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ملخص:
با�ستيفاء  املتعلقة  الأحكام  درا�سة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
العمد، وذلك من خالل  القتل  للق�سا�ص بنف�سه يف جناية  الدم  ويل 
بيان معنى ا�ستيفاء الق�سا�ص، وحكم متكني ويل الدم من ا�ستيفاء 
وكذلك  ق�ساء،  دون  من  للق�سا�ص  وا�ستيفائه  بنف�سه،  الق�سا�ص 
على  املرتتب  الأثر  و  الدم،  اأولياء  من  الباقني  اإذن  دون  به  انفراده 

ذلك. 
)فعل  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  معنى  اأن  اإىل  الباحث  تو�سل  وقد 
اأو �سبهه(، واأن لويل  اأو وليه بجاٍن عامد، مثل ما فعل  جمني عليه 
ال�سلطان،  اإذن  و  احلاكم  حكم  بعد  بنف�سه  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  الدم 
ولي�ص له ا�ستيفاوؤه دون ق�ساء ودون اإذن الإمام، فاإن فعل ذلك ينظر 
فاإما اأن يثبت القتل وهنا يعاقب تعزيرا لفتياته على الإمام، واإن مل 

يثبت القتل فاإنه يعد مرتكبا جلناية قتل عمد فيقت�ص منه. 
الكلمات املفتاحية: الق�سا�ص، ا�ستيفاء الق�سا�ص، القتل، ويل 

الدم.

ATTAINING RETRIBUTION BY AVENGER OF 
BLOOD IN WILLFUL MURDERS

A COMPARATIVE STUDY

Abstract:
This research aims to study the Islamic rulings 

about attaining retribution by avenger of blood himself 
in willful murders. This will be done by illustrating the 
meaning of attaining retribution، the Islamic ruling of 
allowing the avenger of blood to attain retribution by 
himself without allowing other avengers of blood to do 
so، and the consequences of such permission.

The researcher found that the meaning of 
retribution reduces to «equivalent or similar action 
of a victim or his avenger of blood on a willful 
murderer «. In addition، he found that the avenger of 
blood himself has the right to attain retribution only 
if he is given a permission by the governor or the 
Sultan، and he has no right to do it without “Qadaa” 
or permission of Imam. Moreover، if the avenger of 
blood attains retribution without permission، he will be 
given a break to prove his claim about the murder and 
he will be punished for not taking the permission of 
Imam. However، if he cannot prove his claim، he will 
be considered as a willful murderer.

Key words: retribution, attaining retribution, 
murder, avenger of blood.

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء 

واملر�سلني، املبعوث رحمة للعاملني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعني، وبعد:

فاإن حفظ النف�ص من ال�رشوريات اخلم�ص التي جاءت ال�رشيعة 
من  و�سيلة  باأي  عليها  العتداء  فحرمت  لتحقيقها)1(،  الإ�سالمية 
و�سائل العتداء، وقد توعد اهلل كل معتٍد عليها ظلما وعدوانا باللعنة 

والغ�سب. 
ُم َخاِلًدا  ًدا َفَجَزا�ؤُُه َجَهنَّ فقال تعاىل {َ�َمْن َيْقُتْل ُم�ؤِْمًنا ُمَتَعمِّ

ُ َعَلْيِه َ�َلَعَنُه َ�اأََعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما})2(. َب اللَّ ِفيَها َ�َغ�ضِ
جنايته  عظيم  مع  متنا�سبة  رادعة  عقوبة  للقاتل  جعل  كما 
فعل  ما  مثل  به  يفعل  باأن  ق�سا�سا،  دمه  اإهدار  وهي  وخطورتها، 

باملجني عليه.
الدم  ويل  حق  على  مو�سع  غري  يف  الكرمي  القراآن  ن�ص  وقد 
ِه  بالق�سا�ص فقال عز من قائل {َ�َمْن ُقِتَل َمْظلُ�ًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَ�ِليِّ
ُه َكاَن َمْن�ُض�ًرا })3(، وقوله تعاىل { �ُضْلَطاًنا َفَل ُي�ْسِْف ِف اْلَقْتِل اإِنَّ

ِذيَن اآَمُن�ا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�َضا�ُص ِف اْلَقْتَلى})4(. َها الَّ َيا اأَيُّ
اأولياء  لإرادة  مرتوك  اجلاين  على  العقوبة  هذه  اإيقاع  وطلب 
النظر يف حتقق  له  ليت�سنى  اأو احلاكم؛  للقا�سي،  اأمرهم  برفع  الدم، 
يف  احلق  لهم  كان  ثبت  فاإن  موانعه،  وانتفاء  الق�سا�ص،  �رشوط 
ا�ستيفاءهم  لأن  ذلك  باأن ميكنوا من  باأنف�سهم  ا�ستيفائه من اجلاين 
للق�سا�ص خارج دائرة الق�ساء مدعاة لال�سطراب والفو�سى و�سياع 

احلقوق.

مشكلة البحث:
يرتتب على وجود القتل العمد العدوان ثبوت حق اأولياء الدم 
بالق�سا�ص، وهنا تاأتي مرحلة تنفيذ احلكم باجلاين، فهل يجب على 
الإمام متكني اأولياء الدم من تنفيذ الق�سا�ص باأنف�سهم اإن طلبوا ذلك 
اأم اأن ذلك لالإمام على التخيري؟،  و ما احلكم فيما لو كان اأولياء الدم 
جماعة ومل يتفقوا على واحد منهم لتنفيذ الق�سا�ص باجلاين؟،  و ما 
قبل �سدور  القتل  على  بالإقدام  عليه  املجني  قيام ويل  عند  احلكم 
حكم ق�سائي بالإدانة يف حالتي ثبوت القتل بعد ذلك اأو عدم ثبوته.؟ 

حدود البحث:
ويل  ا�ستيفاء  بحكم  يتعلق  ما  على  بحثه  يف  الباحث  اقت�رش 
الدم للق�سا�ص بنف�سه، وال�رشوط واملوانع املتعلقة بذلك.وبيان حكم 

ا�ستيفائه للق�سا�ص خارج دائرة الق�ساء، والأثر املرتتب عليه.

أهداف البحث:
با�ستيفاء ويل  املتعلقة  الأحكام  بيان  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
العمد، وذلك من  القتل  الدم للق�سا�ص من اجلاين بنف�سه يف جناية 

خالل عر�ص الق�سايا التالية: 
تو�سيح معنى ا�ستيفاء الق�سا�ص يف ال�سطالح ال�رشعي.. 1
بيان املق�سود باأولياء الدم امل�ستحقني للق�سا�ص.. 2
وما . 3 بنف�سه،  للق�سا�ص  الدم  ويل  ا�ستيفاء  حكم  تو�سيح 

يتعلق به من �رشوط.
ق�ساء، . 4 دون  للق�سا�ص  الدم  اأولياء  ا�ستيفاء  حكم  بيان 
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والأثر املرتتب على ذلك.
تو�سيح حكم انفراد اأحد اأولياء الدم بالق�سا�ص، دون بقية . 5

امل�ستحقني له، والأثر املرتتب على ذلك.

منهج البحث:
املنهجني  من  م�ستفيدا  الو�سفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد 
من  الفقهية  الآراء  عر�ص  خالل  من  وال�ستقرائي؛  ال�ستنباطي 
والإجابة  الأدلة  ومناق�سة  الفقهية،  اجلزئيات  وا�ستقراء  مظانها، 

عليها، مع الرتجيح. 

إجراءات البحث:
اللغوي . 1 املعنى  ببيان  بحثها  املراد  امل�ساألة  ت�سوير 

وال�رشعي لها.
الزمني . 2 الرتتيب  ح�سب  امل�ساألة  يف  الفقهاء  خالف  بيان 

للمذاهب مع الرجوع للكتب املعتمدة عندهم.
الإجابة . 3 ثم  مذهب  كل  بها  ا�ستدل  التي  الأدلة  مناق�سة 
عليها.

تخريج الأحاديث، وبيان حكم العلماء عليها.. 4

الدراسات السابقة:
الدم  ويل  ا�ستيفاء  مو�سوع  الدرا�سات  بع�ص  تناولت  لقد 
للق�سا�ص بنف�سه يف جناية القتل العمد، ولكن هذه الدرا�سات لي�ست 
باملو�سوع،  املتعلقة  امل�سائل  يف  الفقهاء  لآراء  م�ستوعبة  م�ستقلة 
واأدلتهم ب�سكل مف�سل، واإمنا كانت على �سكل م�سائل متناثرة متعلقة 

باملو�سوع، �من هذه الدرا�ضات:
احليف يف ا�ستيفاء عقوبة الق�سا�ص يف النف�ص وما دونها . 1

يف الفقه الإ�سالمي ونظام الق�ساء ال�سعودي، وهي ر�سالة ماج�ستري 
الر�سيد، واإ�رشاف الدكتور حممد  اإعداد الطالب/ نا�رش بن �سامل  من 
نايف  اأكادميية  يف  1424هـ  عام  يف  حممدن،  ولد  اهلل  عبد  بن 

العربية للعلوم الأمنية.
وقد ركز الباحث فيها على طرق ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين، 
ومن يلي الق�سا�ص منه، واحليف الواقع على اجلاين و على غريه يف 

ال�ستيفاء والأثر املرتتب عليه.
الإ�سالمي، . 2 الفقه  يف  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  وجوب  �رشوط 

حامد،  بن  حممد  بن  الدين  �سم�ص  للطالب/  ماج�ستري،  ر�سالة  وهي 
اإ�رشاف الدكتور/ �رشف بن علي ال�رشيف، عام 1408هـ، من جامعة 

اأم القرى.
وقد ذكر الباحث فيها �رشوط وجوب الق�سا�ص من اجلاين يف 
جناية القتل العمد، وما ينبغي مراعاته عند ا�ستيفاء الق�سا�ص يف 
ح�سور ال�سلطان واإذنه، اأو ح�سور من ينوب عنه، وكذلك تطرق اإىل 
ا�ستيفاء  على  املرتتب  والأثر  اجلاين،  من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  موانع 

اأحد اأولياء الدم للق�سا�ص من اجلاين دون اإذن الباقني.
الق�سا�ص والديات يف ال�رشيعة الإ�سالمية، د/ عبد الكرمي . 3

زيدان، ن�رش موؤ�س�سة الر�سالة، عام 2002م.
وذكر خالل حديثه عن �رشوط ا�ستيفاء الق�سا�ص اأنه ل بد من 

اإذن ال�سلطان وح�سوره ل�ستيفاء الق�سا�ص، وبني من هو ويل الدم 
والأثر املرتتب على  العلماء يف ذلك،  للق�سا�ص، وخالف  امل�ستحق 

انفراد اأحد اأولياء الدم بالق�سا�ص دون غريه من الورثة.
وبينت  الق�سا�ص،  ا�ستيفاء  عرفت  اأنها  الدرا�سة،  هذه  وجديد 
�سوابط ا�ستيفاء ويل الدم الق�سا�ص من اجلاين بنف�سه، وحكم متكينه 
من ذلك، وبيان حالت ا�ستيفاء ويل الدم للق�سا�ص بنف�سه، والآثار 
الفقهية  املذاهب  اآراء  معظم  ا�ستوعبت  اأن  بعد  ذلك  على  املرتتبة 
امل�سهورة، وبيان اأدلتهم ومناق�سة هذه الأدلة، وذكرت العرتا�سات 

التي ترد عليها؛ ُبغية الو�سول اإىل الراأي الراجح.
وقد ا�ستملت هذه الدرا�سة على مقدمة، و�ستة مباحث وخامتة.

