الوجه، ومبا أنه كان لإلنسان حرمة :     والذي أميل إليه

بصفٍة عامة ،وعلى وجه اخلصوص اإلنسان املسلم ال ينبغي أن يهان جسده كما قال 
  .اإلمام

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

                                                
 .اجع السابق املر: راجع ) (1



 ١٠٣

  :مساملبحث  اخلا
  السرقة 

  تعريف السرقة  :املطلب األول
  :التعريف بالسرقة لغة واصطالحاً

السرقة لغة  السني والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء خفاء وستر، واسترق السمع 
  )١(.أخذ الشيء من الغري على وجه اخلفية: إذا تسمع خمتفياً ،وقال آخر هي 

  :ا فقد عرفوا السرقة بأ:   ـ واصطالحا٢ً

ما قيمته نصاب ، ملكا للغري، ال شبهة له فيه ،على وجه خذ العاقل البالغ نصابا حمرزا،أو أ
  )٢ (اخلفية ، وزاد املالكية أخذ ملك طفال حراً ال يعقل لصغره

  املطلب الثاين                                    
  : حكم السرقة                                    

؛ألا أكل ألموال الناس بالباطل، واعتداء على أمواهلم بغري )٣(رمة،وهي من كبائر الذنوب السرقة حم
  .                    حق، وقد دلَّ على حترميها الكتاب ، والسنة، واإلمجاع 

  :أما الكتاب
 أَمواِل ِمن فَِريقًا ِلتأْكُلُوا الْحكَّاِم ِإلَى هاِب وتدلُوا ِبالْباِطِل بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ولَا{ :فقال اهللا تعاىل

  ).٤( تعلَمونَ وأَنتم ِبالِْإثِْم الناِس

                                                
 .١٥٦/ ١باب السني : ،والتعريفات للجرجاين ١٢٠/ ٣معجم مقاييس اللغة  (1)

، والـشرح الـصغري   ٢٢٩/ ٤، بداية اتهد كتاب السرقة ٨٢/ ٤رد احملتار على الدر املختار  ،و١٠٢/ ٤ :االختيار لتعليل املختار  ) (2
                                                                                .١٢٩/ ٦، وكشاف القناع ٤٣٩/ ٧، واية احملتاج ٤٦٥/ ٥ ، ومغين احملتاج ٤٦٩/ ٤للدردير 

: الدولية الطبعة األفكار بيت: التوجيري الناشر اهللا عبد بن إبراهيم بن حممد:   ومو سوعة الفقه اإلسالمي ،٣٣٣/ ٢ :االستذكار  )(3
  .١٥٥/ ٥ : م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ األوىل،

  .١٨٨:البقرة اآلية ) (4



 ١٠٤

 املال وأكل )ِبالْباِطِل بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ولَا:( وجه الداللة من اآلية قوله جل جالله 
 جرى وما ، والغصب والسرقة الظلم وجه على أخذه : أحدمها :وجهني ينتظم بالباطل

 حرمها اليت الوجوه وسائر ، الغناء وأجر كالقمار حمظورة جهة من أخذه :واآلخر. جمراه
  )١( .الشارع

  :وأما السنة  

 روى اإلمام البخاري بسنده عن أيب بكرة رضي اهللا عنه عن النيب ـ صلى اهللا فقد ـ١
عراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم إن دماءكم وأموالكم وأ:" عليه وسلم ـ قال 

  ) ٢". (هذا ، يف شهركم هذا هذا، يف بلدكم
 - النيب عن - عنه اهللا رضي - هريرة أيب حديث يف كما صاحبها اهللا لعن فقد ـ ٢

 احلبل ويسرق يده فتقطع البيضة يسرق السارق اهللا لعن : (قال - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى
  .)٣()يده فتقطع

  .منها والتنفري السرقة، حترمي يف األحاديث من ذلك غريو 
  )٤(:وأما اإلمجاع

 الشروط على سرقته كانت إذا تقطع السارق يد أن ضرورة األمة دين من فمعلوم
  )٥(. عليه العلماء نص إيراد عن هذا يف فيستغىن ا، إال القطع يصح ال اليت واألوصاف

   أنواع السرقة :املطلب الثالث
  :نوعان هي السرقة 

  .وهي السرقة اليت توفرت هلا شروط إقامة احلد: ـ ما يوجب احلد ١
                                                

    . ١/٩٦، ٠١/١٠/٢٠٠٢: النشر تاريخ والنشر للطباعة العصرية املكتبة: الناشر السايس علي حممد: األحكام آيات تفسري)  ١(
لم ـ  باب حجة النيب ـ صلى اهللا عليه وس : ، واللفظ له، ومسلم  ١٧٧/ ٥)  ٤٤٠٦( أخرجه البخاري  ،  باب حجة الوداع   )(2

)  :٨٨٦/ ٢)   ١٢١٨.  
  . ٣/١٣١٤ )١٦٨٧( ،ومسلم  باب حد السرقة ونصاا ١٦١ /٨ ) ٦٧٩٩(والسارق  :(  أخرجه البخاري  باب قول اهللا تعاىل (3)

  .٣/٢٠٧ ، و املقدمات املمهدات  كتاب السرقة ٥٣٥/ ٧  البن عبد الرب ، االستذكار )٤(
  . املرجع السابق املكان نفسه)٥(



 ١٠٥

  .وهي كل سرقة مل تكمل فيها شروط إقامة احلد : ـ ما يوجب التعزير٢
  :و السرقة اليت عقوبتها احلد نوعان 

وهي أخذ املال على سبيل املغالبة وتسمى اِحلرابة ، وجيب فيها قطع :سرقة كربي :األوىل 
  .د والرجل من ِخالَفالي

  ليد ،وهذه هي املقصودة يف الباب وهي السرقة اليت جيب فيها قطع ا: سرقة صغرى :الثانية 

  :ـ صفة العمل مع املتهمني يف السرقة 
  :املتهمني يف السرقة أو غريها ثالثة أصناف 

  معروف بالدين والورع ، وليس من أهل التهم، فهذا خيلَّى سبيله: األول 
  . جمهول احلال، فهذا حيبس حىت ينكشف أمره :الثاين 

  )١(.معروف بالفجور والفسق ، فهذا يمتحن بالضرب حيت يقر باجلناية: الثالث 

   :شروط إقامة حد السرقة :املطلب الرابع                            
  :جيب القطع يف حد السرقة إذا توفرت الشروط اآلتية 

  .عاقالً، مسلماً كان أو كافراًـ أن يكون السارق بالغاً، ١
  .ـ أن يكون املسروق ماالً حمترماً ، فال يقطع بسرقة آلة هلو ، أو مخر وحنومها٢
  .فصاعداً) ٢( ـ أن يبلغ املال املسروق نصاباً وهو ربع دينار من الذهب ٣
  ، ) ٣(ـ أن يأخذ املال على وجه اخلفية ، فإن مل يكن كذلك فال قطع كاالغتصاب ٤
  

                                                
لبنـان   - بـريوت  العريب، الكتاب دار:  الناشر )هـ١٤٢٠: املتوىف (سابق سيد: ، وفقه السنة  ٥٤/ ٥وعة الفقه اإلسالمي     مو س   )(1

  .٤٨٦ / ٢:م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ الثالثة،: الطبعة
لدينار ،أمـا عنـد    وهذا املقدار من هذا الشرط  مل يتفق عليه مجهور الفقهاء، وإمنا الذي اتفقوا عليه عشرة دراهم  أو واحد من ا            )(2

ال تقطـع يـد الـسارق  إال يف ربـع دينـاراً              " السادة املاالكية والشافعية واحلنابلة هو معمول عندهم  مستدلني  حبديث الشريف             
، ولكن احلنفية ال يقطع يد السارق أقل من عـشرة  ١٣١٢/ ٣يف باب حد السرقة ونصاا )  ١٦٨٤(رواه مسلم يف صحيحه    "فصاعداً
  . ٢٢٩/ ٤، وبداية اتهد كتاب السرقة ٢١٢/ ٣ع تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق كتاب السرقة راج. دراهم 

  .٦٤٨/ ١) غصب(الغصب أخذ الشيء ظلماً وغصبه على الشيء قهره لسان العرب مادة  )(3



 ١٠٦

  .وحنوها ، وإمنا فيها التعزير) ٢(، واالنتهاب ) ١(تالسواالخ
  . ـ أن يأخذ املال من حرزه كالدكان والدار وحنومها٥
  .ـ انتفاء الشبهة ، فال قطع على األب واألم ، واالبن والبنت٦
  . ـ ثبوت السرقة٧

  :وتثبت السرقة بإحدى األمور التالية 
  .رقةبأن يقر السارق على نفسه بالس: اإلقرار  ـ١

  .بأن يشهد عليه رجالن عدالن بأنه سرق: ـ الشهادة  ٢
     فإذا متت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منها سقط القطع ،ولإلمـام              

  )٣.(التعزير مبا يراه مناسباً

  :املطلب اخلامس                              
  بعض املسائل اليت اختارها اإلمام يف هذا الباب   

  :سألة األوىل امل   
على من ارتكب ذنباً من أحد يش أن يقيم احلدود يف أرض العدو مسألة هل ألمري اجل

  جنده كأن يسرق مثال أم ال؟
مسعت : اختلفت كلمة الفقهاء يف هذه املسألة  حلديث بشر بن أرطأة بن أيب أرطأة قال 

 وهذا احلديث )٤("ال تقطع األيدي يف الغزو: " النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول 
ينص على عدم جواز إقامة احلد على من سرق يف حال كونه يف أرض العدو، وقال 

                                                
 : اهلرب يف السرعة على معتمدا ةجهر املال يأخذ الذي هو: واملختلس وخماتلة زة يف استلبه: أي اختلسه، أو الشيء خلس يقال)  (1

  .١٧/ ١٦،وتاج العروس ٦٥/ ٦) خلس(لسان العرب مادة 
  . ٧٧٣/ ١) ب(أن يأخذه من شاَء لسان العرب مادة :   االنتهاب  (2)

 .١٥٥/ ٥موسوعة الفقه  اإلسالمي  ،٦٥/ ٧فصل يف ركن السرقة : راجع بدائع الصنائع) (3
باب :  ، و أبو داود      غريب حديث هذا عيسى أبو قال ،   ٥٣/  ٤) ١٤٥٠( أن ال تقطع  األيدي       يف باب ما جاء   : رواه الترمذي   ) (4

  .٩١/ ٨)  ٤٩٧٩(، ،و النسائي ١٤٢/ ٤، )٤٤١٠(يف الرجل يسرق يف الغزو  



 ١٠٧

طعن حيىي بن معني فيه، وغمزه : تكلم الناس فيه ، وقيل : القاضي أبو بكر بن العريب 
  :الدار قطين، واختلف الفقهاء يف قبول هذا  احلديث على قولني 

  .موم القطع على كل سارق، وحيث كان من البالد رده لضعفه، واحلكم بع: أحدمها
  : قبوله ، واختلف يف تعليله على وجهني :      والثاين 

إن كان يف الذي سرق من الغنيمة ما كان يزيد على ربع : اإلمام ابن املاجشون : األول 

أنّ مذهب اإلمام ابن املاجشون على من :دينار على نصيبه قُطع ،وجدير بالذكر هنا
كب جرمية احلد يف أرض العدو فال يقام عليه احلد حىت يرجع إىل دار اإلسالم ، إال يف ارت

  حالة واحدة إذا كان اخلليفة مع املسلمني يف دار احلرب فيقيم احلدود على مرتكبيها، 
 وهذا هو قول فقهاء احلنفية ما عدا أبا ) ١(وال يؤخرها حىت الرجوع إىل دار اإلسالم

    ) ٢(.يوسف
إنه ال يقطع ، لئال يفر إىل العدو، ويكون ذلك على معىن تأخري احلد، خوف :لثاين     ا

وتعقَّبه ابن العريب وهذا ما ال أعلم .وقوع ما هو أعظم منه ،قاله اإلمام األوزاعي رمحه اهللا 
:  له أصال يف الشريعة، واحلدود تقام على أهلها، كان فيها ما كان، لكن قلت هذا الرأي

أن من أتى حداً من الغزاة، أو ما يوجب قصاصاً يف : اإلمام أمحد ،ويف املغين هو رأي 
   )٣(أرض احلرب مل يقم عليه حىت يقفُل

                                                
  .٢/٤٧٠أنظر أحكام القرآن البن العريب  )(1
 املـصري  جنـيم  بابن املعروف حممد، بن إبراهيم بن الدين زين: الدقائق كرت شرح ، والبحر الرائق ٤٥ ـ  ٣٤/ ٧ بديع الصنائع  ) (2
:  وباحلاشية )هـ ١١٣٨ بعد ت (القادري احلنفي الطوري علي بن حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره  يف )هـ٩٧٠: املتوىف(

 بكر أبو ، واجلوهرة النرية  ٥٥/ ٥سرقة  كتاب ال : تاريخ بدون - الثانية: اإلسالمي الطبعة  الكتاب دار: عابدين الناشر  البن اخلالق منحة
ـ ١٣٢٢ األوىل،: اخلريية الطبعـة   املطبعة: الناشر )هـ٨٠٠: املتوىف (احلنفي اليمين الزِبيِدي العبادي احلدادي حممد بن علي بن ): هـ

  الناشـر  )هـ٦٨١ وفاةال سنة / الوالدة السيواسي سنة  الواحد عبد بن حممد الدين  كمال :، شرح فتح القدير     ١٤٨/ ٢كتاب احلدود   
 . ٢٦٧/ ٥ :بريوت النشر الفكر مكان دار
  .يرجع : يقفل  )(3



 ١٠٨

   ).١( فيقام عليه حده      
  . أعلمواهللا  ، رأي اإلمام األوزاعيهو: والذي أميل إليه يف هذه املسألة: الراجح    

  : املسألة الثانية                                     

  مسألة هل يقطع سارق احلُر الصغري أم ال ؟ 
  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني    

به قال  و،يقطع سارق احلر الصغري عندهوال : رأي اإلمام ابن املاجشون:  القول األول

  . تعاىل وأمحد رمحهم اهللاوالشافعي،أبو حنيفة: أئمة الثالثة

ال قطع على سارق احلر الصغري، وإن سرق مملوكاً قُطع : " بسوط ما نصه جاء يف املـ 
  )٢(".وبه نأخذ واحلر ليس مبال خبالف اململوك 

 ليس ألنه طفال كان وإن بسرقته قطع فال باليد يضمن ال احلر" : ( ما نصه ويف اإلقناعـ 
  )٣ (")األصح على أيضاً قطع فال نصاباً تبلغ قالدة عنقه يف أو مال الصيب مع كان فلو مبال

 مبال ليس ألنه ) صغريا ( احلر  كان وإن ،حر بسرقة يقطع وال :(وجاء يف كشاف القناع
  )٤( .،..الكبري أشبه

  )٥.(أن سارقه يقطع :   ومجهور أصحابهمالكإلمام ا: القول الثاين

                                                
 احلدود من اهللا شرع ما على زيادة واإلجرام اجلنايات ذوي إغرام إباحة رد يف والعوام اخلواص ومنجاة األنام ونصائح التمام مطالع )(1

،واملغـين  ١٩٢٠/ ١ :أمحدون اخلالق عبد الدكتور: وحتقيق دراسة  )هـ٨٣٣ ت (اهلنتايت الشماع أمحد العباس أيب واألحكام للقاضي 
  .٣٠٨/ ٩البن قدامة 

  . ١٤٠/ ٩للسرخسي : املبسوط )(2
  .٤٧٠/ ٣، شجاع أيب: ألفاظ حل يف اإلقناع )(3
  . ١/ ٢١باب القطع يف السرقة : كشاف القناع عن منت اإلقناع )(4
، ٢٨/ ٣كتـاب الـسرقة   : ، واملقدمات املمهدات ٢٣٤/ ٤كتاب السرقة : ة املقتصد   بداية اتهد واي   ،  ٥٣٨/ ٤أنظر املدونة   ) (5

: املتـوىف  (املـالكي  البغـدادي  الـثعليب  نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو :، والتلقني يف الفقه املالكي      ٨/٤١٣التاج واإلكليل     
كتـاب   : م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ األوىل: العلمية الطبعة  الكتب دار: التطواين الناشر  احلسين خبزة بو حممد أويس أيب:  احملقق )هـ٤٢٢

: املتوىف (العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو: اهلداية شرح البناية، و ٢٠١/ ٢القطع  
  . ٣٩٨/ ٦: م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األوىل،: الطبعة لبنان بريوت، - العلمية الكتب دار: الناشر)هـ٨٥٥



 ١٠٩

 ووافق رأيه هباملذ      إذن هنا يف هذه املسألة أن اإلمام ابن املاجشون خالف رأيه رأي 
   . من احلنفيةو الشافعية واحلنابلةهذا رأي السادة

 هو الصواب يف نظري املذكورين اإلمام ابن املاجشون والسادة  إليهإنّ ما ذ هب:  وقلت
 حسبوذا يترك أمر سارق احلر الصغري إىل احلاكم فيرتل عليه ما يستحقُّه من العقاب 

  .اجتهاده

  : املسألة الثالثة    
سألة من يأيت الشاة وهي يف حرزها فال يدخل عليها ويشري إليها بالعلف حىت خترج  م

  إليه، وهل يقطع أم ال ؟

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة أيضا على قولني 

  .عليه القطع وهو ما قاله اإلمام أشهب وابن القاسم  : اإلمام ابن املاجشون ـ رأي  ١

،واختار ال أرى عليه قطعاً: ملسألة فقال  عن هذه ا ـ رأي اإلمام مالك عند ما سئل٢َ
  .حممد بن املواز قول اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 

  : يف إجياب القطع اإلمام ابن املاجشون   وجه قول 

  ألنه يف معىن من دخل يف احلرز فأخرجها منه، إذ ال فرق بني أن يدخل السارق احلرز 
  .خارج حىت خيرجه من حرزه دون أن يد خل احلرزفيخرج منه املتاع أو حيتال له من 

بإشاراته بالعلف إليها إذ  املخرج هلا أنه مل يتحقق أنه هو:      ووجه القول اإلمام مالك 
  )١(.لعلَّه لو مل يشر إليها به خلرجت أيضا

 ومن معه من اإلمام ابن املاجشونرأي : الراجح والذي أميل إليه يف هذين الرأيني 

نظرهم ،حيث إنَّ مثل هذه احليلة إن مل تطبق عليها حدود  ما قالوه من وجهةاملذهب، ِل

                                                
   . ٢٢٨ /١٦ البيان والتحصيل  )(1



 ١١٠

اهللا فقد يكون سبباً ألكل أموال الناس بالباطل وهذا ال جيوز شرعا، إال إذا تبين بالقرائن 
  .  ما يسقط عليه احلد ، وجيتهد احلاكم بعد ذلك فيما يراه من تعزير أو حنو ذلك 

  : املسألة الرابعة                                           
  مسألة ولو قطع اجلالّد أو اإلمام اليسرى عمداً فله القصاص ،وأما إن كان هذا على 

  :وجه اخلطأ هل احلد باقٍ  أم أجزأه األول؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على رأيني 

  مشاله يف مال السلطان إن ال يجزيه وتقطع ميينه وعقْلُ: اإلمام ابن املاجشون : األول

  .ـ رضي اهللا عنه، وإليه رجع اإلمام مالك  ، ويف مال القاطع إن كان املخطئُخطئَكان املُ

 أجزأه ، وال لو أمر اإلمام بقطع يد السارقة اليمىن فقطع يساره خطأ:ابن احلاجب  :الرأي الثاين    

  .شيَء على القاطع 
اتفقوا يف السارق خيطأ به بقطع يسراه أنَّ القطع ماٍض وال  :  ونقل الشيخ اخلليل قول ابن حارٍث

  )١(.  رمحه اهللابن احلاجبتقطع ميينه، وهذا يؤيد قول 

 ملا يف ذلك من تيسري شريعة الغراء ، ولقد حققت احلاجب ابن رأي  والذي أميل إليه :   الراجح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  .املصلحة املطلوبة ويكفيه منها

  :املسألة اخلامسة                                
مسألة رجل سِرق متاعه فاتهم به رجالً من جريانه، أو رجال غريباً ال يعرف حالُه ،فهل لإلمام أن 

  حيبسه أم ال؟

  : يف هذه املسألة رأي اإلمام ابن املاجشون

 وهذا الرأي هو بشرط أن ال يطيل حبسه ،ه حىت يسألَ عنه وتبين حاله،  فلإلمام أن حيبس
  بيب واإلمام أصبغ وابن عبد احلك وابن ح)٢(رأي مطرف

                                                
  .٢٩٦/ ٩منح اجلليل   راجع  (1)

هو مطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان  ومطرف هو ابن أخت مالك بن أنس ،وكان أصم ،صحب مالكاً سـبع عـشرة                         ) (2
  .٢/٢٧١ املهذب الديباج. مات سنة عشرين ومائتني باملدينة ـ يف صفر منها ـ وسنه بضع ومثانون سنة.سنة



 ١١١

   وغريه الترمذيما رواه  : دليلهم 

  .)١" (مث خلى عنه حبس رجالً يف مة " ليه وسلم ـأ نَّ النيب ـ صلى اهللا ع"
   )٢"(اتـهمه املسروق منه بسرقٍة، وقد صِحبه يف السفر

  . خيالف املذهب يف هذه املسألة مل : إذن  اإلمام ابن املاجشون

                           
  

  

  
  

  

  
  

  

                                                
( باب ما جاء  يف احلبس يف التهمـة          : سنن الترمذي    : حسن حديث جده عن ابيه عن ز حديث عيسى بوأ قال: رواه الترمذي )(1

بـاب  (، والنسائي ويف روايته أيضا مث خلى سبيله   ١٤/ ٣)   ٣٦٣٠(باب يف احلبس يف الدين وغريه    : ، وأبو داود  ": ٤/٢٨) ١٤١٧
  .٨/٦٧) ٤٨٧٦) (بالضرب واحلبسامتحان السارق 

 األزرق ابـن  الغرنـاطي  الـدين  مشـس  اهللا، عبد أبو األندلسي، األصبحي حممد بن علي بن  حممد  :امللك طبائع يف السلك بدائع )(2
  .١٧٢/ ٢: األوىل: العراق الطبعة - اإلعالم وزارة: النشار الناشر سامي علي. د:  احملقق)هـ٨٩٦: املتوىف(
  
  
  
  
  



 ١١٢

  اخلمر: السادس املبحث                         
  تعريف اخلمر يف اللغة واالصطالح                     

   )١(ما أسكر من عصري العنب ألا خامرت العقل  :اخلَمر يف اللغة ) أ(
  :ويف االصطالح) ب(

  .اسم للنيء من ماء العنب  إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وهذا عند أ يب حنيفة:حلنفيةعند ا
مخراً قذف بالزبد أومل يقذف ماء العنب إذا غلى واشتد فقد صار: وعرفه الصاحبانـ 

  )٢.(بالزبد
هي : فقالوا مل يفرق اجلمهور بني اخلمر وغريها: عند املالكية والشافعية واحلنابلةو ـ   

وحنو  اب يسكر كثريه يسمى مخراً سواء كان من عنب أو زبيب أو حنطة أو شعريكل شر
 وهذا أرجح عندي من تعر يف األ ولني ألما غري جامع )٣.(ذلك نيئاً كان أو مطبوخاً 

  .والمانع، بيما كان اجلمهور راعوا كل املادة إن وجد العلة 

  :حكم اخلمر                                 
ملعلوم أن اخلمر قد حرمت على كل مكلف بالكتاب والسنة وإمجاع اُألمة ، فمن  من ا

  . شك يف حترميه فهو كافر مرتد 
  :    دليل حترميها من الكتاب والسنة واإلمجاع 

 الْأَزلَامو والْأَنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنوا الَِّذين أَيها يا{ أما الكتاب فقول اهللا تعايل
سِرج ِل ِمنمطَاِن عيالش وهِنبتفَاج لَّكُمونَ لَعفِْلحا }تمِإن ِريدطَانُ ييأَنْ الش وِقعي كُمنيب 
 نتمأَ فَهلْ الصلَاِة وعِن اللَِّه ِذكِْر عن ويصدكُم والْميِسِر الْخمِر ِفي والْبغضاَء الْعداوةَ

                                                
 .٤٩٥/ ١، والقاموس احمليط يف املادة ٢٥٤/ ٤)اخلاء(  العرب مادةلسان) 1(
 .١١٢/ ٥بدائع الصنائع الكاساين )  2(
،املغـين البـن   ٤/١٨٧:،مغـين احملتـاج اخلطيـب الـشربيين       ٣/١٤٧:، املنتقي للباجي    ٢/٤٣٨:راجع الشرح الصغري للدردير   )  3(

 .١٠/٣٢٦:قدامة



 ١١٣

 عمِل ِمن ِرجس قوله أحدها وجوه من حترميها ذكر اآليات هذه تضمنت  ) ١(}منتهون
 وذلك فَاجتِنبوه بقوله أكده مث حمرما حمظورا كان فيما إال إطالقه يصح ال وذلك الشيطاِن

  )٢( .نتهوافا ومعناه منتهونَ أَنتم فَهلْ تعاىل قال مث اجتنابه لزوم يقتضي أمر
 : أما السنة فوردت أحاديث كثرية صحيحة منها   

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم :ـ روى اإلمام مسلم بسنده عن ابن عمر،قال 1

ا كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام، ومن شرب اخلمر يف الدنيا فمات وهو يدمنه"(ـ
  .) ٣( ")مل يتب، مل يشرا يف اآلخرة 

أن رسول اهللا : بخاري بسنده عن عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنهماـ روى اإلمام ال٢
من شرب اخلمر يف الدنيا، مث مل يتب منها،حرمها يف "(:ـ صلى اهللا عليه سلم ـ قال

  .)٤ ()"اآلخرة 
 صلى  ـأن رسول اهللا: عنهـ وروى البخاري ومسلم بسندمها عن أيب هريرة رضي اهللا٣

يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ، وال يسرق السارق حني ال : (" قال  ـاهللا عليه وسلم
دا وهو مؤمن والتوبة  معروضة بع٥(" ) يسرق وهو مؤمن ، وال يشرب اخلمر حني يشر(   

  )٦(.وأما اإلمجاع فقد انعقد على حترمي كل مسكر ومل خيالف يف ذلك أحد من أهل العلم

  

                                                
 . ٩١ـ ٩٠:  املئدة  اآليتان) 1(
 قمحاوى الصادق حممد : حتقيق هـ ١٤٠٥ : الطبع سنة بريوت ـ العرىب التراث احياء دار : الناشر للجصاص القرآن كامأح  )2(
٢/٢.  
 .١٥٨٧/ ٣) ٧٣(باب بيان أن كل مسكر مخر : صحيح مسلم ) 3(
 .   ٧/١٠٤) ٥٥٧٥(صحيح البخاري )  4(
 .  ١/٧٦،  )١٠٠( أن الدين النصيحةن ومسلم باب البيا،١٥٧ / ٨)   ٦٧٧٢(باب ال يشرب اخلمر  : صحيح البخاري ) 5(

/ ٥،و املوسوعة الفقهيـة الكويتيـة       ١/٣٧٢فقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة        ، و    ٢١/ ٨  الرب عبد ابن - االستذكار : راجع  ) (6
١٥. 



 ١١٤

  

  املسائل املتعلقة ذا الباب
  خبمر والشفيع مسلم )١(حكم بيع النصراين شقصا:   املسألة األوىل

على إذا باع نصراين من نصراين شقصا خبمر أو خرتير والشفيع مسلم  : واختلف أهل العلم  
   :ثالثة أقوال

يستهلك اخلمر للنصراين إنه ال قيمة      : يف املسلم   اإلمام ابن املاجشون    قال  : األول  القول  

  .كون هلا قيمةعليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن ت

إنه يأخذ الشفعة بقيمة الِشقص وهو قول أشهب فكأنه مل ير للخمـر              : الثاينالقول    

 . قيمةً 

هو أشـبه  يأخذ قيمة اخلمر واخلرتير وهو قول ابن عبد احلكم و         : وقيل   :  الثالث القول  

، "لنصراين فأشبه شراء الـِشقص بعـرض  ن ذلك مما يضمن لعلى مذهب أيب القاسم ، أل     
   )٢(هى انت

( ومما سبق يف هذه املسألة اختار اإلمام ابن املاجشون عدم دفع قيمة اخلمر يف اسـتهالكه          
للنصراين فإذا دفعها بطوعه فأحرى أن تكون هلا قيمة ووافق رأيه هـذا رأي              ) أي مسلم 

  . اإلمام أشهب 
 لقاسم ر وهو أشبه على مذهب ابن ا           بينما ذهب ابن عبد احلكم جبواز أخذ قيمة اخلم        

  وهل يطاف بشارب  اخلمر أم ال ؟ حكم الطواف بشارب اخلمر  : املسألة الثانية

  : يف هذه املسألة على رأيني اختلف الفقهاء

                                                
 .٣٥٤/ ١الشقص بالكسر القظعة من األرض والطائفة من الشيء ،خمتار الصحاح باب الشني  )(1
  .١٨/ ١٢ ، البيان والتحصيل ٣١٦ / ٥مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) 2(



 ١١٥

من أقيم عليه حد اخلمر أو غريه من احلدود ما  : اإلمام ابن املاجشون  وقال   : الرأي األول 

 نجسوال ي لَ سبيلُهخكان فلْي.  

