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ملخص: 
�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، وعلى �آله ومن تبعه �إىل يوم �لدين وبعد: 

�لفقه  م�سائل  من  مهّمة  �رشعية  م�ساألة  تعالج  كونها  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تكمن 
بني  حيث  �لت�ساوؤلت،  من  كثري  فروعها  حول  تثور  �لتي  �جلنايات  جمال  يف  �لإ�سالمي 
�لفقهية خا�سة يف  �لأحكام  بع�ض  ولده يف  مع  �لو�لد  �خت�سا�ض  �لبحث  هذ�  �لباحث يف 
هل  �لآتية:  �لت�ساوؤلت  �أن جتيب على  �لدر��سة  جمال �حلدود و�لق�سا�ض، ويتوقع من هذه 
يقت�س من الوالد اإذا قتل ولده؟ وهل يقام عليه احلد اإذا قذفه اأو �رشق منه اأو 
زنا مبحارمه؟ ولالإجابة على هذه �لت�ساوؤلت، ق�ّسم �لباحث در��سته �إىل مبحثني، تناول 
يف �ملبحث �لأول �أحكام �لو�لد مع ولده يف �حلدود، ويف �ملبحث �لثاين �أحكام �لو�لد مع ولده 

يف �لق�سا�ض. وختم �لباحث بحثه بخامتة خّل�ض فيها �لنتائج و�لتو�سيات. 
الكلمات املفتاحية: �لو�لد، ولده، �حلدود، �لق�سا�ض. 
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The Rules of Islamic Relations between the Father and His Son 
in Punishment, Retribution and Discretionary Punishment

Abstract: 

This paper is about the rules of Islamic relations between the father 
and his son in punishment, retribution and discretionary punishment. 
This study tries to answer the following questions: Is the father punished 
if he killed his son? Is the son punished if he steals from his father 
or committed incest? Is it permissible for the father to punish his 
son? To answer these questions, the researcher divided his paper into 
two sections, and at the end there are the researcher′s findings and 
recommendations. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله ومن تبعه �إىل يوم �لدين وبعد: 

�إىل  فدعا  و�ن�سجام،  وحمبة  ود  عالقة  و�أولده  �لو�لد  بني  �لعالقة  �لإ�سالم  جعل  فقد 
عليهما  و�لإنفاق  وطاعتهما،  �إليهما،  و�لإح�سان  معاملتهما،  وح�سن  بالو�لدين،  �لهتمام 
ا َيْبلَُغنَّ  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َشاناً اإِمَّ َك اأَالَّ َتْعُبُدواْ اإِالَّ اإِيَّ باملعروف، قال تعاىل: {َوَق�َشى َربُّ
ُهَما َقْوالً َكِرمياً}. )1(  ُهَما اأُفٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ اأََحُدُهَما اأَْو ِكالَُهَما َفالَ َتُقل لَّ
كما دعا �لآباء �إىل �لإح�سان �إىل �أبنائهم وحمايتهم، و�لعناية بهم، وتربيتهم �سغار�ً وكبار�ً، 
اُكم اإنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطءاً  ْحُن َنْرُزُقُهْم َواإِيَّ قال تعاىل: {َوالَ َتْقُتلُواْ اأَْوالَدُكْم َخ�ْشَيَة اإِْمالٍق نَّ
َكِبرياً}. )2( هكذ� �أر�د �هلل تعاىل للعالقة �أن تكون بني �لأب و�أبنائه، ولكن هل ميكن لهذه 
�لعالقة �أن ت�ستمر على هذ� �لنحو من �لئتالف وعدم �لختالف؟ لقد �أثبت �لو�قع عك�ض ذلك، 
وهذ� ما فطنت �إليه �ل�رشيعة �لإ�سالمية �لغر�ء، ف�ساغت من �لأحكام و�ل�رش�ئع ما ي�سبط هذه 
�لعالقة، ويقّوم �عوجاجها، ويحافظ عليها مبا يخدم م�سلحة �لطرفني غري غا�سٍة �لطرف 

عن ما يربطهما من ن�سب ودم وقر�بة. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 
�لفقه  م�سائل  من  مهّمة  �رشعية  م�ساألة  يعالج  كونه  يف  �لبحث  هذ�  �أهمية  ح  تت�سّ
ما عهده  على غري  �لأحكام  بع�ض  ولده يف  مع  �لو�لد  �خت�سا�ض  ح  يو�سّ �لإ�سالمي، حيث 
تعد�ها  من  على  �حلدود  و�إقامة  �لقاتل،  من  �لق�سا�ض  من  �حلكيم  �ل�سارع  و�أقره  �لنا�ض 
و�أ�سابها، فتبني من خالل هذ� �لبحث ما لالأبوة من تاأثري و��سح يف هذه �لأحكام من حيث 
منعها و�إيقافها يف حالت معينة، وهذ� ما �أر�د �لباحث �أن يثبته يف هذه �لدر��سة، لي�ستفيد 
التي  االأ�شباب  واأخل�س  �أهل �لعلم، ويفيدو� بها غريهم من طالب �ملعارف و�لعلوم.  منها 

دفعتني للكتابة يف هذا املو�شوع يف النقاط التالية: 
مل �أجد- على حد علمي- بحثًا �أو در��سة خا�سة باملو�سوع، و�إمنا جاء طرحه يف . 1

بع�ض �لدر��سات كمو�سوع فرعي. 
�أهمية �لأب يف �ملجتمع، فهو عماد �لأ�رشة وقائدها، و�أي مو�سوع يتناول �أحكامه . 2

يعزز من مكانته ودوره يف �ملجتمع. 
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تعرت�ض بع�ض �لآباء كثري من �مل�سائل و�مل�سكالت، ول ميكنهم معرفة �أحكامها من . 3
مظانها يف كتب �لفقه، ومثل هذه �لدر��سات ت�سّهل �لأمر عليهم. 