املقدمة، وفيها بيان م�سكلة البحث وحدوده واأهدافه ومنهجه 
واإجراءاته، والدرا�سات ال�سابقة فيه، وخطته.

املبحث الأول: تعريف ا�ستيفاء الق�سا�ص. ♦
املطلب الأول: تعريف ال�ستيفاء. ♦
املطلب الثاين: تعريف الق�سا�ص. ♦
املطلب الثالث: تعريف ا�ستيفاء الق�سا�ص. ♦
املبحث الثاين: اختالف العلماء يف اأولياء الدم امل�ستحقني  ♦

للق�سا�ص.
املبحث الثالث: اختالف العلماء يف اآلية ا�ستيفاء الق�سا�ص  ♦

من اجلاين.
من  ♦ الدم  ويل  متكني  يف  العلماء  اختالف  الرابع:  املبحث 

ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه.
املبحث اخلام�ص: ا�ستيفاء ويل الدم الق�سا�ص بنف�سه دون  ♦
ق�ساء.
بينة،  ♦ دون  للق�سا�ص  الدم  ويل  ا�ستيفاء  الأول:  املطلب 

وعجز عن اإثباته ق�ساًء.
لديه،  ♦ ببينة  للق�سا�ص  الدم  ويل  ا�ستيفاء  الثاين:  املطلب 

دون ق�ساء واإذن ال�سلطان.
املبحث ال�ساد�ص: ا�ستيفاء اأولياء الدم للق�سا�ص اإذا كانوا  ♦

جماعة، وانفراد اأحدهم بذلك دون اإذن الباقني.
كانوا  ♦ اإذا  للق�سا�ص  الدم  اأولياء  ا�ستيفاء  الأول:  املطلب 
جماعة.
من  ♦ بالق�سا�ص  الدم  اأولياء  اأحد  انفراد  الثاين:  املطلب 

اجلاين دون اإذن الباقني، والأثر املرتتب على ذلك.
اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج التي تو�سل اإليها الباحث. ♦

املبحث األول: تعريف استيفاء القصاص:
�حتته ثلثة مطالب:

املطلب األول: تعريف االستيفاء:

االستيفاء لغة:

من )وفى، الواو والفاء واحلرف املعتل: كلمة تدل على اإكمال 
اإياه وافيًا، وتوفيت  اإذا ق�سيته  ال�سيء  اأوفيته  واإمتام، ومنه قولهم: 
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ال�سيء وا�ستوفيته اإذا اأخذته كله ومل اأترك منه �سيئًا«)5(.
ومنه قولهم: )اأوفاين حقه اأي اأمته ومل ينق�ص منه �سيئاأ()6(.

وال�ستيفاء اأخذ ال�سيء كاماًل، )وا�ستوفيته من فالن وتوفيت 
منه مايل عليه، اأي: مل يبق �سيء، وا�ستوفاه مل يدع منه �سيئًا، واأوفى 

الرجل حقه ووفاه اإياه اأي اأكمله له واأعطاه وافيًا()7(.

االستيفاء اصطالحاً:

اللغوي،  معناه  عن  ال�سطالح  يف  ال�ستيفاء  معنى  يخرج  ل 
فقد ا�ستعمل الفقهاء كلمة ا�ستيفاء يف اأبواب الفقه للدللة على اأخذ 

�ساحب احلق حقه كاماًل غري منقو�ص)8(.
ومن املحدثني من عرفه باأنه )تنفيذ احلكم ال�سادر من جهة 

خم�سو�سة بعد ثبوت الإدانة وعدم وجود املانع()9(.

املطلب الثاني: تعريف القصاص:

القصاص لغة:

من ق�صَّ مبعنى تتبع، يقال: ق�س�ست الأثر تتبعته)10(. ومنه 
َل  َ�ُهْم  ُجُنٍب  َعْن  ِبِه  َفَب�ُسَْت  يِه  ُق�ضِّ ِلأُْخِتِه  تعاىل: {َ�َقاَلْت  قوله 
اآََثاِرِهَما  ا َعَلى  َي�ْضُعرُ�َن})11(، اأي اتبعي اأثره. وقوله تعاىل:{َفاْرَتدَّ

َق�َض�ًضا})12(، اأي رجعا من الطريق الذي �سلكاه يق�سان الأثر)13(.
اأن يفعل باجلاين مثل فعله باملجني  والق�سا�ص القود، وهو 

عليه من قتاٍلأوقطٍع اأو �رشٍب اأو جرٍح)14(.

القصاص اصطالحاً: 

عقوبة مقدرة وجبت حقًا للفرد)15(، وي�سمى قوداً؛ لأن اجلاين 
كان يقاد اإىل مكان تنفيذ الق�سا�ص بحبل ونحوه)16(.

والق�سا�ص اأن يفعل باجلاين مثل ما فعل باملجني عليه)17(.
ونلحظ بعد هذا العر�ص لتعريف الق�سا�ص لغة وا�سطالحًا اأن 
بينهما تنا�سبًا وترابطًا، وذلك لأن معناه يف اللغة التتبع وامل�ساواة 
لياأخذ  للق�سا�ص جناية اجلاين  امل�ستحق  تتبع  ال�سطالح  وهو يف 
مثلها فيتبع اجلاين كي ل يرتك من غري عقاب ويفعل به فعل ما فعل 

باملجني عليه)18(.

املطلب الثالث: تعريف استيفاء القصاص:

جمني  )فعل  به:  يق�سد  اللقبي  باعتباره  الق�سا�ص  ا�ستيفاء 
عليه اأو وليه بجان عامد، مثل ما فعل اأو �سبهه()19(.

على  اجلناية  كانت  اإذا  فيما  عليه(  جمني  )فعل  بقوله:  فبني 
ما دون النف�ص؛ لأن املجني عليه امل�ستحق للق�سا�ص، وق�سد بقوله: 
)اأو وليه(، ويل الدم، فيما لو كانت اجلناية على النف�ص، واأن اجلناية 
على النف�ص اأو ما دونها لبد اأن تكون عمداً لأنه ل يجب الق�سا�ص 
اإل يف العمد. فعندها يفعل باجلاين مثل ما فعل باملجني عليه، لأن 
باأن يوقع على اجلاين  والتامة  الكاملة  الق�سا�ص يقت�سي املماثلة 

مثل ما اأوقع على املجني عليه من القطع والإيالم والإماتة)20(.

املبحث الثاني: اختالف الفقهاء يف أولياء الدم 
املستحقني للقصاص:

اتفق الفقهاء على اأن اأولياء الدم هم اأ�سحاب احلق يف ا�ستيفاء 

الدم  اأولياء  هم  فيمن  اختلفوا  اأنهم  اإل  اجلاين)21(  من  الق�سا�ص 
امل�ستحقني للق�سا�ص على راأيني:

من  اأن  اإىل  واحلنابلة  وال�سافعية  احلنفية  ذهب  الأول:  الراأي 
ورث املال ورث الق�سا�ص)22(. فالق�سا�ص حق ثابت للورثة كاملال 
وباملوت  للمقتول  حق  وهو  اجلناية  موجب  الأ�سل  حيث  من  لأنه 
عنه  الإرث  بطريق  مقامه  الورثة  فقام  بنف�سه  ا�ستيفائه  عن  عجز 

لأنهم اأقرب النا�ص اإليه)23(.
مل  واإن  وزوجات  اأزواجًا  والن�ساء  الرجال  ذلك  يف  وي�ستوي 
حميط  دين  املقتول  على  يكون  كاأن  املقتول،  مال  من  �سيئا  يرثوا 

بجميع تركته)24(.
�ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بالآتي: 

مبا روي عن الزهري، عن �سعيد بن امل�سيب قال: َكاَن ُعَمُر . 1
َزْوِجَها  ِدَيِة  ِمْن  ْراأَُة  امْلَ َتِرُث  َوَل  ِلْلَعاِقَلِة،  الدَِّيُة  َيُقوُل:  اِب:  طَّ اخْلَ ْبُن 
ِ �سّلى اهلل  اُك ْبُن �ُسْفَياَن: َكَتَب اإِيَلَّ َر�ُسوُل اهللَّ حَّ �َسْيًئا، َحتَّى َقاَل َلُه ال�سَّ
َفَرَجَع  َزْوِجَها(  ِدَيِة  ِمْن   ، َباِبيِّ ال�سِّ اأَ�ْسَيَم  اْمَراأََة  َث  َورِّ اأُ عليه و�سلم:)اأَْن 

ُعَمُر)25(.
وجه الدللة: اأن الدية جتب للمقتول ابتداًء ثم ينتقل هذا احلق 
للورثة كما هي احلال يف �سائر اأموال تركته)26(. فتوريث الزوجة من 
الدية ورث  للق�سا�ص لأن من ورث  دليل على مرياثها  دية زوجها 

الق�سا�ص)27(.
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه . 2 مبا روي عن �رشيح الكعبي 

ُهَذْيٍل،  ِمْن  اْلَقِتيَل  َهَذا  َقَتْلُتْم  ُخَزاَعَة  َمْع�َسَ  َيا  ُكْم  اإِنَّ و�سلم قال: )اأََل 
 : َ�اإِنِّ َعاِقلُُه، َفَمْن ُقِتَل َلُه َبْعَد َمَقاَلِتي َهِذِه َقِتيٌل، َفاأَْهلُُه َبْيَ ِخَيََتْيِ

ُخُذ�ا اْلَعْقَل، اأَْ� َيْقُتلُ�ا( )28(. اأَْن َياأْ
وجه الدللة: اأن اأهل القتيل لهم احلق يف اختيار الق�سا�ص اأو 
الدية، واأهله هم ورثته جميعًا من الرجال والن�ساء والزوجات، لأنهم 

اأقرب النا�ص اإليه)29(. فكل من يرث املال يرث الق�سا�ص.
ي�ستوفى  الذي  الدم  ويّل  اأن  اإىل  املالكية  ذهب  الثاين:  الراأي 
الق�سا�ص هو العا�سب الذكر، ويكون ترتيبه يف ا�ستحقاق الق�سا�ص 
فابن  البن  فيقدم  فالأقرب،  الأقرب  فيقدم  املرياث،  يف  كرتتيبه 

البن، واجلد والإخوة �سواء يف ا�ستحقاق الق�سا�ص)30(.
�للن�ضاء احلق ف ا�ضتيفاء الق�ضا�ص عند املالكية ب�س�ط:

فتخرج . 1 ع�سبة  لكنَّ  ذكوراً  ُكنَّ  لو  بحيث  وارثات  يكنَّ  اأن 
الأخت لأم دون الأخت ال�سقيقة. 