ال يطاف به وال يسجن إال املدمن املعتاد املشهور بالفسق          :  قال ابن حبيب     : الرأي الثاين 

فال بأس أن يطاف به ويفضح ومثل ذلك روى أشهب عن مالك يف العتبية ووجه ذك أنه                 
إذا بلغ هذا احلد من الفسوق والفجور فواجب أن يفضح ألن يف ذلك ردعا له  وإذالالً لَه         

حباله فال يغتر به أحد من أهل الفضل والتصاوِن يف نكاح وال            فيما هو فيه وإعالما للناس      
غريه وأما السجن فقد قال ابن حبيب استحب مالك ملدمن اخلمر املشهور بالفسق أن يلزم             

  . السجن 
     وجه قول مالك أن يف إلزامه السجن منعاً له مما مل ينته عنه باحلد وكفّـا ألذاه عـن                   

اصي أذى للناس وأهل الدين والفضل ووجه قول ابن املاجـشون  الناس ألن يف إعالنه باملع    
أن احلد يف مجيع ما جيب عليه بشرب اخلمر أو الزنا فأما السجن فال جيب ذلك عليه بفعله            

  )١(" وإمنا جيب عليه بإدماٍن أو غريه من اإلعالن بالفسق واهللا أعلم 

  :  بني هذه اآلراء اختيار اإلمام ابن املاجشون    

  أو غريه من احلدود  اإلمام ابن املاجشون عدم سجن من أقيم عليه حد اخلمريرى  -
بينما ذهب اإلمام مالك يف رواية اإلمام أشهب عن مالك للمدمن املعتـاد املـشهور                -

 . بالفسق فال بأس أن يطاف به ويفْضح وهو رأي ابن حبيب 

 اخلمـر املـشهور   وزاد اإلمام مالك كما يف قول ابن حبيب استحباب مالك ملـدمن   -
 نجالس لْزم٢ (.بالفسق أن ي( 

  
                                                

   .١٤٥ / ٣راجع املنتقى شرح املوطإ للباجي ) 1(
 .١٨/ ١٢: ، البيا ن والتحصيل٥/٣١٦باب يف الشفعة : أنظر مواهب اجلليل)  2(



 ١١٦

آراء اإلمام ابـن    اجلناية على النفس وعقوبتها واملقانة      :الفصل الثاين    
  املاجشون

  :ثالثة مباحثوفيه 

  اجلناية على النفس وعقوبتها: املبحث األول 

  : مطلبانوفيه
  مفهوم اجلناية يف اللغة واصطالح: املطلب األول 

  عقوبة اجلناية على النفس: ين املطلب الثا

  اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف اجلناية على النفس:  املبحث الثاين 
  : وفيه أربعة مطالب 

  آراء اإلمام يف اجلناية على النفس عمداً: املطلب األول 

  آراء اإلمام يف اجلناية على النفس خطأ: املطلب الثاين 
  النفسموجب اجلناية على : املطلب الثالث 

  القصاص ـ تعريفه ـ دليله ـ  شروطه :  املطلب الرابع

  حكم العفو عن القصاص: املبحث الثالث 
  : وفيه مطلبان
  العفو عن القصاص: املطلب األول

  بعض املسائل املتعلقة مبا سبق: املطلب الثاين
  



 ١١٧

  :املبحث األول                             
   النفس وعقوبتهااجلناية على                     

  صطالحالمفهوم اجلناية يف اللغة وا: املطلب األول 

الذنب واجلُرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص يف الدنيا             : اجلناية لغة 
     ) ٢(كل فعل حمظور يتضمن ضرراً على النفس أو غريها:هو  أو)١(واآلخرة 

  :واصطالحا
  ) ٣(اية ـ اسم لفعل حمرٍم حلَّ مبال أو نفس عرفه احلنفية أا ـ أي اجلن

اجلناية هو ما حيدثه الرجل على نفسه أو غريه، مما يـضر  : أما ابن خطاب املالكي فإنه قال     
  ).٤(حاال أو مآال 

  .)٥(تعزير أو حبد عنها تعاىل اهللا زجر شرعية حمظورات: اجلرائم: بقوله املاوردي وعرفها

   )٦.(بأا التعدي على البدن مبا يوجب قصاصاً أو ماالً:  اجلنايةوالبهويت من احلنابلة عرف   

 مبـا  خمصوصة العرف يف األتعريف املالكية   الوبالنظر على هذه التعريفات أرى رجحان       
   .األبدان على التعدي فيه حيصل

  

  
                                                

  .١٤/١٥٣جىن ) مادة(لسان العرب )  1(
 .١/١٠٧)باب اجليم : ( رجاين دار الكتاب العريب ـ بريوت الطبعة األوىلعلى بن حممد بن علي اجل:التعريفات)  2(
دار الفكرــ   ) هـ١٢٥٢:املتوىف: (ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي            : رد احملتار على الدر املختار    )  3(

  ٦/٥٢٧:  هـ ١٣٨٦بريوت سنة النشر 
 .٦/٢٧٧راجع مواهب اجلليل )  4(
 .صبيح ط ٢١١ ص: السلطانية ألحكاما)  5(
 .٥٠٣/ ٥:كشاف القناع : أنظر )  6(



 ١١٨

   :املطلب الثاين  
  عقوبة اجلناية على النفس

اِقب عقاباً ومعاقبةً،  أن تجِزي الرجلَ مبا فعل اسم ِمن عاقَب يع: تعريف العقوبة يف اللغة
     .)١(إذا أخذه به: سوءاً، وعاقبه بذنبه

جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو :     ويف االصطالح فقد عرفها ابن عابدين بأا
ا تتلو الذنب، ومن تعقَّبها أل يالقتل، ومس : ٢(إذا تبعه(.   

ألن كل قصاص عقوبة  من وجهوبة والقصاص عموم وخصوص     والعالقة بني العق
  .وليس كل عقوبة قصاصاً

 بالكالم على هذا املوضوع يبدو يل أن أسرد كالم الفقهاء يف تقسيمام  وقبل أن أبدء    
  .لقتل النفس 

  :  وقد قسم الفقهاء القتل إىل تقسيمات خمتلفة

 وما جرى جمرى وخطأ،عمد، وشبه عمد،: القتل مخسة أنواع: عند احلنفية -١

  .اخلطأ، والقتل بالتسبب
  .ما تعمد فيه القاتل ضرب غريه بسالح كالسيف والسكني: فالعمد

  .أن يتعمد الضرب مبا ليس بسالح، كالعصا واحلجر:    وشبه العمد
  .هو الذي ال يقصد به القتل:والقتل اخلطأ

ب نائم على آخر هو املشتمل على عذر شرعي مقبول، كانقال : وما جرى جمرى اخلطأ   
  .فيقتله
      

                                                
  .٦١٩/ ١) عقب(مادة : لسان العرب )  1(
  . ٣/ ٤رد احملتار ابن عابدين )  2(



 ١١٩

  
  هو احلدث بواسطة غري مباشرة، كمن حفر حفرة : والقتل بالتسبب

  .)1 (يف غري ملكه، فوقع فيها إنسان ومات     
  .عمد وخطأ: املشهور أن القتل نوعان:  عند املالكية-٢

تغريق أو بإحراق أو    ) 3(أو مثقل  )٢(هو أن يقصد القاتل إىل القتل بضرب حمدد       : فالعمد

  ).4 (أو خنق أو سم أو غري ذلك
لو سقط على غريه فقتله، أو رمى       : هو أن ال يقصد الضرب وال القتل مثل       :    واخلطأ

  ).5 (صيداً فأصاب إنساناً
  .عمد، وشبه عمد، وخطأ: القتل ثالثة أنواع:  عند الشافعية واحلنابلة-٣

  .هو قصد الفعل العدوان مبا يقتل غالباً:     فالعمد
  .هو قصد الفعل العدوان مبا ال يقتل غالباً: ه العمدوشب

  )6(. هو القتل احلادث بغري قصد االعتداء :    واخلطأ
) طأاخل(و) العمد(لكنين يف حبثي هذا سأقتصر على نوعني فقط من هذه األنواع ومها               

   .كما سبق ذكرمها عند املالكية

  
                                                

 رابـح . وما بعدها،  أحكام االدعاء اجلنائي د       ٥٣٠/ ٦رد احملتار علي الدر املختار    "،  ٢٣٣/ ٧: ، الكاساين "بدائع الصنائع : "راجع )1(
  .٢٥٣ ـ٢٥٢زروايت 

 .٢٥٣املصدر السابق ص .هو كل آلة جارية أو طاعنة تفرق أجزاء اجلسد مثل األسلحة : احملدد  )(2
  .املرجع نفسه، املكان نفسه. هو ما ليس له حد، كالعصا واحلجر: املثقل )3(
  .٢٧٠ص: ابن جزي: القوانني الفقهية )4(
بداية اتهـد البـن   "، ٢/١٦٢حاشية الصاوي على الشرح الصغري١/٢٢٦ول يف القتل باب األ : القوانني الفقهية، ابن جزي    راجع)5(

  .٤/١٨٠رشد
،منصور " وما بعدها، شرح منتهى اإلرادات     ٨/٢٦١: ومابعدها، املغين ابن قدامة   ٥/٢١١: مغين احملتاج ، اخلطيب الشربيين    : راجع )6(

ـ ١٤١٤ األوىل،: الكتب الطبعـة   عامل:  الناشر )هـ١٠٥١: املتوىف (احلنبلى بن يونس بن صالح الدين البهويت      / ٣  :م١٩٩٣ - هـ
  ٠٢٥٣،٢٥٤،٢٥٥ وما بعدها، أحكام االدعاء اجلنائي ص٢٥٦



 ١٢٠

  

  ):القتل(عقوبة اجلناية على النفس 
عن (أصلية، وبدلية   : للقتل العمد ثالثة أنواع من العقوبات     : القتل العمد  عقوبة   :أوالً

  .، وتبعية)األصل

جمازاة اجلاين مبثل فعله، وهو     : وهي القصاص، أي  : العقوبة األصلية : النوع األول     

   )1( .القتل
ـ  الَِّذين أَيها يا{:    وهذه العقوبة متفق عليها بني الفقهاء، لقوله تعاىل        نواآم  كُِتـب 

كُملَيع اصلَى ِفي الِْقصالْقَت رالْح رِبالْح دبالْعِد وبثَى ِبالْعالْأُنثَى وِبالْأُن نفَم ِفيع لَه ِمن 
 فَمِن ورحمةٌ ربكُم ِمن تخِفيف ذَِلك ِبِإحساٍن ِإلَيِه وأَداٌء ِبالْمعروِف فَاتباع شيٌء أَِخيِه

 لَعلَّكُـم  الْأَلْباِب أُوِلي يا حياةٌ الِْقصاِص ِفي ولَكُم} أَِليم عذَاب فَلَه ذَِلك بعد اعتدى
 ، وبقـاء  حيـاة  القصاص من لكم شرعت فيما العقول أويل يا ولكم أي )٢(} تتقُونَ

  )٣( .القتل عن فتنتهوا ، القصاص تتقون لعلكم
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين            (: ى اهللا عليه وسلم       ولقوله صل 

، والتارك لدينه املفـارق     الثيب الزاين، والنفس بالنفس   : رسول اهللا إال بإحدى ثالث    
  )4.()للجماعة

الديـة  : إذا سقط القصاص حل حمله عقوبتان مهـا       : العقوبة البدلية :     النوع الثاين 

  .والتعزير
                                                

 ومـا   ٥/٢١٠":مغين احملتـاج  "،  ٤/٢٣٧: للدردير:الشرح الكبري " وما بعدها،    ٦/٥٢٧: ، ابن عابدين  "حاشية ابن عابدين  : "راجع)1(
  .وما بعدها  ٥٠٤/ ٥: اهلبويت: كشاف القناع"بعدها 

  .١٧٩ ـ ١٧٨:  البقرة اآليتان  )(2
  .٥٩/ ١ السايس علي حممد : األحكام آيات تفسري )(3
) ١٦٧٦(باب مـا يبـاح بـه دم املـسلم           :، ومسلم   ٩/٥)  ٦٨٧٨(أن النفس بالنفس    {بلب قول اهللا تعاىل   : أخرجه البخاري    )4(
٣/١٣٠٢.  



 ١٢١

 خطَـأً  مؤِمنا قَتلَ ومن خطَأً ِإلَّا مؤِمنا يقْتلَ أَنْ ِلمؤِمٍن كَانَ وما{: ه تعاىل لقول: الدية -١
ِريرحٍة فَتقَبٍة رِمنؤةٌ مِديةٌ ولَّمسِلِه ِإلَى مقُوا أَنْ ِإلَّا أَهدصكَانَ فَِإنْ ي ٍم ِمنقَو ودع لَكُم 

وهو ِمنؤم حفَتٍة ِريرقَبٍة رِمنؤِإنْ مكَانَ و ٍم ِمنقَو كُمنيب مهنيبو ةٌ ِميثَاقةٌ فَِديلَّمسِإلَى م 
 اللَّه وكَانَ اللَِّه ِمن توبةً متتاِبعيِن شهريِن فَِصيام يِجد لَم فَمن مؤِمنٍة رقَبٍة وتحِرير أَهِلِه

وهذه اآلية وإن كانت يف القتل اخلطأ إال أن العلماء أمجعوا علـى             ) ١( }حِكيما عِليما

  .وجوب الدية يف القتل العمد يف حاالت سقوط القصاص
 :التعزير -٢

  )٢(جيب تعزير القاتل العمد إذا مل يقتص منه:   عند املالكية
  )3(.ال جيب التعزير، وإمنا يفوض األمر للحاكم:   عند اجلمهور

وتتمثل يف احلرمان من املرياث والوصية، وقد أمجـع         : العقوبة التبعية : لنوع الثالث      ا

الفقهاء أن القتل العمد مينع من املرياث، فإذا قتل الوارث مورثه حرم من املرياث وهو مانع                
  )4(.من الوصية عند اجلمهور خبالف الشافعية 

  .بعيةله عقوبتان أصلية وت: عقوبة القتل اخلطأ:     ثانيا 

  .وتتمثل يف الدية والكفارة: العقوبة األصلية: النوع األول

 مؤِمنا قَتلَ ومن خطَأً ِإلَّا مؤِمنا يقْتلَ أَنْ ِلمؤِمٍن كَانَ وما{:      أما دية اخلطأ فلقوله تعاىل    

  )٥(}يصدقُوا أَنْ ِإلَّا أَهِلِه ِإلَى مسلَّمةٌ وِديةٌ مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِرير خطَأً

                                                
  .٩٢: النساء اآلية  )(1
  .٢٢٧/ ١:  جري القوانني الفقهية ابن)  2(
 ٩/٤٣٦: املغين البن قدامة  "اموع شرح املهذب، النووي،     "،  ٤/٥٣: مغين احملتاج   "،  ٧/٢٥٥: الكاساين: بدائع الصنائع : "راجع)3(
  .٢٥٦ ، أحكام االدعاء اجلنائي ص ٥/٥٤٣: البهويت: كشاف القناع "، ٤٦٥ –
 – ٤/٣٧٩: الـدردير : الشرح الكـبري "، ٧/٣٣٩: الكاساين: الصنائع ، بدائع ١٠/١٦٢: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين:  راجع )4(

  .٧/١٦، ٥٤١، ٦/٥٤٠: ، املغين، ابن قدامة٤٣ – ٣/٢٥: اخلطيب الشربيين: مغين احملتاج "، ٤٣٢
  ٠٩٢: النساء اآلية ) ٥(



 ١٢٢

  )١(}مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِرير خطَأً مؤِمنا قَتلَ منو{ : وأما كفارة اخلطأ فلقوله تعاىل  

وتتمثل يف احلرمان من املرياث والوصية، فعنـد اجلمهـور          : العقوبة التبعية : النوع الثاين 

  .ال مينع منه: مانع من املرياث، وعند املالكيةالقتل اخلطأ ): احلنفية والشافعية واحلنابلة(

     وأما الوصية فيمنعها القتل اخلطأ عند احلنفية واحلنابلة، وال مينعهـا عنـد املالكيـة               
  ).2(والشافعية 

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

                                                
  ٠٩٢: النساء جزء اآلية) ١(
: ، مغين احملتـاج   ٤٦١،  ٤/٤٦٠: حممد الشيباين :  تبيني املسالك    ،٤/١٤٤، بداية اتهد    ٧/٢٥٢: بدائع الصنائع، الكاساين  : أنظر )٢(
  .٣٤٠ – ٩/٣٣٨: ، املغين، ابن قدامة٤/١٠٧، ٣/٢٥



 ١٢٣

  : املبحث الثاين 
  اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف اجلناية على النفس

  :املطلب األول
  اجشون يف اجلناية على النفس عمداًآراء اإلمام ابن امل

  :الفرع األول 
  يف مسألة املماثلة يف القتل العمد                      

  صفة القتل العمد: ـ مسألة املماثلة يف القتل العمد
  هل يقتل اإلنسان مبا قتل به أم ال؟

دال لقـول   إن من قتل بالنار أو بالسم ال يقتل به،مست        : ـ  وقال اإلمام ابن املاجشون     ١

  )١("رال يعذب بالنار إال رب النا: " ـ صلى اهللا عليه وسلم ـالنيب
  .    والسم نار باطنية

 أنه يقتل مبا قتل به واستثىن البعض يف وجهني ويف وصـفني             )٢(ـ  واملشهور يف املذهب      
 :والسم وقيل يقتل بالنار والـسم ـ قالـه    النار: املعصية كاخلمر واللواط الثاين : األول

  .بكر بن العريببوأ

  )٣( ِبِه عوِقبتم ما ِبِمثِْل فَعاِقبوا عاقَبتم وِإنْ{ : مستدلني بقول احلق تبارك وتعاىل

  .لكن هذا الرأي رأي مرجوح يف املذهب كما سبق آنفا 
  

                                                
  .٥٤/ ٣) ٢٦٧٣) (باب يف كراهية حرق العدو بالنار(رواه أبو داود وغريه من حديث محزة األسلمي    : صحيح : األلباين الشيخ قال )1(
/ ١٢للقـرايف  :  ، و الـذخرية ٨٧/ ٩،منح اجلليـل  ٨/٣٣٠ل يف حكم القصاص يف كيفية املماثلة       فص: التاج واإلكليل   :  أنظر  )٢ (

٣٤٩ .     .  
 .١٢٦:  النحل جزء  اآلية(3)



 ١٢٤

 دواْفَاعت علَيكُم اعتدى فَمِن{:وجاء يف أحكام القرآن للقرطيب عند تفسريه هلذه اآلية        ـ  ٢

  )1 (.}علَيكُم اعتدى ما ِبِمثِْل علَيِه

ال خالف بني العلماء أن هذه اآلية أصل يف املماثلة يف القصاص، فمن قتل بشيء               : "فقال
  )2 (".قتل مبثل ما قتل به

 خالف املاجشون أن اإلمام ابن     وقلت فيه تفاصيل أكثر من ذلك، وفيما سبق تبني لنا      

  .موافق للمذاهب األخرى:ب، لكن رأيه هذااملشهور من املذه
فإذا وجب على القاتل القصاص ويقتص بالـسيف        "  ويف تبني احلقائق يف هذا الصدد      –١

  )3(.وال يقتل مبا قُتل به، ألن املماثلةَ يف القصاص ليس بشرط عندنا
إذن . ً"تاوال تحرق حياً وال مي:" قول اإلمام الشافعي يف صدد كالمه على هذه املسألة         -٢

 )4(.مفهوم كالمه هنا من حرق نفسا أو قتل بالنار فال يقتل به،ودليلهم احلديث املذكور

  ، )5(النهي وعدمه، أي ال حيرق حبال: وعند احلنابلة روايتان -
  )6( " النار رب الإ بالنار يعذب ال "مستدلني حبديث 

  :يف مسألة اإلشارة بالسيف: الفرع الثاىن       
  : الفقهاء يف اإلشارة بالسيف على رأينياختلف  

 يف هذه املسألة ولو أشار بسيف فمات املشار  رأي اإلمام ابن املاجشون:الرأى األول

  أي املشري وال أعرف فيه نص خالفإليه عليه القود 

                                                
  .١٩٤: البقرة اآلية )1(
  .  وما بعدها٢/٣٥٨اإلمام القرطيب : جامع األحكام )2(
  .٦/٩٧تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق  )3(
  .٧/١٩٣ي للشافع: راجع األم )4(
  .٣/٢٧٥ابن قدامة املقدسي : الكايف فقه اإلمام أمحد،و ٤٠٥/ ٩الشرح الكبري البن قدامة : راجع ) 5(
علوي بن عبد القادر السقَّاف دار اهلجرة للنـشر         : كتاب يف ظالل القرآن     : ختريج أحاديث وآثار  : سبق خترجيه آنفا، وانظر أيضا     )6(

  .  ١/٤٦: م ١٩٩٥هـ ١٤١٦والتوزيع الطبعة الثانية 



 ١٢٥

 واملغرية وابن القاسم وأصبغ بن عيسى ابن القاسم من طلب رجالً )١(وبه قال ابن حبيب 
إن طلبه : ابن القاسم .  ابن رشد"املطلوب قبل ضربه فمات قتل به وبه قال ) ٢(َبسيف فعثر

  .به حىت سقط فعليه القود بقسامٍة أنه مات خوفاً منه

الحتمال موته من السقطة ولو أشار له فقط فمات فعليه الدية           : )٣(الباجي : الثاين   الرأي 

  .على العاقلة
 واستحسنه طائفة من القرويني الحتمال موته مـن         ال قصاص يف هذا    : )٤(وقال ابن ميسرٍ  

  )5.(اخلوف أو اجلرِي أو منهما أفاده ابن عرفة
  :خالصة ما سبق يف هذه املسألة       

 ومن معه ممن سلف ذكرهم، وجوب القصاص على من أشـار   رأي اإلمام ابن املاجشون   

  .إىل اإلنسان بالسيف فمات بذلك
  .وأيب مستر بعدم القصاص عليه فعليه الدية على العاقلةبينما ذهب اإلمام الباجي  

  والذي أميل إليه واهللا أعلم رأي اإلمام الباجي:     الراجح 

  .  بدليل كونه باملعىن كشبه العمد املختلف يف وجوب القود فيه كما هو رأي البعض
قع يف شـيء  وإن تبع إنساناً بسيف، فو    :       ويؤيد أيضاً هذا الرأي قول صاحب الكايف      

  )6(". ألنه تسبب يف إهالكههلك به ضمنه،

                                                
  .٢٣ سبق ترمجته ص ) (1
 .أطْلَعه:  وأعثَره)(2
  .٢١سبق ترمجته ص )  3(

 صـنف ،كتابه وراوي املـواز،  ابـن  صـاِحب  اِإلسكندراين، الفقيه ميسر، بِن خالد بن حممد بن أَمحد  بكر أَبو :املالكية شيخ)  (4
 .اإلسكندراين سعيد بن يزيد عن حدث إنه:  وقيل .مائة وثالث تسع سنة رمضان يف  تويف .مبصر املذهب رئاسة إليه وانتهت التصانيف،

  ١٨٠/ ١١سريأعالم النبالء 
  .٩/٢٤راجع منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل  )5(
  .٤/٥الكايف يف فقه اإلمام أمحد  )6(



 ١٢٦

  : املطلب الثاين                               

  آراء اإلمام يف اجلناية على النفس خطأ
                             :مفهوم اخلطأ عند السادة املالكية 

  .وقد سبق ذكره عند كالمنا يف تقسيمات الفقهاء للقتل
لو سقط على غريه فقتله، أو رمى : و أن ال يقصد الضرب وال القتل مثله:    واخلطأ

  )1(.صيداً فأصاب إنساناً

  :بعض املسائل يف قتل اخلطأ                      
  :يف مسألة إغراق شخص يف ر أو حبر-١

، ولو تناقلوا يف املاء يف ر أو حبر فمات أحد منهم قال ابن حبيب عن ابن املاجشون "-أ

حىت ميوت ففيه القود د الناقل قتل املنقول بأن يغطِّّسه2 .("فهو من اخلطأ إال أن يتعم(  
   إذن مفهوم هذا النص يطلب من الناقل الدية وليس القود وألن هذا نوع من اخلطأ إن 

  .مل يتعمد الناقل
ـ   )٣(تبيني احلقائق قريب من هذا املعىن وفيه لو قمط          "      ويف   اه يف البحـر     رجالً وألق

فرسب وغرق كما ألقاه جتب الدية يف قول أيب حنيفة ولو سبح ساعة مث غرق فال شـيء            
  )4(" .عليه؛ ألنه غرق بعجزه ويف األول بطرحه يف املاء

  
  
  

                                                
  .١/٦ابن جزي : القوانني الفقهية )1(
  . وما بعدها٧/١٠٠املنتقى شرح املوطأ  )2(

  .٣٨٥/ ٧) قمط(مبعىن شد كشد الصيب يف املهد لسان العرب مادة : لقمط  ا )(3
  .٦/١٠:عثمان بن علي : تبيني احلقائق شرح كرت احلقائق  )4(



 ١٢٧

  :وجاء يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي                    
 منهم يف البحر لتخف السفينة، لو كان مجاعة يف البحر، فخافوا الغرق، فدفعوا واحداً"

  )1(. ،وجب عليهم القود وإن كان ذلك الستبقاء أنفسهم..وغرق، ومات
  .ومفهوم املخالفة منه إن مل يريدوا إهالكه فهلك على ذلك فعليهم الدية     

 وافق رأيه يف هذه املسألة جانب بعض أن اإلمام بن املاجشون     ومجلة ما سبق 

  .بق يف املسألةذاهب األخرى كما سامل

  الرمي باحلجارة                                  
  :ب مسألة القتل بالرمي باحلجارة

من قتل بالرمي باحلجارة مل يقتل بذلك؛ ألنه ال يأيت علـى            : وقال اإلمام ابن املاجشون   

  .ترتيب القتل وحقيقته من التعذيب واملشهور من املذهب يقتل به
 هذا قد خالف املشهور ىف املذهب إذ عندهم من قتـل بـالرمي                  ومعىن ذلك أن رأيه   

  .)2(باحلجارة يقتص به، وأما عند اإلمام هذا نوع من اخلطأ

  الفرع الثالث
قَتلَ رجـالً رجـالن      ، ما لو قتل رجالً رجالن أحدمها خطأ واآلخر عمداً        : جـ مسألة 

  أحدمها خطأ واآلخر عمداً فما احلكم؟

  : هذه املسألة على رأيني يف اختلف قول الفقهاء

  :قول اإلمام ابن املاجشونويف املنتقى جاء : الرأي األول

                                                
 –دار املنـهج  ) هـ٥٥٨: املتويف(أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي            : البيان يف مذهب اإلمام الشافعي     )1(

  .٣٥١/ ١١:م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل – ٣٩١، ١١جدة 
  .١١٩ /٧راجع املنتقي  )2(



 ١٢٨

على العامد القتـل، وعلـى      : ولو قتل رجالً رجالن أحدمها خطأ واآلخر عمداً فقد قال         
  .املخطئ نصف الدية

ولياء  قال ابن حبيب، واضطرب فيها قول ابن القاسم فقال مرةً يجِبر األ            :الرأي الثاين     

أو صدماً، واستحسن هذا أصـبغ،      ) ١(أن يقسموا على من شاءوا منهما مات القتيل قصعاً        
مث قال مرةً يقسمون أنَّ من ضرما مات مث يكون نصف الدية من مال العامد، ونـصفها                
على عاقلة املخطئ،وإن كان مات القتيل قصعاً، وثبت يف ذلك بينـة قـال، وال يقتـل                 

  . املخطئاملتعمدة إذا شاركه
    والذي حكاه القاضي أبو حممد أنه مىت اشترك يف القتل من جيب عليه القود، ومـن ال          

قود عليه كالعامد، واملخطئ، والبالغ، والصغري، والعاقل، وانون قُتل من يلزمه القـود،             
وكان على اآلخر بقسطه من الدية فسوى بني مشاركة املخطئ، ومـشاركة الـصغري يف      

  )2(ص ممن شاركهالقصا
إذا قتل رجالن أحدمها بالعمد واآلخر باخلطأ فإنه ال قصاص يف "ويف فقه احلنفية  -١

ولكن نصف الدية على البالغ أو العاقل أو العامد .. ذلك يف قول أيب حنيفة وصاحبيه
  )3(.يف ماله ونصف الدية على عاقلة الصيب أو انون أو اخلاطئ

 جىن اثنان على رجل عمداً وآخر خطأ أو مبا يكون وإذا: "قال الشافعي رمحه اهللا -٢
حكمه حكم اخلطأ من أن يضربه بعصاً خفيفة أو حبجر خفيف فمات فال قود فيه 

                                                
  . ٢٧٤/ ٨) قصع(لسان العرب مادة : أي ضربه ببسِط كفِّه على رأسه و قصع هامته:  والقصع  )(1
  .٧/٧٢مرجع السابق  )2(
 –دار الفرقان، مؤسـسة الرسـالة       ) هـ٤٦١: املتويف(أبو احلسن علي ابن احلسني بن حممد السغدي، احلنفي          : النتف يف الفتاوي   )3(

  .٢/٦٦٤:  بريوت –عمان األردن 



 ١٢٩

لشرك اخلطأ الذي ال قود فيه وفيه الدية على صاحب اخلطأ يف مال عاقلته وعلى 
 )1(".صاحب العمد يف أمواهلما

ن شخصا أحدمها خمطئ واآلخر متعمد وإذا قتل الرجال: "ويف كتاب خمتصر اخلرقي -٣
فال قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية يف ماله وعلى عاقلة املخطئ 

 )2(".نصفها وعليه يف ماله عتق رقبة مؤمنة

 أن اإلمام ابن املاجشون خالف رأيه :يف هذه املسألة: أقول      وبعد ذكر هذه اآلراء 
  .رأي ابن القاسم يف أحد قوله

  . ، ومذاهب األخرى كما سلف يف املسألة القاضي أبو حممد من ناحية رأيافق رأيهوو

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

                                                
  . ٦/٢٤األم للشافعي  )1(
ـ ٣٣٤٠: املتـويف (أبو القاسم عمر بن احلـسني اخلرقـي   : منت اخلرقي على مذهب أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين    )2( دار ) هـ

  .١/١٢٤:الصحابة للتراث 



 ١٣٠

  :املطلب الثالث 
   موجب اجلناية على النفس

  :موجب القتل العمد
        :آراء الفقهاء حول هذه املسألة

  : كلمة الفقهاء يف موجب القتل العمد على قولنيفقد اختلفت"

ب القتل العمد القصاص عيناً، فال جتب الدية إال باالختيـار،           وهو أن موج   :القول األول 