أهداف البحث: 
يهدف �لبحث �إىل تو�سيح و�سبط �أحكام �لو�لد مع ولده يف �لفقه �لإ�سالمي يف جمال 

�حلدود و�جلناية على �لنف�ض، وذلك من خالل: 
بيان �أحكام �لو�لد مع ولده يف �حلدود وخا�سة حد �ل�رشقة و�لقذف و�لزنا. . 1
تو�سيح �أحكام �لو�لد مع ولده يف �جلناية على �لنف�ض و�لق�سا�ض. . 2
�إىل . 3 للو�سول  �مل�سائل يف حماولة  و�أدلتهم يف هذه  �لفقهاء  �آر�ء  ومناق�سة  عر�ض 

�لقول �لر�جح وفق ما يقت�سيه �لدليل. 
�إثبات �سالحية �لإ�سالم لكل زمان ومكان و�أنه يعالج ق�سايا �ملجتمع كافة. . 4

حدود البحث: 
�سيتناول �لباحث يف هذ� �لبحث �أحكام �لو�لد مع ولده يف �حلدود خا�سة حد �ل�رشقة 
�لو�لد مع ولده يف �جلناية على �لنف�ض وعقوبتها، فهي �لتي  �أحكام  و�لقذف، و�لزنا، وكذ� 

ل �لفقهاء �أحكامها يف معر�ض تناولهم هذه �مل�سائل.  ف�سّ

الدراسات السابقة: 
لقد تناول �لفقهاء �ل�سابقون و�لالحقون فروع هذه �مل�ساألة و�أحكامها يف �أبو�ب �حلدود 
و�لق�سا�ض، ومن اأهم الدرا�شات املعا�رشة التي تناولت هذا املو�شوع وفروعه ما يلي: 

الدرا�شة االأوىل: وهو ر�سالة ماج�ستري بعنو�ن:« �أحكام �لأب يف �لفقه �لإ�سالمي«  ♦
�أحكام  �لأول عن  �لباب  �أبو�ب: حتدث يف  �أربعة  للباحث حمي�ض عبد �حلق، وقد جعلها يف 
�لأب يف �لعباد�ت، ويف �لباب �لثاين عن �أحكامه يف �لبيوع، ويف �لباب �لثالث عن �أحكامه 

يف �لنكاح، وتناول يف �لباب �لر�بع �لأحكام �جلنائية من قتل وقذف و�رشقة. 
الدرا�شة الثانية: وهي بعنو�ن:«حكم �أخذ �لو�لد مال ولده« للدكتور �سائد بكد��ض،  ♦

�أقو�ل �لفقهاء يف �مل�ساألة،  �أربعة ف�سول، عر�ض يف �لف�سل �لأول  حيث عر�ض در��سته يف 
�لتي وجهت لهذه  �لثالث �ملناق�سات  �لف�سل  �أدلتهم عليها، ويف  �لثاين  �لف�سل  وعر�ض يف 

�لأدلة، ويف �لف�سل �لر�بع حتدث عن حكم متلك �لأم مال ولدها. 
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للدكتور  ♦ ولده«  مال  على  �لأب  �سلطة  بعنو�ن:«مدى  بحث  وهو  الثالثة:  الدرا�شة 
�أربعة مباحث، جعل  �لبحث من  يتكون  �ل�سو�سي،  �أحمد  و�لدكتور ماهر  �لعف،  ب�سام ح�سن 
�لولد،  على  �لولية  يف  �لثاين  و�ملبحث  وحالتها،  �أنو�عها  �لولد  �أهلية  يف  �لأول  �ملبحث 
و�ملبحث �لثالث: �أخذ �لو�لد من مال ولده، و�ملبحث �لر�بع يف حكم ��سرت�ط �لأب جزًء� من 
مهر �بنته لنف�سه. وتتميز در��ستي عن �لدر��سات �ل�سابقة بكونها �نفردت وتو�ّسعت يف در��سة 
�أحكام �لولد مع ولده يف �حلدود و�لق�سا�ض، ومل تتناول هذه �ملو��سيع �سمن �أحكام عامة، 
�لباغي  �لأب  كقتل  �لدر��سات  هذه  �أ�سحاب  �إليها  يتطرق  مل  جديدة  مو��سيع  تناولت  كما 

و�ملحارب، و��سرت�ك �لأب و�لأجنبي يف قتل �لبن، وغري ذلك. 