اأن ل ي�ساويهن عا�سب يف درجتهن، فاإن وجد عا�سب يف . 2
نف�ص درجتهن �سقط حقهن يف ال�ستيفاء كالبنت مع البن والأخت 

مع الأخ والأم مع الأب.
ورث . 3 رجل  درجتهن  يف  كان  لو  ممن  الن�ساء  تكون  اأن 

بالتع�سيب، فتخرج الأخت لأم والزوجة واجلدة لأم)31(.
ولي�ص للزوجة والزوج احلق يف ا�ستيفاء الق�سا�ص حل�رش هذا 

احلق بالع�سبة الذكور فقط)32(.
من خالل ما �سبق يظهر يل- واهلل اأعلم - اأن الراجح هو قول 
اإن كل وارث للمال هو وارث للق�سا�ص، وي�ستوي يف ذلك  القائلني 
وعدم  امل�ساألة  يف  الواردة  الأحاديث  لثبوت  وذلك  والن�ساء  الرجال 

وجود ما يعار�سها اأو يدفعها. 
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يثبت  اأن  ميكن  فال  النف�ص  بدل  هما  والدية  الق�سا�ص  ولأن 
احلق يف البدل، وهي الدية دون الأ�سل وهو الق�سا�ص فمن يثبت له 

البدل فمن باب اأوىل اأن يثبت له الأ�سل.
اِب ُرِفَع  طَّ ويوؤيد ذلك ما روي عن زيد بن وهباأَنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ
ْقُتوِل:  ْقُتوِل َقْتَلُه ، َفَقاَلْت اأُْخُت امْلَ اإَِلْيِه َرُجٌل َقَتَل َرُجاًل، َفاأََراَد اأَْوِلَياُء امْلَ
ِتي ِمْن َزْوِجي ، َفَقاَل ُعَمُر: )ُعِتَق  َوِهَي اْمَراأَُة اْلَقاِتِل: َقْد َعَفْوُت َعْن ِح�سَّ

ُجُل ِمَن اْلَقْتِل()33(. الرَّ
لَّى  ِ �سَ وما روي عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
َل، َواإِْن  َل َفاْلأَوَّ ْقَتِتِلنَي اأَْن َيْنَحِجُزوا اْلأَوَّ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل: )َوَعَلى امْلُ

َكاَنِت اْمَراأٌَة(.)34(
وهذا يعني اأن عفَو املراأة عن الق�سا�ص جاِئٌز اإذا كانت اإحدى 

وا عن الَقَوِد. )35( اأولياء الدم، واملق�سود باأن ينحجزوا اأن يكفُّ

املبحث الثالث: اختالف الفقهاء يف آلية استيفاء 
القصاص من اجلاني:

العمد  القتل  جناية  يف  اجلاين  عقوبة  اأن  على  الفقهاء  اتفق 
اآلية ا�ستيفاء الق�سا�ص منه على  الق�سا�ص)36( ولكنهم اختلفوا يف 

راأيني:

الرأي األول:

اأن ا�ستيفاء  اإىل   ذهب احلنفية واحلنابلة يف امل�سهور عندهم 
له  قتله  كان  �سواء  بال�سيف)37(،  اإل  يكون  ل  اجلاين  من  الق�سا�ص 
بال�سيف اأو حب�ص اأو خنق اأو هدم حائط عليه اأو ب�رشاية جرح اأو قطع 
واملراد  وغريه)38(،  والتحريق  واللواط  كال�سحر  حمرمة  بو�سيلة  اأو 
املعد  لأنه  ال�سالح؛  عن  بال�سيف  وكني  ال�سالح،  عندهم  بال�سيف 

للقتال من بني الأ�سلحة وهو املخ�سو�ص بال�ستيفاء)39(.
�ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بالآتي:

 روي عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: )َل َقَوَد . 1
ْيِف()40(. اإِلَّ ِبال�سَّ

بغري  اجلاين  من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  عن  النهي  الدللة:  وجه 
يف  امل�ستخدمة  الو�سيلة  كانت  مهما  العمد  القتل  جناية  يف  ال�سيف 

القتل)41(.
لَّى  ِبيُّ �سَ مبا روي عن عبد اهلل بن زيد الأن�ساري قال: )َنَهى النَّ

ْهَبى َوامُلْثَلِة()42(. اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َعِن النُّ
وجه الدللة: اأنه ل يقت�ص من اجلاين مبثل ما فعل باملجني 
عليه لأنه ل توؤمن معه الزيادة ولأن يف الزيادة تعذيبًا للجاين ويف 

تعذيبه فعٌل للمثلة التي نهى عنها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم)43(.

الرأي الثاني:

ذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة يف رواية اإىل اأنه يقت�ص 
قتله  �سواء كان  بها املجني عليه  التي قتل  ال�سفة  القاتل على  من 
له بال�سيف اأو بحجر اأو جتويع اأو تفريق اأو اإلقاء من �ساهق اأو بكتم 
ا�ستيفاء  يف  معتربة  املماثلة  لأن  كانت)44(؛  و�سيلة  باأي  اأو  نف�سه 

الق�سا�ص من اجلاين)45(.

�ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بالآتي: 
ْثِل َما . 1 بقوله تعاىل: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُد�ا َعَلْيِه ِبِ

ِقَي})46(. َ َمَع امْلُتَّ َ َ�اْعَلُم�ا اأَنَّ اللَّ ُق�ا اللَّ اْعَتَدى َعَلْيُكْم َ�اتَّ
ْثِل َما ُع�ِقْبُتْم ِبِه . 2 بقوله تعاىل: {َ�اإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُب�ا ِبِ

اِبِريَن})47(. َبُْتْ َلُهَ� َخْيٌ ِلل�ضَّ َ�َلِئْن �ضَ
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإن  ال�سابقتني:  الآيتني  يف  الدللة  وجه 
بني اأن ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين يكون باملماثلة باأن يفعل به 

مثل ما فعل باملجني عليه دون زيادة على فعله )48(.
اأن يهوديًا ر�ص راأ�ص جارية من . 3 اأن�ص بن مالك  روي عن 

الأن�سار بني حجرين فقيل لها من فعل بك هذا اأفالن؟ اأفالن؟ حتى 
فاأمر  باليهودي، فاعرتف،  براأ�سها، فجيء  فاأوماأت  اليهودي؛  �ُسمي 

به النبي rفُر�ّص راأ�سه بني حجرين)49(.
بها  قتل  التي  الطريقة  بنف�ص  يقتل  القاتل  اإن  الدللة:  وجه 

املجني عليه)50(.
باملجني  فعل  ما  مثل  به  فعل  باأن  اجلاين  من  اقت�ص  فاإن 
قويل  واأحد  احلنابلة،  عند  هذا  بال�سيف  يقتل  فاإنه  ميت  ومل  عليه 

ال�سافعية)51(.
والقول الآخر عند ال�سافعية اأن يكرر عليه الفعل الذي قتل به 

املجني عليه اإىل اأن ميوت)52(.
هذا اإذا كان اجلاين قد قتل املجني عليه بفعل م�رشوع، اأما اإذا 
كان قتله له بفعل حمرم كاأن لط به، اأو �سحره، اأو �سقاه خمراً فاإنه 
ل يقتل مبثل هذا الفعل املحرم، ويقتل بال�سيف باتفاق الفقهاء)53(.

يتعلق  فيما  ال�سافعية  من  اإ�سحاق  اأبي  عند  اآخر  وهناك وجه 
بقتله اإياه باللواط فاإنه يفعل به مثل ما فعل به بخ�سبة اإىل اأن ميوت 
ويف قتله اإياه بتجريعه اخلمر فاإنه يقتل بقيئ املاء اإىل اأن ميوت لأن 

ذلك اأ�سبه بفعله فتتحقق املماثلة)54(.

مناقشة األدلة:

مناق�ضة اأدلة من قال اأن ا�ضتيفاء الق�ضا�ص ل يك�ن اإل بال�ضيف: 
ْيِف(.. 1 ا�ستدل اأ�سحاب هذا الراأي بحديث )ل َقَوَد اإِلَّ ِبال�سَّ

عدي  وابن  البزار  اأخرجه  �سعيف،  احلديث  هذا  باأن  ويجاب: 
اإ�سناده  فيه مع �سعف  الختالف  البزار  بكرة وذكر  اأبي  من حديث 
اإ�سناده  اأحمد  وقال:  �سعيفة)55(،  طرقه  كل  اإن  فيه  عدي  ابن  وقال 

لي�ص بجيد)56(. 
نهى عن . 2 و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  باأن  ا�ستدللهم 
املثلة.

يف  املماثلة  غري  على  حممول  احلديث  باأن  يجاب: 
الق�سا�ص)57(، فالنهي عن املثلة يف حق من وجب عليه الق�سا�ص 
فعل  ما  مثل  باجلاين  يفعل  اأن  تقت�سي  التي  املكافاأة  على وجه  ل 
باملجني عليه، فاملنهي عنه املثلة ولي�ص املماثلة يف الق�سا�ص)58(.

على  يكون  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  باأن  قال  من  اأدلة  مناق�سة 
ال�سفة التي قتل بها اجلاين املجني عليه: 

َما . 3 ْثِل  ِبِ َفَعاِقُب�ا  َعاَقْبُتْم  تعاىل: {َ�اإِْن  بقوله  ا�ستدللهم 
ُع�ِقْبُتْم ِبِه}.