: وهو أن خيتار ويلُّ القتيل الدية مباشرةً من غري أن يسقط القصاص مطلقاً، فله أن يقـول                
  .فوت عن الديةع: أختار الدية، أو يقول

عفوت عن القصاص مطلقاً من غري تقييد، فليس له بعد ذلـك شـيء، ال               :  أما إن قال  
وعلى هذا لـو    . وال دية؛ وألن موجب القتل العمد بالنسبة له هو القصاص فقط          قصاص  

عفا الويل عن القصاص مطلقاً سقط القصاص ومل جتب الدية؛ ألنه ال جيـب لـه غـري                  
 –القصاص وقد أسقطه بالعفو، وكذلك لو مات القاتل ال جتب الدية للويل؛ ألن املوجب               

  . قد سقط أصالً مبوت اجلاين–وهو القصاص 
؛ )1(    وهو قول اإلمام أيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية عنه والثوري واألوزاعي ومجاعة            

 وموضع االسـتدالل يف     )٢(} الْقَتلَـى  ِفي الِْقصاص علَيكُم كُِتب{ : واستدلوا لذلك بقوله تعاىل   
 يف بقيـة    هذه اآلية أنه مل يذكر الدية فعلم أا مل جتب بالقتل، بل بالعفو كما هو مـبني                

  .اآلية

                                                
ومابعـدها، والكـايف البـن قدامـة        ١٧٨/ ٤ ، وبدايـة اتهـد       ١/٩٦أحكام القرآن البن العريب     ، و ٢٤٩/ ٧بدائع الصنائع   ) 1(
أستاذ الفقه املقارن يف جامعة النجـاح  : أمري عبد العزيز/ د:، الفقه اجلنائي يف اإلسالم   ٨/٥،وحاشية اخلرشي على خمتصر خليل    ٣/٢٧٩

  .                                          دها  وما بع١١الوطنية نابلس ـ فلسطني دار السالم ص 
  .١٧٨: البقرة جزء من اآلية)  (2



 ١٣١

     واستدلوا كذلك من السنة حبديث أنس بن مالك يف قصة ِسن الربيع أن رسـول اهللا                
فعلم بدليل اخلطاب أنه لـيس لـه إال         )1("كتاب اهللا القصاص  : "صلى اهللا عليه وسلم قال    

  .القصاص

  .ريهو أن موجبه أحد األمرين من القصاص أو الدية، وذلك على التخي:    القول الثاين

فالقصاص ليس بواجب على التعيني، بل الواجب أحد شيئني غري عني؛ فإما    :    وعلى هذا 
القصاص، وإما الدية، وللويل خيار التعيني ، فهو إن شاء استوىف القصاص وإن شاء أخـذ        
الدية من غري رضا القاتل، وعلى هذا إذا مات القاتل يتعين املال واجباً، فإذا عفـا الـويل             

القود أو  : ب أصالً، وبعبارة أخرى فإن الواجب على القاتل عمداً أحد شيئني          سقط املوج 

  الدية؛ فإن استقاد الويل علمنا أن الواجب كان هو القود،
  )2.( وإن عفا عن القَود على الدية علمنا أن الواجب كان هو الدية

مث : "ه وسلم قـال   وقد استدلوا هلذا القول مبا رواه أبو شريح الكعيب أن النيب صلى اهللا علي             
 قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإين عاِقله، فمن قتل له قتيل بعـد              – معشر خزاعة    –إنكم  

  )3(".اليوم فأهله بني خريتني إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل
إما أن يعفـو وإمـا أن       : من قتل له قتيل فهو خبري النظرين      : "وكذلك حديث أيب هريرة   

  )4(".يقتل
    ـ صلى اهللا عليه وسلم ـأبو داود عن أيب شريح أن النيب   وكذلك ما أخرجه 

                                                
إثبات القصاص يف األسنان    : ، ومسلم يف صحيحه، باب    ١٨٦/ ٣) ٢٧٠٣(الصلح يف الدية      : باب: أخرجه البخاري يف صحيحه   ) 1(

  .٣/١٣٠٢): ١٦٧٥(وما يف معناها 
  .١٢الفقه اجلنائي يف اإلسالم ص  )2(
بـاب ويل العمـد يرضـى       : سـنن أيب داود   : ، وعلى حكم األلباين أيضا    ٣٥١/ ٤قاله الزيلعي يف نصب الراية      :  صحيح حديث )3(

  .١٧٢/ ٤)٤٥٠٤(بالدية
  .٤/٢١) ١٤٠٥(باب ما جاء يف حكم ويل القتيل : وقال هذا حديث حسن صحيح  :رواه الترمذي  )4(



 ١٣٢

إما أن يقتص، وإما أن يعفـو،       :  فإنه خيتار إحدى ثالث    )١(من أصيب بقتل أو خبل    : "قال
وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عـذاب    

  )3(.إحدى روايتني عنه، وكذلك أهل الظاهر وهو ما ذهب إليه الشافعي وأمحد يف )2("أليم
والذي أميل إليه أن القول الثاين هو الراجح لتتحقق من أن ويل القتيـل لـه                :     الراجح

ما كان بإطالق كمـا   : اخليار بني القتل أو العفو، ويتضمن العفو هنا أحد أمرين؛ أحدمها          

ن القصاص وحده دون الدية،     لو عفا عن القصاص والدية معاً، أو ما كان مقيداً بالعفو ع           
صـلى اهللا عليـه   ـ كان يف شرع موسى  : "يعزز ذلك ما رواه البيهقي عن جماهد وغريه

الدية فقـط،  ـ  صلى اهللا عليه وسلم   ـ حتتم القصاص جزماً، ويف شرع عيسى ـوسلم
؛ وذلك ملا يف اإللزام بأحدمها مـن        "فخفف اهللا تعاىل عن هذه األمة وخيرها بني األمرين        

  )4(.شقة واحلرج، وألن اجلاين حمكوم عليه فال يعترب رضاهامل
 فَاتبـاع  شيٌء أَِخيِه ِمن لَه عِفي فَمن{:      وروي البيهقي عن مقاتل بن حيان يف قوله تعاىل        

  من قتل نفساً بغري نفس حق أن يقاد ا : كان كتب على أهل التوراة:  قال)٥(}ِبالْمعروِف
وفرض على أهل اإلجنيل أن يعفى عنه وال يقتل، ورخص  وال يقبل منه الدية،   وال يعفى عنه  

  .)٦(ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا
  
  

                                                
  .فساد األعضاء: واخلبل معناه  )(1
بلب من : ( ،وابن ماجه ٤/١٦٩)٤٤٩٦(باب اإلمام يأمر باملعروف يف الدم  (سنن أيب داود : حكم الشيخ األلباين ضعيف على  )2(

 منظومة برنامج : الكتاب مصدر األلباين الدين ناصر حممد: داود أيب سنن وضعيف صحيح، ٨٧٦/ ٢) ٢٦٢٣) قتل له قتيل
  . ٤٩٦ / ٩،باإلسكندرية والسنة القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز إنتاج من - ااين - احلديثية التحقيقات

  .١٠/٢٤٥(، واحمللي البن حزم ٢٧٨ / ٣، والكايف يف فقه اإلمام أمحد ١٨/٤٧٥اموع  )3(
  .٤/٤٨مغين احملتاج  )4(
  . ١٧٨: البقرة جزء اآلية) ٥(

  .٩١/ ٨)   ١٦٠٣٢)  (باب اخليار يف القصاص :  الكربى للبيهقيالسنن  ومل أقف على خترجيه) (6



 ١٣٣

  .)1(} ورحمةٌ ربكُم ِمن تخِفيف  ذَِلك{: فذلك قوله    
كُِتب علَـيكُم الِقـصاص ِفـي     {:    وال يستدل على تعيني القصاص وحده بقوله تعاىل       

م نفيها مطلقاً أو سقوطها، ويـؤد         فإن عدم ذكر الدية يف هذه اآلية ال يستلز          )٢(}القَتلَى
 ِبـالْمعروفِ  فَاتبـاع  شيٌء أَِخيِه ِمن لَه عِفي فَمن{: عدم السقوط قوله تعاىل يف بقية اآلية      

  عذَاب فَلَه ذَِلك بعد اعتدى فَمِن ورحمةٌ ربكُم ِمن تخِفيف ِلكذَ ِبِإحساٍن ِإلَيِه وأَداٌء

 واملراد بالتخفيف هنا التخيري بني القصاص والدية هلذه األمـة، بعـد أن كـان               ) ٣(}أَِليم
الواجب على بين إسرائيل هو القصاص فقط ومل يكن فيهم الدية؛ومعلوم أن التخيري بـني               

ف على الناس وأوسع هلم من تعيني واحد منهما ، إىل ذلك مـا ورد يف هـذا                  أمرين أخ 
الصدد من أحاديث صحيحة حتمل على الترجيح بأن التخيري هـو املقـصود ال تعـيني                

  )٤(". القصاص فقط
  

  

  

  
  

  

  
  

                                                
  .١٧٨:البقرة جزء اآلية ) 1(

  .١٧٨: البقرة جزء اآلية ) (2
  .١٧٨: البقرة  اآلية)  (3
  .،وما بعدها ١١أمري عبد العزيز ص .  الفقه اجلنائي  يف اإلسالم د ) 4(



 ١٣٤

   :املطلب الرابع                                   

  هالقصاص ـ تعريفه ـ دليله ـ  شروط
مأخوذ من قص األثر وهو اتباعه، ومنه القاص ألنه يتبع اآلثار، فكأن القاتل            : القصاص لغة 

: سلك طريقاً من طرق القتل فقص أثره فيها، ومشى على سبيله يف ذلك، ومنه قوله تعاىل               
وهذا املعىن يالئم القصاص ألن اين عليه أو وليه يتبع اجلاين           ) ١(}قَصصا آثَاِرِهما علَى فَارتدا{

  .حىت يقتص منه
    وقيل مأخوذ من القص مبعىن القطع، يقال قص احلبل أي قطعه وقص شعره، ومنه أخذ             
القصاص ألن اين عليه أو وليه يقطع من اجلاين مثل ما قطع من اين عليه، كمـا أنـه                   
يقطع ما بينهما من خالل وشقاق مث غلب استعماله يف كل ما يفيد معىن املماثلة، كقتـل                 

  )٢(.ل، وقطع القاطع وجرح اجلارحالقات
هو أن يفعل باجلاين مبثل ما فعل باين عليه فيقتل كما قتل ويقطع كما              : والقصاص شرعاً 

  .قطع وجيرح كما جرح

أعضائهم فإذا قتل      أو هو أن يعاقب اجلاين مبثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو مـن            
  .)٣(شخص آخر استحق القصاص، هو قتله كما قتل غريه

  
  
  

                                     
                                                

 ٠٦٤: الكهف جزء اآلية )  1(
  .٥٦٠/ ١) القاف( ،وخمتار الصحاح مادة ٩٨/ ١٨) قصص( تاج العروس مادة)  2(
 ، اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه         ٥٧٧/ ٧الزحيلي وهبة. د.أ: ، الفقه اإلسالمي وأدلته   ٢١٧/ ٥الفقه على املذاهب األربعة     )  3(

  .٨٨عبد الفتاح عبد اهللا الربشومي  ص / اإلسالمي د



 ١٣٥

  :حكم القصاص                                   
ـ وسنة رسوله: القصاص مشروع ثبتت مشروعيته بكتاب اهللا تعاىل    صـلى اهللا عليـه   

  . واإلمجاع ـوسلم
  :   أما الكتاب

 ِبـالْحر  الْحر الْقَتلَى ِفي الِْقصاص لَيكُمع كُِتب آمنوا الَِّذين أَيها يا{ : فقول اهللا عز وجل   
دبالْعِد وبثَى ِبالْعالْأُنثَى وِبالْأُن نفَم ِفيع لَه ٌء أَِخيِه ِمنيش اعبوفِ  فَاترعاٌء ِبـالْمأَدـهِ  وِإلَي 

 ِفي ولَكُم  أَِليم عذَاب فَلَه ذَِلك بعد دىاعت فَمِن ورحمةٌ ربكُم ِمن تخِفيف ذَِلك ِبِإحساٍن
 فرض وأثبت، كما قال     –ومعىن كتب   ) ١( } تتقُونَ لَعلَّكُم الْأَلْباِب أُوِلي يا حياةٌ الِْقصاِص

كما بني اهللا أن فيه حياة للمخاطبني، فإن القاتل إذا علـم            } كُِتب علَيكُم الصيام  {: تعاىل
ن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته، وإذا علم أنه إذا انقلب على                أنه ل 

اين عليه اليوم فإنه منقلَب عليه غداً، وأنه سيجزي مبثل فعله ال يرتكب اجلرمية غالبـاً،                
  )٢ (.فيكون يف امتناعه حياة له وحياة للمقتول

 ِبالْأَنِف والْأَنف ِبالْعيِن والْعين ِبالنفِْس النفْس أَنَّ هاِفي علَيِهم وكَتبنا{:    ويقول جل شأنه  
  .) ٣(}  ِقصاص والْجروح ِبالسن والسن ِبالْأُذُِن والْأُذُنَ

 ومن{:     وأما تقييد القتل بالعمد حىت يكون مستوجباً للقصاص، فهو مفهوم من قوله تعاىل            
أي آتينـا    )٤(}  منصورا كَانَ ِإنه الْقَتِل ِفي يسِرف فَلَا سلْطَانا ِلوِليِه جعلْنا فَقَد مامظْلُو قُِتلَ

لوليه سلطة القتل فالقتل الذي يعطي احلق لويل الدم بالقصاص، هو القتل ظلماً وعـدواناً               
  : ىلوال يكون كذلك إال أن يكون عمداً عدواناً، كما أن ظاهر قوله تعا

                                                
 .١٧٩، ١٧٨: البقرة اآليتان)  (1
 . وما بعدها٨٨سالمي ص اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه اإل)  (2
  ٠٤٥:املائدة آية)  (3
 ٠٣٣: اإلسراء آية)  4(



 ١٣٦

يوجب القصاص أينما يوجد القتل سـواء أكـان     ) ١(}كُِتب علَيكُم الِقصاص ِفي القَتلَى    {
عمداً أم خطأ، إال أن اهللا تعاىل قد جعل عقوبة القتل اخلطأ الديـة والكفـارة، يف قولـه               

 مسلَّمةٌ وِديةٌ مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِرير خطَأً ؤِمنام قَتلَ ومن خطَأً ِإلَّا مؤِمنا يقْتلَ أَنْ ِلمؤِمٍن كَانَ وما{:تعاىل

  )2. (}يصدقُوا أَنْ ِإلَّا أَهِلِه ِإلَى

كُِتـب علَـيكُم الِقـصاص ِفـي     {:     فتعني أن يكون القصاص املذكور يف قوله تعاىل 
ا تعني بالعمد ال يعدل عنه لئال       واجباً وثابتاً فيما هو ضد اخلطأ، وهو العمد، ومل        ) ٣(}القَتلَى

  )٤(.تلزم الزيادة على النص بالرأي 
  .هذا هو الرأي بعض الفقهاء كما بينا سابقاً

  :فأحاديث كثرية نذكر منها ما يلي:     وأما السنة

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  عن أيب هريرة أن النيب  -١ من قتل له قتيل فهو خبـري  : " قال 
  ) 5(" وإما أن يقتلأما أن يفتدى،: النظرين

صـلى  ـ  وعن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا  -٢
ـ اهللا عليه وسلم  مؤمناً قتالً )٦( كتب إىل أهل اليمن كتاباً، وكان يف كتابه أن من اعتبط:  

   7)(.احلديث " عن بينة فإنه قود إال أن يرضى أولياء املقتول
 يف احلديث املشهور الذي تلقته األمة  ـصلى اهللا عليه وسلمـ   وكذلك قول النيب- ٣

  :بالقبول
                                                

  ٠١٧٨البقرة  )  1(
  .٩٢: النساء اآلية )2(
 ٠١٧٨البقرة)  3(
 .٨٩اجلناية على النفس وما دوا ص )  4( 
  .١١٩سبق خترجيه ص  )5(

ل بغري سبب موجب، وأصله من اعتبط الناقة إذا ذحبها مـن       ، وهو القت  قتله توِجب جريرة وال منه كانت ِجناية بال قَتله أَي: اعتبط) (6
  .١٢٤/ ٧، و نيل األوطار ٣٤٧/ ٧) عبط(لسان العرب مادة : غري مرض وال داء 

   .٦/٣٧٣) ٧٠٢٩(السنن الكربى للنسائي  :حديث مرسال) 7(



 ١٣٧

 أي موجب القتل العمد هو القود، أي ،)١ (»املقتول ويل يعفو أن إال،  العمد قود " 

للجنس إذ ال معهود ينصرف إليه، ففي احلديث " العمد"القصاص، فاأللف والالم يف 
  .تنصيص على أن حكم جنس العمد القود

من أصيب  :  وعن أيب شريح اخلزاعي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول             -٤
إما أن يقـتص أو يأخـذ       :  فهو باخليار بني إحدى ثالث     – اخلبل اجلراح    –بدم أو خبل    

  )٢.("العقل، أو  يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يديه
لة يف أن القـصاص مـشروع       أا واضحة الدال  :     ووجه الداللة من األحاديث املتقدمة    

بالنسبة ألمة املسلمني، وان اهللا فضلها على من سواها من األمم حيـث جعـل ألوليـاء           
املقتول حق القصاص أو العفو أو الدية وهذا التخيري مل يكن موجوداً يف األمم الـسابقة،                

، وحرم عليهم العفو وأخذ الدية، كما فـرض          فقد فرض اهللا على بين إسرائيل القصاص      
لى أهل اإلجنيل العفو، وحرم عليهم القصاص وأخذ الدية أما أمة حممد صلى اهللا عليـه                ع

  )٣(.وسلم فكان شأا يف ذلك وسطاً، فجمعت بني حق القصاص والعفو وأخذ الدية 
فقد أمجعت األمة من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من             :    وأما اإلمجاع 

تل به ما مل يكن هناك مانع ومل خيالف يف هذا أحـد فكـان           بعده على أن من قتل غريه ق      
  )٤(.ذلك إمجاعا

  
  

                                                
 البـدر و،٨٢/ ٤ ب احلدود والديات    كتا: سنن الدار قطين    :مرسال طاوس عن والصحيح  مرفوع    »علله« ِفي - الدارقطينقال  )  (1

 .٤١٠/ ٨ األحاديث ختريج يف املنري
   .١١٩سبق خترجيه ص )  (2
  .٩٠،٩١اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه اإلسالمي  ص )  3(
  .املرجع السابق)  4(



 ١٣٨

   :الفرع الثاين

  :يستحق ويل القتيل القصاص بشروط أربعة: شروط القصاص يف النفس
فال قصاص على الصغري وانون واملعتوه      . أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل       -١

عن النائم حىت يـستيقظ،     : رفع القلم عن ثالثة   : (والنائم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم     
، وأل ن هؤالء لـيس هلـم قـصد          )١()وعن الصيب حىت يبلغ، وعن انون حىت يفيق       

  .                                                                 صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم
قن الدماء، ومهدر الدم غـري      أن يكون املقتول معصوم الدم؛ ألن القصاص شرع حل         -٢

حمقون، فلو قتل مسلم كافراً حربياً، أو مرتداً قبل توبته، أو زانياً حمصناً، فال قصاص               

 .عليه، وال دية، لكنه يعزر لتعديه على احلاكم

التكافؤ بني القاتل واملقتول، فيساويه يف احلرية والدين والرق، فال يقتل مسلم بكافر،              -٣
ال يقتـل مـسلم     : (والكافر حراً؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم      ولو كان املسلم عبداً     

  ومـا    )٣(}ِبالْعبـدِ  والْعبد ِبالْحر الْحر{:  وال يقتل حر بعبد؛ لقوله تعاىل      )2. ()بكافر
سوى ذلك فال يؤثر التفاضل يف شيء منها يف القصاص، فيقتل الشريف بالوضـيع،              

 أَنَّ ِفيهـا  علَيِهم وكَتبنا{:ملعتوه؛ لعموم قوله تعاىل   والذكر باألنثى، والصحيح بانون وا    

فْسفِْس الن٤( } ِبالن.( 

                                                

 شـرط  علـى  صحيح حديث ذاه :وقال: ، واحلاكم يف املستدرك     ١٣٩/ ٤) ٤٤٠٣(باب يف انون يسرق     :  رواه أبو داود    )  1(

  .٦٧/  ٢، )٢٣٥٠(  ، كتاب البيوع خيرجاه مل و مسلم
  .١٢ / ٩) ٦٩١٥(باب ال يقتل املسلم بالكافر  : أخرجه البخاري  )2(
  .١٧٨:  البقرة جزء اآلية ) 3(
 .٤٥: املائدة جزء اآلية )  4(



 ١٣٩

        ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن من شروط القصاص يف القتل املكافأة بني             
على، القاتل والقتيل يف أو صاف اعتربوها، فال يقتل األعلى باألدىن، ولكن يقتل األدىن باأل       

  )١(وباملساوي
ال يشترط يف القصاص يف الـنفس املـساواة بـني القاتـل          :       وخالف احلنفية فقالوا  

 )٢(والقتيل

عدم الوالدة، فال يكون املقتول ولداً للقاتل وال لولده وإن سفل، فال يقتـل أحـد                 -٤
 )دهال يقتل والد بول   : (األبوين وإن عال بالولد وإن سفل، لقوله صلى اهللا عليه وسلم          

كُِتب علَيكُم الِقصاص ِفي    {: ويقتل الولد بكل من األبوين؛ لعموم قوله تعاىل       . )٤( )3(
   )٥ (}القَتلَى
  )٦(.لإلطالةهذا باختصار تركت بعض املسائل املتعلقة ذه الشروط جتنبا           

                                                
  .٧/٦٦٣ ، واملغين البن قدامة١٤/ ٤، ومغين احملتاج ٤/٢٤١ حاشية الدسوقي ) (1
 ٠٣٤٤/ ٣، ٥/٤٣،والدر املختار ٧/٢٣٦  بدائع الصنائع ) 2(
  : األرنـؤوط  شـعيب  تعليق"   لقتلتك "، وأمحد يف مسنده بلفظ ٦٧٣/ ٣)  ٢٦٦١) (باب ال يقتل والد بولده    (ابن ماجة   رواه   )3(

   .٤٩/ ١) ٣٤٦  (حسنحديث  
مداً مثل أن يضجعه أو يذحبه مما ال عذر له فيه ، وال شبهة يف ادعاء اخلطـأ،                  إىل أنه إذا قتل الرجل ابنه متع      : وذهب اإلمام مالك    )  4(

فإنه يعترب قاتالً عمداً، وجيب عليه القصاص أما إن حذفه بسكني أو حديدة غضباً منه فقتله ، مل يكن القتل عمداً ، وإمنا أوجب فيه دية                          
 ٢/٠٣٩٩ ، بداية اتهد٠٢٦٧/ ٤للشيخ الدردير : مغلظة، الشرح الكبري

  .١٧٨: البقرة )  (5
  .٣٤٥/ ١راجع  الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة جمموعة من املؤلفني ) 6( 



 ١٤٠

  :املبحث الثالث 
  صحكم العفو عن القصا                                  

مما جيدر بالذكر قبل حديثنا على حكم العفو عن القصاص ما هو توجيه الفقه اإلسالمي 
  يف العفو عن القصاص ؟ 

 يف جواز العفو عن القصاص، وأن العفو عنه أفضل من استيفائه،            )١(ال خالف بني الفقهاء     
  .واألصل يف ذلك الكتاب الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع

  :أما الكتاب
ا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الِقصاص       ي{:ا احلق يف سياق قول اهللا عز وجل       هذفقد أقر   
أَداٌء ِإلَيـِه  و ه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتبـاع ِبـالْمعروفِ  لَفَمن عِفي { :حيث قال} ِفي القَتلَى
  .)٢(}ِبِإحساٍن

:  حيث قـال تعـاىل     }ا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفْسِ     كَتبنو{:     ويف سياق قوله تعاىل   
 فالنصان يفيدان جواز العفو عن القصاص حيث جعله        )٣ (}ِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه   فَمن تصدق بِ  {

اهللا ختفيفاً ورمحة للناس فهو كفارة للجاين بعفو صاحب احلق عنه وكفارة للعايف ألنه قد                
  )٤(.تصدق به عليه

  

  

  
                                                

،التنبيـه يف  ٩/ ٦، األم ٤١٤/ ١٢للقرايف : ، ، الذخرية ١٥/٤٦٨البيان والتحصيل   ،٢٦/١٢٩باب القصاص   : املبسوط للسرخسي  )(1
/ ١) باب العفو عن القصاص   (علم الكتب   : هـ الناشر ٤٧٦: املتوىف(سف الشريازي   أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يو      :الفقه الشافعي   

 .١٧٤/ ٣٠: ، املوسوعة الفقهية الكويتية  ٥٤٢/ ٥) باب العفو عن القصاص(،  كشاف القناع ٢١٧
  . ١٧٨: البقرة اآلية  (2)
  .٤٥: املائدة اآلية  (3)
    .٩/٤١٣الشرح الكبري البن قدامة  (4)



 ١٤١

  :وأما السنة    
ما عفا : "عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :يف مسنده فقد روى اإلمام أمحد 

  )١(".رجل عن مظلمة إال زاده اهللا ا عزا 
أمر فيه القصاص إال أمـر فيـه   ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ ما رفع إىل رسول اهللا  : " وعن أنس قال

  )٢ .("بالعفو 

  :اإلمجاعوأما 
  )٣(ته فقد أمجع أهل العلم على جواز العفو عن القصاص وعلى أنه أفضل منه ومل خيتلفوا يف مشروعي

  :ركن العفو
  .وركن العفو، أن يقول العايف عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت وما جيري هذا ارى

  :شروط العفو
  :العفو عن القاتل ال يصح إال بشرطني

 العفو من صاحب احلق يف القصاص ألنه إسقاط احلق وإسقاط احلق وال حق أن يصدر: الشرط األول
  )٤(.حمال، فال يصح العفو من األجنيب لعدم احلق

أن يصدر العفو من بالغ عاقل، فال يصح العفو من الصيب وانون، وإن كان احلق ثابتاً :  الشرط الثاين
                  )٥(.لطالق والعتاق وحنو ذلك هلما ألنه من التصرفات املضرة احملضة فال ميلكانه كا

  

  

  
                                                

وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليهـا  "، والترمذي حنوه بلفظ٤٠٤/ ١٥) ٩٦٤٣(يح على شرط مسلم مسند اإلمام أمحد      إسناده صح ) (1
 .٥٦٢/ ٤) ٢٣٢٥) (باب ما جاء مثل الدنيا (صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قال" إال زاده اهللا عزا

 ال صدوق وهوالترمذي، غري السنن أصحاب له روى قدف املزين، بكر بن اهللا عبد غري الشيخني رجال ثقات رجاله قوي، إسناده  (2)
  .٤٣٧/ ٢٠)١٣٢٢٠(،مسند اإلمام أمحد به  بأس

  . ١٥٣عبد الفتاح عبد الربشومي ص .اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه اإلسالمي د) (3
  ٧/٠٢٤٦بدائع الصنائع  (4)
  .املرجع السابق املوضع نفسه (5)



 ١٤٢

  :املطلب األول

  :العفو عن القصاص                                      
  :مسائل وحتته  

العفو سبب من أسباب سقوط القصاص، وهو إما أن يكون من ويل الدم وإما أن يكـون             
  .من اين عليه

  :مسألة األوىل

  :عفو ويل الدم: أوالً
ذا وقع العفو من ويل الدم، فقد يقع منه بعد موت اين عليه وقد يقع قبل موت اـين                   إ

عليه بعد اجلرح، فإن كان بعد موت اين عليه فقد يكون ويل الدم واحداً وقـد يكـون     
  .أكثر من واحد، ولكل حكمه

ل وكان ممـن    بأن كان القاتل واملقتول واحداً فعفا عن القات       :  فإن كان ويل الدم واحداً     -أ
ميلك العفو ترتب على عفوه أثره وسقط القصاص بال خالف إذا كان العفو مطلقاً غـري                

  .مقيد
   فكذلك يسقط القصاص عند اجلمهور    فإن كان العفو بشرط الدية

  )٢(. سواء أقبل اجلاين دفع الدية أم مل يقبل )١()احلنفية والشافعية واحلنابلة(
 أي مـن  )٣(}ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً{: تعاىل    قال احلسن يف تأويل قوله      

   )٤(}ورحمةٌذَِلك تخِفيف من ربكُم {: أحياها بالعفو وقيل يف قوله عز وجل

                                                
،اموع شرح املهذب باب العفو عـن القـصاص   ٤/٥٢١باب العفو عن القصاص  :  بسوط للشيباين األصل املعروف بامل  :  راجع  )(1
 .٤٨٠/ ٩، الشرح الكبري على منت املقنع ٢٧٢/ ١٨
  .٢٣١ / ٦مواهب اجلليل : بينما يري اإلمام مالك ال يسقط حق القصاص، إال إذا قبل اجلاين دفع الدية، راجع (2)

  ٠٣٢: املائدة جزء اآلية) (3
  ٠١٧٨:البقرة جزء األية)  (4



 ١٤٣

أن ذلك العفو والصلح على ما قيل أن حكم التوراة القتل ال غري وحكم اإلجنيل العفو بغري           
خفف سبحانه وتعاىل على هذه األمة فشرع العفو بال بدل أصالً والـصلح             بدل ال غري، ف   

ببدل سواء عفا عن الكل أو عن البعض ألن القصاص ال يتجزأ وذكر الـبعض فيمـا ال                  
  .يتجزأ ذكر الكل

  . وإذا عفا ويل الدم عن اجلاين مث قتله بعد العفو، يرى بعض الفقهاء أنه ال قصاص على الويل

فاهللا جعل )١(} فَمِن اعتدى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب أَِليم  {: هللا تبارك وتعاىل      وحجتهم قول ا  
جزاء املعتدي وهو القاتل بعد العفو العذاب األليم، وهو عذاب اآلخـرة، فلـو وجـب                
القصاص يف الدنيا لصار املذكور بعض اجلزاء وألن القصاص يف الدنيا يرفـع العـذاب،               

  )٢("إن السيف حماء للخطايا:"ه ابن حبان وغريهورديف اخلرب الذي صحح
  .أن القصاص جيب على الويل، ألن اجلاين بالعفو صار معصوم الدم )٣(ويرى مجهور الفقهاء

 عمومات القصاص من غري فصل بني شخص وشخص وحـاٍل وحـاٍل إال      :   وحجتهم

أي األول، فقد قيـل يف      شخصاً أو حاالً قُيد بدليل،وأما اآلية اليت استدل ا أصحاب الر          
أن العذاب األليم ههنا هو القصاص، فإن القتل غاية العقاب الدنيوي           : بعض وجوه التأويل  

يف اإليالم، فعلى هذا التأويل كانت اآلية حجة عليهم، وحتتمل هذا وحتتمل ما قالوا ومع               
  )٤(.االحتمال يسقط االستدالل

                       

  

                                                
 ٠١٧٨:البقرة جزء األية)  1(
   .٢٩١/ ٨،والتاج واإلكليل ) ٠٦٨/ ١ راجع فتج الباري البن حجر 2)(

باب العفو عن القصاص    :  ،والكايف يف فقه اإلمام أمحد      ١٦/ ٦باب عفو اين عليه اجلناية      : ،واألم  ٢٤٦/ ٧بدائع الصنائع   : راجع (3)
٣/٢٨١.  