منهجية البحث: 
�ل�ستقر�ئي  �ملنهجني  من  �لو�سفي م�ستفيد�ً  �ملنهج  �لبحث  �سلكت يف كتابة هذ�  لقد 
و�ل�ستنباطي، فقمت باختيار �ملو�سوع، و�سبطت عنو�نه مبا يتالءم وحمتو�ه، ثّم �أعددت 
�خلطة بالرجوع �إىل �ملر�جع �ملنا�سبة من كتب �لفقه و�أ�سوله، وذكرت �آر�ء �ملذ�هب �لفقهية 
يف كل م�ساألة، كما ذكرت �أدلتهم عليها مع نقل تخريج �لعلماء لها، وناق�ست هذه �لأدلة، ثم 
ذكرت �لر�جح من هذه �لآر�ء معتمد�ً على قوة �لدليل من جهة، وما تقت�سيه �مل�سلحة من 
جهة ثانية، وبّينت معاين �ملفرد�ت و�مل�سطلحات �ل�سعبة من خالل �لرجوع �إىل كتب �للغة 
�لعربية ومعاجمها، و�أ�رشت �إىل �ملعاين يف �حلا�سية. وختمت بحثي بخامتة خّل�ست فيها ما 

لت �إليه من نتائج وفو�ئد وتو�سيات.  تو�سّ

خّطة البحث: 

ة البحث كما ياأتي:  لقد جعلت خطرّ
وحدود . 1 و�أهد�فه،  �ختياره،  و�أ�سباب  �ملو�سوع،  �أهمّية  عن  فيها  حتّدثت  مقّدمة، 

�لدر��سة، و�لدر��سات �ل�سابقة، ومنهجّية �لبحث، وخّطته. 
�ملباحث و�ملطالب، وقد جعلتها كما يلي: . 2
Ú  :ملبحث �لأول: �أحكام �لو�لد مع ولده يف �حلدود، وفيه خم�سة مطالب�
�ملطلب �لأول: معنى �حلدود يف �للغة و�ل�سطالح.  -
�ملطلب �لثاين: حكم �رشقة �لو�لد من مال ولده.  -
�ملطلب �لثالث: حكم �رشقة �لبن من مال �أبيه.  -



71

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�ملطلب �لر�بع: حكم قذف �لو�لد ولده و�لولد و�لده.  -
�ملطلب �خلام�ض: زنا �لو�لد بابنته.  -
Ú  :ملبحث �لثاين: �أحكام �لو�لد مع ولده يف �لق�سا�ض، وفيه خم�سة مطالب�
�ملطلب �لأول: حكم قتل �لو�لد ولده.  -
�ملطلب �لثاين: حكم �لقت�سا�ض من �لو�لد بقتل ولده.  -
�ملطلب �لثالث: ��سرت�ك �لأب و�لأجنبي يف قتل �لبن.  -
�ملطلب �لر�بع: حكم �لقت�سا�ض من �لولد بقتل و�لديه.  -
�ملطلب �خلام�ض: قتل �لأب �لباغي و�ملحارب.  -
خامتة: خّل�ست فيها نتائج �لبحث. . 3
�لتو�سيات. . 4

و�هلَل �أ�ساأل �أن يجعل عملي هذ� خال�سًا لوجهه �لكرمي �إّنه �سميع قريب جميب. 

املبحث األول: 

أحكام الوالد مع ولده يف احلدود: 
املطلب االأول- معنى احلدود يف اللغة واال�شطالح: 

�لد�خل  ● ملنعه  حد�د�ً؛  و�ل�ّسجاُن  �حلاجُب  �ُسّمي  ومنه  و�لَف�سُل،  �مَلنُع  لغة:  احَلدُّ 
�لتي  �لأ�سياء  هي  �هلل:  َوُحدود  �لزينة.  عن  �متنعت  زوجها:  على  �ملر�أة  َوَحّدت  و�خلارج. 
َفاَل   ِ اهللَّ ُحُدوُد  {ِتْلَك  �أّل ُيتعّدى �سيء منها. )3( قال تعاىل:  بنّي حترميها وحتليلها، و�أمر 
�أن  لأحٍد  يجوز  فال  َوَقدَّرها،  َحّدها  تعاىل  �هلل  لأن  ُحُدود�ً؛  �حلدود  و�سميت   )4( َتْقَرُبوَها}. 

يتجاوزها. )5( 
احلد يف اال�شطالح: �ختلفت عبارة �لفقهاء يف تعريف �حلد ��سطالحًا كما ياأتي:  ●
اأوالً- تعريف �حلنفية: عّرف �حلنفية �حلد باأنه: عقوبة مقّدرة وجبت حقًا هلل تعاىل.  -

لأنه عقوبة غري  �لتعزير؛  �لعباد، وكذلك  لأنه حق  �لق�ســا�ض حد�ً؛  ي�سّمـــى  عليـه ل  وبناء 
مقّدرة �رشعًا. )6( 

و�ملر�د من كون �حلد حقًا هلل تعاىل: �أنه �رشع للزجر و�لردع عما يلحق �ل�رشر بالعباد 
و�ملجتمع، ولأجل �سيانة �لدين و�لأعر��ض و�لأن�ساب و�لعقول و�لأنف�ض و�لأمو�ل. فاخلال�سة 