يجاب: اإن هذه الآية نزلت ملا قتل حمزة بن عبد املطلب ر�سي 
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اهلل عنه ومثل به فلما راآه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم َحَلَف َوُهَو 
ِ َلأَُمثَِّلنَّ ِب�َسْبِعنَي ِمْنُهْم َمَكاَنَك()59(. َواِقٌف َمَكاَنُه: )َواهللَّ

ا�ستاللهم بقوله تعاىل: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُد�ا َعَلْيِه . 4
ْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم } ِبِ

يجاب: اأن هذه الآية اأوجبت الق�سا�ص ل غري، قتل اإزاء قتل و 
اإزهاق حياة باإزهاق حياة )60(.

من . 5 جارية  راأ�ص  ر�ص  الذي  اليهودي  بحديث  ا�ستدللهم 
الأن�سار.

اأو  املثلة،  ن�سخت  كما  ن�سخ  ثم  م�رشوعًا  كان  ذلك  اأن  يجاب: 
اأن هذا اليهودي كان �ساعيًا يف الأر�ص بالف�ساد، فراأى الإمام قتله 
لأخذه املال مع ارتكابه جلناية القتل العمد العدوان فكان ذلك اأبلغ 

يف الردع)61(.
يرد على ذلك: باأن هذا القول ل دليل عليه فال يوؤخذ به؛ لأن 
اليهودي؛  راأ�ص  ر�صَّ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  وردت  الرواية 

لأنه قتل اجلارية امل�سلمة بر�ص راأ�سها بني حجرين.

الرتجيح:

ونلحظ بعد هذا العر�ص لآراء الفقهاء واأدلتهم يف اآلية ا�ستيفاء 
الق�سا�ص من اجلاين: باأن الغاية من الق�سا�ص اإزهاق روح اجلاين 
يف  امل�ستخدمة  نف�سها  بالو�سيلة  اإما  عليه.  املجني  روح  اأزهق  كما 
املماثلة  عن  العدول  الدم  لويل  واإن  ال�سيف.  با�ستخدام  واإما  القتل، 
يف و�سيلة القتل اإىل ال�سيف، واأنه يف حال املماثلة يف و�سيلة القتل، 

وعدم موت املجني عليه يلجاأ اإىل ال�سيف يف اإزهاق روح اجلاين.
وكذلك الأمر يف حال قتل اجلاين للمجني عليه بو�سيلة حمرمة، 

فاإنه ي�سار اإىل قتله بال�سيف عند عامة الفقهاء.
ولبد من الإ�سارة هنا اأن املماثلة يف الق�سا�ص قد ل تتحقق 
الأفعى لأن  نه�سته  لو  القتل كما هي احلال فيما  يف بع�ص و�سائل 
يف  احلال  وكذلك  مت�ساوية،  غري  ونه�ساتها  متماثلة،  غري  الأفاعي 

قتله له بو�سيلة حمرمة)62(.
بالو�سيلة  اجلاين  من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  اأمكن  فاإن  وعليه 
نف�سها التي قتل بها املجني عليه ي�ستوفى منه الق�سا�ص بالو�سيلة 
نف�سها، واإن مل ميكن ذلك ي�ستوفى الق�سا�ص بال�سيف اأو باأي و�سيلة 
والرمي  وال�سنق  كاملق�سلة  الع�رش  هذا  يف  معروف  هو  مما  اأخرى 
بالر�سا�ص وغريه مما تزهق به الروح باأي�رش ما يكون، ول يرتتب 

على متثيل بالقاتل ول م�ساعفة تعذيبه)63(. 
لويل  مرتوكًا  يكون  اأن  لبد  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  اآلة  فاختيار 
القا�سي مما يح�سل به موت اجلاين باأ�رشع ما  اأو  اأو احلاكم  الأمر 
يكون من العذاب مع عدم وجود مانع �رشعي من ا�ستخدام هذه الآلة.

املبحث الرابع: اختالف الفقهاء يف متكني ولي الدم من 
استيفاء القصاص بنفسه:

 توزع اختالف الفقهاء يف هذه املسألة على رأيني:

الرأي األول:

ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية وبع�ص املالكية و ال�سافعية 
واحلنابلة اإىل اأن من حق ويل الدم ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه بعد اأن 

اأن  ياأذن له الإمام بذلك، فاإن طلب ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه يجب 
ميكنه من ذلك اإن كان يح�سن ال�ستيفاء ويتقنه، فاإن مل يكن يح�سنه 

اأو ميلك القوة ل�ستيفائه اأمر بالتوكيل يف ذلك)64(.
واأمكنه  الق�سا�ص  با�ستيفاء  املعرفة  الدم  ويل  ادعى  واإن 
واأقر  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  يح�سن  ل  اأنه  تبني  مت  ذلك  من  ال�سلطان 

بتعمده ذلك عزر)65(.
�ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بالآتي:

ِه . 1 ِلَ�ِليِّ َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظلُ�ًما  ُقِتَل  {َ�َمْن  تعاىل:  بقوله 
ُه َكاَن َمْن�ُض�ًرا})66(. �ُضْلَطاًنا َفَل ُي�ْسِْف ِف اْلَقْتِل اإِنَّ

با�ستيفاء  باملطالبة  احلق  املقتول  دم  لويل  اإن  الدللة:  وجه 
غري  بقتل  ذلك  يف  ي�رشف  ل  اأن  على  بنف�سه  اجلاين  من  الق�سا�ص 

اجلاين)67(.
بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم )َفَمْن ُقِتَل َلُه َبْعَد َمَقاَلِتي َهِذِه . 2

: اأَْن َياأُْخُذ�ا اْلَعْقَل، اأَْ� َيْقُتلُ�ا()68(. َقِتيٌل، َفاأَْهلُُه َبْيَ ِخَيََتْيِ
وجه الدللة: اأن ويل الدم خمري بني قتل القاتل، اأو اأخذ الدية، 

فثبت له حق ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه)69(.
َثُه اأَنَّ اأََباُه، . 3 روي عن �ِسَماِك ْبِن َحْرٍب،اأَنَّ َعْلَقَمَة ْبَن َواِئٍل، َحدَّ

اإذ جاء رجل  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  ِبيِّ �سَ النَّ َمَع  َلَقاِعٌد  اإِينِّ  َقاَل:  َثُه،  َحدَّ
يقود اآخر بن�سعه)70(،َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َهَذا َقَتَل اأَِخي، َفَقاَل َر�ُسوُل 
اأََقْمُت  ْف  ُه َلْو مَلْ َيْعرَتِ اإِنَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: )اأََقَتْلَتُه؟( - َفَقاَل:  اهلِل �سَ
َعَلْيِه اْلَبيَِّنَة - َقاَل: َنَعْم َقَتْلَتُه، َقاَل: )َكْيَف َقَتْلَتُه؟( َقاَل: ُكْنُت اأََنا َوُهَو 
ْبُتُه ِباْلَفاأْ�ِص َعَلى َقْرِنِه،  َبِني، َف�رَشَ ْغ�سَ ِني، َفاأَ َنْخَتِبُط ِمْن �َسَجَرٍة، َف�َسبَّ
يِه  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: )َهْل َلَك ِمْن �َسْيٍء ُتوؤَدِّ ِبيُّ �سَ َفَقَتْلُتُه، َفَقاَل َلُه النَّ
َعْن َنْف�ِسَك؟( َقاَل: َما يِل َماٌل اإِلَّ ِك�َساِئي َوَفاأْ�ِسي، َقاَل: )َفرَتَى َقْوَمَك 
ِبِن�ْسَعِتِه،  اإَِلْيِه  َذاَك، َفَرَمى  اأَْهَوُن َعَلى َقْوِمي ِمْن  اأََنا  وَنَك؟( َقاَل:  َي�ْسرَتُ
ا َوىلَّ َقاَل َر�ُسوُل اهلِل  ُجُل، َفَلمَّ اِحَبَك(، َفاْنَطَلَق ِبِه الرَّ َوَقاَل: )ُدوَنَك �سَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: )اإِْن َقَتَلُه َفُهَو ِمْثُله(، َفَرَجَع، َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل،  �سَ
َخْذُتُه ِباأَْمِرَك، َفَقاَل َر�ُسوُل  َك ُقْلَت: )اإِْن َقَتَلُه َفُهَو ِمْثُلُه(، َواأَ ُه َبَلَغِني اأَنَّ اإِنَّ
اِحِبَك؟(  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: )اأََما ُتِريُد اأَْن َيُبوَء ِباإِْثِمَك، َواإِْثِم �سَ اهلِل �سَ
َقاَل: َيا َنِبيَّ اهلِل - َلَعلَُّه َقاَل - َبَلى، َقاَل: )َفاإِنَّ َذاَك َكَذاَك(، َقاَل: َفَرَمى 

ِبِن�ْسَعِتِه َوَخلَّى �َسِبيَلُه)71(.
اجلاين  من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  الدم  لويل  اأن  الدللة:  وجه 
بنف�سه، واأن تاأويل قوله �سلى اهلل عليه و�سلم )اإن قتله فهو مثله(؛ اأنه 
ل ف�سل لأحدهما على الآخر؛ لأنه قد ا�ستوفى حقه منه، على خالف 

فيما لو عفى عنه، فيكون له الف�سل واملنة وعظيم الثواب)72(.
ل . 1 وهذا  الغيظ،  ودرك  الت�سفي  الق�سا�ص  من  الق�سد  اإن   

اإذا ا�ستوفاه ويل الدم بنف�سه)73(. ولأن الق�سا�ص حق له  اإل  يتحقق 
وكلَّ  ي�ستطع  مل  فاإن  احلقوق  كباقي  ذلك  اأمكن  اإن  بنف�سه  ي�ستوفيه 

غريه يف ال�ستيفاء)74(.

الرأي الثاني:
 ذهب املالكية يف امل�سهور عندهم اإىل اأن ا�ستيفاء الق�سا�ص 
مرتوك للحاكم، فاإن �ساء اقت�ص من اجلاين بنف�سه، اأو باأحد اأعوانه، 
عنه،  بنائب  اأو  بنف�سه  ليقتله  الدم،  ويل  اإىل  اجلاين  رد  �ساء  واإن 
التمثيل باجلاين، والعبث  الدم عن  اأن ينهى ويل  ولكن لبد للحاكم 
اأ�سهب: )ل ميكن من قتله بيده خوف  به، والت�سديد عليه)75(، وقال 

التعدي()76(.
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�ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الراأي بالآتي: 
ِذيَن اآََمُن�ا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�َضا�ُص . 1 َها الَّ بقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

ِف اْلَقْتَلى.....})77(، وقوله تعاىل {َ�َلُكْم ِف اْلِق�َضا�ِص َحَياٌة َيا اأُ�ِل 
ُق�َن})78(. ُكْم َتتَّ اْلأَْلَباِب َلَعلَّ

من  لأنه  الأمر  ويل  اإل  يقيمه  ل  الق�سا�ص  اإن  الدللة:  وجه 
لويل  ذلك  لأن  البع�ص  بع�سهم  من  النا�ص  يقت�ص  فال  اخت�سا�سه 

الأمر اأو ملن ينيبه يف ذلك)97(.
بنف�سه، . 2 ا�ستيفاء حقه  من  الإن�سان  الأ�سل عدم متكني  اإن 

بهذا  والقيام  بع�ص  من  بع�سهم  النا�ص  تخلي�ص  احلاكم  �سفة  لأن 
الأمر بدًل عنهم)80(.