  .٧/٢٤٧ الصنائع  بدائع (4)



 ١٤٤

  : من واحد أكثر علىوإن كان القصاص                          
هما سقط القصاص، وإن عفا عـن أحـدمها سـقط           عنبأن قتل رجالن واحداً فإن عفا       

القصاص عنه، وله أن يقتل اآلخر، ألنه استحق على كل واحد منهما قـصاصاً كـامالً،            
  )١(. .والعفو عن أحدمها ال يوجب العفو عن اآلخر

  :     املسألة الثانية

  :ذا تعدد أولياء الدموإ) ب(
 ألنه بعفو أحدهم يسقط نـصيبه يف        )٢(فعفا أحدهم بعد املوت سقط القصاص عن القاتل       

القصاص فيسقط نصيب اآلخرين بالضرورة  ألن القصاص ال يتجزأ فال يتصور اسـتيفاء              
بعضه دون بعض، وينقلب نصيب اآلخرين ماال، فيأخذون حقهم من الدية وال يأخـذون     

ألن للعايف نصيباً فيها، فإن كان عفوه شامالً للقصاص ونصيبه من الديـة مل              الدية كاملة،   
  .يأخذ شيئاً، وإال استحق نصيبه من الدية

 فإنه روي عن عمر وعبد اهللا بـن  – رضي اهللا تعاىل عنهم  –     وذلك بإمجاع الصحابة    
اء الذين مل    أم أوجبوا يف عفو بعض األولي      – رضي اهللا تعاىل عنهم      –مسعود وابن عباس    

يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينقل أنه أنكر أحد علـيهم                
  )٣( .فيكون إمجاعاً

                                                
  .٣٢٦/ ١٦بدائع الصنائع   (1)
ومذهب اإلمام مالك أن األولياء إن كانوا رجاال يف درجة واحدة كأعمام أو أخوة مثالً فعفا أحدهم، سقط القصاص بعفوه وأوىل        (2)

و كان العايف مل يساو البـاقي  إن كان العايف أعلى درجة كعفو ابن مع أخ فإن كان أنزل درجة مل يعترب عفوه كعفو أخ مع ابن وكذا ل                
يف االستحقاق كأخوة ألم مع أخوة ألب فإن كان فيهم من هو أعلى درجة فالعفو له دون غريه، وإن كان املستحقون نساء فـالعفو                         
ألعالهن درجة كالبنت مع األخت فالعفو للبنت دون األخت ولو كان كالمها وارثة، وإن كان املستحقون نساء وكلـهن يف درجـة     

   ٤/٠٣٦٥الشرح الصغري للدردير : دة، فعفت إحداهن فال يعترب العفو إال إذا أقره احلاكم،راجعواح
  . وما بعدها٣٨٦/ ٧، والشرح الكبري على املغين ٢٤٧/ ٧بدائع الصنائع للكاساين (3)



 ١٤٥

وهذا العفو عن   ) ١(}فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيءٌ     { :  قوله تبارك وتعاىل   )يؤيد ماسبق  و (   
ن القتل عمداً إال أنه تعـذر     بعض احلق ويكون نصيب اآلخرين من الدية يف مال القاتل أل          

  )٢ (.استيفاء القصاص ملا ذكرنا، والعاقلة ال تعقل العمد

  :     املسألة الثالثة
  : وإذا عفا أحد األولياء فقتله آخر منهم

  :فقد فرق الفقهاء بني حالتني
 أن يكون ويلُّ دِم القاتل غري عامل بالعفو، أو عاملاً به ولكنـه ال يعـرف بـأن                   ":األوىل

  .اص يسقط بعفو أحد األولياءالقص
إىل سقوط القصاص عن    : فقد ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأمحد والشافعي يف أحد الرأيني         

ويل دم القاتل، وإن اعترب القتل عمداً، وذلك ألن يف عصمة اجلاين املقتول شبهة بالنـسبة                
نوع دليل وهو لويل دم القاتل ألن الويل قتله على ظن أن قتله مباح له، وهو ظن مبين على     

أن القصاص وجب حقاً للمقتول وكل واحد من األولياء بسبيل من استيفاء حق وجـب               
للمقتول، فالعفو من أحدهم ينبغي أال يؤثر يف حق اآلخرين ألن سبب والية االسـتيفاء               
وجد يف حق كل واحد من األولياء على الكمال،وإذا سقط القصاص وجبت الدية علـى             

حيط منها بقدر ما كان يستحقه من الدية على اجلاين املقتول، فـإذا         القاتل يف ماله، ولكن     
  .كان حقه ربع الدية قبل قتله اجلاين وجب عليه ثالثة أرباع الدية بعد قتله له

     وذهب زفر والشافعي يف الرأي اآلخر، إىل وجوب القصاص على ويلِّ دم القاتل، ألنه          
 معصوم الدم بالعفو، فإذا قتله أحد األوليـاء،         قتل نفساً بغري حق، ألن اجلاين األول صار       

  .فقد قتل معصوماً فعليه القصاص كما لو قتله قبل وجود القتل منه
                                                

  ٠١٧٨:البقرة جزء اآلية)  1(
  .٢٤٧/ ٧بدائع الصنائع للكاساين  :راجع (2)



 ١٤٦

  . أن يكون ويل دم القاتل عاملاً بالعفو وسقوط القصاص به:     الثانية

ففي هذه احلالة جيب عليه القصاص بال خالف بني الفقهاء حيث ال شـبهة يف عـصمة                 
ول بعد العفو عنه،هذا إذا كان القصاص الواحد مشتركاً بني األوليـاء فعفـا              اجلاين املقت 

أما إذا تعدد األولياء املستحقون للقصاص على جمين عليه واحد بـأن             أحدهم عن نصيبه،  
وجب لكل واحد منهم قصاص كامل غري مشترك قبل القاتل؛كما لو قتل واحد رجلني،              

 الويل اآلخر يف القصاص من اجلاين، ألن كل         فعفو ويل أحدمها عن القاتل، ال يسقط حق       
واحد من الوليني استحق على القاتل قصاصاً كامالً مستقالً عن القصاص الذي اسـتحقه              
الويل اآلخر، فإذا أسقط أحدمها حقه بقي حق اآلخر، خبالف القصاص الواحد املـشترك              

  )١(."زأفإن عفو أحد الشريكني يسقط حق الشريك اآلخر ألن حق القصاص ال يتج

  :     وإن كان العفو من الويل بعد اجلرح قبل املوت
  .فالقياس أن ال يصح عفوه ويف االستحسان يصح

    وجه القياس أن العفو عن القتل يستدعي وجود القتل، والفعل ال يصح قتالً إال بفوات               

ا عما  احلياة عن احملل ومل يوجد فالعفو مل يصادف حمله فلم يصح، ألن الويل يكون قد عف               
  .مل جيب له، والقصاص ال جيب إال بعد وفاة اين عليه

  : واستحسانا يصح العفو لوجهني        

 أن اجلرح مىت اتصلت به السراية تبني أنه وقع قتالً من يوم وجوده، فكان العفو                 :أحدمها

عن حق ثابت فيصح وهلذا لو كان اجلرح خطأ فكفر بعد اجلرح قبل املوت مث مات جاز                 
  .كريالتف

                                                
) باب العفو عن القصاص     (  وما بعدها ، اموع شرح املهذب        ١٥٤/ ٢٦) باب العفو عن القصاص   ( يراجع املبسوط للسرخس  )  1(

  . وما بعدها٢٨٠/ ٣ وما بعدها ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد باب العفو عن القصاص ٤٧٢/ ١٨



 ١٤٧

 أن القتل مل يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده وهو اجلرح املفـضي إىل               :     والثاين

املوت والسبب املفضي إىل الشيء يقام مقام ذلك الشيء يف أصول الشرع، كالنوم مـع               
احلدث والنكاح مع الوطء وغري ذلك، وألنه إذا وجد سبب وجود القتل كـان العفـو                

  )١(.نه جائز كالتكفري بعد اجلرح قبل املوت يف قتل اخلطأتعجيل احلكم بعد وجود سببه وا
 الرجل أيب على الرجل جىن وإذا: "ية اليصح عفوه حيث جاء يف األم مانصهعوقال الشاف  

 يكن مل معا والقود العقل يف أيب على جنايتك عن عفوت قد وارثه وهو ابنه فقال جرحا
 أن أبوه مات إذا وله أبوه ميوت أن إال ا القيام له يكون وال ألبيه اجلناية ألنَّ عفوا هذا

 له يكن مل أبيه موت بعد عفاه ولو له وجب ما بعد يعف مل ألنه القود أو العقل يأخذ
  )٢(."معا عفامها إذا قود وال عقل
  : مسألة اين عليه    

  :عفو اين عليه:  ثانياً
ن شفى من اجلراحة صح عفـوه بـال         إذا عفا اين عليه عمداً عن اجلاين بعد جرحه، فإ         

خالف بني الفقهاء أما إذا مات اين عليه فهل يصح عفوه ويسري على األوليـاء أم ال                 
  يصح عفوه ولألولياء القصاص أو العفو؟

  :للفقهاء يف هذه املسألة رأيان

  :الرأي األول
أن املقتول  ) مالك وأبو حنيفة واألوزاعي وهذا أحد قويل الشافعي        ()٣(يرى مجهور الفقهاء  

عمداً إن عفا عن اجلاين بعد اجلرح قبل املوت مث مات صح العفو، وسقط القصاص عـن                 

                                                
  .٧/٢٤٨ بدائع الصنائع  (1)
  .١٥/ ٦، ١٣٩٣ ، الثانية : بريوتالطبعة - املعرفة داراألم للشافعي باب عفو اىن عليه ، : أنظر  (2)
  .٨/٣٥٨، املغين البن قدامة ٥/٧٠،الشرح الصغري للدردير ٢/٣٦٨،بداية اتهد ٧/٢٤٩بدائع الصنائع  (3)



 ١٤٨

القاتل وال شيء لألولياء بعد ذلك، ألن احلق يف األصل إمنا هو للمجين عليه والويل يكون                
  .نائباً عنه يف املطالبة به، فكان املقتول أحق باخليار من الذي أقيم مقامه بعد موته

  :دلوا على ذلك مبا يأيتواست
 فاملراد باملتصدق هنا هو اين      )١(}فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه     {: ـ قول اهللا عز وجل    ١

  .عليه، يتصدق بدمه وذلك يف حالة إصابته قبل موته
قال رجل من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا   : ما روي عن عدي بن ثابت أنه قال   ـ  ٢

من تصدق بدم فما دونه فهو      : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       مسعت: عليه وسلم 
 فاحلديث قد دل على جواز عفو املقتول عمداً ،)٢("كفارة له من يوم ولد إىل يوم تصدق به      

 .قبل موته

 إذا عفا املقتول عمداً عن دمه بعد جرحه قبل موته فالقياس: قالوا -١

س واالستحسان على حنو ما ذكرناه يف أنه ال يصح عفوه واستحساناً يصح وجه القيا
  .عفو ويل الدم قبل موت اين عليه

ال يلـزم عفـوه     ) أبو ثور وهو قول الشافعي بالعراق     (وقال بعض الفقهاء     :الرأي الثاين 

  )٣(.ولألولياء القصاص أو العفو
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      :  ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال         :     وحجتهم

  )٤(".من قتل له قتيل فهو خبري النظرين، إما أن يقتدي وإما أن يقتل : "وسلم

                                                
  .٤٥: املائدة جزء اآلية  )(1
 .٢٨٤/  ١٢) ٦٨٦٩(إسناده ضعيف} حكم حسني سليم أسد: [ مسند أيب يعلى املوصلي )  2(

  . وما بعدها٤٨٠/ ١٨باب العفو عن القصاص :   املهذب اموع شرح )(3
 .١١٩سبق خترجيه ص )  4(



 ١٤٩

من أصيب بدم   : وعن أيب شريح اخلزاعي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول            
إما أن يقتل، أو يأخذ العقل،      :  فهو باخليار بني إحدى ثالث     – واخلبل اجلراح    –أو خبل   
  )١(.وا على يديه فإن أراد رابعة فخذ"أو يعفو 

     فالنيب صلى اهللا عليه وسلم جعل لويل الدم اخليار يف ثالث إما العفو وإما القـصاص                
  )٢ . (وإما الدية، وذلك عام يف كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل املوت أو مل يعف

      وبالنظر إىل رأي كل فريق وأدلته، نرى رجحان الرأي الثاين لتحقيقه املصلحة العامة            
حيث جعل اخليار لألولياء بني القصاص أو العفو أو أخذ الدية بعد موت اـين عليـه،                 

 يف صـدورهم بعـد   )٣(جةوذلك من شأنه أن يهدئ من ثورم ويطفئ نار العداوة املتأج          
  )٤(. موت اين عليه

  :املطلب الثاين

  :املسألة األوىل بعض املسائل املتعلقة مبا سبق

  قه كلِّه أو بعِضهتنازل  ويلّ الدم عن ح

   إذا أطلق العفو ويل الدم يف قتل العمد مث تغري رأيه فما احلكم؟:مسألة

أن الويلّ إذا أطلق العفو عن دم العمد، مث قال إمنا عفوت             ":وجاء يف املنتقى للباجي قوله    

عن الدية فقد روى مطرف عن مالك إن كان ذلك مبحضرة  ما عفا فذلك له، وإن كان                  

 املاجشون، وأصبغ، وقوله فذلك له يريد أن شرطه         اإلمام ابن  فال شيء له،     قد طال ذلك  

                                                
  .١١٩سبق خترجيه ص  (1)
  .٣٦٨ / ٢بداية اتهد ابن رشد  (2)

  .٢٠٥/ ٢) أجج( لسان العرب مادة : النار تلَهب اَألجيج)  (3
  ٠١٦١ راجع اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه اإلسالمي ص ) (4



 ١٥٠

 قولـه    ( وجه الداللة من هذا األثر     )١  . (يف ذلك ثابت، ويكون مبرتلة من شرطه يف عفوه        
     .بشرط مذكور أي أن حق الدية ثابت لهـ وذلك له 

لة خالفا يسريا وهو طول          إذن اإلمام ابن املاجشون  خالف اإلمام مالك يف هذه املسأ          
  .الزمان ويف هذه احلالة فال شيء له يف والية الدم العمد

   فهل لألم والية الدم العمد أم ال؟:املسألة الثانية

  :اختلف يف ذلك قول الفقهاء

 ليس لألم والية يف دم العمد إال أن يصري مـاالً   وابن املاجشونـ روي عن ابن حبيب   ١

  .ن والية وال من قومهفترثُ فيه؛ ألا ليست م
ـ وروى عيسى عن ابن القاسم أن هلا مدخال يف والية الدم وهو قول مالك من رواية                 ٢

  .مطرٍف وغريه

 أا ليست من العصبة فال حـق هلـا يف الواليـة            ووجه قول اإلمام ابن املاجشون    

  .كالزوجة
شقيق ا تقـدم علـى األخ   ووجه القول الثاين أا أحد األبوين كاألب؛ وألنه ملا كان لل        

  )٢(.لألب صح أنّ هلا مدخالً فيه 

  :     خالصة هذه املسألة على رأيني

  .عدم دخوهلا يف الدم العمدفهو لإلمام ابن املاجشون : أما األول

  .املسألة جازوا دخوهلا يف الدم كما سبق يفابن القاسم ومن معه أ:  الرأي الثاين

فا أحد األولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو القسامة فما احلكم             إن ع  :     املسألة الثالثة   

  :يف هذه احلالة؟ فيه ثالثة أقوال حول هذه املسألة
                                                

   .١٢٣/ ٧راجع املنتقى شرح املوطأ   (1)
  .١٢٧املصدر السابق صـ (2)



 ١٥١

 أن الدم والدية تبطالن وال يكون ملن بقي شيء من دية  قول اإلمام ابن املاجشون    :أحدها

  . وال قصاص

  . حظَّه من الديةأن ملن بقي من األولياء ومل يعف وال أكذب نفسه: وثانيها

 أنه إن عفا كان كاف ملن بقي حظوظهم، وإن أكذب نفسه مل يكن ملن بقى             :     وثالثها

  .شيء من الدية وإن كانوا قد قبضوها ردوها
  )١(. هذا مذهب ابن القاسم يف املدونة وغريها

خـوة   وإذا كان األولياء رجاالً ال نساء معهم، أو كانوا بنني وبنـات أ             : املسألة الرابعة 

  .وأخوات فال فرق بني أن يثبت الدم بيده أو بقسامة يف حكم العفو عنه
  :وأما إن كان األولياء بنات أو إخوة وأخوات أو عصبة ففي ذلك ثالثة أقوال

  :رأي اإلمام ابن املاجشون: الرأي األول 

 وإن   أنه إن ثبت الدم بالبينة فالنساء أحق بالقيام والعفو ألن أقرب درجة من الرجـال،              
  .كان ثبت الدم بقسامة فمن قام بالدم فهو أحق به وال عفو إال باجتماعهم

  .عن مالك وابن املاجشون       وهذا القول رواه مطرف

 أن هذا إمنا يكون إذا ثبت الدم ببينة، وأما إن ثبت بقسامة فال حق للنساء فيه مع                  :والثاين

 الدم بقسامتهم، وهذا مـذهب ابـن        الرجال يف عفو وال قيام، ألم هم الذين استحقوا        
  . القاسم يف رواية عيسى عنه

 أن من قام بالدم فهو أحق به وال عفو إال باجتماعهم منهم، ثبت الدم ببينة                :    والثالث

  )٢(. أو بقسامة وهو مذهب ابن القاسم أيضاً

                                                
  .٣/٣١٥املقدمات املمهدات  (1)

   .٣١٦املقدمات املمهدات صـ (2) 



 ١٥٢

 خالفا يسريا  يف املسألة األوىلأن لإلمام ابن املاجشونمما سبق يف هاتني املسألتني يظهر لنا      

  . رمحه اهللابينه وبني ابن القاسم
     ويف الثانية كذلك، حيث كل منهم قالوا إن ثبت بالبينة فالنساء أحق بالقيام والعفـو               

  .إال أن ابن القاسم مل يفرق بني ثبوته بالبينة أو القسامة وهو خالف يسري
  : اخلامسة  مسألة 

جلدفي عنه أنه يأم ال؟فهل للقاتل عمداً إذا ع نسجمائة جلدٍة وي   
   :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على رأيني

أنَّ القاتل عمداً إن عفا عنه وىل الدم يجلد مائـةً            : اإلمام ابن املاجشون   : الرأي األول 
ويسجن سنةً،وقال رِوي ذلك عن أيب بكٍر وعن علي ـ رضي اهللا عنهما ـ وهو قـول    

   يف املذهب ،شهوراإلمام مالك وهو امل
أنه ملَّا عفا عنه من له العفو وبقيـت هللا عقوبـة جعلناهـا          : جشوناإلمام ابن املا   وقال  

كعقوبة الزنا البكر جلد مائة وحبس سنة ، وقال القاضي أبو حممد وقد كان يلزمه العقل                
  )١.(لعدم اإلحصان ضِرب مائةً وحِبس سنةً

 كأيب السلف فقهاء وبعض) واحلنابلة والشافعية حلنفيةا (اجلمهور مذهب  :الرأي الثاين 
 إذا إال عنه، عفي إذا حيبس ال عمدا القاتل أن املالكية من رشد وابن وعطاء وإسحاق ثور

  .)٢( ثور أيب قول يف يرى ما قدر على اإلمام فيؤدبه بالشر عرف
 عنه، اهللا ضير عمر عن املروي وهو سنة، ويسجن مائة جيلد أنه املالكية ومذهب      

   .)٣( واألوزاعي سعد بن والليث املدينة أهل قال وبه
  .إذن يف هذه املسألة وافق اإلمام ابن املاجشون  املذهب

  
  

                                                
فـصل يف  : ، شرح ميـارة ٣٢٣/ ٤) باب العفو يف قتل العمد(وما بعدها ،شرح الرزقاين على املوطأ ١٢٤ /٧أنظر املنقى للباجي   (1)

  .٢٨١/ ٢أحكام الدماء 
 / ٢ اتهـد  وبدايـة  ،٧٤٥ / ٧ قدامـة  البن واملغين ،١٢٧ - ١٢٦ / ٤ للنووي واملنهاج ،٢٤٧ - ٢٤٦ / ٧ الصنائع بدائع  )(2

  .٣٢٣/ ٢ األقضية أصول يف احلكام تبصرة، ٤٠٤
  . املصدر السابق )(3



 ١٥٣

 اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على: الفصل الثالث 

  :       مادون النفس وفيه مبحثان 
  وعقوبتها وشروطهاوأقسامها اجلناية على مادون النفس :  املبحث األول 

  مفهوم اجلناية على مادون النفس عند الفقهاء:  أوال 

  أقسام اجلناية على مادون النفس  : ثانيا
  :عقوبة اجلناية على ما دون النفس: ثالثا

  مادون النفسرائط وجوب القصاص فيما ش :  رابعا

  :فس وفيه ستة مطالب هو اختيارات اإلمام يف اجلنايات على مادون الن:املبحث الثاين

  القصاص العيين السليمة بالضعيفة: املطلب األول 

  القصاص يف جناية اجلائفة: املطلب الثاين 

  اختالف الفقهاء يف حمل العقل: املطلب الثالث 
  اجلناية على فرج املرأة: املطلب الرابع 

  مسائل متعلقة باجلناية على مادون النفس :املطلب اخلامس 

  النفسطرق إثبات اجلناية على مادون  : املطلب السادس
  

   

  

  
  



 ١٥٤

  :ل املبحث األو
  اجلناية على مادون النفس وأقسامها وعقوبتها وشروطها        

  مفهوم اجلناية على دون النفس عند الفقهاء،:     أوال
هو اعتداء على اجلسم مبا ال يؤدي للقتل كاجلرح والضرب : اجلناية على مادون النفس

  )١.( وقطع األطراف
  )  ٢(.كل أذى يقع على جسم اإلنسان من غريه من دون أن يودي حبياته:     أوهي

  .جلناية على ما دون النفس أقسام ا:   ثانيا   
    :  وقد ذكرنا فيما سبق تقسيمات الفقهاء للقتل وهنا أيضا نقول 

سة ويقسم الفقهاء اجلناية على ما دون النفس سواء كانت اجلناية عمداً أو خطأ مخ -
أقسام، ناظرين يف هذا التقسيم إىل نتيجة فعل اجلاين؛ ألن اجلاين يف اجلناية على ما 

دون النفس يؤخذ بنتيجة فعله ولو مل يقصد هذه النتيجة بغض النظر عما إذا كانت 

 :اجلناية عمداً أو خطأ، وهذه األقسام هي

  .إبانة األطراف أو ما جيري جمرى األطراف : أوالً

  .الشجاج : ً ثالثاإذهاب معاين األطراف مع بقاء أعياا،:       ثانياً

  .ما ال يدخل حتت األقسام األربعة السابقة:  اجلراح، خامساً: رابعاً

ويقصد من إبانة األطراف قطعها : إبانة األطراف وما جيري جمراها:  القسم األول

صبع والظفر قطع اليد والرجل واإل: وقطع ما جيري جمراها، ويدخل حتت هذا القسم

واألنف والذكر واألنثيني واألذن والشفة وفقئ العني وقطع األشفار واألجفان وقلع 
 .األسنان وكسرها وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية واحلاجبني والشارب

                                                
 .١/٤٤٦ القادر عودة و التشريع اجلنائي اإلسالمي عبد ،٩/٣٧باب يف بيان أحكام الدماء : راجع منح اجلليل) (1
   .٥/٦٢حممد بن إبراهيم :  موسوعة الفقه اإلسالمي ) (2



 ١٥٥

ويقصد من ذلـك تفويـت   : إذهاب معاين األطراف مع بقاء أعياا:  القسم الثاين  –

 ذهب العضو ذاته فالفعل من القسم األول، ويـدخل          منفعة العضو مع بقائه قائماً فإذا     
 .تفويت السمع والبصر والشم: حتت هذا القسم

تغري لـون   :      والذوق والكالم واجلماع واإليالد والبطش واملشي، ويدخل حتته أيضاً        
 .السن إىل السواد واحلمرة واخلضرة وحنوها، كما يدخل إذهاب العقل وغريه

  يقصد بالشجاج جراح الرأس والوجه خاصة،: جالشجا:     القسم الثالث

أما جراج اجلسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمى جراحاً، وتسمية جـراح اجلـسم              
بالشجاج غلط؛ ألن العرب تفصل بني الشجة وبني مطلق اجلراحة، فتسمي ما كان يف      

 .الرأس والوجه شجه، وتسمى ما كان يف سائر البدن جراحة

اج ال تكون إال يف الرأس والوجه يف مواضع العظم مثـل            ويرى أبو حنيفة أن الشج     -
اجلبهة والوجنتني والصدغني والذقن دون اخلدود، وباقي األئمة يرون ما كـان يف             

 .الرأس والوجه مطلقاً شجة

 .)١(والشجاج عند أيب حنيفة إحدى عشرة شجة

  .وهي اليت خترص اجللد أي تشقه وال يظهر منها الدم: اخلارصة -١
 .ي اليت يظهر منها الدم وال يسيل كالدمع يف العنيوه: الدامعة -٢

 .وهي اليت يسيل منها الدم: الدامية -٣

 .وهي اليت تبضع اللحم أي تقطعه: الباضعة -٤

 .وهي اليت تذهب يف اللحم أكثر مما تذهب الباضعة: املتالمحة -٥

  د    ويرى حممد أن املتالمحة قبل الباضعة وعرفها بأا اليت يتالحم فيها الدم ويسو

                                                
 .٢٩٦ / ٧بدائع الصنائع  )1(



 ١٥٦

وهي اليت تقطع اللحم وتظهر اجللدة الرقيقة بني اللحم والعظم، واسم           : السمحاق -٦
  .اجللدة السمحاق فسميت ا الشجة

وهي اليت تقطع اجللدة املسماة السمحاق وتوضح العظم أي تظهره ولو           : املوضحة -٧
 .بقدر مغرز اإلبرة

 .وهي اليت شم العظم أي تكسره: اهلامشة -٨

 .قل العظم بعد كسره أي حتوله عن مكانهوهي اليت تن: املنقلة -٩

  . املخوهي اليت تصل إىل أم الدماغ،وهي جلدة حتت العظم وفوق الدماغ أي:  اآلمة-١٠
  .)١(وهي اليت خترق تلك اجللدة وتصل إىل الدماغ:  الدامغة-١١
ويسمى األول دامية، والثانية خارصة، والثالثة :  ويرى مالك أن الشجاج عشرة فقط -

، والسادسة ملطاة، وحيذف مالك الثامنة وهي اهلامشة ويرى أـا تكـون يف              مسحاقاً
  .)٢(جراح البدن ال يف الرأس والوجه، ويتفق فيما عدا ذلك مع أيب حنيفة

  ومها حيذفان الثانية :  ويرى الشافعي وأمحد أن الشجاج عشرة فقط-
د الدامية ذا االسم    عند أيب حنيفة وهي الدامعة ويعترفان بالعشرة الباقية، ويسمى أمح         

  .)٣(أو بالبازلة، ويسمى الشافعي وأمحد العاشرة باملأمومة أو باآلمة

. ويقصد باجلراح ما كان يف سائر البدن عدا الرأس والوجه         : اجلراح: القسم الرابع  -

  . جائفة، وغري جائفة: واجلراح نوعان

ت اجلراحة يف الصدر  هي اليت تصل إىل التجويف الصدري والبطين سواء كان        : فاجلائفة
  .أو البطن أو الظهر أو اجلبني أو بني األنثيني أو الدبر أو احللق

                                                
 . وما بعدها٣٥٠، العقوبة يف اإلسالمي حممد أبو زهرة ص ٢٩٦ / ٧بدائع الصنائع   )1(
 .٤/٢٥١باب يف أحكام الدماء : الشرح الكبري للدردير )2(
 . وما بعدها٦٢٧/ ٩، الشرح الكبري على منت املقنع  ٣/٢١٥)ب أروش اجلتايات با ( الشريازي: املهذب )3(



 ١٥٧

  .)١(ما مل تكن كذلك؛ أي اليت ال تصل إىل اجلوف:   وغري اجلائفة

ويدخل حتت هذا القسم كل     : ما ال يدخل حتت األقسام السابقة     :  القسم اخلامس  -

هاب معناه وال يؤدي إىل شجة أو جرح،       اعتداء أو إيذاء ال يؤدي إىل إبانة طرف أو ذ         
  .  )٢(فيدخل حتته كل اعتداء ال يترك أثراً أو ترك أثراً ال يعترب جرحاً وال شجة