�أن �حلد �رّشع حلماية �جلماعة و�لنظام �لعام، وهذه غاية �ل�رشيعة. )7( 
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ثانياً- تعريف �جلمهور: )8( عّرف �جلمهور �حلــــد باأنه: عقوبة مقدرة �رشعًا لتمنع  -
من �لوقوع يف مثله، �سو�ء �أكانت حقًا هلل تعاىل �أم حقًا للعبد. و�لفرق بني �لتعريفني هو �أن 
�حلنفية ل ي�سّمون حد�ً �إل ما كان حقًا هلل تعاىل، خالفًا للجمهور �لذين مل يفّرقو� بني حق 
ا هللَّ  �حلد حقًّ �إن كان  �أنه  �لتعريفني  �عتباره حد�ً، وفائدة �خلالف بني  �لعبد يف  �هلل وحق 
ا لالآدمي فال يقيمه �لإمام �إل  تعاىل وبلغ �لإمام �أقامه، و�إن مل يطلب منه ذلك، و�إن كان حقًّ

باملطالبة. )9( 
�ملنع،  �للغة  يف  فاحلد  و��سحة،  �ل�سطالحي  و�ملعنى  �للغوي  �ملعنى  بني  و�لعالقة 
و�حلدود عقوبات مقّدرة �رشعت ملنع �لعباد من �لوقوع يف ما حّرم �هلل تعاىل. و�لتعريف 
�ملختار هو تعريف �جلمهور؛ لأنه يتالءم مع ما يدعو �إليه �لإ�سالم من �لعفو و�ل�سفح عن 

�جلاين و�ل�سرت عليه فيما يحتاج �إىل �سرته كالزنا. 
املطلب الثاين- حكم �رشقة الوالد من مال ولده:

َقه جاء م�سترت�ً . 1 قًا و��سرَتَ قًا و�رَشمِ قه �رَشَ مِ قة لغة: �رَشَق �ل�سيء ي�رشنْ مِ ِقة: �ل�رشَّ معنى ال�رشَّ
يًا،  ُم�ستخفمِ ��سرَتَق  �أي  َع  �ل�سمنْ رَتق  و��سنْ قة.  مِ و�ل�رشَّ مِق  �ل�رشَّ و�ل�سم  لغريه،  ماًل  فاأخذ  حرز  �إىل 

َتَبل َغفلَته لينظر �إليه. )10(  ق �لنَظر �إليه �إذ� �هنْ ويقال: هو ُي�سارمِ
باعتبار  وتعريف  �حلرمة،  باعتبار  تعريف  �حلنفية:  عند  تعريفان  لها  �ل�رشيعة  ويف 
ترتب حكم �رشعي وهو �لقطع. �أما �لأول: فهو �أخذ �ل�سيء من �لغري على وجه �خلفية بغري حق 
�سو�ء كان ن�سابًا �أو ل. و�أما �لثاين: فهو �أخذ مكلف خفية قدر ع�رشة در�هم م�رشوبة حمرزة 
مبكان �أو حافظ. )11( وقال �جلمهور: هي �أخذ �ملال خفية من حرز مثله. )12( وعند النظر يف 

نا االأمور التالية: )13(  التعريفي جند اأنهما ت�شمرّ
فية: وهو قيد يف �لتعريف خرج به ما �أخذ غ�سبًا �أو نهبًا على جهة �لغلبة  - �لأخذ خمِ

و�لقهر، �أو خيانة بحيث ياأخذ �ملال خفية مع �إظهاره �حلفظ و�لن�سح ل�ساحبه، �أو �ختال�سًا 
بحيث ي�ستغفل �ساحب �ملال فيخطفه، ويذهب ب�رشعة، فال يكون �رشقة ول قطع فيه. 

�ملالية: فال قطع على من �رشق ما لي�ض مبال متقّوم كاخلمر و�خلنزير.  -
�مللكية: بحيث يكون �ملال مملوكًا لغري �سارقه ول �سبهة فيه.  -
�للغوي  - �ملعنى  بني  و�لعالقة   )14( ن�سابًا.  �أخذه  ما  يكون  بحيث  �لن�ساب: 

�ملالية، وكونه  تقريبًا وهي:  �لتعريفني  �جتمعت يف  �حلد  و�ل�سطالحي و��سحة، ف�رشوط 
مملوكًا لغريه، و�خلفية، و�حلرز. 
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حكم ال�رشقة: �ل�رشقة حر�م جعل �هلل تعاىل عقوبتها قطع �ليد من �لكوع باتفاق . 2
اأَْيِدَيُهَما َجَزاء  اِرَقُة َفاْقَطُعواْ  اِرُق َوال�شَّ �لفقهاء، )15( و�لأ�سل يف ذلك قوله تعاىل: {َوال�شَّ

ُ َعِزيزٌ َحِكيٌم}. )16(  ِ َواهللرّ َن اهللرّ مِبَا َك�َشَبا َنَكاالً مِّ
حكم �رشقة الوالد من مال ولده: �إذ� �رشق �لو�لد من مال ولده فهل يقطع؟ �ختلف . 3