مناقشة األدلة:

مناق�ضة اأدلة اأ�ضحاب الراأي الأ�ل: 
َفَل . 1 �ُضْلَطاًنا  ِه  ِلَ�ِليِّ َجَعْلَنا  ا�ستدللهم بقوله تعاىل: {َفَقْد 

ُي�ْسِْف ِف اْلَقْتِل}.
فيجاب عنه: اأن املق�سود بال�سلطان هنا اخلرية لويل الدم يف 

طلب ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين اأو العفو اأو اأخذ الدية)81(.
على  الدم  ويل  ت�سلط  هنا  املق�سود  ال�سلطان  باأن  عليه:  يرد 
تعاىل فال ي�رشف  قوله  ذلك  يف�رش  القت�سا�ص منه وما  القاتل يف 

فال�سمري هنا للويل اأي فال يقتل غري القاتل اأو ميثل يف اجلاين)82(.
بني . 2 )فاأهله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  ا�ستدللهم  اأما 

خريتني(.
فيجاب عنه: اأن املق�سود بذلك اأنهم خمريون، بني اأن يقت�سوا 
واإما اأن يعفو واإما اأن ياأخذ الدية ل اأن ي�ستويف الق�سا�ص بنف�سه)83(.

اأما ا�ستدللهم بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم)دونك �ساحبك(.. 3
عن  القتل  اأخرج  خا�ص  دليل  احلديث  هذا  باأن  عنه:  فيجاب 

الأ�سل وبقي غريه على اأ�سله)84(.
ودرك . 4 الت�سفي  منه  يق�سد  الق�سا�ص  باأن  ا�ستدللهم  اأما 

الغيظ وهذا ل يتحقق اإل اإذا ا�ستوفاه ويل الدم بنف�سه.
فيجاب عنه: باأن الت�سفي ودرك الغيظ متح�سل بقتل القاتل، 

�سواء كان قتله بيد ويل الدم اأم بيد غريه.
مناق�ضة اأدلة اأ�ضحاب الراأي الثان: 

ِذيَن اآََمُن�ا ُكِتَب َعَلْيُكُم . 1 َها الَّ ا�ستدللهم بقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
اْلِق�َضا�ُص ِف اْلَقْتَلى...} {َ�َلُكْم ِف اْلِق�َضا�ِص َحَياٌة َيا اأُ�ِل اْلأَْلَباِب 

ُق�َن}. ُكْم َتتَّ َلَعلَّ
وذلك  الأمر  ويل  اإل  يقيمه  ل  الق�سا�ص  باأن  عنه:  فيجاب 
يف  التعدي  عدم  من  والتاأكد  به  والإذن  عليه  الإ�رشاف  طريق  عن 

ا�ستيفائه)85(.
اقت�سا�سهم  به  يق�سد  بع�ص  بع�سهم من  النا�ص  واقت�سا�ص 
من بع�ص دون ق�ساء اأو اإذن ويل الأمر مما يوؤدى اإىل تو�سيع دائرة 

النتقام والف�ساد يف املجتمع، وهذا ل يقول به اأحد.

الرتجيح:

من خالل ما �سبق يظهر يل – واهلل اأعلم- اأن الراجح هو قول 

اأن  بعد  بنف�سه  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  الدم  ويل  حق  من  باأنه  القائلني 
ياأذن الإمام بذلك، فاإن طلب ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه فيجب متكينه 
اأو  اأدلة،وعدم وجود ما يعار�سها  ا�ستدلوا به من  من ذلك، لقوة ما 
الغيظ وهذا ل يتحقق  يدفعها، ولأن الق�سا�ص �رشع للت�سفي ودرك 

يف بع�ص الأحيان اإل اإذا ا�ستوفاه ويل الدم بنف�سه.
ثم اإن ويل الأمر ي�رشف على ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين فاإن 
كان ويل الدم يح�سنه وله القدرة عليه ا�ستوفاه، واإن مل يكن يح�سنه 
وكل غريه فيه. مع تفقد ويل الأمر ل�سفة ما ُي�ستوفى به الق�سا�ص، 
موت  �رشعة  يحقق  مما  م�سمومًا،  اأو  كاًل،  اأو  مثلومًا،  يكون  ل  باأن 
الق�سا�ص  ا�ستيفاء  �رشوط  من  لأن  مثلة)86(؛  اأو  عذاب  دون  اجلاين 

المتناع من التعدي.
اإذا  وظاهر املدونة يف موا�سيع كثرية يدل على اأن ويل الدم 

طالب با�ستيفاء الق�سا�ص فاإنه يجب متكينه من ذلك)87(.

املبحث اخلامس: استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه دون 
قضاء، واألثر املرتتب على ذلك:

وا�ستيفاء ويل الدم للق�سا�ص بنف�سه دون ق�ساء اإما اأن يكون 
ببينة لديه على ذلك، واإما اأن يكون دون بينة وهذا ما نود تو�سيحه 

يف املطلبني الآتيني:
املطلب الأ�ل: ا�ضتيفاء �ل الدم للق�ضا�ص د�ن بينة، �عجز 

عن اإثباته ق�ضاًء.
اإن ا�ستيفاء ويل الدم للق�سا�ص من اجلاين دون بينة اأو اإثبات 
فاإنه يعد بذلك مرتكبًا جلناية قتل عمد ي�ستحق عليها الق�سا�ص، ول 
الذي قتله قتل مورثه، ول تكون دعواه �سبهة  تقبل دعواه باأن هذا 

م�سقطة للق�سا�ص عنه)88(.
فجناية القتل العمد املوجبة للق�سا�ص تثبت بالبينة ب�سهادة 
رجلني عدلني،اأو اإقرار من اجلاين ول يكتفي مبجرد الدعوى من قبل 

ويل الدم)89(. 
وذلك ملا روي عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن �سعد بن عبادة 
اآتى  حتى  اأوؤمهله  رجاًل  امراأتي  مع  وجدت  )اإن  اهلل  ر�سول  يا  قال: 

باأربعة �سهداء؟ قال: نعم()90(.
الإن�سان  ا�ستيفاء  جواز  عدم  على  احلديث  يدل  الدللة:  وجه 
الإن�سان  فقتل  ولهذا  ال�رشعية،  بالبينة  الإثبات  بعد  اإل  بنف�سه  حقه 
اإثبات واإل حكم عليه بالق�سا�ص فمجرد  اأو  لغريه بحاجة اإىل بينة 

ادعائه با�ستحقاقه لدمه ل يكفي)91(.
وملا روي عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه باأن ر�سول اهلل �سلى 
ِدَماَء  َنا�ٌص  َعى  َلدَّ ِبَدْعَواُهْم،  ا�ُص  النَّ ُيْعَطى  )َلْو  اهلل عليه و�سلم قال: 

دََّعى َعَلْيِه()92(. ِرَجاٍل َواأَْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى امْلُ
وجه الدللة: ل يقبل قول الإن�سان فيما يدعيه اإن مل يكن لديه 

على هذا القول اإثبات اأو بينة)93(.
وذكر العز بن عبد ال�سالم من فقهاء ال�سافعية اأنه ي�ستثنى من 
اإذن ال�سلطان وحكم حاكمه يف ا�ستيفاء الق�سا�ص عجز ويل الدم عن 
اأحد  اإذا كان ل يراه  الق�سا�ص من اجلاين، وخا�سة  اإثبات حقه يف 

فعندها ي�ستويف حقه من اجلاين بنف�سه)94(.
وهذا الكالم ل دليل عليه، وغري م�سلم به؛ لأن فتح هذا الباب 
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�سيوؤدي اإىل الف�ساد والفو�سى والفتنة، فيكون ذلك ذريعة لكل معتٍد 
اإثبات  اإن  ثم  الإثبات،  عن  لعجزه  القاتل  من  الق�سا�ص  با�ستيفاء 
الق�سا�ص من امل�سائل اخلطرية التي لبد من توافر �رشوطه وانتفاء 

موانعه، وحتديد ذلك ل يكون لآحاد النا�ص.
املطلب الثان: ا�ضتيفاء �ل الدم للق�ضا�ص ببينة لديه، د�ن 

ق�ضاء �اإذن ال�ضلطان. 
الدم للق�سا�ص بنف�سه  ا�ستيفاء ويل  الفقهاء يف جواز  اختلف 

دون حكم القا�سي، اأو اإذن ال�سلطان على راأيني:

الرأي األول:

ذهب احلنفية اإىل اأنه لويل الدم ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين 
مطلقًا، ق�سى القا�سي بذلك اأم مل يق�ص)95(.

وذلك لأن الق�سا�ص من حق الأولياء، فال ي�سرتط اإذن الإمام 
ل�ستيفائه، بخالف احلال يف احلدود)96(.

ولأن الق�ساء لتمكني الويل من ال�ستيفاء ولي�ص �رشطًا لكمال 
الق�سا�ص)97(.

ومن�سور  اإ�سحاق  كاأبي  ال�سافعية  بع�ص  ذلك  يف  ووافقهم 
التميمي، فقد اأجازوا لويل الدم اأن ي�ستقل يف ا�ستيفاء الق�سا�ص من 
اجلاين دون حكم احلاكم، اأو اإذن ال�سلطان قيا�سًا على ال�سفعة وبقية 

احلقوق)98(.