  :عقوبة اجلناية على ما دون النفس: ثالثا        
قسم احلنفية واملالكية اجلناية على ما دون النفس إىل عمد وخطـأ، وقـسمها الـشافعية             

  )٣(.به عمد وخطأ، إال أن عقوبة شبه العمد عندهم كعقوبة اخلطأواحلنابلة إىل عمد وش
  :وعليه نتناول عقوبة لعمد واخلطأ يف اجلناية على ما دون النفس

  :عقوبة اجلناية العمدية على ما دون النفس -١

  .)٤(ما تعمد فيه اجلاين الفعل بقصد العدوان، كمن قذف أحداً حبجر بقصد إصابته: العمد
  .أصلية وبدلية: ان من العقوبة     هناك نوع

 كَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْسو{:القصاص،وذلك لقوله تعاىل: وىلالعقوبة األصلية األ

ِنويِبالْع نيالْع ِباَألنِفو اَألنف اُألذُنَ ِباُألذُِنو ونِبالس نالس واصِقص وحر٥ (}الْج(.     
  .)٦ (}لَِئن صبرتم لَهو خير لِّلصاِبِرينو ِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبهو{: وله تعاىلوق

  .)١ (}فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُم{: وقوله تعاىل
                                                

 .٤٦٢/ ٩، الشرح الكبري ٢١٧/  ٣) أروش اجلنايات(باب:  ، املهذب٢٩٦/ ٧بدائع الصنائع  )1(
 . ٢٠٧/ ٢: ة، بريوتدار الكتب العربي: الناشر. ٢/٢٠٤عبد القادر عودة : التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي )2(

 وما بعدها ،والثمر الداين يف تقريب املعاين شرح  رسالة ابن أيب زيد القريواين  صـاحل عبـد    ٦/٥٢٧الدر املختار كتاب اجلنايات     ) (3
بيـان يف    ، ال  .٥٧٠/ ١:باب يف أحكام الدماء واحلدود       :  بريوت – الثقافية املكتبة:  الناشر )١٣٣٥: املتوىف:( السميع األيب األزهري  
 .٥٣١/ ٥، كشاف القناع ١١/٤١٤مذهب اإلمام الشافعي 

 .٢/٢٠٤: التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة )4(
 .٤٥: املائدة اآلية )5(
 .١٢٦: النحل اآلية )6(



 ١٥٨

      ةَ        وعن أنس رضي اهللا عنه أن الربنت النضر بن أنس كسرت ثَِني عيفطلبـوا   )٣(جارية) ٢(ب 
فأبوا، فأتوا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه فـأبوا إال            . )٤(إليها العفو فأبوا، فعرضوا األرش    

يا رسول  : القصاص، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر            
بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها، فقال رسول اهللا صلى اهللا          اهللا، أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي       

فرضي القوم فعفوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا        " ، كتاب اهللا القصاص    يا أنس : "عليه وسلم 

  .)٥("إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره: "عليه وسلم
س إذا أمكن؛ وألن أمجع املسلمون على جريان القصاص فيما دون النف     ": (املغين" وقال يف   

  . )٦ ()حفظه بالقصاص فكان كالنفس يف وجوبه دون النفس كالنفس يف احلاجة إىل ما
التعزير، فباإلضافة إىل القصاص من اجلاين فإنه يعزر، وهـذا          :      العقوبة األصلية الثانية  

  . دون اجلمهور)٧(عند املالكية فقط
قصاص لسبب من األسباب وجبت الديـة       الدية أو األرش، إذا سقط ال     :  العقوبة البدلية  

  .بدالً عنه
واجلناية على ما دون النفس إما أن تؤدي إىل إتالف العضو ائياً أو إتالفاً جزئياً، فإن                  

  .مت إتالفه ائياً وجبت فيه الدية كاملة، وإن كان إتالفه جزئياً وجب فيه األرش
  .مقدر وغري مقدر:       واألرش نوعان

  

                                                                                                                                       
 .١٩٤: البقرة جزء اآلية )1(

  .وهي مقدم األسنان: مفرة ثنايا) (2
  .هي املرأة الشابة هنا ال األمة)  3(
 .١/٣١: التعريفات، اجلرجاين.: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس: األرش )4(
 .١١٩سبق خترجيه ص  )5(
 .٣١٧/ ٨:  املغين، ابن قدامة)6(
 .٢/٣٨٩: الشرح الصغري، الدردير"، ٤/١٢٤: الشرح الكبري، الدردير، وحاشية الدسوقي عليه: " راجع)7(



 ١٥٩

  
هو ما مل يقدر له الشرع :  هو ما حدد له الشرع نوعاً ومقداراً معلوماً،وغري املقدر         :فاملقدر

  )١(مقداراً معيناً، وترك أمر تقديره للقاضي
  : عقوبة اجلناية على ما دون النفس خطأ-٢

هي دية العضو كاملـة،     : العقوبة يف هذه احلال هي الدية أو األرش، واملقصود بالدية هنا          

  )٢(.هو مقدار مايل أقل من الدية : هناواألرش املقصود 

  شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس:  رابعا 
ذكرنا فيما سبق شروط القتل باختصار فال بد أن تتوفر هذه الشروط قبل أن يقـتص          

  :  من اجلاين، وهنا كذلك نقول
  :يشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس مخسة أشياء

جلاين مكلفاً، فإن كان غري مكلف، فـال قـصاص          وهو أن يكون ا   : التكليف: األول

  .عليه؛ ملا بيناه يف شرائط القصاص يف النفس

  ) ٣(.أن يكون اجلاين غري أصل للمجين عليه، كما لو كان اجلاين أباً، أو جداً: الثاين   

وهي أن يكون اين عليه معصوماً، فال يقطع املسلم باحلريب، أو           : العصمة: الثالث    

  . ، لعدم العصمة على التأبيداملستأمن

أن تكون اجلناية عمداً وعدواناً؛ فال قصاص فيما وقع خطـأ باإلمجـاع،             : الرابع   

وكذلك ألن اخلطأ ال يوجب القصاص يف النفس وهـي األصـل؛ فعـدم وجوبـه                

                                                
 .٢٦٢، ٢/٢٦١: ، عبد القادر عودة"شريع اجلنائي اإلسالميالت"، ٧/٣١١: بدائع الصنائع: "انظر )1(
، ٢/٢٩٠: ، عبد القادر عودة  " اجلنائي اإلسالمي  عالتشري" ،   ٢٣١/ ١) الباب األول يف القتل   ( ، ابن جزي  "القوانني الفقهية : " راجع )2(

 . وما بعدها٢٩١ـ٢٩٠رابح زروايت ص. أحكام االدعاء اجلنائي د
 .رأى السادة املالكية عند حديثنا يف شروط القتل،  وال حاجة إلعادته هنا وقد بينت هذا الشرط  )(3



 ١٦٠

فيما دون النفس أوىل، وهو كذلك ال جيب يف شبه العمد، وهو ما يقصد              ) القصاص(
  .ا أن جترح مثل هذا اجلرح غالباًضربه بآلة ليس من شأ

إمكان االستيفاء من غري حيف، وذلك باملماثلة التامة من غري نقـص أو              : اخلامس  

زيادة، ويف وجوب القصاص لتحقق املماثلة والضبط من غري حيف يقول اهللا سبحانه             
  : وتعاىل

فَمِن اعتـدى علَـيكُم     {:  ويقول سبحانه  ،)١ (}وِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبهِ      {
كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدت٢ (}فَاع(.  

    وبناء على ذلك؛ فإنه ال قصاص فيما دون الـنفس إال يف األطـراف، وأمـا يف                 

اجلروح؛ فال قصاص إال يف املوضحة وهي كل جرح ينتهي إىل العظم، سـواء كـان       
أو الوجه، أو ما كان يف معىن املوضحة كالذي يكون يف الـساعد أو              ذلك يف الرأس    

العضد أو الفخذ أو الساق أو أحد األضالع، أو غريه مما ميكن فيه املماثلة والضبط من            
  .غري زيادة أو حيف 

    أما ما كان من اجلروح والشجاج، فال قصاص فيه؛ لعدم إمكانية الضبط واملماثلة             
ليه فإنه يف اجلروح ال قصاص يف اجلائفة؛ ألـا ال تفـضي إىل              باستثناء املوضحة، وع  

عظم فيصعب معها حتديد مقدار اجلناية، وكذلك من الشجاج ال جيب القـصاص إال             
  .يف املوضحة؛ إلمكانية االستيفاء مبماثلة وحتكم وضبط

أما ما دوا، كالسمحاق واملتالمحة والباضعة والدامية واخلارصة، فال قصاص فيهـا؛            
  .       عدم إمكانية املماثلة والضبطل

                                                
 .١٢٦: النحل اآلية  )1(
 .١٩٤: البقرة اآلية  )2(



 ١٦١

    وكذلك ما كان من الشجاج فوق املوضحة، كاهلامشة واملنقلة واآلمة والدامغة مما            
فيه كسر لعظم؛ فإنه ال جيب القصاص؛ ألن املماثلة غري ممكنة، فإن املقتص ال يؤمن أن 

 عليـه أن   يستويف أكثر من حقه، ومع ذلك لو كانت الشجة فوق املوضحة؛ فللمجين           
يقتص موضحة؛ ألا بعض جنايته وقد أمكن فيها القصاص، ويف الباقي مـن حقـه               

  )١(عدم الوجوب: وجوب األرش، والثاين: أحدمها: حيتمل قولني

ويضاف إىل اشتراط املماثلة لوجوب القصاص فيما دون النفس عـدم الـسراية إىل              
 فإن القصاص يف مثل هذه النفس غالباً،وذلك ككسر العنق والترقوة والصلب والفخذ،     

  .)٢(اجلروح ال تؤمن معه السراية إىل النفس يف الغالب
يؤخذ من اجلارح كما أخذ مـن       :"      قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف هذا الصدد       

اروح، فإذا كان على االبتداء يعلَم أنه يقدر على أنه يقُص منه فال يـزاد فيـه وال                  
ه، وإذا كان ال يقدر على ذلك فال قصاص فيه،قال وأوىل األشياء أن             ينقص  اقتص من   

أن دون عظمهما حائالً مـن جلـد      : أحِدِهما:ال يِقص منه كسر اليد والرجِل ملعنيني      
وعروق وحلم وعصٍب ممنوع إال مبا وجب عليه، فلو استبقَينا أن نكسر عظمه كمـا               

نا ولكنا ال نصل إىل العظم حىت ننال مما دونـه          كسر عظمه ال نزيد فيه وال ننقص فعلْ       
  .مما وصفت مما ال يعرف قدره مما هو أكثر أو أقل مما نال من غريه

  )٣("أن ال نقدر على أن يكون كَسر ككسر أبداً: وثانيهما         

  

                              
                                                

/ ٤الكايف باب الـديات     ،٢٦/ ٤، واملغين احملتاج    ٥٤/ ٦باب مجاع القصاص فيما دون النفس       :  ، واألم   ٢٩٦/ ٧البائع الصنائع   ) 1(
 .١٢١أمري عبد العزيز ص / ، والفقه اجلنائي  يف اإلسالم د٣٢٣ / ٨ البن قدامة  وما بعدها ،واملغين ٢٣

 .٣/١٢٠أسهل املدارك  )2(
 .٧/٣٥٢األم للشافعي  )3(



 ١٦٢

  

  
  :املبحث الثاين                               

  ارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على مادون النفساختي

  :املطلب األول                                  
  القصاص من العني السليمة بالضعيفة                     

  :على رأيني هاء يف هذه املسألة اختلف الفق هل تؤخذ العني السليمة بالضعيفة؟

فرق  بينما كان النقص فاحشا فيقتص منه، أما إذا           : ن املاجشون اإلمام اب  :الرأي األول 

  .    كان غري ذلك فال

أن العني السليمة تؤخذ بالعني الضعيفة سواء كان ضعفها خلقةً أو لكرب :  الرأي الثاين

صاحبها أو جلدر، أورمية وحنوها كطرفة ولو أخذ صاحبها هلا عقالً حيث كانت اجلناية 
  .ة عمداًعلى تلك الضعيف

  . فإن كانت اجلناية خطأ فالدية كاملة إذا كان ضعفها بغري رمية بأن كانت خلقةً أو لكرب
  )١(.   ما ذكره من القود هو مذهب املدونة ولو أخذ هلا عقال وقيل ال قصاص فيهما

   :اإلمام ابن املاجشون      من خالل هذين الرأيني أرى رجحان رأي 

ووافق رأيه ،يحة بالضعيفة إال أنه قيده بالنقص الفاحش  وهو القصاص من العني الصح
  .هذا رأي بعض املذاهب 

والقصاص من األطراف باسم ال بقياس من األطراف فتقطع اليد :"    قال اإلمام الشافعي 
باليد والرجل بالرجل واألذن باألذن واألنف باألنف وتفقأُ العني بالعني وتقلَع السن 

                                                
  .٢٥٥، وحاشية الدسوقي على شرح الكببري ص ٤/٢٥٥) باب أحكام الدماء والقصاص:(  الشرح الكببري للدردير )(1



 ١٦٣

 وسواء يف ذلك كله كان القاطع أفضل طرفاً من املقطوع أو بالسن؛ ألا أطراف،
املقطوع أفضل طرفا من القاطع؛ ألا إفاتةُ شيٍء كإفاتِة النفس اليت تساوي النفس باحلياة 

                          )١(".واالسم وهذه تستوي باألمساء والعدد ال بقياس بينهما وال بفضل لبعضها على بعٍض
األطراف وجيب القصاص فيها، إذا كان القطع ينتهي إىل عظم، :  يف الكايف     وجاء 

 وألنه ميكن القصاص فيها؛ النتهائها )٢(}واْلعني ِبالعيِن {: فتقلع العني بالعني ،لقوله تعاىل

إىل مفصل،فوجب كاملوضحة، وتؤخذ عني الشاب الصحيحةُ احلسناُء بعني الشيخ املريضِة 
  )4(.ا يؤخذ الشاب الصحيح اجلميل بالشيخ املريض، كم)٣(الرمضاِء

                   وهذان النصان يؤكدان ما ذهب إليه اإلمام ابن املاجشون يف القصاص من العني 
   .السليمة بالضعيفة

  يف مسألة اجلائفة :املطلب الثاين                                  

  :مسألة اجلائفة
   ال قصاص فيها إال الثلث الدية، وهل تغلَّظ الدية فيها أم ال؟وهي من اجلراحات اليت

  :اختلف الفقهاء حول هذه املسألة على قولني 
يف العمد وماال ) اجلراح:(لإلمام ابن املاجشون فرق بني ما يقتص منه أي: القول األول

أن :" صهيقتص منه فيه، إذن اجلائفة من اجلروح ال يقتص منها وهو قول ابن رشد ما ن
  .اجلائفة اآلمة واملنقَّلة ال تغلَّظُ فيها وهو رأي الباجي أيضا وغريه أا كغريها من اجلراح 

  )٥(.اإلمام مالك ـ رضي اهللا عنه ـ تغلَّظ الدية يف اِجلراِح كلِّها: ـ القول الثاين ٢

                                                
  .٥٥/ ٦ األم للشافعي  )(1

 .٤٥:  ئدة جزء اآلية  املا (2)
 .١٦٠/ ٧لسان العرب  :  مبعىن احترقت (3)
  .٢٣٦/ ٣ الكايف يف فقه اإلمام أمحد  (4)

  .٩/٩٦) باب يف بيان أحكام الدماء( منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل)  (5



 ١٦٤

               ه هذا رأياإلمام مالك  مما سبق من هذه املسألة ندرك أن اإلمام ابن املاجشون خالف رأي
  .  ووافق رأيه جلَّ علماء املذهب، واملذاهِب األخرى

وأما اجلائفة، وهى اليت تصل إىل البطن من الصدر أو الظَّهر : " ما نصه: )١(يقول األتقاينُّ 
أو البطن إذا برأت ال يكون فيها القصاص؛ألن اجلائفةَ املقتص ا نادر برؤها إذ اهلالك 

ذا أفضت إىل اهلالك غالباً ال ميكن املماثلة بني الثانيِة واألوىل لوجود البرِء فيها غالب ، فإ
  )٢.(يف األوىل دون الثانية فال جيب القصاص النتفاء شرط القصاص بل جيب ثلث الدية يف ماله

لست أعلم خالفا يف أن النيب ـ صلى :"     يقول اإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
وذا نقول إذا وصلت الطَّعنةُ أو )  ٣(" ويف اجلائفة ثلث الدية" م ـ قال اهللا عليه وسل

اجلناية ما كانت إىل اجلوف من أي ناحيٍة كانت من جنب أو ظهر أو بطن ففيها ثلث 
  )٤( ".دية النفس ثالث وثالثون من اإلبل وثلث 

                                                
 ومهـر  ببالده واشتغل وستمائة وتسعني مخس ٦٩٥ سنة شوال ىف ولد احلنفى االتقاىن ابن العميد ابن عمر أمري بن كاتب أمريهو   )(1

 يف نائبا دمشق قدم مث قضاءها ووىل بغداد فدخل رجع مث مصر ودخل فضائله وظهرت وناظر ودرس ٧٢٠ سنة ىف دمشق وقدم وتقدم
 مـن  صالة بطالن وادعى والرفع الركوع عند اليدين رفع يف وتكلم الذهىب وفاة بعد الظاهرية احلديث دار تدريس ا ووىل ٧٤٧ سنة

 وجعلـه  وعظمه امرائها بعض عليه فأقبل ٧٥١ سنة املصرية الديار ودخل دمشق وفارق السبكى عليه رد مصنفا فيه وصنف ذلك علف
 علـى  احلـط  كثري للشافعية معاديا وكان ٧٥٧ سنة األوىل مجادى ىف ذلك وكان ا مدحه قصيدة ذلك يف ونظم بناها ملدرسة شيخا

 أبو لقال احلياة ىف األسالف كان لو لفظه ما مصنفاته بعض يف قال جدا لنفسه وتعصب عظيم وبأو شديد وكرب زائد تيه وفيه علمائهم
 اهلدايـة  وشرح احلنفية أعيان غالب سرد حىت هكذا واستمر أحسنت حممد ولقال أوقدت البيان نار يوسف أبو ولقال اجتهدت حنيفة
 ومخـسني  مثـان  ٧٥٨ سـنة  شوال عشر حادى ىف ومات ذلك عليه وأنكر فقط رجلني الزخمشرى وبني بينه أن وادعى حافال شرحا

: الناشر)هـ١٢٥٠: املتوىف (اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع  البدر ،وسبعمائة
 .١/١٥٨ بريوت – املعرفة دار
  .١١٢/ ٦) النفسباب القصاص يف دون ( تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق  )(2
) ١٦٢١٦(بـاب اجلائفـة   : والبيهقي يف سننه الكربى،١٢٤٤/ ٥) ٣١٣٩(مرسل  أخرجه مالك يف موطئه باب العمل يف الدية    )  3(
 أمحـد  بـن  علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن ابن: الكبري الشرح يف الواقعة واألثار األحاديث ختريج يف املنري البدر،  ٨/١٤٨

 للنـشر  اهلجـرة  دار: الناشـر  كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى: احملقق )هـ٨٠٤: املتوىف (صريامل الشافعي
  .٤٤٩/ ٨: م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ االوىل،: الطبعة السعودية-الرياض - والتوزيع

  .٦/٨٤: األم للشافعي  )(4



 ١٦٥

 بطن ، أو ظهر، أو اجلائفة، وهي اجلراحة الواصلة إىل اجلوف من:" وجاء يف الكايف قوله 
  )١(،ورك، أو صدر، أو ثغرة حنر، فيجب فيها ثلث الدية

يف : "أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كتب إىل أهل اليمن : ملا روى عمرو بن حزم 
  )٢("اجلائفة ثلث الدية 

كل هذه النصوص تقوي ما ذهب إليه اإلمام ابن اشون يف عدم تغليظ الدية من اجلروح 

  . قصاص فيه فيما ال

  يف مسألة حمل العقل :املطلب الثالث                          

  :اختلف الفقهاء يف مسألة حمل العقل على رأيني 

   )٣(.رأى اإلمام ابن املاجشون أن حمله الرأس وهو مذهب أيب حنيفة: رأي األول 

 أن إىل املالكية هاءفق وأكثر مالك قول واحلنابلةوهو والشافعية احلنفية ذهب: رأي الثاين
 والنفرة وامليل والعلم العقل حمل ألنه ؛ موضع كل يف القلب املكلف من النية حمل

   .القلب عمل من وألا ، القلب القصد وحمل ، القصد حقيقتها وألن ، واالعتقاد
  )٤( الدين هلَ مخِلِصني اللَّه ِليعبدوا ِإالَّ أُِمروا وما{  : وجل عز اهللا بقول واستدلوا

 وحده تعاىل للّه أنه بعمله يقصد بأن وذلك ، النية حمض وهو ، القلب عمل واإلخالص
 أُولَِئك{  : وجل عز وقوله ، } )٦( رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما{  : سبحانه وقوله{)٥(

بِفي كَت انَ قُلُوِبِهم٧( اإلِْمي({   

                                                
  .٤/٢٣باب ديات اجلروح :  الكايف يف فقه اإلمام أمحد)(1
  .١٢٤رجيه سبق خت) (2
  . وما بعدها١٧٨/ ٢٦ راجع  املبسوط للسر خسي   )(3
  .٥آية :البينة) (4
 مكتبة ٨٦ / ١ اإلقناع منت عن القناع وكشاف ، املنار - ط ١١١ / ١ قدامة البن واملغين ، ٤٠ ص جنيم البن والنظائر األشباه) (5

للقرايف  والذخرية ، ٢٣١ / ١ اجلليل ومواهب ، ١٠٣ / ١ ملنهجا شرح على واجلمل ، ٣١٦ / ١ واموع ، الرياض ، احلديثة النصر
  . ٣٠ ص للسيوطي والنظائر واألشباه ، ١٢/٣٦٩
  .١١:النجم آية) (6
  .٢٢:اادلة جزء آية) (7



 ١٦٦

 إىل األمور هذه من شيئا اهللا يضف ومل  )١( }قُلُوِبِهم علَى هاللَّ ختم{  :جالله جل وقوله،
   .الدماغ
 الْأَرِض ِفي يِسريوا أَفَلَم{ :  ـ قول اهللا تعاىل  عند اإلمام مالك ـ رمحه اهللا أيضاواحلجة
 تعمى ولَِكن الْأَبصار تعمى لَا فَِإنها ِبها يسمعونَ آذَانٌ أَو ِبها يعِقلُونَ قُلُوب لَهم فَتكُونَ
وِر ِفي الَِّتي الْقُلُوبد٢( }الص(  

 يبِصرونَ أَعين لَهم أَم ِبها يبِطشونَ أَيٍد لَهم أَم ِبها يمشونَ أَرجلٌ  أَلَهم{:وقوله جل شأنه
 من اآليتني الكرميتني واضح، حيث أضاف  وجه الداللة)٣(} ِبها يسمعونَ آذَانٌ لَهم أَم ِبها

تعاىل العقل إىل القلب ملا كان موجودا به وحالا فيه، كما أضاف البصر إىل العني والسمع 
إىل األذن والبطش إىل اليد ملا كان كل شيء من ذلك حاال يف جارحته املضاف إليه، 

 اإلمام مالك دية العقل وبناء عليه فمن أصيب مبأمومة فذهب منها عقله فله على مذهب
ودية املأمومة، ال يدخل بعض ذلك يف بعض، إذ ليس الرأس عنده مبحل للعقل وال خيتص 
به كمن أذهب سمع رجٍل وفقأ عينه يف ضربة واحد، وعلى مذهب اإلمام ابن املاجشون 

ر إمنا له دية العقل وال شيء يف املأمومة الختصاص العقل عنده مبوضعها،كمن أذهب بص

  )٤(.رجل وفقأ عينه يف ضربة واحدة، أو أذهب مسع رجل وقطع أذنه يف ضربة واحدة
فقد خالف اإلمام ابن املاجشون  يف هذه املسألة :       وبعد عرض هذين الرأيني أقول

 اإلمام مالك لقوة أدلته وباآليت  اإلمام مالك ، والذي أميل إليه هو رأي  :  

                                                
   .٧: البقرة جزء آية) (1
  .٤٦:  احلج اآلية )(2
  .١٩٥: األعراف اآلية ) (3

 أمحد بن حممد :اهللا عبد أبو: ميارة   بشرح املعروف احلكام حتفة شرح يف واإلحكام اإلتقان  ، ٣٣٤/ ٣ املقدمات املمهدات    راجع   (4)
 .٢٩٣/ ٢:  بال تاريخاملعرفة دار:  الناشر)هـ١٠٧٢: املتوىف (ميارة الفاسي، حممد بن



 ١٦٧

 لَكُم وجعلَ أَنشأَكُم الَِّذي هو قُلْ{ :  سبحانه وتعاىلـ تفسري ابن جرير يف قول اهللا١
عمالس ارصاألبةَ واألفِْئدا قَِليال وونَ مكُرش١(}ت(  

 على ربكم تشكرون ما قليالفبالسمع تسمعون،وباألبصار تبصرون، وباألفئدة تعقلون،
    .كما قال إمام املفسرين حمل العقول، إذن فاألفئدة هي ) ٢.( عليكم نعمهاأ اليت النعم هذه

  :جل جاللههلذه اآلية الكرمية وهي قول اهللا ـ يقول اإلمام الشوكاين عند تفسريه ٢

   }وا أَفَلَمِسريِض ِفي يكُونَ الْأَرفَت ملَه ِقلُونَ قُلُوبعا يِبه ونَ آذَانٌ أَوعمسا يا ِبههلَا فَِإن 
  : وقال) ٣(}الصدوِر ِفي الَِّتي الْقُلُوب تعمى ولَِكن ارالْأَبص تعمى

  . )٤(وأسند التعقل إىل القلوب ألا حمل العقل، كما أن اآلذان حمل السمع 
- عنهما اهللا رضي - عباس ابن عن عنه اهللا رضي عمر الفاروق بقول هلذا ويستأنسـ ٣

 إىل الشيء العرب وإضافة )٥() عقول وقلب سئول، لسان له الكهول، فىت عباس ابن: ( 
 العقل، حمل أنه إال يبق مل  ،بإمجاع عقال القلب وليس ،مكانه أو هو، هو لكونه إما الشيء
  .حمله إىل الشيء بإضافة

 حمله فالعقل )٦(}الْخِبري اللَِّطيف وهو خلَق من يعلَم أَلَا{ : مبحله أعلم العقل خلق ومن 

  ).٧( القلب

    
                                                

  .٢٣: امللك اآلية  (1)
: املتـوىف  (الطـربي  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد:  القرآن تأويل يف البيان جامع=  تفسري الطربي    (2)

  .٢٣/٥١٧:م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األوىل،: الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر شاكر حممد أمحد: احملقق)هـ٣١٠
  .٤٦:  احلج اآلية (3)
 - الطيـب  الكلم دار ري،كث ابن دار: الناشر )هـ١٢٥٠: املتوىف (اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: فتح القدير  (4)

  .٥٤٤/ هـ ١٤١٤ - األوىل: الطبعة بريوت دمشق،
 الـدين  حسام:  احملقق )هـ٨٠٧: املتوىف(ياهليثم سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن أبو: الفوائد ومنبع الزوائد جممع  (5)  

  .٩/٢٧٧) : باب  جامع فيما جاء يف علمه :  (م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر القاهرة عام القدسي، مكتبة: القدسي الناشر
 .١٤:  امللك  اآلية  )(6
  .٣٥٨/ ٧٩ جملد البحوث اإلسالمية  )(7



 ١٦٨

  :املطلب الرابع   
  اجلناية على فرج املرأة                                

   املرأة )١( جناية شفْري: مسألة  

 إذا سِلتا حىت يبدو العظم أن فيهما الدية، : يف هذه املسألة  رأى اإلمام ابن املاجشونـ١

عمر بن اخلطاب وهو أعظم مصيبة عليها من ذهاب يديها أو عينيها روى ابن وهب عن 
وجاء يف الشرح الكبري  للدردير وغريه نفس  )٢(ـ رضي اهللا عنه ـ قضى يف ذلك بالدية 

من فرجها، وإال ) يف شفر يْ املرأة إن بدا العظم : الدية الكاملة : "املعىن  حيث قال
   . )٣ ("فحكومة ويف أحدمها إن بدا العظم نصفها

ون  ما خالف املذهب يف هذه املسألة، بل يوافق رأيه  أن اإلمام ابن املاجش:     معىن  هذا
  : هذا رأي املذاهب األخرى ،ذكر اإلمام املاوردي مخس مقدمات هلذه املسألة 

  ) ٤(.أن يف إسكيت املرأة ومها شفراها القود ، فإن عفا عنه ففيه دية املرأة تامة: وذكر منها 

  مها اللحم احمليط بالفرج من : ـ اإلسكتان ويف ِإسكَتي املرأة الدية:قال يف املغين     
  .ني بالفم جانبيه، إحاطة الشفت
، ذا قال الشافعيقدر على مجاعهاوإذا مل ي،٥(. وقاله الثوري(  

  

  
                                                

 العروس تاج .الشفران : ولطرفیھما ، األسكتان : الَمرأة َفرج لناحیتي یقال  كالّشافر ، الَفْرِج حرف : الشُّْفر  )(1
،٢٠٨/ ١٢.  