�لعلماء يف حكم من �رشق من مال ولده وهذه اأقوالهم يف امل�شاألة: 
ل يقطع من �رشق من مال ولده، و�سو�ء يف ذلك �لأب و�لأم و�لبن  ♦ االأول:  القول 

و�لبنت و�جلد و�جلدة من قبل �لأم �أو �لأب؛ لأن بينهم قر�بة متنع �سهادة �أحدهم لالآخر فلم 
وال�شنة  الكتاب  ذلك  يف  وحجتهم   )17( �جلمهور.  قول  وهو  كالأب،  منه  بال�رشقة  يقطع 

واالأثر واملعقول: 
Ú  ِعم النَْقطنْ فمن �لكتاب قوله تعاىل: {َفاَل َتُقْل َلُهَما اأُفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما}. )18( َفَكاَن بمِ

. )19( فالولد ممنوع من قول »�أف« لو�لده فكيف بقطع يده بال�رشقة منه؟  ي �أََحقَّ النَّهنْ َلَظ َوبمِ �أَغنْ
Ú  :من �ل�سنة ا�شتدلوا مبا يلي
عن جابر بن عبد �هلل- ر�سي �هلل عنه- �أن رجاًل قال: يا ر�سول �هلل �إن يل ماًل وولد�ً  -

و�إن �أبي يريد �أن يجتاح مايل فقال«�أنت ومالك لأبيك«. )20( وهذ� دليل على �أنه �رشيك يف 
ملك ماله، لأن �لالم فيه للتمليك. )21( 

عن عائ�سة- ر�سي �هلل عنها- �أن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:«�دروؤو�  -
�حلدود عن �مل�سلمني ما ��ستطعتم، فاإن وجدمت مل�سلم خمرجًا فخلو� �سبيله، فاإن �لإمام �أن 
يخطئ يف �لعفو خري من �أن يخطئ بالعقوبة«. )22( وللو�لد �سبهة يف مال ولده، و�حلدود ُتدر�أ 

بال�سبهات. )23( 
عن عائ�سة- ر�سي �هلل عنها- : قالت: قال ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- :«�إن  -

�أطيب ما �أكلتم من ك�سبكم و�إن �أولدكم من ك�سبكم«. )24( 
Ú  و�أما �لأثر فا�ستدلو� بقول عمر بن �خلطاب- ر�سي �هلل عنه- :« لئن �أعطل �حلدود

بال�سبهات �أحب �إيل من �أن �أقيمها بال�سبهات«. )25( ولالأب �سبهة يف مال �لبن، ولالبن �سبهة 
يف مال �لأب؛ لأنه جعل ماله كماله يف ��ستحقاق �لنفقة ورد �ل�سهادة فيه. )26( 

Ú  ،ومن �ملعقول قالو�: جتب نفقة �لو�لد على ولده، كما �أن للو�لد �لولية على مال �بنه
اأنْخوذ مننْه ولده �أَحبُّ �إمِليه  ذ له، َو�ملنْ أَخنْ نَّ �لنْقطع يفمِ �ملال يجب عند �لنْ أَ ف�سقط �لقطع بينهما، َولمِ

م فيه معنى �لنَْقطع َف�َسَقط عنه. )27(  و�أَعزُّ عليه من ماله، َفُعدمِ
هناك نق�ض يف �حلرز مينع �لقطع؛ لأن �لأب ماأذون يف �لدخول يف �حلرز. )28(  -
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�أبو  ♦ قال  وبه   )29( �لظاهرية.  قول  وهو  �بنه.  مال  يف  أَب  �لنْ ُيقنْطع  الثاين:  القول 
َفاْقَطُعواْ  اِرَقُة  َوال�شَّ اِرُق  {َوال�شَّ ثور و�بن �ملنذر. )30( و��ستدلو� بعموم ظاهر قوله تعاىل: 
اأَْيِدَيُهَما}. )31( ومل يخ�ض �أجنبيًا دون ذي رحم، ول خ�ست �ل�سنة، و�لآية عامة على جميع 
�أو �سنة. )32( . و�أجيب عن ذلك باأن �لآية خ�س�ستها �لأحاديث  �ل�رش�ق ما مل يخ�سه كتاب 

�ل�سابقة �لتي ��ستدل بها �جلمهور. 
الرتجيح: �لر�جح يل يف هذه �مل�ساألة بعد �لنظر فيها قول �جلمهور؛ لقوة ما ��ستدلو�  ♦

به من �أدلة، ولوجود �ل�سبهة، و�حلدود تدر�أ بها، وقد �أجازت �لأحاديث وهي كثرية �أن ياأخذ 
�لو�لد من مال ولده ما �ساء بغري �إذنه، منها ما جاء عن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
�أنه قال:«�إن �أولدكم من �أطيب ك�سبكم، فكلو� من �أمو�لهم«. )33( فجعل مال �لبن ماًل لأبيه. 