الرأي الثاني:

اأنه ل يجوز ا�ستيفاء  ذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة اإىل 
احلكم  لأن  وذلك  ال�سلطان  واإذن  القا�سي  ق�ساء  بعد  اإل  الق�سا�ص 
واجتهاد،  نظر  اإىل  حتتاج  التي  اخلطرية  الأمور  من  بالق�سا�ص 
فالفقهاء رحمهم اهلل قد اختلفوا يف �رشوطه، فالبد اأن يتوىل احلكم 

به اأ�سحاب الخت�سا�ص من الق�ساة والأئمة)99(. 
من  وحكم  ال�سلطان  اإذن  دون  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  يوؤدي  وقد 
به  الرفع  وجب  ولذلك  والقتتال،  والفو�سى  الفتنة  اإىل  القا�سي 

لل�سلطان، اأو من يوليه ال�سلطان من الق�ساة وغريهم)100(.
خليل  بن  الدين  عالء  اإليه  ذهبوا  فيما  اجلمهور  ووافق 
الطرابل�سي من احلنفية حيث بني اأن كل ما يحتاج اإىل نظر وحترير 

واجتهاد وكالق�سا�ص لبد من الرجوع فيه لل�سلطان)101(.
فاإن ا�ستوفى ويل الدم الق�سا�ص بنف�سه دون اإذن ال�سلطان اأو 
القا�سي فقد و�سل اإىل حقه، ول �سيء عليه ولكنه يعزر لفتياته على 

الإمام)102(.
الق�سا�ص  ا�ستوفى  اإذا  ُيعزر  ل  الدم  ويل  اأن  الد�سوقي  وذكر 
يقتل  ل  ال�سلطان  اأن  يعلم  كان  اإذا  ق�ساء،  دون  اجلاين  من  بنف�سه 
القاتل، اأو اأنه ل ميكنه من قتل اجلاين، اإذا و�سل الأمر اإليه، وكذلك 

احلال فيما لو كان الإمام غري عدل()103(.
قول  الراجح  اإن  اأعلم-  واهلل   – يل  يظهر  �سبق  ما  خالل  من 
القائلني باأنه ل يجوز لويل الدم ا�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين بنف�سه 
اإذنهم؛  دون  ا�ستوفاه  فاإن  ال�سلطان،  واإذن  القا�سي  ق�ساء  بعد  اإل 
من  فيها  لبد  التي  اخلطرية  الأمور  من  الق�سا�ص  لأن  وذلك  ُيعزر، 
النظر والجتهاد والتثبت ومتوقف على وجود �سببه وحتقق �رشوطه 

وانتفاء موانعه)104(.

ومعرفة ذلك لي�ص متحققًا لآحاد النا�ص، فكان لزاما اأن يتوله 
فرتك  والعدوان،  اجلور  يقع  ل  حتى  والخت�سا�ص  اخلربة  اأ�سحاب 
النا�ص للق�ساء اخلا�ص يوؤدي اإىل الف�ساد والفو�سى والنيل من اأمن 

املجتمع وا�ستقراره. 

املبحث السادس: استيفاء أولياء الدم للقصاص إذا كانوا 
مجاعةوانفرد أحدهم بذلك دون إذن الباقني:

 �فيه مطلبان:
املطلب الأ�ل: ا�ضتيفاء اأ�لياء الدم للق�ضا�ص اإذا كان�ا جماعة:

بينت �سابقًا اأن لويل الدم ا�ستيفاء الق�سا�ص بنف�سه من اجلاين 
اإن كان منفرداً وحم�سنًا لال�ستيفاء وقادراً عليه، فاإن مل يكن يح�سنه 

وكل غريه لي�ستويف له الق�سا�ص. 
اأما اإذا كان الق�سا�ص جلماعة من الأولياء فعليهم اأن يختاروا 
وقادرا  الق�سا�ص  ل�ستيفاء  حم�سنًا  يكون  اأن  �رشيطة  منهم  واحداً 
عليه، واإن مل يتفقوا على اأحدهم منعوا ال�ستيفاء حتى يوكلوا اأحدهم 
اإن مل يكن فيهم من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  اأن يوكلوا غريهم يف  ولهم 
يقدر على الق�سا�ص ويح�سنه،ولهم اإن تنازعوا فيه وت�ساجروا عليه 
ا�ستيفاء  اأحقهم يف  عليه كان  القرعة  بينهم، فمن خرجت  يقرع  اأن 

الق�سا�ص بعد اإذنهم له بذلك)105(
الق�سا�ص من  ا�ستيفاء  اأن ي�سرتكوا جميعًا يف  ول يجوز لهم 
واحداً  قتل  ولأنه  لأفعالهم  وتعدداً  له  تعذيبًا  ذلك  يف  لأن  اجلاين 
على  لبع�سهم  مزية  ل  ولأنه  اأحدهم  منه  الق�سا�ص  في�ستويف 

بع�ص)106(
املطلب الثان: انفراد اأحد اأ�لياء الدم بالق�ضا�ص من اجلان 

د�ن اإذن الباقي، �الأثر املرتتب على ذلك:
من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  الدم  لأولياء  اأن  على  الفقهاء  اتفق 
اجلاين بتوكيل اأحدهم يف ذلك)107( واختلفوا فيما لو قتل اأحد اأولياء 

الدم اجلاين دون اإذن الباقني على ثالثة اآراء: 

الرأي األول:

ذهب احلنفية واملالكية اإىل اأن لكل واحد وارث للدم ا�ستيفاء 
الق�سا�ص من اجلاين، لأن الق�سا�ص حق للميت فكل واحد من الورثة 
ابتداء  الورثة  حق  كان  واإذا  املال.  �ساأن  �ساأنه  ا�ستيفائه  يف  خ�سم 
فقد وجد �سبب ثبوته لكل واحد منهم على وجه الكمال.فاإن ا�ستوفاه 
الق�سا�ص  جميع  لأن  للقاتل  ول  �سيئًا  للباقني  ي�سمن  مل  اأحدهم 

واجب له)108(
اأما اإذا عفا اأحد الورثة وا�ستوفاه اأحدهم بعد ذلك وجب لبقية 

الورثة حقهم من الدية)109(

الرأي الثاني: 

ذهب ال�سافعية يف امل�سهور عندهم واحلنابلة اإىل اأنه ل يجوز 
اإذن  الق�سا�ص من اجلاين دون  النفراد با�ستيفاء  الدم  اأولياء  لأحد 
الباقني. فاإن انفرد اأحدهم با�ستيفاء الق�سا�ص من اجلاين دون اإذن 
الباقني مل يجب عليه ق�سا�ص، وذلك لأنه قتل نف�سًا ي�ستحق بع�سها 
النف�ص، ولأنه م�سارك  توؤخذ ببع�ص  فلم يجب قتله بها، فالنف�ص ل 
يف ا�ستحقاقه لنف�ص اجلاين، كال�رشيك يف اجلارية اإن وطئها، ولبقية 
اأولياء الدم حقهم من الدية من تركة اجلاين ويرجع ورثة اجلاين على 



87

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

املقت�ص مبا فوق حقه من الدية. وذلك لأن حقهم يف الق�سا�ص �سقط 
بغري اختيارهم فاأ�سبه ما لو مات قاتل مورثهم)110(

وي�سقط عنه القود لل�سبهة اإذ مل يجتمع عليه ورثة املقتول واإن 
ِه �ُضْلَطاًنا َفَل ُي�ْسِْف  قوله تعاىل: {َ�َمْن ُقِتَل َمْظلُ�ًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَ�ِليِّ
اأحق  كان  قتل  ويل  اأي  يحتمل  َمْن�ُض�ًرا})111(،  َكاَن  ُه  اإِنَّ اْلَقْتِل  ِف 

بالقتل)112(

الرأي الثالث:

النفراد  الدم  لويل  لي�ص  اأنه  اإىل  قول  يف  ال�سافعية  ذهب   
وا�ستيفاء الق�سا�ص دون اإذن الباقني، واإن انفرد فا�ستوفى الق�سا�ص 
من اجلاين كان عليه الق�سا�ص، وذلك لأنه ا�ستعجل وتعدى وجتاوز 
بع�ص  بقتل  يجب  فالق�سا�ص  دمه،  كل  ي�ستحق  ل  من  وقتل  احلد، 
النف�ص كما يجب بقتلها جميعًا، فيجب الق�سا�ص على ال�رشكاء يف 
القتل مع اأن كل واحد منهم متلف لبع�ص النف�ص كما يجب الق�سا�ص 
بانفراد اأحدهم باإتالف جميع النف�ص، واإن ا�ستحقاقه لبع�ص النف�ص، 
الق�سا�ص  ا�ستحق  فاإن  اجل�سد،  بع�ص  من  للق�سا�ص  كا�ستحقاقه 
ا�ستحق  كمن  فهو  الق�سا�ص،  عليه  وجب  فقتله  اجل�سد  بع�ص  من 
الق�سا�سمن بع�ص النف�ص فقتل. هذا اإن كان عاملًا بتحرمي القتل، ومل 

يحكم له حاكم بالق�سا�ص، اأو باملنع فيه)113(

مناقشة األدلة: 

اإن ما ا�ستدل به ال�سافعية واحلنابلة جدير بالأخذ به وذلك لأن 
من قتل نف�سًا ي�ستحق بع�سها ل يجب عليه الق�سا�ص، فهو ي�سارك 

يف ا�ستحقاق نف�ص اجلاين، وهذه �سبهة متنع الق�سا�ص عنه)114(.
الق�سا�ص  يف  حقهم  لأن  الأولياء  لبقية  الدية  ببقية  واإلزامه 
�سقط دون اختيارهم، كما لو مات القاتل اأو عفا بع�ص الأولياء)115(.
اإن ما ذهب اإليه احلنفية من اإن الق�سا�ص حق ثابت لكل واحد 

من اأولياء الدم على وجه الكمال.
�سبيل  على  للورثة  ثابت  الق�سا�ص  حق  باأن  عنه:  فيجاب 
الواقعة على املجني عليه،  الق�سا�ص موجب اجلناية  ال�رشاكة؛ لأن 
وهو مبوته عاجز عن ا�ستيفاء هذا احلق؛ فلذلك ثبت للورثة على وجه 

ال�رشاكة بينهم)116(.
اأما ما ذهب اإليه بع�ص ال�سافعية باأن على املنفرد با�ستيفاء 

الق�سا�ص دون الباقني الق�سا�ص.
فيجاب عنه: اأنه ل ميكن قيا�ص ا�ستحقاقه لبع�ص النف�ص على 
ا�ستحقاقه للق�سا�ص من بع�ص اجل�سد، لأن من كان له ا�ستحقاق يف 
يف  عك�ص  على  النف�ص  جميع  ي�ستويف  اأن  املمكن  من  النف�ص  بع�ص 
النف�ص، لأن  ي�ستويف  اجل�سد، فال  للقود يف بع�ص  ا�ستحقاق  له  كان 
النف�ص يف احلالة الأوىل �ساقطة الع�سمة اأما يف الثانية فباقية. ول 
ميكن قيا�ص من كان له حق يف بع�ص نف�ص فا�ستوفى نف�سًا على من 
�سارك يف قتل نف�ص عمداً عدوانًا يف وجوب الق�سا�ص منه، لأن الأول 
ا�ستوفى نف�سًا م�ستحقًا لبع�سهما، اأما الثاين فقتل نف�سًا مع�سومة ل 

ي�ستحقها.
راأي  الراجح  – اأن  اأعلم  – واهلل  يظهر يل  �سبق  ما  من خالل 
من قال باأنه ل يجوز لأحد اأولياء الدم النفراد با�ستيفاء الق�سا�ص 

من اجلاين دون اإذن الباقني فاإن انفرد اأحدهم بال�ستيفاء دون اإذن 
الباقني مل يجب عليه الق�سا�ص ولبقية اأولياء الدم حقهم من الدية.