 .٨٤/ ٧ املنتقى شرح املوطأ  )(2
  .٣٣٩/ ٨ ، التاج واإلكليل ملختصر خليل ٨٩/ ١٢تصر الشرح الكبري  خم (3)
 البـصري  حبيـب  بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: املزين خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف احلاوي الكبري      (4)

 الكتب دار: الناشر املوجود عبد أمحد ادلع الشيخ - معوض حممد علي الشيخ: احملقق )هـ٤٥٠: املتوىف (باملاوردي الشهري البغدادي،
  .٨٩/ ١٢: م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت العلمية،

  . ١٣١ /  ٦، واألم للشافعي  ٤٦٥/ ٨املغىن البن قدامة  (5)



 ١٦٩

  :املطلب اخلامس 

  مسائل متعلقة باجلناية على مادون النفس
  اجلناية على األصابع: الفرع األول

     ة فأخذت فيها عشرين من اإلبل ، مث قطع هلا من تلـك             مسألة لو قطع أربعة أصابع للمرأ     
  الكف أُصبع فما احلكم ؟

 ؛ الدية عشر ثلث والرجلني اليدين من أصبع كل من أمنلة كل قطع يف أن على الفقهاء اتفقـ  ١
  .)١( الدية عشر نصف منها مفصل كل ففي ، أُنملَتاِن ففيها اإلام إال ، مفاصل ثالثة فيها ألن

  :اختلف الفقهاء يف ذلك على رأيني  ـ ٢

اإلمام ابن املاجشون لو قطع هلا من كف أربعةُ أصابع فأخذت فيها عشرين             : الرأي األول 

  .من اإلبل، مث قطع هلا من تلك الكف أصبع خاصةً ، فيها عشرة من اإلبل 

 ؛ الواحدة يدال أصابع أي) الدية نصف اليد أصابع ويف( : مانصه :ويف تبيني احلقائق    ـ   

  .)٢(")اإلبل من عشرا أصبع كل يف ألن

                  مـا ذهـب إليـه اإلمـام مالـك رمحـه اهللا تأخـذ يف اخلمـسة                   :    الرأي الثاين 

  . مخسة من اإلبل ) من األصابع(
     وجه قول اإلمام ابن املاجشون برأيه هذا اعتباره بانفراد هذه اجلناية، وأما وجه قـول        

  .فباعتبار حملِّ اجلناية:  مالكاإلمام

    
  

                                                
  .٦٤٦/ ٢، والبهجة يف شرح التحفة ٧٩/  ٧ راجع شرح املوطأ للباجي  )(1
  .١٣٣/ ٦: ائقتبیین الحقائق  شرح كنز الدق )(2



 ١٧٠

  وأيضا وإمنا كان هلا مخس فقط ألن متحد احملل يضم بعضه إىل بعض ولو تعدد الفعـل                 
   .)١( )على التراخي (لكونه يف غري فور 

ويف هذه املسألة خالف اإلمام ابن املاجشون اإلمام مالك ووافق رأيه مذهب األحناف من              
   .ناحية

  :املطلب السادس 
  رق إثبات اجلناية على مادون النفس ط

  الشهادة على اجلرح: الفرع األول
  إذا حلف اروح مع شاهده هل يقتص من اجلاين؟:  مسألة 

  :أهل العلم يف هذه املسألة على ثالثة أقوال اختلف  

ال يقتص باليمني مع شاهده يف اجلرح الصغري  : اإلمام ابن املاجشونقال : القول األول

  .ري ـ يعين فرق بني اجلرح الصغري والكبري، وهو مذهب اإلمام سحنون دون الكب

 )٢(جيوز فيما صغر منها كاملوضحةاإلمام ابن املاجشون  أي :     ويف موضع آخر قال 

  .واألصبع وحنو ذلك مما يؤمن على النفس وال جيوز فيما يخاف منه تلف النفس
  .ع شاهده يقتص اجلاين بهإذا حلف اروح م:    القول الثاين 
وكل جرح ال : أنه ال يقتص يف اجلراح مع  الشاهد الواحد لذا قال  :  القول الثالث 

ة من قصاص فيه فإمنا هو مال فلذلك جازت فيه اليمني مع الشاهد ، والقوالن يف املدون
  )٣(.مساع أشهب من كتاب الشهادات

                                                
 والمغني ، ٦ / ٤ المحتاج ومغني ، ٢٧٠ / ٢ اإلكلیل وجواھر ، ١٣١ / ٦ الزیلعي:تبیین الحقائق: أنظر )  (1

  .٣٥/  ٨ البن قدامة
 .٢٩٦/ ٧ وهي اليت تقطع اجللدة املسماة السمحاق وتوضح العظم، بدائع الصنائع ) (2
  .٢١٤/ ٥، املنتقى للباجي  ٢٩/ ٤، واملدونة ١٠٤/ ١٦ البيان والتحصيل  أنظر) (3



 ١٧١

ى عدم جواز القصاص على اجلاين يف حالة يراإلمام ابن املاجشون أن :  خالصة القول 

ميني اين عليه مع شاهده ، إذا كان اجلرح الصغرياً ،أما إذا كان اجلرح كبرياً  فيجوز 
  . اليمني مع الشاهد

 يف هذه املسألة رجحان رأي اإلمام ابن املاجشون بدليل أميل إليهوالذي  :  الراجح     

  )١(.ص، فشهادةُ الرجل وميني الطاِلِب يقتص ماكل جرح فيه قصا: القاعدة اليت تقول 

  :الفرع الثاين                                         
  :شهادة النساء يف العمد

    مسألة هل جتوز شهادة النساء يف جراح العمد أم ال ؟        
  : اختلفت كلمة الفقهاء يف هذه املسألة على رأيني 

جيوز شهادة النساء يف جراح العمد وهو قول اإلمام         :  ملاجشون  اإلمام ابن ا  : الرأي األول 

  .سحنون 
      قال أشهب ويف العمد الذي ال قود فيه، وإن مل يكن معهن رجل حلـف اـروح                
واستحق دية جرحه،ووجه ذلك أن هذه شهادة إمنا جيب ا املال وبه فثبتت بشاهد وميني               

  .  كالشهادة بالبيع 

  .ابن القاسم ال جتوز شهادة امرأتني يف جراح العمد :      الرأي الثاين

  :قاعدة تقول :     ما استدل به رأي األول 
أن كل ما جاز فيه اليمني مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة ، وما ال جتوز فيه الـيمني                 

  .مع الشاهد فشهادة النساء فيه ساقطة ،فوجدنا اليمني مع الشاهد جائزة يف جراح العمد

  :واستدلوا أيضا باملعقول    

                                                
 .٢٩/ ١٤املدونة  (1)



 ١٧٢

إن هذا حق اآلدمي ال يتعلق بتفويت نفس وال ِملِْك منافعها فأثبتت الشهادةَ بالبيع              : وقالوا
  .واإلجارة

أن هذه شهادة ال جيب ا مال وال تتعلَّق به فلم تثبت            :      أما ما استدل به ابن القاسم       
مد وأيضا املشهور عنه فكل موضع جيوز فيه        بشهادة النساء مع الرجال كالشهادة بقتل الع      

اليمني مع الشاهد جيوز فيه شهادة النساء ، وليس كل موضع جيوز فيه شهادة النساء جيوز                

فيه اليمني مع الشاهد، فما جيوز فيه شهادة النساء أعم وأكثر مما جيوز فيه الشاهد واليمني                
 وعلى شهادة الشاهد باملـال، وال       ؛ ألن شهادة النساء جتوز عنده على الوكالة يف املال           

  )١(.جيوز عنده يف شي ء من ذلك شاهد وميني 
  .بعض علماء املذهب١      ويف هذه املسألة وافق رأيه هذ

  :الفرع الثالث 
  شهادة الرفقة على أنفسهم

  :مسألة

  شهادة الرفقة على أنفسهم يف القطع ويف أمواهلم وأموال غريهم،
  :سألة على ثالثة أقوالاختلف العلماء يف هذه امل

 ال جيوز منهم أقل من شهادة أربع يف القطع وأموال            اإلمام ابن املاجشون    :القول األول 

  .الرفقة غري الذين شهدوا وال جتوز شهادم ألنفسهم

  قال مطرف شهادة اثنني جائزة يف القطع ويف أمواهلم وأموال غريهم،          :      القول الثاين   

مالك رمحه اهللا وال يقبلُ بعض ويتـرك        : ملال مل جيز يف القطع، وهو قول      وإن مل يجز يف ا    
  .بعض ،وهو أيضا ما قاله ابن القاسم إال أنه قيد شهادة عدلني منهم 

                                                
  .٢١٤/ ٥، واملنتقى الباجي ١١٥/ ١٠ راجع البيان والتحصيل ) (1



 ١٧٣

وقال غريه وأموال الرفقة دون أمواهلما إال أن يكون ذلك يسرياً فيجوز             :   القول الثالث 

  )١(.ع ملاهلما وال لغريمها ذلك هلم ، وإن كثر ماهلما مل جيز يف القط

 يف هذه املسألة ال جيوز منهم أقل من شـهادة   اإلمام ابن املاجشون    هذا والذي اختاره 

أربع يف القطع وال يف أمواهلم غري الذين شهدوا وال جتوز شهادم ألنفسهم، وجه ذلك يف          
 مطـرف   نظري الحتمال التهمة ، وألن شهادة العدو على عدوه مردودة ،بينما ذهـب            

واإلمام مالك وابن القاسم يف وجه إىل جواز شهادة اثنني يف القطع ويف أمواهلم وأمـوال                
وفرق رأي األخري أموال الرفقة دون أمواهلما، ويف اجلملة خالف اإلمـام ابـن              . غريهم  

  )٢ (املاجشون  معظم أصحابه يف هذه املسألة

  :حكم شهادة الفاسق :  الفرع الرابع                                   
( من الشاهد بأن سرق أو زىن ، أو سكر) إن حدثَ فسق(    مسألة هل تقبلُ الشهادةُ 

  للشهادة عند احلاكم وقبل حكِْمِه ا؟) بعد األداِء
  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على رأيني 

 كاجلرح والقتل، وما أشبه ال تبطُلُ فيما ال يسر : اإلمام ابن املاجشون:  الرأي األول

  .ذلك واختاره غري واحٍد 

  )٣(.يردها وال حيكُم مبقتضاها لبطالا وهو قول أصبغ : اإلمام ابن القاسم  : الرأي الثاين 

أن اإلمام ابن املاجشون يرى أن احلدوث على : والذي يبدويل يف هذه املسألة :  الراجح
  . ،السيما فيما ال يسر كاجلرح حقيقته ال يؤثر يف بطالن الشهادة

  .  وخالف رأيه هذا رأي ابن القاسم حيث إنه يرى ردها وعدم احلكم مبقتضاها      
                                                

  .٢١٢/ ٥املنتقى الباجي:  أنظر  )(1
) باب أمهية الـشهادة ومـا يفيـد قبوهلـا    ( كتاب الشهادات  :، التاج واإلكليل    ٨٧/ ١٠البيان والتحصيل   : راجع هذه األقوال      )(2
 .٤٢٤/ ٨) باب يف أحكام الشهادة( وما بعدها، منح اجلليل شرح خمتصر خليل٨/١٩٣

   .٢٨٨/ ٢، واملقدمات املمهدات ٤٢٩/ ٨باب أحكام الشهادة : أنظر املرجع السابق  )(3



 ١٧٤

  

  

  

  

  

  

  

   خامتة                            
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٧٥

  ، اخللق أمجعنيِد سي،ال نيب بعدهبعد محد اهللا تعاىل والصالة والسالم على من 
   يف باب احلدود:إمتام هذا البحث عن اختيارات اإلمام ابن املاجشونفقد من اهللا علي ب

       لَ عذري يف كلِّ ما أخطأت فيه كما أرجو قبو و،أرجو أن يكون نافعاً من اجلنايات 
  .قصرتأو
 نتائج ال وميكن إمجال أهماليت توصهذا البحث فيما يلي إليها من خالل لت:  

 يف هذا البحث على الدور العظيم الذي قام به اإلمام املذكورِة الفقهية  املسائِل داللةُـ١
ابن املاجشون يف خدمة هذا الدين، باإلضافة إىل ظهور مذهب املالكية من حيث انفراده 

  .ببعض املسائل
 املذهب   أئمةهور املاجشون مج االختيارات اليت وافق فيها اإلمام ابن عدِدغُوـ بل٢
)٢١(  

ليت وافق فيها مجهور املالكية، لكنه مل يكن مقلداً لغريه، وإمنا كان ومع كثرة املسائل ا

اه فيهاجمتهداً وافق اجتهاد غريهجتهاد .  
  مسألة صداق املرأة بثمار: ما وافق رأيه املذهب :  أمثلة ـ٣

 ـ قال اإلمام ابن املاجشون يف الذي يزوج املرأة بثمرٍة قد بدا صالحها فأُُجيحت كلُّها أنّ       
  . مصيبتها من الزوج،وترجع املرأة عليه بقيمة الثمرِة

  .وهذا القول هو املشهور يف املذهب
أنَّ القاتل عمداً إن عفا عنه ويلّ الدم يجلد مائةً ويسجن : قال اإلمام ابن املاجشون ـ ٤

سنةً،وقال رِوي ذلك عن أيب بكٍر وعن علي ـ رضي اهللا عنهما ـ وهو قول اإلمام 
  .اجلمهور الفقهاء خالف ذلك عند و ،ك وهو املشهور يف املذهبمال

  )١٢( املاجشون غ عدد االختيارات اليت انفرد ا اإلمام ابنوـ بل٥



 ١٧٦

  :مسألة القتل بالنار :مثال  
إن من قتل بالنار أو بالسم ال يقتل به،واملشهور يف املـذهب   : ـ قال اإلمام ابن املاجشون   

  .أنه يقتل مبا قتل به

  .يري اإلمام ابن املاجشون أن من أُكره على الزنا فزين فعليه احلدـ 

  .  املشهور يف املذهب عدم إقامة احلد عليهينماب
 ووافق فيها إحدى املذاهب )١٢(سائل اليت خالف فيها املذهبغ عدد املوـ بل٦

  ) .احلنفية، والشافعية، واحلنابلة(الثالثة

  يزين ا فإن قتله هل يقتل به أم ال؟ من وجد امرأته مع رجل : مثال ـ كمسألة
  إن قتله يقتص منه أي يقتل به،ووافق رأيه هنـا مـذهب            : وقال اإلمام ابن املاجشون       

  .الشافعية
                                              

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  



 ١٧٧

  أهم التوصيات                                              
بذلوا اجلهد يف استخراج تراث اإلمام ابن املاجشون من إخويت الباحثني بأن يوصي أُـ ١

فقه العبادات أو املعامالت  أو يف  الفقه سواء يف العقيدة، أو يف األصول: خمتلفٍةجوانب.  
 الذين ، املذاهب الفقهيةسيبدراسة أعالم الفقه اإلسالمي ومؤساالهتمام   ـ٢

   . أفادوا البشر
  .ها لذريعة الفساد يف اتمعات  احلدود وسد تطبيِقأمهيِةبيان   ـ٣ 

    يف اال اجلنائيِةالشرعيحكاِم  ـ ينبغي العودة إىل تطبيق األ٤

واجلنايات والعمل على   ـ تسليط الضوء على الدول اليت تطبق أحكام احلدود٥
  .السري على جها 

تأصيلها  ملذاهب الفقهية يفبيان دور ا ،ينبغي على املؤسسات اإلسالمية ـ ٦

  .ألحكام القانون اجلنائي اإلسالمي 
 . ـ تقنني أحكام اجلنايات يف الفقه اإلسالمي وتطبيق األيسر منها ٧ 

  :وبعد 
       املاجشون الفقهية يف     واختيارات  اإلمام ابنِ     آراءِ فقد كان اهلدف من هذا البحث هو مجع 

 يقه إياها يف كتب املـذهب املـالكي    مدى تطب ها، وبيان   باب احلدود من اجلنايات وتوثيقَ    
 وغريها، وتقدمي    منه، يف صورة تليق باإلمـام ابـن          به، واالستفادةَ   ذلك ملن أراد االنتفاع 

الع والبحث يف حياة هـؤالء       هذا البحث ملزيد من اطّ      قارئِ قياملاجشون، اتهد، وتشو  
  .األعالم 



 ١٧٨

 أن أعمال البشر  على  دليل  فهون غري ذلك    فإن وفقت فيه فالشكر كله هللا وحده، وإن كا        
  .فالكمال هللا وحده النقص ا يعتريهكثرياً ما

، وآخر دعوانا أن احلمـد هللا رب        وصلي اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني          
  .العاملني
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  املصادر واملراجعأهم                  
  

  

  

  

  
  

  

  

  



 ١٨٠

  القرآن الكرمي:  أوال                        

  كتب التفسري وعلومه: ثانيا                    
دار الفكر للطباعة : حممد اآلمني الشنقيطي الناشر:ـ أضواء البيان يف إيضاح القرآن١

  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥والنشر والتوزيع بريوت ـ لبنان عام النشر 
)    هـ ٧٧٥:املتوىف( الدين عمر بن على أبو حفص سراج:اللباب يف علوم الكتاب ـ٢

  .   م الطبعة األوىل ١٩٩٨ـ ١٤١٩دار الكتب العلمية بريوت لبنان  
 [ الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: العظيم القرآن تفسري  ـ ٣

 والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر سالمة حممد بن سامي : احملقق  ]هـ ٧٧٤- ٧٠٠
 م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية : عةالطب
 بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: ) (تفسري الطربي (القرآن تأويل يف البيان جامعـ ٤

شاكر  حممد أمحد :  احملقق ]هـ ٣١٠ - ٢٢٤  [ الطربي، جعفر أبو اآلملي، غالب
  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، األوىل : الرسالة الطبعة مؤسسة : الناشر

 بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو: ) القرطيب تفسري(القرآن  امألحك جلامعاـ  ٥
 الربدوين أمحد: حتقيق)هـ٦٧١: املتوىف (القرطيب الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح

 - هـ١٣٨٤ الثانية،: القاهرة الطبعة - املصرية الكتب دار: الناشر أطفيش وإبراهيم
  .  م ١٩٦٤

: املتوىف (اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: ـ فتح القدير للشوكاين ٦
 - األوىل: بريوت الطبعة دمشق، - الطيب الكلم دار كثري، ابن دار:  الناشر)هـ١٢٥٠
   .هـ ١٤١٤

 )هـ٥١٠ : املتوىف (البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو ، السنة حميي: الترتيل معاملـ ٧
  سليمان – ضمريية مجعة عثمان - النمر اهللا عبد دحمم أحاديثه وخرج حققه : احملقق



 ١٨١

  م ١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ، الرابعة : الطبعة والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر احلرش مسلم

  )ب (                                    
 دار :  الناشر )العريب ابن ( األندلسي اهللا عبد بن حممد:  ابن العريب:أحكام القرآن ـ  ٨

   .العلمية الكتب

  احلنفي اجلصاص الرازي بكر بأيب املكين علي بن أمحد : للجصاص القرآن أحكامـ  ٩
  هـ ١٤٠٥ : الطبع سنة بريوت ـ العرىب التراث احياء دار : الناشر الرابع : القرن
  قمحاوى الصادق حممد : حتقيق
 والنشر طباعةلل العصرية املكتبة: الناشر السايس علي حممد: األحكام آيات فسريتـ  ١٠

  ٠١/١٠/٢٠٠٢: النشر تاريخ
 : املتوىف (الزركشي ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر: القرآن علوم يف الربهان ـ ١١

 م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ ، األوىل : الطبعة إبراهيم الفضل أبو حممد : احملقق)هـ٧٩٤
   .وشركائه احلليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار : الناشر

  كتب احلديث وشروحه: ثالثا                 
  ) أ  (                                         

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: األحكام أَدلة من املرام بلوغـ ١٢
 الزهريي أمني بن مسري: عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه )هـ٨٥٢: املتوىف (العسقالين

 الثالثة،: الطبعة السعودية العربية اململكة - الرياض والتوزيع، للنشر أطلس ردا: الناشر
   .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١



 ١٨٢

 عبد أبو إمساعيل بن حممد: )البخاري صحيحب املعروف (الصحيح املسند اجلامعـ  ١٣
 مصورة (النجاة طوق دار: الناشر الناصر ناصر بن زهري حممد: احملقق اجلعفي البخاري اهللا
  .هـ ١٤٢٢األوىل، :الطبعة)  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقيبإضافة سلطانيةال عن
 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان: سنن أيب داود ـ ١٤

  احلميد عبد الدين حميي حممد: احملقق)هـ٢٧٥: املتوىف (السَِجستاين األزدي

   .بريوت – صيدا العصرية، املكتبة: الناشر
 أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن حممد: ـ سنن الترمذي  ١٥

 عبد فؤاد وحممد)٢ ،١ جـ (شاكر حممد أمحد:وتعليق حتقيق )هـ٢٧٩: املتوىف (عيسى
: الناشر )٥ ،٤ جـ (الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم)٣ جـ (الباقي
  .م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ية،الثان: الطبعة مصر – احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

 اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: السنن الكربى للنسائي  ــ١٦
 – الرسالة مؤسسة: الناشر شليب املنعم عبد حسن: احملقق)هـ٣٠٣: املتوىف (النسائي
  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األوىل،: الطبعة بريوت

: املتوىف (يزيد أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو: ـ سنن ابن ماجه ١٧
 عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد حممد:  حتقيق)هـ٢٧٣
  .احلليب البايب

: املتوىف (الدارقطين البغدادي أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو: الدارقطين سننـ ١٨
 عبد شليب، املنعم عبد حسن االرنؤوط، شعيب: عليه قوعل نصه وضبط حققه)هـ٣٨٥

 األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت الرسالة، مؤسسة: الناشر برهوم أمحد اهللا، حرز اللطيف
  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤



 ١٨٣

 البيهقي بكر أبو اخلراساين، علي بن احلسني بن أمحد: الكربى للبيهقيـ السنن ١٩
 – بريوت العلمية، الكتب دار: عطاالناشر القادر عبد حممد: احملقق )هـ٤٥٨: املتوىف(

  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة،: الطبعة لبنات
 جامعة: النشر دار قلعجي أمني املعطي عبد: احملقق ـ  سنن الصغري للبيهقي ٢٠

  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ األوىل،: الطبعة باكستان ـ كراتشي اإلسالمية، الدراسات

  .)اقيالب عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم
 الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار : الناشر البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو:  اإلميان شعبـ  ٢١

   .زغلول بسيوين السعيد حممد : حتقيق١٤١٠ ، األوىل

 برنامج : الكتاب مصدر األلباين الدين ناصر حممد: داود أيب سنن وضعيف صحيحـ ٢٢
 القرآن ألحباث اإلسالم نور مركز إنتاج من - ااين - احلديثية التحقيقات منظومة
  باإلسكندرية والسنة

 عليه اهللا صلىـ  اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسندـ ٢٣
 النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم) :املعروف بصحيح مسلم(  ـوسلم

 – العريب التراث إحياء دار: الناشر الباقي عبد فؤاد حممد: احملقق )هـ٢٦١: املتوىف(
   .بريوت

 )هـ١٧٩: املتوىف (املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: موطأـ ٢٤
 اخلريية لألعمال يان آل سلطان بن زايد مؤسسة: الناشر األعظمي مصطفى حممد: احملقق

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األوىل،: الطبعة اإلمارات – ظيب أبو - واإلنسانية
 الطبعة )هـ ٤٠٥ - هـ ٣٢١( احلاكم عبداهللا أليب : الصحيحني على املستدركـ  ٢٥
   .هجرية ١٤٢٧ ، األوىل: 



 ١٨٤

: احملقق )هـ٣٠٧: املتوىف (املوصلي ، املثُىن بن علي بن أمحد يعلى أبو: ـ مسند ٢٦
 – ١٤٠٤ األوىل،: الطبعة دمشق – للتراث املأمون دار: الناشر أسد سليم حسني
١٩٨٤.  

: املتوىف (البصرى الطيالسي اجلارود بن داود بن سليمان:  مسند أيب داود ـ٢٧
: مصرالطبعة - هجر دار: الناشر التركي احملسن عبد بن حممد الدكتور: احملقق )هـ٢٠٤

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ األوىل،
 سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن أبو: الفوائد ومنبع الزوائد جممعـ ٢٨
 القاهرة القدسي، مكتبة: الناشر القدسي الدين حسام: احملقق )هـ٨٠٧: املتوىف (ثمياهلي
  .م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر عام
 : الناشر) هـ٣٠٧:املتوىف(البن اجلارود النيسابورى : ـ املنتقى من السنن املسندة٢٩

 عمر اهللا عبد : حتقيق١٩٨٨ - ١٤٠٨ ، األوىل الطبعة بريوت – الثقافية الكتاب مؤسسة
    .البارودي

  )ب(                                              

املتوىف (أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب : االستذكار ـ٣٠
 - العلمية الكتب دار: الناشر  معوض علي حممد عطا، حممد سامل: حتقيق)   هـ٤٦٣:

   .٢٠٠٠ - ١٤٢١ األوىل،: بريوت الطبعة
أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ـ ٣١

 الكربى املطبعة:  الناشر)هـ٩٢٣: املتوىف (الدين شهاب العباس، أبو القتيي املصري
  ) .هـ ١٣٢٣ السابعة،: مصر الطبعة األمريية،



 ١٨٥

 سراج امللقن ابن: الكبري الشرح يف الواقعة واألثار األحاديث ختريج يف املنري البدر ـ ٣٢
: احملقق )هـ٨٠٤: املتوىف (املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين

 للنشر اهلجرة دار: الناشر كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى
   .السعودية -الرياض - والتوزيع

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد:ـ تنوير احلوالك شرح علي موطأ مالك ٣٣

  .         مكتبة الثقافة الدينية:  الناشر)هـ٩١١: املتوىف (السيوطي
  الرحيم عبد بن الرمحن عبد  حممد :الترمذي جامع بشرح ـ حتفة األحوذي ٣٤

    . بريوت - العلمية الكتب دار : العال الناشر أبو املباركفوري
 اجلزري حممد بن املبارك سعاداتال أبو الدين جمد: الرسول أحاديث يف األصول جامع ٣٥
 - احللواين مكتبة : األرنؤوطالناشر القادر عبد : حتقيق)هـ٦٠٦ : املتوىف (األثري ابن

   .األوىل : البيانالطبعة دار مكتبة - املالح مطبعة
 سنة الزرقاين يوسف بن الباقي عبد بن حممد مالك اإلمام موطأ على الزرقاين شرحـ ٣٦

  .١٤١١ النشر سنة العلمية الكتب دار الناشر١١٢٢ ةالوفا سنة /الوالدة

املتوىف (أبو زكريا حمي الدين حيىي بن شرف النووي :  شرح النووي على مسلم  ـ٣٧
  .دار إحياء التراث العريب ) هـ٦٧٦:

أبو سليمان بن خلف سعد ابن أيوب بن وارث التجيي  : ـ املنتقى شرح  املوطأ ٣٨
  ).   هـ٤٧٤:ملتوىف ا(القرطيب  الباجي  األندلس 

 اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد) : نيل األوطار(ـ منتقى األخبار  ٣٩
: مصرالطبعة احلديث، دار: الناشر الصبابطي الدين عصام: حتقيق )هـ١٢٥٠: املتوىف(

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ األوىل،



 ١٨٦

 الدين مجال: الزيلعي ختريج يف األملعي بغية حاشيته مع اهلداية ألحاديث الراية نصبـ ٤٠
 عوامة حممد : احملقق )هـ٧٦٢ : املتوىف (الزيلعي حممد بن يوسف بن اهللا عبد حممد أبو

 -اإلسالمية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بريوت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة : الناشر
  م١٩٩٧/هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة : الطبعة السعودية – جدة

                       

  

  أصول الفقه وقواعده:كتب :  رابعا                    
  )أ(                                     

)  هـ٧٥١:املتوىف  (:حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية : إعالم املوقعني  ـ٤١
  .م ١٩٩١ هـ١٤١١دار الكتب العلمية الطبعة األوىل 

أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدي : حكام  اإلحكام يف أصول اإل ـ٤٢
 -بريوت اإلسالمي، املكتب: عفيفي الناشر الرزاق عبد: احملقق) هـ ٦٣١: املتوىف(

  .١/١٩٥  لبنان -دمشق
 هيئة عضو السلمي نامي بن عياض. د. أ:جهلُه الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول ـ ٤٣

   .بالرياض عةالشري بكلية الفقه أصول بقسم التدريس
 هاشم أىب بن سهل أمحد : الشريازى إسحاق ألىب اللمع ألفاظ عن امللمع البيانـ ٤٤

   . أصول الفقهاحلاجيىن سالم حمفوظ حممد
 احلق عبد بن املؤمن عبد لإلمام الفصول ومعاقد األصول قواعد إىل الوصول تيسريـ ٤٥

 ـ املدرس الفوزان صاحل بن اهللا عبد : شرح  )هـ٧٣٩ ـ ٦٥٨ (احلنبلي البغدادي
 وهي« الثانية الطبعة مقدمة القصيم فرع اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة ـ سابقاً
 »اجلوزي ابن لدار األوىل

املتوىف (أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف :  تنقيح الفصول ـ٤٦
  .دار الفكر)  هـ٦٨٤ك



 ١٨٧

 األوىل،: الطبعة مصر احلليب، مكتبه: الناشر شاكر أمحد: ققاحملللشافعي ، : ـ الرسالة ٤٧
  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨

أبو :روضة الناظر وحجة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ـ ٤٨
 )هـ ٦٢٠: املتوىف (حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد الشهري بابن قدامة املقدسي 

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ الثانية الطبعة:  طوالتوزيع والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر
 )هـ٧٩٣:املتوىف:((مر التفتازاين سعد الدين مسعود بن ع:  شرح التلويح على التوضيح ـ ٤٩

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة مبصر صبيح مكتبة: الناشر

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرازي احلسني بن عمر بن حممد: احملصولـ ٥٠
   .العلواين فياض جابر طه : حتقيق١٤٠٠ ، األوىل الطبعة الرياض –

: املتوىف(إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشا طيب : املوافقات ـ٥١
  عفان ابن دار :  الناشر ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو : احملقق) هـ٧٩٠
   .م١٩٩٧  /   هـ١٤١٧ األوىل الطبعة   :الطبعة

  )ب (                            
: املتوىف (السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج: األشباه والنظائرـ ٥٢