 )34(

�أما �لقول بعموم �لن�سو�ض �لتي حتث على قطع يد �ل�سارق فاإن �لفقهاء ��سرتطو� يف 
�لقطع �رشوطًا خ�س�سو� بها هذ� �لعموم، فمن ذلك من ��سطره �جلوع �إىل �ل�رشقة مل يقطع، 

وكذلك من �رشق مال و�لده �أو �سيده. 
املطلب الثالث: �رشقة االبن من مال اأبيه: 

ثمة خالف بي اأهل العلم يف حكم من �رشق من مال والده: 
الراأي االأول: ل يقطع �لبن و�إن �سفل ب�رشقة مال و�لده و�إن عال. وبه قال �حلنفية،  ♦

�أن  )35( و�ل�سافعية، )36( و�حلنابلة، )37( وهو قول �بن وهب، و�أ�سهب. )38( ووجه هذ� �لر�أي 

بني �لأب و�لبن قر�بة متنع قبول �سهادة �أحدهما ل�ساحبه، فلم يقطع ب�رشقة ماله كالأب؛ 
ولأن �لنفقة جتب يف مال �لأب لبنه حفظًا له، فال يجوز �إتالفه حفظًا للمال؛ ولأن �لبن 
ينب�سط يف مال �أبيه يف �لعادة، �أل ترى �أن �لعبد ل يقطع يف مال �سيده فالأن ل يقطع �بنه 

يف ماله �أوىل. )39( 
قول  ♦ وهو  عال.  و�إن  و�لده  مال  ب�رشقة  �سفل  و�إن  �لبن  يقطع  الثاين:  الراأي 

�أبو  قال  وبه   )42( �حلنابلة،  �خلرقي من  قول  )41( وهو ظاهر  و�لظاهرية،   )40( �ملالكية، 
ثور، و�بن �ملنذر. )43( م�شتندهم يف ذلك ما يلي: 

اأَْيِدَيُهَما}. )44( فالآية عامة،  - اِرَقُة َفاْقَطُعواْ  اِرُق َوال�شَّ عموم قوله تعاىل: {َوال�شَّ
�لأحاديث  خ�س�ستها  �لآية  باأن  ذلك  عن  و�أجيب  وغريه.  و�لده  من  �رشق  من  فيها  فيدخل 

�ل�سابقة �لتي ��ستدل بها �جلمهور. 
ب�رشقة ماله كالأجنبي؛  - بقتله، فيقطع  ويقاد  و�لده،  بالزنا بجارية  �لولد يحد  �أن 
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ل�سعف �ل�سبهة. )45( و�أجاب �لقائلون بعدم �لقطع على ذلك باأن �لزنا بجاريته يجب به �حلد 
لأنه ل �سبهة له فيها بخالف �ملال ففيه �ل�سبهة. )46( 

�سعف �سبهة �لبن يف مال �أبيه بخالف �سبهة �لأب يف مال �بنه. )47(  -
و�لر�جح يل يف هذه �مل�ساألة بعد �لنظر فيها قول �جلمهور؛ لقوة ما ��ستدلو� به من �أدلة، 
�أن ينفق على ولده، وقد يكون  �إن على �لأب  �ل�سبهة، و�حلدود تدر�أ بال�سبهات، ثم  ولوجود 

�لو�لد �سحيحًا، في�سطر ولده لأخذ ما يتدّبر به ويكفيه باملعروف. 
املطلب الرابع- حكم قذف الوالد ولده والولد والده: 

معنى القذف وحكمه: 
Ú  و�لقذف رمى.  َقَذف  فاننْ َقذنْفًا  ذمِف  َيقنْ بال�سيء  قَذَف  لغة:  �لقذف  القذف-  معنى 

هم. )48(  . ويطلق على �لرَّمي بال�سَّ بُّ باحلجارة: �لرمي بها. و�لَقذنْف: �ل�سَّ
ويف �ل�سطالح: �لرمي بالزنا �أو نفي �لن�سب. )49( و�لقذف يف �ل�سطالح هو كاملعنى 

�للغوي �إل �أنه ُخ�ض �لرمي بالزنا. )50( 
Ú  ا فيه من هتك لأعر��ض �مل�سلمني، وطعن يف �أن�سابهم حكم القذف: �لقذف حمّرم، ملمِ

َلْ  ُثمَّ  امْلُْح�َشَناِت  َيْرُموَن  ِذيَن  {َوالَّ بالفرت�ء و�لكذب، و�لأ�سل يف حترميه قوله تعاىل: 
َواأُْوَلِئَك ُهُم  َبداً  ْرَبَعِة �ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنَي َجْلَدًة َواَل َتْقَبلُوا َلُهْم �َشَهاَدًة اأَ َياأُْتوا ِباأَ

اْلَفا�ِشُقوَن}. )51( 
Ú  :حكم قذف الوالد ولده

من �رشوط حد �لقذف �أن ل يكون �لقاذف �أ�ساًل للمقذوف كالأب و�جلد �إن عال، و�لأم 
�أم  رجاًل  �لقاذف  �أكان  �سو�ء  عليه،  �حلّد  يجب  مل  ولده  �لو�لد  قذف  فاإذ�  علت،  و�إن  و�جلدة 
�مر�أة، و�سو�ء �أكان �لقذف ت�رشيحًا �أم تعري�سًا، ويكتفى بتعزيره؛ لأن �لقذف �أذى. بهذا قال 