لقوة ما ا�ستدلوا به و�سالمته من العرتا�ص.

أهم النتائج:
اإن ا�ستيفاء الق�سا�ص يق�سد به )فعل جمني عليه، اأو وليه . 1

بجان عامد مثل ما فعل اأو �سبهه(.
للق�سا�ص، . 2 امل�ستحقني  الدم  اأولياء  يف  الفقهاء  اختلف 

واختار الباحث اأنهم ورثة املقتول لأن الق�سا�ص حق ثابت للورثة 
من  ن�سيبه  ح�سب  كل  والن�ساء  الرجال  هذا  يف  وي�ستوي  كاملال، 

املرياث. 
اجلاين، . 3 من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  اآلية  يف  الفقهاء  اختلف 

قتل  التي  نف�سها  بالو�سيلة  ي�ستوفى من اجلاين  اأنه  الباحث  واختار 
بها املجني عليه، اإذا كانت م�رشوعة، وكانت املماثلة ممكنة، واإن مل 
ميكن ذلك في�ستويف الق�سا�ص بال�سيف اأو باأي و�سيلة اأخرى مباحة 
ما  باأي�رش  الروح  يزهق  مما  وغريه  بالر�سا�ص  الرمي  اأو  كال�سنق 

يكون من العذاب.
ا�ستيفاء . 4 من  الدم  ويل  متكني  وجوب  يف  الفقهاء  اختلف 

ا�ستيفاء  من  الدم  ويل  ن  كَّ مُيَ اأن  الباحث  واختار  بنف�سه،  الق�سا�ص 
الق�سا�ص من اجلاين بنف�سه اإن كان قادراً على ال�ستيفاء، وحم�سنًا 

له، واإل وكل غريه ممن يح�سنه ويقدر عليه.
دون . 5 اجلاين  من  الق�سا�ص  ا�ستيفاء  الدم  لويل  يحق  ل 

ويعاقب  قاتاًل  ُيَعدُّ  للقا�سي  يقدمها  بينة  دون  ا�ستوفاه  واإن  بينة، 
اإثبات حقه  بالق�سا�ص، وكذلك احلال اإن كان لديه بينة وعجز عن 

يف الق�سا�ص. 
حكم . 6 دون  اجلاين  من  الق�سا�ص  الدم  ويل  ا�ستويف  اإذا 

اإثبات حق يف الق�سا�ص من اجلاين عزر  احلاكم واإذن ال�سلطان مع 
لفتياته على ال�سلطان.

اتفق الفقهاء على اأنه ل يحق لويل الدم النفراد بالق�سا�ص . 7
دون اإذن بقية الأولياء، ولكنهم اختلفوا يف الأثر املرتتب على انفراد 
اأحدهم بال�ستيفاء دون اإذن الباقني، و اختار الباحث اأنه اإذا انفرد 
يف ال�ستيفاء دون اإذن الباقني لي�ص عليه الق�سا�ص لأنه قتل نف�سًا 

ي�ستحق بع�سها ولكن يجب عليه لبقية اأولياء الدم حقهم يف الدية.
لأولياء الدم اإن كانوا جماعة اأن يختاروا اأحدهم ل�ستيفاء . 8

الق�سا�ص من اجلاين �رشيطة اأن يكون حم�سنًا ل�ستيفاء الق�سا�ص، 
وقادراً عليه واإن ت�ساحوا يف ذلك اأقرع بينهم.

ا�ستيفاء . 9 يف  جميعًا  ي�سرتكوا  اأن  الدم  لأولياء  يجوز  ل 
الق�سا�ص من اجلاين؛ لأن ذلك تعذيب له، وتعدد لأفعالهم.

اهلوامش:
ال�ساطبي، املوافقات، )2/4(.. 1
�سورة الن�ساء: اآية 93.. 2
�سورة الإ�رشاء اآية 33.. 3
�سورة البقرة: 178.. 4
ابن فار�ص،معجم مقايي�ص اللغة، )6/129(.. 5
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ابن مفلح، املبدع �رشح املقنع، )7/223(.. 19
البهوتي، ك�ساف القناع، )5/533(.. 20
21 . .)8/24( )7/242(. اخلر�سي، �رشح اخلر�سي،  ال�سنائع،  الكا�ساين، بدائع 

ال�سريازي، املهذب، )3/189(. البهوتي، ك�ساف القناع، )5/535(.
ال�رشخ�سي، املب�سوط، )26/157(. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )7/242(. . 22

ال�سريازي، املهذب، )3/189(. البهوتي، ك�ساف القناع، )5/535(.
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )7/242(.. 23
ال�سريازي، املهذب، )3/190(. البهوتي، ك�ساف القناع، )5/535(.. 24
25 . ،)3/129( زوجها،  دية  يف  ترث  املراأة  باب  �سننه،  يف  داود  اأبو  اأخرجه 

وقال الألباين حديث �سحيح، ينظر: اإرواء الغليل، )8/271(.
املال الهروي، مرقاة املفاتيح �رشح م�سكاة امل�سابيح، )5/2032(.. 26
البهوتي، ك�ساف القناع، )5/535(. ابن قدامة، املغني، )8/354(.. 27
)4/172(. وقال . 28 الدية،  ياأخذ  العمد  باب ويل  �سننه،  داود يف  اأبو  اأخرجه 

الألباين �سحيح، ينظر: اإرواء الغليل، )7/276(.
الباري، . 29 فتح  )6/2264(.الع�سقالين،  املفاتيح،  مرقاة  هروي،  املال 

.)12/208(
اخلر�سي، �رشح اخلر�سي، )8/21(.. 30
امل�سدر ال�سابق نف�سه، )8/22(.. 31
امل�سدر ال�سابق نف�سه.. 32
اأخرجه عبد الرزاق ال�سنعاين يف امل�سنف، كتاب العفو، )10/13(. وقال . 33

الألباين حديث �سحيح، ينظر: اإرواء الغليل، )7/279(.
واأخرجه . 34  .)8/38( الدم،  عن  الن�ساء  عفو  باب  �سننه  يف  الن�سائي  اأخرجه 

 /6( امراأًة«،  الن�ساء، ولكن بلفظ » لإن كانِت  �سننه باب عفو  اأبو داود يف 
596(وقال الألباين حديث �سعيف، ينظر: �سحيح و�سعيف �سنن الن�سائي، 

.)10/360(
ابو داود، �سنن اأبي داود، ) 6/596(.. 35
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )7/245(. ابن ر�سد، بداية املجتهد، )6/42(. . 36

ال�رشبيني، مغني املحتاج، )4/59(.ابن قدامة، املغني، )8/304(. 
ال�رشخ�سي، املب�سوط، )26/219(. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )7/245(.. 37

ابن قدامة، املغني، )8/304(. البهوتي، ك�ساف القناع، )5/538(.
ال�رشخ�سي، املب�سوط، )26/220(. البهوتي، ك�ساف القناع، )5/538(.. 38
داماد اأفندي، جممع الأنهر، )5/620(. ابن جنيم، البحر الرائق، )8/338(. . 39
اأخرجه ابن ماجة يف �سننه، كتاب الديات ل قود اإل بال�سيف، )3/677(. . 40

و�سعفه الألباين، ينظر: اإرواء الغليل، )7/285(.
الرائق، . 41 البحر  جنيم،  ابن   .)3/184( الآثار،  معاين  �رشح  الطحاوي، 

.)8/338(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب النهبى بغري اإذن �ساحبه، كتاب املظامل . 42

.2474 والغ�سب، )3/135(، ح 
البهوتي، ك�ساف القناع، )5/539(.. 43
44 . .)4/59( املحتاج،  مغني  ال�رشبيني،   .)6/42( املجتهد،  بداية  ر�سد،  ابن 

البهوتي،   .)8/304( املغني،  قدامة،  ابن   .)3/194( ال�سريازي، املهذب، 
ك�ساف القناع، )5/536(.

ال�رشبيني، مغني املحتاج، )4/59(.. 45
�سورة البقرة اآية 194.. 46
�سورة النحل اآية 126.. 47
القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، )2/359(.. 48
يف . 49 يذكر  ما  باب  اخل�سومات  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه 

الأ�سخا�ص واخل�سومة بني امل�سلم واليهودي، )3/121( ح 2413.اأخرجه 
من  وغريه  باحلجر  القتل  يف  الق�سا�ص  ثبوتية  باب  �سحيحة،  يف  م�سلم 

املحددات واملثقالت، )3/1300( ح 1672.
الطحاوي، �رشح معاين الآثار، )3/179(.. 50
ال�سريازي، املهذب، )3/94(. ابن قدامة، املغني، )8/304(.. 51
ال�سريازي، املهذب، )3/94(.. 52
53 ..)6/42( املجتهد،  بداية  ر�سد،  )8/338(.ابن  الرائق،  البحر  جنيم،  ابن 

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، )4/365(. ال�سريازي، املهذب، )3/94(. ابن 
قدامة، املغني، )8/304(.