  . م١٩٩١ -هـ١٤١١ األوىل: الطبعة العلمية الكتب دار )هـ٧٧١
 دار : الناشر السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد: الشافعي ـ والنظائر األشباهـ  ٥٣
   .األوىل : الطبعة م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ : النشر سنة العلمية بالكت
أمحد بن حممد مكي احلموي :  ـ غمز عيون البصائر يف شرح األشباح والنظائر ٥٤

 - هـ١٤٠٥ األوىل،:  الطبعةالعلمية الكتب دار: الناشر)  هـ١٠٩٨: املتوىف: (احلنفي
   .م١٩٨٥



 ١٨٨

 إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس بوأ: الفروق أنواء يف الربوق أنوار=  ـ الفروق ٥٥
: الطبعة الكتب عامل: الناشر)هـ٦٨٤: املتوىف (بالقرايف الشهري املالكي الرمحن عبد بن

  .تاريخ وبدون طبعة بدون
 الناشر هـ٧٩٥: ت احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج أبو: القواعد ـ  ٥٦
   .مكة : النشر مكان م١٩٩٩ : النشر سنة الباز مصطفى نزار مكتبة: 

   حممد بكر  إمساعيل دار املنار الطبعة األوىل/ د:  ـ القواعد الفقهية٥٧

  كتب الفقه املذهيب :  خامسا                       
   الفقه احلنفيأـ 

 إبراهيم بن العابدين زين الشيخ:  النعمان حنيفة أيب مذهب علىـ األشباه والنظائر ٥٨
 العلمية،بريوت،لبنان الطبعة الكتب دار : الناشر)هـ٩٧٠-٩٢٦ (جنيٍم بن
  .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠:

 الدين جمد البلدحي، املوصلي مودود بن حممود بن اهللا عبد:  ـ االختيار لتعليل املختار٥٩

 علماء من (دقيقة أبو حممود الشيخ: تعليقات عليها)هـ٦٨٣: املتوىف (احلنفي الفضل أبو
 دار وصورا( القاهرة -احلليب مطبعة:  الناشر)سابقا الدين أصول بكلية ومدرس احلنفية
  .م ١٩٣٧  هـ ١٣٥٦: النشر  تاريخ)وغريها بريوت، - العلمية الكتب

: املتوىف (الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد اهللا عبد أبو: باملبسوط املعروف األصل ـ ٦٠
  .كراتشي – اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة: الناشر األفغاين الوفا أبو: احملقق )هـ١٨٩
 أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ـ٦١

 الثانية،: الطبعة العلمية الكتب دار:  الناشر)هـ٥٨٧: املتوىف (احلنفي الكاساين
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦



 ١٨٩

 بابن روفاملع حممد، بن إبراهيم بن الدين زين:الدقائق كرت شرح البحر الرائق  ـ ٦٢
 علي بن حسني بن حملمد الرائق البحر تكملة: آخره  يف)هـ٩٧٠: املتوىف (املصري جنيم

عابدين  البن اخلالق منحة:  وباحلاشية)هـ ١١٣٨ بعد ت (القادري احلنفي الطوري
  . تاريخ بدون - الثانية: اإلسالمي الطبعة الكتاب دار: الناشر

 حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن مودحم حممد أبو: اهلداية شرح  البنايةـ ٦٣

 بريوت، - العلمية الكتب دار: الناشر)هـ٨٥٥: املتوىف (العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب
   .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األوىل،: الطبعة لبنان
 : احملقق)  احلنفي(امليداين الدمشقي الغنيمي الغين عبد: الكتاب شرح يف اللبابـ ٦٤

   .العريب الكتاب دار : الناشر ويالنوا أمني حممود
 حمجـن  بـن  علـي  بن  عثمان  :الشلِْبي وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني ـ٦٥

  .القاهرة النشر  مكان)هـ ٧٤٣: املتوىف (احلنفي الزيلعي الدين فخر البارعي،
 احلنفي ليمينا الزِبيِدي العبادي احلدادي حممد بن علي بن بكر أبو : ـ  اجلوهرة النرية٦٦

  ). هـ١٣٢٢ األوىل،: اخلريية الطبعة املطبعة: الناشر )هـ٨٠٠: املتوىف(

 احلسن أبو: املزين خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاويـ ٦٧
: املتوىف (باملاوردي الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي

 دار: الناشر املوجود عبد أمحد عادل الشيخ - معوض مدحم علي الشيخ: احملقق )هـ٤٥٠
  .م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت العلمية، الكتب

 دار الناشر،عابدين ابن حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح  ..حاشية ابن عابدين ـ ٦٨
  .بريوت النشر مكان م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ النشر سنة والنشر للطباعة الفكر
  ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز :ـ رد احملتار على الدر املختار ٦٩

  .١٣٨٦دار الفكرـ بريوت سنة النشر ) هـ١٢٥٢:املتوىف(الدمشقي احلنفي



 ١٩٠

 / الوالدة السيواسي سنة الواحد عبد بن حممد الدين  كمال:ـ شرح فتح القدير  ٧٠
   بريوت لنشرا الفكر مكان دار  الناشر)هـ٦٨١ الوفاة سنة
 بشيخي املدعو الكليبويل سليمان بن حممد بن الرمحن عبد:األحبر ملتقى شرح يف األر جممعـ  ٧١
 دار الناشر املنصور عمران خليل وأحاديثه آياته خرح حتقيق هـ١٠٧٨ الوفاة سنة / الوالدة سنة زاده

  . بريوت/ لبنان النشر مكان م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ النشر سنة العلمية الكتب

 مازه الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أمحد بن حممود: الربهاين احمليطـ ٧٢
  العريب التراث إحياء دار :الناشر

: املتويف(أبو احلسن علي ابن احلسني بن حممد السغدي، احلنفي   : النفت يف الفتاوي   ـ ٧٣
  . بريوت – عمان األردن –دار الفرقان، مؤسسة الرسالة ) هـ٤٦١

  الفقه املالكي) ب(     
: املتوىف (القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: البيان والتحصيل ـ٧٤

 لبنان – بريوت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر وآخرون حجي حممد د: حققه)هـ٥٢٠
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة

شد القرطيب الشهري بابن أبو الوليد حممد بن أمحد بن ر: ـ  بداية اتهد واية املقتصد٧٥

  . دار احلديث ـ القاهرة) هـ٥٩٥:املتوىف(رشد احلفيد
 الشرح (الصغري الشرح على الصاوي حباشية املعروف املسالك ألقرب السالك بلغةـ ٧٦

 أبو): ماِلٍك الِْإماِم ِلمذْهِب املسالك أقرب املسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغري
 دار: الناشر )هـ١٢٤١: املتوىف (املالكي بالصاوي الشهري اخللويت، مدحم بن أمحد العباس

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة املعارف



 ١٩١

 البغدادي الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو :ـ التلقني يف الفقه املالكي  ٧٧
 دار:  الناشرالتطواين احلسين خبزة بو حممد أويس ايب:  احملقق)هـ٤٢٢: املتوىف (املالكي
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ األوىل: العلمية الطبعة الكتب

ـ الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح  رسالة ابن أيب زيد القريواين  صاحل عبد  ٧٨
   .بريوت – الثقافية املكتبة:  الناشر)١٣٣٥: املتوىف:( السميع األيب األزهري

 اهللا عبد أبو املالكي اخلرشي اهللا عبد بن حممد:ـ حاشية اخلرشي على خمتصر خليل ٧٩
 وبدون طبعة بدون: الطبعة بريوت – للطباعة الفكر دار: الناشر)هـ١١٠١: املتوىف(

  .تاريخ
 مكان الفكر دار الناشر عليش حممد حتقيق الدسوقي عرفه حممد:  شية الدسوقيحاـ  ٨٠

 .بريوت النشر
حجي  حممد: ١٣ ،٨ ،١ ء جز:حملقق الدين شهاب العباس أبو :ـ الذخرية للقرايف  ٨١
 الغرب دار: خبزة الناشر بو حممد: ١٢ - ٩ ،٧ ،٥ - ٣ أعراب جزء سعيد: ٦ ،٢ جزء

  .م ١٩٩٤ األوىل،: بريوت الطبعة -اإلسالمي

 اهللا عبد أبو املالكي اخلرشي اهللا عبد بن حممد: شرح خمتصر خليل للخرشي ـ  ٨٢
 وبدون طبعة بدون: ريوت الطبعةب - للطباعة الفكر دار:  الناشر)هـ١١٠١: املتوىف(

    .  تاريخ
 جزي ابن اهللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم،  أبو:القوانني الفقهيةـ  ٨٣

  .)هـ٧٤١: املتوىف (الغرناطي الكليب
 )هـ١: املتوىف (املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: ـ  املدونة ٨٤

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ األوىل،: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر



 ١٩٢

: املتوىف (القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو: ـ  املقدمات املمهدات  ٨٥
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األوىل،: اإلسالمي الطبعة الغرب دار:  الناشر)هـ٥٢٠
حممد بن أمحد بن حممد عليش ، أبو عبد اهللا : منح اجلليل شرح خمتصر خليل  ـ ٨٦

: النشر طبعة تاريخ بدون: بريوت الطبعةدارالفكر ) هـ١٢٩٩:وىفاملت(املالكي 
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الدين  مشس:خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهبـ  ٨٧
 )هـ٩٥٤: املتوىف (املالكي باحلطاب الرعيين املعروف املغريب، الطرابلسي الرمحن عبد

   .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ لثالثة،ا: الفكر الطبعة دار: الناشر

  الفقه الشافعي) جـ(   

أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس القرشي املكي : ـ األم اإلمام الشافعي  ٨٨
 / ١٤١٠دار املعرفة ـ بريوت  الطبعة بدون طبعة  سنة النشر ) هـ٢٠٤:املتوىف(

  .             م ١٩٩٠
 الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين، سمش :ـ اإلقنا ع يف حل ألفاظ أيب شجاع  ٨٩

 دار: الفكر الناشر دار - والدراسات البحوث مكتب:  احملقق)هـ٩٧٧: املتوىف (الشافعي
   .بريوت - الفكر
أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمـراين          : البيان يف مذهب اإلمام الشافعي     ـ  ٩٠

 الطبعـة األوىل    – ٣٩١،  ١١ جـدة    –ج  دار املنـه  ) هـ٥٥٨: املتويف(اليمين الشافعي   
  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

: املتوىف(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي         :التنبيه يف الفقه الشافعي     ـ  ٩١
   .علم الكتب: هـ الناشر٤٧٦



 ١٩٣

 و) هـ١٣٠ : املتوىف (الشرواين املكي احلميد عبد: والعبادي الشرواين اشي ـ حو٩٢
   . هـ٩٩٢ : ملتوىفا (العبادي قاسم بن أمحد
 عادل : احملقق )هـ٦٧٦ ت ( النووي الدين حمي: املفتني وعمدةــ روضة الطالبني ٩٣
  .متوفر غري : العلمية الطبعة الكتب دار : معوض الناشر حممد على - املوجود عبد أمحد

أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز تقي الدين  : كفاية األخبار يف حل غايةـ٩٤
على عبد احلميد بلطجي  وحممد وهيب سليمان  دار : احملقق ) ٨٢٩املتوىف :(فعي الشا

 . ١٩٩٤اخلري ـ دمشق  الطبعة األويل 

 دراسة السرخسي سهل أيب بن حممد بكر أبو الدين مشس:للسرخسي : ـ املبسوط٩٥
 لبنان بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر  دار:امليس الناشر الدين حمي  خليل:وحتقيق
  .م٢٠٠٠ هـ١٤٢١ األوىل، الطبعة

 حيىي الدين حميي زكريا  أبو:))واملطيعي السبكي تكملة مع ((املهذب شرحـ اموع ٩٦
 السبكي تكملة معها كاملة طبعة(الفكر دار:  الناشر)هـ٦٧٦: املتوىف (النووي شرف بن

   .)واملطيعي
: املتوىف(لشر بيين الشافعي حممد بن  أمحد اخلطيب ا:مشس الدين : مغين احملتاجـ ٩٧

  .م١٩٩٤ـ ١٤١٥  دار الكتب العلمية األوىل:الطبعة )هـ٩٧٧
 الشريازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو :الشافعي اإلمام فقة يفـ املهذب ٩٨

   . العلمية الكتب دار: الناشر )هـ٤٧٦: املتوىف(
 ٦٧٦ املتوىف/النووى دينال شرف بن حيى زكريا أبو الدين حمى : للنووي املنهاجـ ٩٩

  حزم ابن دار / النشر هـدار



 ١٩٤

األخرية ـ :الطبعة) ١٠٠٤املتوىف  (مشس حممد بن أيب العباس :اية احملتاج ـ ١٠٠
   .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

      

  :الفقه احلنبلي) د(          
 إدريس بن يونس بن منصور:  املقنع اختصار يف املستنقع زاد شرح املربع لروضـ ا١٠١

 للطباعة الفكر دار : الناشر اللحام حممد سعيد : احملقق )هـ١٠٥١ : املتوىف (ويتالبه
  لبنان – بريوت - والنشر
  .والتوزيع للنشر العريب الكتاب دار قدامه بن الرمحن عبد: الشرح الكبري ـ ١٠٢
 احلنبلى ،منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت"ـ شرح منتهى اإلرادات ١٠٣

  .  م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ األوىل،: الكتب الطبعة عامل:  الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف(
 )هـ١٤٢١: املتوىف(: ـ  الشرح املمتع على زاد املستقنع شرح الشيخ العثيمني ١٠٤

   ).هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢ األوىل،: اجلوزي الطبعة ابن دار: النشر دار
 بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور: اإلقناع منت عنـ كشاف القناع ١٠٥

   .العلمية الكتب دار:  الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف (احلنبلى البهوتى إدريس
 بن الرمحن  عبد :املختصرات أخصر لشرح املزهرات والرياض املخدرات كشف ـ ١٠٦
 وثالثة بأصله قابله:  احملقق)هـ١١٩٢: املتوىف (احلنبلي اخللويت البعلي أمحد بن اهللا عبد

بريوت / لبنان - اإلسالمية البشائر دار: العجمي الناشر ناصر بن حممد: أخرى أصول

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األوىل،: الطبعة
أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ابن أمحد ـ الشهري بابن قدامة : املغين البن قدامة  ـ ١٠٧

مكتبة القاهرة الطبعة بدون طبعة تاريخ النشر ) هـ٦٢٠:املتوىف(املقدسي 
١٣٨٨/١٩٦٨ .  



 ١٩٥

 أبو مفلح، ابن حممد بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم: املقنع شرح بدعامل ـ ١٠٨
 : الطبعة الرياض الكتب عامل دار : الناشر )هـ٨٨٤ : املتوىف (الدين برهان إسحاق،
  م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣
 : املتوىف (ضويان بن سامل بن حممد بن إبراهيم : الدليل شرح يف السبيل منارـ ١٠٩

 السابعة الطبعة : الطبعة اإلسالمي املكتب : الناشر الشاويش زهري : احملقق )هـ١٣٥٣
  .١٩٨٩-هـ ١٤٠٩

 الفقه الظاهري) هـ(                          

 القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو:  ـ احمللي البن حزم ١١٠
 وبدون طبعة نبدو: بريوت الطبعة - الفكر دار:  الناشر)هـ٤٥٦: املتوىف (الظاهري

            .تاريخ

  :كتب اللغة:  سادسا                           
 أمري بن اهللا عبد بن قاسم: الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيسـ ١١١
 الكتب دار : مرادالناشر حيىي : احملقق )هـ٩٧٨ : املتوىف (احلنفي الرومي القونوي علي

  هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤ : الطبعة العلمية
 الكتاب دار : اجلرجاين الناشر علي بن حممد بن علي:  ـ التعريفات للجرجاين١١٢
  .األبياري إبراهيم :  حتقيق١٤٠٥ ، األوىل بريوت الطبعة - العريب
 أبو احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن حممد: القاموس جواهر من العروس  تاج ـ ١١٣

: الناشر احملققني من جمموعة: احملقق)هـ١٢٠٥: املتوىف (زبيديال مبرتضى، امللقّب الفيض،
  .اهلداية دار

 حممد. د  :حتقيق املناوي الرؤوف عبد حممد : التعاريف مهمات على التوقيفـ ١١٤
 ، األوىل الطبعة دمشق ، بريوت - الفكر دار ، املعاصر الفكر دار : الناشر الداية رضوان
١٤١٠.  



 ١٩٦

 أبو األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا: الدقيقة والتعريفات األنيقة احلدودـ ١١٥
 ، األوىل الطبعة بريوت – املعاصر الفكر دار : الناشر املبارك مازن. د : حييىتحقيق

  هـ ١٤١١
 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد: ـ  لسان العرب ١١٦

: الطبعة بريوت – صادر دار: الناشر)ـه٧١١: املتوىف (اإلفريقى الرويفعى األنصاري

   .هـ ١٤١٤ - الثالثة
 الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو: العربية وصحاح اللغة تاج ـ الصحاح ١١٧

 ا بريوت – للماليني العلم دار: الناشر عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق )هـ٣٩٣: املتوىف(
  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: لطبعة
 - دمشق. الفكر دار: حبيب الناشر أبو سعدي الدكتور: قاموس الفقهي الـ  ١١٨
   سورية
   .م ١٩٩٣:  تصوير م ١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ الثانية: الطبعة
: املتوىف (الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد:    ـ القاموس احمليط١١٩

 نعيم حممد: فبإشرا الرسالة مؤسسة يف التراث حتقيق مكتب: حتقيق )هـ٨١٧
: الطبعة لبنان – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر العرقسوسي

  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،
للراغب األصفهاين حتقيق ندمي مرعي،دار الفكر :  معجم مفردات ألفاظ القرآن    ـ١٢٠

    .بريوت 
 / الزيات أمحد / مصطفى إبراهيم(بالقاهرة العربية اللغة جممع: ـ املعجم الوسيط ١٢١
   .الدعوة دار:  الناشر)النجار حممد / القادر عبد حامد



 ١٩٧

: املتوىف (العباس أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن أمحد: املصباح املنريـ ١٢٢
  ).١٠٩"(بريوت - العلمية املكتبة:  الناشر)هـ٧٧٠ حنو

 السالم عبد : زكَِريا احملقق بن فاِرس بن أمحد احلسني أيب: معجم مقاييس اللغة   ـ ١٢٣
  .م٢٠٠٢ = هـ ١٤٢٣ : العرب الطبعة الكتاب احتاد : هارون الناشر حممد
 لبنان مكتبة : الرازي الناشر القادر عبد بن بكر أيب بن حممد: ـ خمتار الصحاح ١٢٤

  .خاطر حممود :  حتقيق١٩٩٥ - ١٤١٥ ، جديدة طبعة بريوت الطبعة - ناشرون

  كتب األعالم والتراجم   :سابعا            
دار العلم ) هـ١٣٩٦:املتوىف(خري الدين بن حممد الزركلي الدمشقي : ـ األعالم١٢٥

  .للماليني 
ـ االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا ١٢٦
) هـ٤٦٣: املتوىف (القرطيب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب : عنهم 

  .دار الكتب العلمية ـ  بريوت
 اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدرـ  ١٢٧

  بريوت - املعرفة دار: الناشر )هـ١٢٥٠: املتوىف (اليمين الشوكاين
فضالة  (القاضي عيا ض بن موسي اليحصي:ـ ترتيب املدارك وتقريب املسالك١٢٨

  .مطبعة:الناشر) ٥٤٤:احملمدية،املغرب،املتويف
 عنيت؛أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف النووي  :ـ ذيب األمساء واللغات ١٢٩

 الطباعة إدارة مبساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره
   .لبنان - بريوت العلمية، الكتب دار: من  يطلباملنريية



 ١٩٨

 عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس : واألعالم املشاهري ووفياتـ تاريخ اإلسالم ١٣٠
 - هـ١٤٠٧: النشر  سنة.بريوت/ العريب لبنان الكتاب دار: النشر دار الذهيب

  .تدمري السالم عبد عمر. د: حتقيق.: الطبعة األوىل.م١٩٨٧
 العسقالين حجر بن دأمح بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: التهذيب تقريبـ ١٣١

 األوىل،: الطبعة سوريا – الرشيد دار: الناشر عوامة حممد: احملقق)هـ٨٥٢: املتوىف(

١٩٨٦ – ١٤٠٦.  
 حامت، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد: الثقاتـ  ١٣٢

 اهلندية العالية ومةللحك املعارف وزارة: بإعانة طبع)هـ٣٥٤: املتوىف (البسيت الدارمي،
 دائرة: الناشر العثمانية املعارف دائرة مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقبة حتت

  .١٩٧٣ =  ه ١٣٩٣ األوىل،: الطبعة اهلند الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف
 دائرة جملس طبعة:  الناشر)هـ٣٢٧: املتوىف(ـ اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ١٣٣

: بريوت الطبعة - العريب التراث إحياء اهلند دار - الدكن آباد حبيدر - العثمانية ارفاملع
   .م ١٩٥٢ هـ ١٢٧١ األوىل،

: املتويف(البن فرحون املالكي : ـ الديباج املُذِْهب يف معرفة أعيان علماء املذهب١٣٤
  .بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر) هـ٧٩٩
: احملقق ،الغزي بن الرمحن عبد بن حممد املعايل أبو نالدي مشس ـ ديوان اإلسالم١٣٥
 ١٤١١ األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر  حسن كسروي سيد
  .م ١٩٩٠ - هـ



 ١٩٩

 : حملققا) هـ٧٤٨:املتوىف(مشس الدين أبو عبد اهللا الذهيب :سري أعالم النبالءـ ١٣٦
 : الرسالة الطبعة مؤسسة : األرناؤوط الناشر شعيب الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة

  .م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ ، الثالثة
 متيم بن أمحد بن  حممد:تونس علماء طبقات وكتاب ـ طبقات علماء أفريقية ١٣٧

 اللبناين، دار الكتاب:  الناشر)هـ٣٣٣: املتوىف (العرب أبو اإلفريقي، املغريب التميمي

   .لبنان – بريوت
منصور  حممد زياد: احملقق) هـ٢٣٠:املتوىف (ربى ،بابن سعد  ـ الطبقات الك١٣٨
  ).١٤٠٨ الثانية،: املنورة الطبعة املدينة - واحلكم العلوم مكتبة: الناشر
: هذبه) هـ٤٧٦: املتوىف (الشريازي علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الفقهاء طبقاتـ ١٣٩
 الرائد دار: الناشر عباس إحسان: احملقق) هـ٧١١: املتوىف (منظور ابن مكرم بن حممد

  .١٩٧٠ األوىل،: الطبعة لبنان – بريوت العريب،
  )هـ٣٤٧ : املتوىف (الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو :املعرفةوالتاريخـ   ١٤٠
  املنصور خليل : احملقق

) هـ٦٥١:املتويف(أبو العبا س مشس الدين الربمكي اإلربلي :ـ وفيات األعيان ١٤١
  . بريوت  دار صادر ـ:الناشر
: املتوىف(صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي :الوايف بالوفيات ـ ١٤٢
  .دارا لتراث) هـ٧٦٤

   :ة كتب عام: ثامنا                      
 بالشاطيب الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم: االعتصام ـ١٤٣

: الطبعة السعودية عفان، ابن دار: الناشر اهلاليل عيد بن سليم: حتقيق)هـ٧٩٠: املتوىف(
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ األوىل،



 ٢٠٠

 تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: الكالمية بدعهم تأسيس يف اجلهمية تلبيس بيان ـ ١٤٤
  قرطبة مؤسسة: الناشر احلراين
: الصحابة وإمجاع والسنة الكتاب من واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ـ ١٤٥

 ١٤٠٢ ، الرياض - طيبة دار : القاسم الناشر أبو الاللكائي منصور بن احلسن بن اهللا هبة
  محدان سعد أمحد. د  :حتقيق
 اهللا، عبد أبو: ميارة  بشرح املعروف احلكام حتفة شرح يف واإلحكام اإلتقان ـ ١٤٦

  . بال تاريخاملعرفة دار:  الناشر)هـ١٠٧٢: املتوىف (ميارة الفاسي، حممد بن أمحد بن حممد

 الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو: ةالسلطاني األحكامـ ١٤٧
  .١/٣٢٥ القاهرة – احلديث دار: الناشر )هـ٤٥٠: املتوىف (باملاوردي

 أبو األندلسي، األصبحي حممد بن علي بن  حممد :امللك طبائع يف السلك بدائع  ـ١٤٨
 سامي علي. د:  احملقق)هـ٨٩٦: املتوىف (األزرق ابن الغرناطي الدين مشس اهللا، عبد

  .١٧٢/ ٢ األوىل: العراق الطبعة - اإلعالم وزارة: النشار الناشر
 علي، بن السالم عبد بن علي)) : احلكام حتفة شرح((ـ البهجة يف شرح التحفة ١٤٩

شاهني  درالقا عبد حممد: وصححه ضبطه:  احملقق)هـ١٢٥٨: املتوىف (التسويل احلسن أبو

   .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األوىل،: بريوت الطبعة / لبنان - العلمية الكتب دار: الناشر

إبراهيم بن على برهان الدين اليعمري موقع : ـ تبصرة احلكام يف أصول األقضية١٥٠
  .اإلسالم

 سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ـ اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ١٥١
 األوىل،: املغربالطبعة - املعرفة دار:  الناشر)هـ٧٥١: املتوىف (اجلوزية قيم ناب الدين مشس

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨



 ٢٠١

 بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: ـ السياسة الشرعية ١٥٢
: الناشر)هـ٧: املتوىف (الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد بن القاسم أيب بن اهللا عبد

: طبعةالالسعودية  العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة
  .األوىل
  .دارالدعوة :ؤاد عبد املنعم أمحد الدكتور ف:حتقيق :ـ سرية اإلمام أمحد بن حنل ١٥٣
أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بـن         : ـ  الروضة الندية شرح الدرر البهية        ١٥٤

وجي دار املعرفة بدون التاريخ علي القن.  
) ١٣٦٠:املتوىف( عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزبري:ـ الفقه على املذاهب األربعة١٥٥

  .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الثانية، : دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان الطبعة : الناشر 

 بريوت العريب، الكتاب دار:  الناشر)هـ١٤٢٠: املتوىف (سابق سيد: ـ  فقه السنة١٥٦
  .م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ الثالثة،: لبنان الطبعة -

 النظريات وأهم املذهبية واآلراء الشرعية لألدلة الشامل أدلتهو اإلسالمي الفقهـ    ١٥٧
 الفقه قسم ورئيس أستاذ الزحيِلي وهبة. د.أ: وخترجيها النبوية األحاديث وحتقيق الفقهية

ة - الفكر دار : الشريعةالناشر يةكل - دمشق جبامعة وأصوله اإلسالميدمشق – سوري  
 ذوي إغرام إباحة رد يف والعوام اخلواص ومنجاة األنام ونصائح التمام مطالعـ ١٥٨

 أمحد العباس أيب واألحكام للقاضي احلدود من اهللا شرع ما على زيادة واإلجرام اجلنايات
  .أمحدون اخلالق عبد الدكتور: وحتقيق  دراسة)هـ٨٣٣ ت (اهلنتايت الشماع

 بيت: التوجيري الناشر اهللا عبد بن إبراهيم بن حممد:  مو سوعة الفقه اإلسالمي ـ ١٥٩
  .١٤٣٠ األوىل،: الدولية الطبعة األفكار



 ٢٠٢

املوسوعة الفقهية الكويتية  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ الكويت الطبعة ـ ١٦٠
  ) .هـ ١٤٢٧ ـ ١٤٠٤من (

 مكتبة: النشر دار اإلسالمية مشكاة مكتبة الفراء يعلى أىب للقاضى الفقهية املسائلـ ١٦١
  الرياض ـ املعارف

 البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية جملة - اإلسالمية البحوث جملةـ ١٦٢

 : املؤلف واألمكنة األعالم بتراجم ملحق معها - واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية
 ٧٩ : األجزاء عدد واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث اتإلدار العامة الرئاسة

  .واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع : الكتاب مصدر جزءا

  كتب حديثة ومتنوعة: تاسعا                       
ــ  ١٤٣٠رابح زروايت  دار بن حزم الطبعـة األوىل          .ـ أحكام االدعاء اجلنائي د    ١٦٣

  .م٢٠٠٩
: الناشر. عبد القادر عودة: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيـ ١٦٤

 . دار الكتب العربية، بريوت

عبد اهللا بن عيسى اجلد يع العتر ي مؤسسسة الريان للطباع : تيسري أصول الفقهـ   ١٦٥
  .) هـ١٤١٨: (طبعة األوىل 

لوي بن عبد القادر السقَّاف دار ع: ـ ختريج أحاديث وآثار كتاب يف ظالل القرآن ١٦٦
 .  م١٩٩٥هـ ١٤١٦اهلجرة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 

حسن الشاذيل دار الكتاب اجلامعي /  ـ اجلنايات يف الفقه اإلسالمي، للدكتور١٦٧ 
  .الطبعة الثانية 



 ٢٠٣

ح عبد الفتا/  اجلناية على النفس وما دوا يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  دـ ١٦٨
  . حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف عبد اهللا الربشومي

  ـ ١٣٧) .   هـ١٣٧٥:املتوىف(عبد الوهاب خالّف :ـ علم أصول الفقه ١٦٩
 ٢٠٠٦العقوبة حممد أبو زهرة دار الفكر العريب القاهرة 

 فهد امللك جممع : الناشر الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة جمموعة من املؤلفني ـ١٧٠

   .هـ١٤٢٤ : الطبع سنة الشريف حفاملص لطباعة
  م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ـ  فقه الواضح للدكتور بكر إ مساعيل دار املنار الطبعة الثانية  ١٧١

أستاذ الفقه املقـارن يف جامعـة       : أمري عبد العزيز  / د:ـ  الفقه اجلنائي يف اإلسالم       ١٧٢
  . النجاح الوطنية نابلس ـ فلسطني دار السالم 