اجلمهور )52( وا�شتدلوا مبا ياأتي: 
اإِْح�َشاناً}. )53( و�ملطالبة بالقذف لي�ض من �لإح�سان  - قوله تعاىل: {َوِباْلواِلَدْيِن 

يف �سيء، فكان منفيًا بالن�ض. )54( ولأن توقري �لأب و�حرت�مه و�جب �رشعًا وعقاًل، و�ملطالبة 
بالقذف للجد ترك لهذ� �لتعظيم و�لحرت�م، فكان حر�مًا. )55( 

}. )56( و�لنهي عن �لتاأفيف ن�سًا نهي عن �ل�رشب  - ُهَما اأُفرّ قوله تعاىل: {َفالَ َتُقل لَّ
دللة ولهذ� ل يقتل به ق�سا�سًا. )57( ول ينبغي للولد �أن يطلب حّد و�لده للت�سّفي منه. )58( 

�أنه �إذ� مل يقتل �لأب بالولد، فعدم حده بقذفه �أوىل. )59(  -
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�إنه  - �أو  كالق�سا�ض،  �لو�لد  على  للولد  يجب  فال  لآدمي،  حقًا  جتب  عقوبة  �لقذف 
بال�سبهات،  يدر�أ  �حلد  ولأن  �لق�سا�ض،  فاأ�سبه  با�ستيفائه،  باملطالبة  �إل  ي�ستوفى  ل  حق 
�حلد  فمنعت  �لق�سا�ض،  ي�سقط  �لأبوة معنى  ولأن  كالق�سا�ض،  �أبيه  على  لالبن  فال يجب 

كالرق و�لكفر. )60( 
وقال �ملالكية يف �مل�سهور: )61( عليه �حلّد �إن �أقام على حقه، ويف�سق بحده، فال تقبل 
له �سهادة، وعفوه عنه جائز عند �لإمام. )62( لعموم �لآية وعدم ورود �لدليل با�ستثنائه. قال 
ِذيَن َيْرُموَن امْلُْح�َشَناِت ُثمَّ َلْ َياأُْتوا ِباأَْرَبَعِة �ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنَي َجْلَدًة  تعاىل: {َوالَّ
ْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن}. )63( ولأنه حّد فال متنع من وجوبه  َواأُ َواَل َتْقَبلُوا َلُهْم �َشَهاَدًة اأََبداً 
قر�بة �لولدة كالزنا. )64( وهو قول عمر بن عبد �لعزيز، و�أبي ثور، و�بن �ملنذر. )65( هذ� يف 

�لت�رشيح بقذفه، �أما تعري�ض �لأب بقذف �بنه فال يحد �لأبو�ن �تفاقًا. )66( 
مناق�شة اأدلتهم:  ♦

ناق�س اجلمهور القائلي بوجوب احلد على من قذف اأحد فروعه فقالوا: 
Ú  لأبوة معنى ي�سقط �لق�سا�ض، فمنعت �حلد كالرق و�لكفر، وهذ� يخ�ض عموم قوله�

َثَماِنَي  َفاْجِلُدوُهْم  �ُشَهَداء  ِباأَْرَبَعِة  َياأُْتوا  َلْ  ُثمَّ  امْلُْح�َشَناِت  َيْرُموَن  ِذيَن  {َوالَّ تعاىل: 
َجْلَدًة}. )67( 

Ú  قيا�ض حد �لقذف على حد �لزنا قيا�ض مع �لفارق، و�لفرق بني �لقذف و�لزنا هو �أن
حد �لزنا خال�ض حلق �هلل تعاىل ل حق لالآدمي فيه، وحد �لقذف حق لآدمي، فال يثبت لالبن 

على �أبيه كالق�سا�ض، وعلى �أنه لو زنا بجارية �بنه مل يجب عليه حد. )68( 
Ú  ما ذكره بع�ض �لعلماء من وجوب �حلد على �لأب بقذف �بنه ينتق�ض بال�رشقة، فاإن

�لأب ل يقطع ب�رشقة مال �بنه، فكذ� ل يحد بقذفه. )69( 
القول املختار: بعد عر�ض �آر�ء �لعلماء يف هذه �مل�ساألة، فاإن قول �جلمهور ما ترتاح 
�سته �لن�سو�ض  �إليه �لنف�ض؛ لقوة ما ��ستدلو� به من �أدلة، و�أما �لقول بعموم �لن�ض فقد خ�سّ
�لتي متنع �لقود من �لأب، و�إذ� منعت �لأبوة �لقت�سا�ض من �لو�لد وهو �أعلى فالأن متنع من 
�لأدنى وهو �لقذف بطريق �لأوىل. �أما قيا�ض �لقذف على �لزنا فالأوىل �أن يقا�ض �لقذف على 

�لقتل. ثم �إن �لإن�سان ل يهتك عر�ض نف�سه، فالغالب �سدق �لو�لد يف قذفه. 
Ú  حكم قذف �لولد و�لده: يحد �لولد بقذف كل و�حد من و�لديه، بهذ� قال �حلنفية

لأن  �ملذهب؛)73(  من  �ل�سحيح  يف  و�حلنابلة   ،  )72( و�ل�سافعية   ،  )71( و�ملالكية   ،  )70(