ال�سريازي، املهذب، )3/94(.. 54
الع�سقالين، فتح الباري �رشح �سحيح البخاري، )12/200(.. 55
البهوتي، ك�ساف القناع، )5/539(.. 56
الع�سقالين، فتح الباري، )12/200(.. 57
ال�رشبيني، مغني املحتاج، )4/48(.. 58
59 . )3/218( الذهبي،  اإ�سناده  و�سعف  امل�ستدرك،  يف  احلاكم  اأخرجه 

الباري،  الع�سقالين،فتح  ينظر:  اإ�سناده �سعيف،  ابن حجر  ح4894.، وقال 
.)7/371(

اجل�سا�ص، اأحكام القراآن، )1/183(. ال�رشخ�سي، املب�سوط، )26/63(.. 60
ابن جنيم، البحر الرائق، )8/338(.. 61
62 ..)143  - 142 املاوردي، احلاوي، )12/ 
عودة، الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي، )2/120(. 63
64 .)4/657( املدونة،  الأ�سبحي،   .)7/246( ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 

ال�سريازي، املهذب، )2/185(. املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص55. ابن 
قدامة، املغني، )8/307(

ابن قدامة، املغني، )8/307(. 65
�سورة الإ�رشاء اآية 33.. 66



89

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (1) - شباط 

الزخم�رشي، الك�ساف، )2/622(.. 67
�سبق تخريجه يف الهام�ص 28.. 68
املفاتيح، . 69 املرقاة  الهروي،  املال   .)12/207( الباري،  فتح  الع�سقالين، 

.)6/2264(
الن�سع: �سري م�سفور يجعل زماما للبعري. ينظر ل�سان العرب، )8/352 (.. 70
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب �سحة الإقرار بالقتل ومتكني ويل القتيل . 71

من الق�سا�ص وا�ستحباب طلب العفو،، 3/1307،ح 1680.
النووي، املنهاج �رشح �سحيح م�سلم بن احلجاج، )11/172(.. 72
ال�سريازي، املهذب، )3/192(.. 73
ابن قدامة، املغني، )8/307(.. 74
اخلر�سي، �رشح اخلر�سي، )8/24(.علي�ص، منح اجلليل، )9/71(.الد�سوقي، . 75

حا�سية الد�سوقي، )4/259(.
علي�ص، منح اجلليل، )9/72(.. 76
�سورة البقرة اآية 178.. 77
�سورة البقرة اآية 179.. 78
القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، )2/256(.. 79
املرجع ال�سابق نف�سه.. 80
القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، )10/254(.. 81
الزخم�رشي، الك�ساف، )2/622(.. 82
ابن ر�سد، بداية املجتهد، )4/184(.. 83
الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، )4/259(.. 84
املاوردي، احلاوي، )12/198(.. 85
املرجع ال�سابق، )12/198(.. 86
الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، )4/259(. الأ�سبحي، املدونة، )4/657(.. 87
املاوردي، احلاوي، )12/192(.ال�سافعي، الأم، )6/15(.. 88
89 . .)4/427( املحتاج،  مغني  )7/60(.ال�رشبيني،  الرائق،  البحر  جنيم،  ابن 

اخلر�سي، �رشح اخلر�سي، )7/184(.البهوتي، ك�ساف القناع، )6/436(.
زوجها، . 90 عنها  املتوفى  عدة  انق�ساء  باب  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه 

)2/1135(، ح1498.
الباري، . 91 فتح  الع�سقالين،   .)10/130( م�سلم،  �سحيح  �رشح  النووي، 

.)10/174(
واأميانهم . 92 الذين ي�سرتون بعهد اهلل  اإن  البخاري يف �سحيحه، باب  اأخرجه 

ثمنًا قلياًل، ح 4552، )6/35( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب اليمني على 
املدعي عليه، )3/1336(، ح 1711.

النووي، �رشح �سحيح م�سلم، )12/3(.. 93
والنظائر، . 94 الأ�سباه  )2/198(.ال�سيوطي،  الأحكام،  قواعد  ال�سالم،  عبد  ابن 

.)1/486(
95 . .)3/187( ال�سلبي،  )6/549(.ال�سلبي، حا�سية  املحتار،  رد  ابن عابدين، 

ابن ال�سحنة، ل�سان احلكام، )1/392(.
ابن عابدين، رد املحتار، )6/549(.. 96
ال�سلبي، حا�سية ال�سلبي، )3/187(.. 97
النووي، رو�سة الطالبني، )9/221(.. 98
99 ..)7/301( املحتاج،  نهاية  )8/28(.الرملي،  اخلر�سي،  �رشح  اخلر�سي، 

البهوتي،  املاوردي، احلاوي، )12/192(. ابن قدامة،املغني، )8/306(. 
ك�ساف القناع، )5/537(. اجلويني، غياث الأمم، )1/217(.

القرايف، الفروق، )4/77(.. 100
الطرابل�سي، معني احلكام، )1/41(.. 101
102 . .)12/192( احلاوي،  )8/24(.املاوردي،  اخلر�سي،  �رشح  اخلر�سي، 

 .)9/487( الإن�ساف،  )5/537(.املرداوي،  القناع،  ك�ساف  البهوتي، 
ابن قدامة، املغني، )8/306(.

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، )4/239(.. 103
ابن فرحون، تب�رشة احلكام، )2/227(.. 104
105 ..)3/192( املهذب،  )12/138(.ال�سريازي،  احلاوي،  املاوردي، 

الرملي، نهاية املحتاج، )7/302(. ابن قدامة، املغني، )8/308(.
ابن . 106  .)3/192( املهذب،  )12/138(.ال�سريازي،  احلاوي،  املاوردي، 

قدامة، املغني، )8/318(.
الكبري،)4/258 . 107 ال�رشح  ال�سنائع،)7/243(.الدردير،  الكا�ساين، بدائع 

( املاوردي، احلاوي، )12/138(. الرملي، نهاية املحتاج، )7/302(. 
ابن قدامة، املغني، )8/308(..

املب�سوط، . 108 ال�رشخ�سي،   .)7/243( ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 
)26/176(.الدردير، ال�رشح الكبري، ) 4/258 (. 

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، )7/243(.. 109
املطيعي، . 110  .)6/15( الأم،  ال�سافعي،   .)12/133( احلاوي،  املاوردي، 

تكملة املجموع، )18/446(. ابن قدامة، املغني، )8/351(.البهوتي، 
ك�ساف القناع، )5/534(.

)�سورة الإ�رشاء اآية 33.. 111
ال�سافعي، الأم، )6/105(.. 112
املاوردي، احلاوي، )134-12/133(. ال�سافعي، الأم، )6/15(.. 113
ال�سافعي، الأم، )6/15(.. 114
ابن قدامة، املغني، )8/351(.. 115
ال�رشبيني، مغني املحتاج، )4/40(.ابن قدامة، املغني )8/353(.. 116

املصادر واملراجع:
ابن ال�سحنة، اأحمد بن حممد بن حممد اأبو الوليد، ل�سان احلكام يف معرفة . 1

الأحكام، ط2، القاهرة: البابي احللبي، 1353هـ.
ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد،بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، . 2

حتقيق حممد ر�سا عادل، د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، 1416هـ.
الدر . 3 على  املحتار  رد  العزيز،  عبد  بن  عمر  بن  اأمني  حممد  عابدين،  ابن 

املختار، ط2، بريوت: دار الفكر، 1412هـ.
عبد . 4 اللغة، حتقيق  مقايي�ص  بن حممد، معجم  علي  احل�سن  اأبو  فار�ص،  ابن 

ال�سالم هارون، د.ط، بريوت، دار اجليل، 1420 هـ.
ابن فرحون، اإبراهيم بن علي بن حممد، تب�رشة احلكام يف اأ�سول الأق�سية . 5

ومناهج الأحكام، ط1، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1406هـ.
ابن قدامة، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد، املغني، د.ط، القاهرة: . 6

مكتبة القاهرة 1288هـ،
دار . 7 بريوت:  ط1،  املقنع،  �رشح  يف  املبدع  حممد،  بن  اإبراهيم  مفلح،  ابن 

الكتب العلمية، 1418هـ.
�سادر، . 8 دار  بريوت:  ط3،  العرب،  ل�سان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 

1414هـ.
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ط2، . 9 الرقائق،  كنز  �رشح  الرائق  اإبراهيم،البحر  بن  الدين  زين  جنيم،  ابن 
القاهرة: دار الكتاب الإ�سالمي، د،ت.

الكتاب . 10 دار  بريوت:  د.ط،  داود،  اأبي  �سنن  الأ�سعث،  بن  �سليمان  داود،  اأبو 
العربي، د،ت.

العلمية، . 11 الكتب  دار  بريوت:  ط1،  املدونة،  اأن�ص،  بن  مالك  الأ�سبحي، 
1415هـ.

الألباين، حممد نا�رش الدين، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل،، . 12
ط2، بريوت: املكتب الإ�سالمي، 1405هـ.

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، حتقيق حممد زهري نا�رش، . 13
ط1، القاهرة: دار طوق النجاة، 1422هـ.

البهوتي، من�سور بن يون�ص بن �سالح بن ح�سن بن �سالح، ك�ساف القناع . 14
على منت الإقناع، د.ط، بريوت: دار الكتب العلمية، د،ت.

الرتمذي، . 15 �سنن  ال�سحاك،  مو�سى  بن  �سوره  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي، 
احللبي،  الباب  مطبعة  م�رش:  ط2،  فوؤاد،  وحممد  �ساكر  حممد  حتقيق 

1395هـ.
اجل�سا�ص، اأحمد بن علي اأبو بكر، اأحكام القراآن، حتقيق عبد ال�سالم �ساهني، . 16

ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.
جلو، دمبا�سري نو مالك، ا�ستيفاء العقوبة احلدية، درا�سة مقارنة بني الفقه . 17

العربي  باملركز  الن�رش  دار  الريا�ص:  الو�سعي،ط1،  والقانون  الإ�سالمي 
للدرا�سات الأمنية والتدريب، 1410هـ.

يف . 18 الأمم  غياث  احلرمني،  باإمام  امللقب  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  اجلويني، 
احلرمني،  اإمام  مكتبة  ط2،  الديب،  العظيم  عبد  حتقيق  الظلم،  التياث 

1401هـ.
عبد . 19 م�سطفى  حتقيق  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  اهلل،  عبد  اأبو  احلاكم، 

القادر، ط 1،بريوت: دار الكتب العلمية، 1411هـ.
بريوت: . 20 د.ط،  للخر�سي،  خليل  خمت�رش  �رشح  اهلل،  عبد  بن  حممد  اخلر�سي، 

دار الفكر، د،ت.
داماد اأفندي، عبد الرحمن بن حممد بن �سليمان، جممع الأنهر �رشح ملتقى . 21

الأبحر، د.ط، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، د،ت.
الكبري . 22 ال�رشح  على  الد�سوقي  حا�سية  عرفة،  بن  اأحمد  بن  حممد  الد�سوقي، 

للدرديري، د.ط، بريوت: دار الفكر، د،ت. 
ابن عبد ال�سالم، اأبو حممد عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام يف م�سالح . 23

الأنام، د.ط، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1414هـ.
الرملي، �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة، نهاية املحتاج . 24

�رشح املنهاج، ط1، بريوت: دار الفكر، 1404هـ.
حقائق . 25 يف  الزخم�رشي،الك�ساف  عمر  بن  حممود  القا�سم  اأبو  الزخم�رشي: 

التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، د.ط، بريوت: دار اإحياء الرتاث 
العربي، د،ت.

الزيلعي، عثمان بن علي، تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق، ط1، القاهرة: . 26
املطبعة الكربى، الأمريية، بولق، 1313هـ.

ال�رشخ�سي، �سم�ص الدين اأبو بكر حممد بن �سهل، املب�سوط، ط1، لبنان: دار . 27
الفكر للطباعة والن�رش، 1421هـ.
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