د مصطفى الزحيلي،دار فكر حمم/ ة وتطبيقاا يف املذهب األربعة دالقواعد الفقهيـ ١٧٣
  ـ دمشق 

دار احلديث : عبد العزيز حممد عزام األستاذ جبامعة األزهر ط. ـ القواعد الفقهية د١٧٤

  .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦:القاهرة سنة
حممد نبيل غنامي أستاذ الشريعة اإلسالمية / ـ كتاب مدارس مصر الفقهية للدكتور١٧٥

  .م  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩امعة القاهرة وجا معيت قطر وأم القري الطبعة األوىل جب
 .دار الفكر العريب  :حممد أبو زهرة: ـ مالك حياته وعصره١٧٦

 دار: الناشرحممد بن حسن اجليزاين : ـ  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة١٧٧
وفتح الودود شرح مراقي وما بعدها،  .هـ ١٤٢٧ اخلامسة، الطبعة:  طاجلوزي ابن

 .السعودي الواليت



 ٢٠٤

حممد بن عبد اهللا :ـ النبأ العظيم نظريات جديدة يف القرآن الكرمي١٧٨
 وحمققة مزيدة طبعة : والتوزيع الطبعة للنشر القلم دار : الناشر) هـ ١٣٧٧:املتوىف(دراز

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

                                

  

  
  

                                     

  
  

  

  
  فهارس العامةال                                   

                          

                         
  

  

  



 ٢٠٥

  

                            
  

  

  
  فهرس اآليات القرآنية                          

  الصفحة  رقم اآلية  سورة البقرة

  ٣٥  ٢ـ١  ﴾ه هدى للمتقنيذلك الكتاب الريب في* امل﴿

﴿متخ لَى اللَّهع ١٦٢  ٧  ﴾قُلُوِبِهم  

 ِمنا تقَبلْ ربنا وِإسماِعيلُ الْبيِت ِمن الْقَواِعد ِإبراِهيم يرفَع وِإذْ ﴿
كِإن تأَن ِميعالس ِليمالْع ﴾                                        

  

٣٣  ١٢٧  

 ِبِه أُِهلَّ وما الِْخنِزيِر ولَحم والدم الْميتةَ علَيكُم حرم نماِإ ﴿  
 اللَّه ِإنَّ علَيِه ِإثْم فَلَا عاٍد ولَا باٍغ غَير اضطُر فَمِن اللَِّه ِلغيِر

غَفُور﴾          

٣٧  ١٧٣  

 الْحر الْقَتلَى ِفي الِْقصاص كُمعلَي كُِتب آمنوا الَِّذين أَيها يا ﴿  

رِبالْح دبالْعِد وبثَى ِبالْعالْأُنثَى وِبالْأُن نفَم ِفيع لَه ٌء أَِخيِه ِمنيش 
اعبوِف فَاترعاٌء ِبالْمأَدِه واٍن ِإلَيسِبِإح ذَِلك ِفيفخت ِمن كُمبر 

          ﴾أَِليمٌ  عذَاب فَلَه ذَِلك بعد ىاعتد فَمِن ورحمةٌ

١١٥  ١٧٨  
ـ ١٢٥

١٢٧  
١٢٨  
١٣٠  



 ٢٠٦

  ١٣١  
١٣٣  
١٣٤  
١٣٥  
١٣٧  
ـ ١٣٨

١٤٠  
  ﴿لَكُماِص ِفي واةٌ الِْقصيا حاِب أُوِلي يالْأَلْب لَّكُمقُونٌَ  لَعت١١٥  ١٧٩        ﴾ت-  

١٣٠  
 علَى كُِتب كَما الصيام لَيكُمع كُِتب آمنوا الَِّذين أَيها يا ﴿ 

الَِّذين ِمن ِلكُمقَب لَّكُمقُونَ لَعتت﴾          
١٢٦  ١٨٣  

    ﴿ ِتلْك وددا فَلَا اللَِّه حوهبقْرت﴾         
  

٦٧  ١٨٧  

 اِمالْحكَّ ِإلَى ِبها وتدلُوا ِبالْباِطِل بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا ولَا﴿
                    ﴾تعلَمونَ وأَنتم ِبالِْإثِْم الناِس أَمواِل ِمن فَِريقًا ِلتأْكُلُوا

  

٩٩  ١٨٨  

          ﴾ علَيكُم اعتدى ما ِبِمثِْل علَيِه فَاعتدواْ علَيكُم اعتدى فَمِن﴿
  

١١٩    ١٩٤-  
١٥٤  
١٥٦  

      سورة النساء

﴿لَواوا أَننبكَت ِهملَيلُوا  أَِن عأَاقْتكُموا أَِو نفُسجراخ ِمن  
اِركُمِدي﴾     

٩٤  ٦٦  
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 مؤِمنا قَتلَ ومن خطَأً ِإلَّا مؤِمنا يقْتلَ أَنْ ِلمؤِمٍن كَانَ وما﴿ 
 يصدقُوا أَنْ ِإلَّا ِهأَهِل ِإلَى مسلَّمةٌ وِديةٌ مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِرير خطَأً
 وِإنْ مؤِمنٍة رقَبٍة فَتحِرير مؤِمن وهو لَكُم عدو قَوٍم ِمن كَانَ فَِإنْ
 أَهِلِه ِإلَى مسلَّمةٌ فَِديةٌ ِميثَاق وبينهم بينكُم قَوٍم ِمن كَانَ

ِريرحتٍة وقَبٍة رِمنؤم نفَم لَم يِجد امِن فَِصييرهِن شياِبعتتةً مبوت 

كَانَ اللَِّه ِمنو ا اللَّهِليما عِكيمح﴾  
  

  ٨ـ ١١٥  ٩٢
١١٦  
١٣١  
١٣٧  

      سورة املائدة

﴿نما واهيا أَحما فَكَأَنيأَح اسا النِميعج﴾  
  

١٣٧  ٣٢  

 ِفي ويسعونَ ورسولَه هاللَّ يحاِربونَ الَِّذين جزاُء نما ِإ﴿  

 وأَرجلُهم أَيِديِهم تقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتلُوا أَنْ فَسادا الْأَرِض
ِخلَاٍف ِمن ا أَوفَوني ِض ِمنالْأَر ذَِلك ملَه يا ِفي ِخزينالد ملَهو 
            ﴾ عِظيم عذَاب الْآِخرِة ِفي

  ٩٣ ـ ٨٩  ٣٣

٩٦  

 غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَموا علَيِهم تقِْدروا أَنْ قَبل ِمن تابوا الَِّذين ِإالَّ
ِحيمر  

٩١  ٣٤  

 ﴿اللَّهلَا و ِحبي فِْسِدين٧  ٦٤  ﴾الْم  

  ﴿اِرقالساِرقَةُ والسوا وا فَاقْطَعمهِدياًء أَيزا جا ِبمبكَس كَالًان 
اللَِّه ِمن اللَّهو ِزيزع ِكيمح ﴾  

٧٠  ٣٨  

  ١٣٠  ٤٥ والْأَنف ِبالْعيِن والْعين ِبالنفِْس النفْس أَنَّ ِفيها علَيِهم وكَتبنا ﴿
١٣٣  



 ٢٠٨

فَمن ص  ِقصا والْجروح ِبالسن والسن ِبالْأُذُِن والْأُذُنَ ِبالْأَنِف
  ﴾و كَفَّارةٌ لَّه اآليةِه فَهتصدق ِب

١٣٥  
١٤١  
١٥٩  
  

 والْأَزلَام والْأَنصاب والْميِسر الْخمر ِإنما آمنوا الَِّذين أَيها يا ﴿
سِرج ِل ِمنمطَاِن عيالش وهِنبتفَاج لَّكُمونَ لَعفِْلحا( ) تمِإن ِريدي 

 والْميِسِر الْخمِر ِفي والْبغضاَء الْعداوةَ بينكُم يوِقع أَنْ الشيطَانُ
كُمدصيو نِن اللَِّه ِذكِْر ععلَاِة ولْ الصفَه متونَ أَنهتنم﴾  

١٠٧  ٩٠،٩١  

      سورة األعراف

 ﴿ اوا مكُن ِديتهلَا ِلنا أَنْ لَوانده ٧  ٤٣  ﴾اللَّه  

 لَهم أَم ِبها يبِطشونَ أَيٍد لَهم أَم ِبها يمشونَ أَرجلٌ لَهمأَ ﴿  
نيونَ أَعِصربا يِبه أَم مونَ آذَانٌ لَهعمسا ياآلية ِبه﴾                                                         

  

١٦٢  ١٩٥  
١٦٣  

      سورة يونس

  ٤٢  ٧١     ﴾وشركَاَءكُم كُمأَمر فَأَجِمعوا﴿

      سورة إبراهيم

﴿ لَِئن متكَرش كُمن٥  ٦  ﴾لَأَِزيد  

      سورة النحل

﴿قَد كَرم الَِّذين ِمن ِلِهمى قَبفَأَت اللَّه مهانينب اِعِد ِمنالْقَو رفَخ 
ِهملَيع قْفالس ِمن ِقِهمفَو ماهأَتذَ والْعاب ثُ ِمنيلَا ح 

   ﴾يشعرونَ

٣٣  ٢٦  



 ٢٠٩

 ﴿ نم ِباللَِّه كَفَر ِد ِمنعاِنِه بِإلَّا ِإمي نم أُكِْره هقَلْبو ِئنطْمم 
 اللَِّه ِمن غَضب فَعلَيِهم صدرا ِبالْكُفِْر شرح من ولَِكن ِبالِْإمياِن
ملَهو ذَابِظي عمع ﴾                      

٧٩  ١٠٦  

 ﴿م ِبه وتوِقبا عوا ِبِمثِْل ماِقبفَع متاقَبِإنْ ع لَِئنو  

اِبِرينلِّلص ريخ ولَه متربص﴾                                               

١١٨  ١٢٦  
١٥٤  
١٥٦  

      سورة اإلسراء

  ﴿وا لَاوبقْرا تنالز هةًفَ كَانَ ِإناَء اِحشسِبيلًا و٧٤  ٣٢                         ﴾س  
  

 ﴿نما قُِتلَ وظْلُومم ا فَقَدلْنعِه جِليا ِلولْطَانفَلَا س ِرفسِل ِفي يالْقَت هِإن 
          ﴾امنصور كَانَ

٣٣    
١٣٠  

 أُولَِئك كُلُّ والْفُؤاد والْبصر السمع ِإنَّ ِعلْم ِبِه لَك لَيس ما تقْف ولَا﴿
  ﴾مسئُولًا عنه كَانَ

٥١  ٣٦  

                          سورة الكهف

  ١٢٩  ٦٤  ﴾اقَصص آثَاِرِهما علَى فَارتدا ﴿

      سورة األنبياء

  ٧٣  ١٠٧                                      ﴾ِللْعالَِمني رحمةً ِإلَّا أَرسلْناك وما﴿  

      سورة احلج

﴿ وا أَفَلَمِسريِض ِفي يكُونَ الْأَرفَت ملَه ِقلُونَ قُلُوبعا يآذَانٌ ِبهأَو 
  الْأَبصار تعمى لَا فَِإنها ِبها يسمعونَ

لَِكنى ومعت وِر ِفي الَِّتي الْقُلُوبدالص ﴾                          

  ١٦٣ـ ١٦٢  ٤٦

      سورة النور

  ٧٥ـ ٧٠  ٢ تأْخذْكُم ولَا جلْدٍة ِمائَةَ ِمنهما واِحٍد كُلَّ فَاجِلدوا والزاِني الزاِنيةُ ﴿



 ٢١٠

 ولْيشهد الْآِخِر والْيوِم ِباللَِّه تؤِمنونَ كُنتم ِإنْ اللَِّه ِديِن ِفي رأْفَةٌ ِبِهما
        ﴾ الْمؤِمِنني ِمن طَاِئفَةٌ عذَابهما

 الدنيا ِفي لُِعنوا الْمؤِمناِت الْغاِفلَاِت الْمحصناِت يرمونَ الَِّذين ِإنَّ ﴿
                                                                ﴾ عِظيم عذَاب ولَهم والْآِخرِة

٨٣  ٢٣  

 الْحياِة عرض ِلتبتغوا تحصنا أَردنَ ِإنْ الِْبغاِء علَى فَتياِتكُم واتكِْره ولَا ﴿
                                                                    ﴾اآلية الدنيا

٨٠  ٣٣  

      سورة األحزاب

﴿ الَِّذينذُونَ وؤي ِمِننيؤاِت الْمِمنؤالْمِر ويا ِبغوا مبسلُوا فَقَِد اكْتمتاح 
      ﴾مِبينا وِإثْما بهتانا

٨٣  ٥٨  

      سورة النجم

  ١٦١  ١١  ﴾رأَى ما الْفُؤاد كَذَب ما ﴿
  ٥١  ٢٩                     ﴾شيئًا الْحق ِمن يغِني لَا الظَّن وِإنَّ الظَّن ِإلَّا يتِبعونَ ِإنْ ﴿

                                       سورة اادلة

            ﴿ أُولَِئك بِفي كَت انَ قُلُوِبِهم١٦١  ٢٢  ﴾ اإلِْمي  

      سورة احلشر

﴿والَِّذي ه جرأَخ وا الَِّذينكَفَر ِل ِمناِب أَهالِْكت ِمن اِرِهمِدي 
 ماِنعتهم أَنهم وظَنوا يخرجوا أَنْ ظَننتم ما الْحشِر ِلأَوِل

مهونصح اللَِّه ِمن ماهفَأَت اللَّه ثُ ِمنيح وا لَمِسبتحي قَذَفِفي و 
قُلُوِبِهم بعونَ الرِربخي مهوتيب ِديِهمِدي ِبأَيأَيو ِمِننيؤالْم 

    ﴾الْأَبصاِر وِليُ يا فَاعتِبروا

٤٩  ٢  

      سورة املمتحنة



 ٢١١

   وعدوكُم عدوي تتِخذُوا لَا آمنوا الَِّذين أَيها يا﴿
 الْحق ِمن جاَءكُم ِبما كَفَروا وقَد ِبالْمودِة ِإلَيِهم تلْقُونَ أَوِلياَء

 كُنتم ِإنْ بكُمر ِباللَِّه تؤِمنوا أَنْ وِإياكُم الرسولَ يخِرجونَ
متجرا خادِبيِلي ِفي ِجهاَء سِتغاباِتي وضرونَ مِسرت ِهمِإلَي 
 فَقَد ِمنكُم يفْعلْه ومن أَعلَنتم وما أَخفَيتم ِبما أَعلَم وأَنا ِبالْمودِة

  ﴾السِبيِل سواَء ضلَّ

٣٦  ١  

             سورة امللك                  

  ١٦٣ـ٧٢  ١٤                      ﴾الْخِبري اللَِّطيف وهو خلَق من يعلَم أَلَا ﴿ 

 واألبصار السمع لَكُم وجعلَ أَنشأَكُم الَِّذي هو قُلْ ﴿  
    ﴾ تشكُرونَ ما قَِليال واألفِْئدةَ

١٦٣  ٢٣  

           سورة القيامة                  

  ٣٥  ١٧،١٨      ﴾ قُرآنه فَاتِبع قَرأْناه فَِإذَا  ،وقُرآنه جمعه علَينا ِإنَّ  ﴿  

                                    سورة البينة

  ١٦١  ٥      ﴾ الدين لَه مخِلِصني اللَّه ِليعبدوا ِإالَّ أُِمروا وما﴿   

  

                 
  
  

   األحاديث واآلثار سفهر                          

  احلديث                                                   صفحة
 



 ٢١٢

  ٨  عبد اهللا بن مسعود                                 »أول ما يقضى  بني الناس بالدماء«

           »أرأيت إذا وجدت مع امرأيت رجالً أمهله «

  
  ٣٩  سعد بن عبادة

                           »  أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته«
  

  ٥٠  ابن عباٍس

  ٦٦  عائشة أم املؤمنني                              »إذا رمى أحدكم مجرةَ العقبة«

  ٧٦  أيب هريرة                            » هافَلْيجِلد زناهان فتبي األمة زنت إذا «

   »...اخلطأ  أميت عن وضع اهللا إن«
  

  ٨٠  ابن عباس

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ قضى فيمن زين ومل «
                                                           »يحصن بنفٍي عام بإقامة احلد عليه

  ٧٥  أيب هريرة

 عليه وسلم ـ رخص لعبد الرمحن بن أن رسول اهللا صلى اهللا«
    »،...عوف 

  ٤٤  أنس بن مالك

  ٩٩         أيب بكرة  »حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم «

  ٨٢  أيب هريرة                                     »اجتنبوا السبع املوبقات «

خطب الناس يوم "أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ «
   »النحر

  ٨٢  ابن عباس

  ١٠٢  حكيم بن ز  »حبس رجالً يف مة"  أنَّ النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ«

كتب إىل أهل اليمن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«
  »كتاباً

  ١٣١   عمرو بن حزم

  ٦٨  أيب هريرة                              »أتى رجل من املسلمني رسول اهللا«

  )ب           (           



 ٢١٣

  ٤٥  عائشة أم املؤمنني                     »ئسما شريت وبئسما اشتريتب«

  )ث                     (

  ١٢٦  شريح الكعيبأبو   ».. معشر خزاعة –مث إنكم «

      )د (                    

  ٩٥  هريرة يبأ  »نصيحةالالدين «

      )ر                      (

      »......... ن ثالثةرفع القلم ع«
                            

  ١٣٣  عائشة أم املؤمنني

      )ع                        (

      »املقتول ويل يعفو أن إال قود العمد«
  

  ١٣٢  ابن عباس

  ١٦٣  عمرفاروق      »..سئول لسان له الكهول، فىت عباس ابن«

      )ق                       (

النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نفر من  قدم على « 

    »عكل، فأسلموا
  

  ٨٩  أنس

      )ك                     (

                                    »كل املسلم على املسلم حرام،دمه«
  

  ٧  أيب هريرة

  ١٠٨  ابن عمر                                 » كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام« 



 ٢١٤

  

  ١٢٦  أنس بن مالك                                     »،..................اهللا القصاص كتاب «
١٥٤  

من قتل نفساً بغري نفس : كان كتب على أهل التوراة«
  »حق أن يقاد ا

  ١٢٧  مقاتل بن حيان

  ١٢٧  جماهد  »...كان شرع موسى«

      )ل                               (

  ٨  عبد اهللا بن عمرو       »ونُ على اهللا من قتل رجل مسلملزوال الدنيا أه«

                                »،..................لتأخذوا مناسككم« 
  

  ٤١  جابر بن عبد اهللا

  ٩٩          أيب هريرة  »يده فتقطع البيضة يسرق السارق اهللا لعن«

    »ال تقطع يد السارق  إال يف ربع ديناراً فصاعداً«
  

  ١٠٠  عائشة أم املؤمنني

                              »،..............الغزو ال تقطع األيدي يف«
  

  ١٠١  بسرة بن أرطاة

  ١١٨  محزة األسلمي  »ال يعذب بالنار إال رب النار«

  ١١٨    »إال رب النار رق بالنارال حي«
  

  ١٠٨  أيب هريرة   »ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«

                         »،... مسلم بكافرال يقتل «

  

  ١٣٣  على ابن أيب طالب



 ٢١٥

                                        »،...ال يقتل والد بولده«
      

  ١٢٧  ابن عباس

  ١١٥  مسروق  »....ال حيل دم امرئ مسلم «

      )م                       (

  معاوية بن أيب                               »ينمن يرد اهللا به خريا يفقّهه يف الد«
  سفيان

٢٤  

»من أدرك عرفةَ بليل فقد أدرك احلج «    
  

           عبد الرمحن بن 
  يعمر

٦٦  

                          »، ... من محل علينا السالح فليس منا«
  

  ٨٩  عبد اهللا بن عمر

  ٦  عيدأيب س  »يشكر الناس ال يشكر اهللا  من ال«

  ٩٠  عبد اهللا بن عمرو                                 »،  ...من قتل دون ماله فهو شهيد«

من شرب اخلمر يف الدنيا، مث مل يتب منها،حرمها يف  «
       »اآلخرة

  ١٠١  عبد اهللا بن عمر

-١١٩  شريحأيب   » أ صيب بقتل أو خبل فإنه خيتار إحدي ثالث من «
  ١٢٥ـ١٤٤
١٣٦  

  ١٢٩  أيب هريرة       »فا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا ا عزاًع ما «
  
  



 ٢١٦

  
                        

  

  
  

  

  
  

  

  

  رس  املوضوعاتفه                               
  ١٩   ---٧ مقدمة 

  ٩  مشكلة البحث

  

 ما رفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر فيه «
                                                         » القصاص إال أمر فيه بالعفو

  ١٢٩  أنس بن مالك

  ١٤٣  دي بن ثابتع  »...من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له«

  ١٢٦  أيب هريرة  »...فهو خبري النظرينمن قتل له قتيل بعد اليوم «
١٣١  
١٤٣  



 ٢١٧

  ١١   أمهية املوضوع وسبب اختياره

  ١٢  الدراسات السابقة

  ١٣  البحثمنهج 

  ١٩  ---١٥  هيكل البحث

  ٢٨  ---٢٠  التمهيد

  ٢٩  حولية املوضوع.

  األصول اليت اعتمد عليها اإلمام ابن املاجشون يف:الباب األول
  وفيه فصالن   استنباطه لألحكام

٣١  

  ٣٢     األدلة األصولية:الفصل األول
  ٣٤ـ٣٣  معىن القاعدة األصولية:   املبحث األول

  ٣٧ـ ٣٥   القرآن الكرمي: أصول األول  :  املبحث الثاين

    السنة النبوية: املبحث الثالث 
  

  ٤١ـ ٣٨

  ٤٢  اإلمجاع: املبحث الرابع

  ٤٤  موقف اإلمام ابن املاجشون من فتاوى الصحابة: املبحث اخلامس

  ٤٨ ـ ٤٦   عمل أهل املدينة: املبحث السادس

  ٥٢ ـ ٤٩  القياس:  املبحث السابع 

  ٥٢  ض لقاض مسألة كتاب قا

  ٥٣  االستحسان:  املبحث الثامن

  ٥٤ـ ٥٣  بعض املسائل املبنية على االستحسان 



 ٢١٨

  ٥٦  سد الذرائع: املبحث التاسع 

  ٥٨  العرف: املبحث العاشر

  ٦٦ -٦٠       القواعد الفقهية: الفصل الثاين 

  ٦١  .................قاعدة ألفاظ اجلموع: القاعدة:  املبحث األول

  ٦٢  .................... هل تعطي حكم نفسها األتباع: قاعدة: لثايناملبحث ا

  بواجب ليس ما إجزاء  قاعدة:املبحث الثالث
  

  ٦٤ـ ٦٢

 اختيارات اإلمام ابن املاجشون املتعلقة باحلدود :الباب الثاين  

  :واجلنايات وفيه ثالثة فصول
  

  ٦٧ ـ ٦٥

 جمال احلدود وفيه اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف: الفصل األول

  :ستة مباحث

١١٠—٦٨  

  ٧٣ـ ٦٩  مفهوم احلد لغة واصطالحاً: املبحث األول

  ٧٤  الزنا: املبحث الثاين

  ٨٠ -٧٦  اإلكراه على الزنا: املسألة 

  ٨١  تعريف القذف يف اللغة واصطالح : الثالثاملبحث 

  ٨٧ —٨٥  تداخل احلدود

  ٨٨                          احلرابة أو قطع الطريق   :  املبحث الرابع

  ٨٩  حكم احلرابة أو قطع الطريق

  ٩٠  جهاد احملاربني:املسألة األوىل 



 ٢١٩

  ٩١  توبة احملارب: املسألة الثانية 

  ٩٢  امتناع احملارب عن التوبة:املسألة الثالثة

  ٩٦ ـ ٩٣  ٣٣اآلية املائدة : اختالف الفقهاء أيضا حول جزئيات: املسألة الرابعة

  ٩٦  ... إذا صلب احملارب:  اخلامسةاملسألة

  ٩٨  السرقة: اخلامساملبحث  

  تعريف السرقة:املطلب األول 
  

٩٨  

  ٩٨  حكم السرقة: املطلب الثاين

  أنواع السرقة: املطلب الثالث
  

٩٩  

  ١٠٠  شروط إقامة السرقة: املطلب الرابع

  ١٠٦-١٠١  بعض املسائل اليت اختارها اإلمام يف هذا الباب: املطلب اخلامس

  اخلمر: السادس املبحث  
  

١٠٧  

ـ ١٠٨  املسائل املتعلقة ذا الباب

١١٠  
    وأنواعها وآراء اإلمام ابن املاجشون املقصود باجلنايات:الفصل الثاين 
                

  

١١١-

١٤٨  



 ٢٢٠

  :             اجلناية على النفس وعقوبتها وفيه مطلبان : املبحث األول 

  
١١٢  

  ١١٢  مفهوم اجلناية يف اللغة واصطالح: املطلب األول 

  ١١٧-١١٣  عقوبة اجلناية على النفس: املطلب الثاين 

  ١١٨  اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف اجلناية على النفس:املبحث الثاين 

ـ ١١٨  آراء اإلمام ابن املاجشون يف اجلناية على النفس عمداً: املطلب األول
١٢٠  

 ـ ١٢١  مام يف اجلناية على النفس خطأآراء اإل: املطلب الثاين 
١٢٤  

  ١٢٨-١١٥  موجب اجلناية على النفس: املطلب الثالث 

  ١٣٤-١٢٩  ...القصاص ـ تعريفه :  الرابعاملطلب

  حكم العفو عن القصاص :املبحث الثالث
  : ويف مطلبان 

١٣٥  

  ١٤٤-١٣٧  :وحتته مسائل :العفو عن القصاص :املطلب األول 

  ١٤٨-١٤٤  بعض املسائل املتعلقة مبا سبق: املطلب الثاين

اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على مادون :فصل الثالث
  :النفس وفيه مبحثان

١٦٩-١٤٩  



 ٢٢١

  ١٥٠  اجلناية على مادون النفس وأقسامها وعقوبتها وشروطها: املبحث األول

  ١٥٠  مفهوم اجلناية على مادون النفس عند الفقهاء: أوال 

  ١٥٠  أقسام اجلناية على مادون النفس: ثانيا 

  ١٥٣  عقوبة اجلناية على مادون النفس: ثالثا

 ـ ١٥٥  شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس:  رابعا 
١٥٧  

اختيارات اإلمام ابن املاجشون يف جمال اجلنايات على   :الثايناملبحث 
  مادون النفس

  

١٥٨  

  يمة بالضعيفةالقصاص من العني السل: املطلب األول
  

١٥٨  

  يف مسألة اجلائفة:املطلب الثاين 
  

١٥٩  

  يف مسألة حمل العقل: املطلب الثالث
  

ـ ١٦١
١٦٣  

  اجلناية على فرج املرأة                         : املطلب الرابع 
  

١٦٤  

  ١٦٥  مسائل متعلقة باجلناية على مادون النفس: املطلب اخلامس 

 ـ ١٦٦  اجلناية على مادون النفسطرق إثبات :املطلب السادس 
١٦٩  

  



 ٢٢٢

    فهرست األعالم املترجم هلم                
    )أ                                  ( 

  ٢٣  إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ، يكين إسحاق  ١

  ٢٤  ) األزدي(ابن إسحاق بن إمساعيل  :إمساعيل القاضي  ٢

  ٢٤  كم العبديأمحد بن املعذّّل بن غيالن بن احلَ  ٣

  ٢٥  ) النسائي (  اإلمامأمحد بن شعيب بن على املعروف بـ  ٤

  ٢٦  ) الشريازي (إبراهيم بن على بن يوسف   ٥

  ٢٧   بن أيب بكر القاسم ) أبو مصعب( بـ   املعروف أ محد  ٦

  ١٦٠  )احلنفى (االتقاىن ابن العميد ابن عمراألتقاين بن   ٧

  ٨٤  أصبغ بن الفرج ابن سعيد   ٨

  ١٢٠  )اإلسكندراين( ميسر بن خالد بن حممد بن أَمحد بكر، أَبو  ٩

    )س                                  (  

  ٢١  أبو الوليد سليما ن بن خلف بن سعد القرطيب الباجي   ١٠

    )ع                                 (  

 ـ املعروف بأبو احلسن علي بن أمحد بن مهدي البغدادي   ١١
  )الدار قطين(

٢١  

  ٢١  منيع بن سعد بن حممد اهللا عبد أبو  ١٢

  ٨٤  عبد اهللا بن وهب   ١٣

  ٨٧  الِْحمِصي الِْكنِدي قيس بن عمرو  ١٤

  ٢٣  عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي   ١٥



 ٢٢٣

عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي امللقب بـ   ١٦
  ) سحنون(

٢٤  

  ٨٤  )أبا عبداهللا(القاسم بن خالد يكىن عبد الرمحن بن   ١٧

  ٨٦  )اللخمي (ـ علي أبو احلسن بن حممد الربعي املعروف ب  ١٨

    )م (                                     

  ٢٢   القَيرواِني اخلشين أسد بن حارث بن حممد  ١٩

  ٢٣  مسلم الزجني    ٢٠

  ٥٩   اهلواري كثري بن يوسف بن السالم عبد بن حممد   ٢١

  ١٠٥  مطرف بن سليمان  ٢٢

  ٢٣  )اإلمام(أبو عبد اهللا ما لك بن أنس   ٢٣

    )ي                              (   

  ٢٥  حييي بن أكثم بن حممد قاض القضاة   ٢٤

  ٤٤  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد   ٢٥
 
 -١٧٠  اخلامتة   

١٧٤  
 -١٧٥  فهرس املراجع واملصادر 

١٩٨  
 -١٩٩  فهارس العامة

٢٢٠  
 -١٩١  فهرس اآليات القرآنية  



 ٢٢٤

١٩٧  

 -٢٠٠  فهرس األحاديث واآلثار 
٢١١  

  

  ٢١٦-٢١٢  فهرس املوضوعات 

  ٢١٧  فهرس األعالم 
٢١٩  

  
  
 

  
  

 