حم�سن.  �ملقذوف 
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املطلب اخلام�س: زنا الوالد بابنته
ثمة خالف بي الفقهاء يف حكم الوالد اإذا زنا بابنته: 

القول االأول: ذهب �لإمام مالك، )74( و�ل�سافعي )75( ، و�حلنابلة يف �لر�جح عندهم  ♦
)76( و�ل�ساحبان من �حلنفية، )77( �إىل �أن حده حد �لز�ين، فريجم كما لو زنا باأجنبية. وبهذ� 

ذلك مبا  وا�شتدلوا على   )78( �لثوري.  �لب�رشي، و�أبو ثور، و�سفيان  �لنخعي، و�حل�سن  قال 
يلي: 

َواَل  - َجْلَدٍة  ِمَئَة  ْنُهَما  مِّ َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا  َوالزَّايِن  اِنَيُة  {الزَّ عموم قوله تعاىل: 
ِ َواْلَيْوِم ااْلآِخِر َوْلَي�ْشَهْد َعَذاَبُهَما  ِ اإِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ َتاأُْخْذُكم ِبِهَما َراأَْفٌة يِف ِديِن اهللَّ

َن امْلُوؤِْمِنَي}. )79(  َطاِئَفٌة مِّ
�لبكر  - �سبياًل،  لهن  �هلل  قد جعل  :«خذو� عني،  و�سلم-  عليه  �هلل  �لنبي- �سلى  قول 

بالبكر جلد مائة ونفي �سنة، و�لثيب )80( بالثيب جلد مائة و�لرجم«. )81( 
�لزنا  وبني  باأجنبية،  �لزنا  بني  �لعقوبة  يفّرقا يف  مل  ان  �لن�سّ هذ�ن  �ل�ستدلل:  وجه 

بذ�ت حمرم. )82( 
وبه  ♦  )83( رو�ية،  يف  �أحمد  �لإمام  قول  وهو  بابنته،  زنا  من  يقتل  الثاين:  القول 

َثَمَة، و�سعيد بن �مل�سيب،  ي َخينْ بمِ ُن �أَ وَب، َو�بنْ َحاُق، َو�أَُبو �أَيُّ �سنْ ٍد، َو�إمِ ُن َزينْ ُر بنْ قال �بن عبا�ض، َوَجابمِ
و�ختاره �بن تيمية، و�بن قيم �جلوزية، ورّجحه �بن قد�مة يف �ملغني. )84( وعند �لإمام �أحمد 
يوؤخذ ماله �إىل بيت مال �مل�سلمني. وا�شتدل القائلون بقتل من زنى بابنته بال�شنة واالأثر: 

Ú  :أوًل: من �ل�سنة ا�شتدلوا باالأحاديث التالية�
عن �بن عبا�ض- ر�سي �هلل عنهما- ، �أن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:«من  -

وقع على ذ�ت حمرم فاقتلوه«. )85( 
عن �لرب�ء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه �لر�ية، فقلت: �إىل �أين تريد؟ فقال:«بعثني  -

ر�سول �هلل �إىل رجل نكح �مر�أة �أبيه من بعده �أن �أ�رشب عنقه و�آخذ ماله«. )86( فظاهر هذين 
�حلديثني يوجب عقوبة �لقتل على من زنا باإحدى حمارمه، و�لبنت من �ملحارم. 

فقال:  - نف�سها  على  �أخته  �غت�سب  رجل  �حلجاج  �إىل  رفع  �أنه  �لأثر  من  ودليلهم 
�هلل  عبد  ف�ساألو�  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي-  �أ�سحاب  من  هنا  ها  من  و�سلو�  �حب�سوه، 
بن �أبي مطرف- ر�سي �هلل عنه- فقال: �سمعت ر�سول �هلل يقول:«من تخطى �حلرمتني )87( 

فخطو� و�سطه �ل�سيف«. )88( 
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وهذه �لأدلة تدل مبنطوقها على وجوب قتل من نكح حمارمه، و�لبنت من �ملحارم، 
�إذ� حرم نكاحهن بعقد، فاإن حرمة نكاحهن بغري عقد  �إحد�هن؛ لأنه  وكذلك من وقع على 

�أوىل. )89( 
الرتجيح: �أميل يف هذه �مل�ساألة �إىل قول �جلمهور �لقائلني بعدم قتل �لز�ين بابنته  ♦

ملا يلي: 
فحديث  - بالقتل.  �لقائلني  �أدلة  و�سعف  ووجاهتها،  بها  ��ستدلو�  �لتي  �لأدلة  قوة 

�لرتمذي عن �بن عبا�ض قال فيه �لألباين: �سعيف. )90( 
حمل �لعلماء �لأحاديث �لتي تن�ض على �لقتل على �مل�ستحّل لهذ� �لنكاح و�أن غري  -

�مل�ستحّل يحد حد �لز�ين. )91( 

املبحث الثاني: 

أحكام الوالد مع ولده يف القصاص: 
املطلب االأول- حكم قتل الوالد ولده والولد والده: 

َتْقُتلُواْ  �لقتل جرمية كبرية نهى �هلل تعاىل عنها يف كثري من �آياته قال تعاىل: {َوالَ 
ِه �ُشْلَطاناً َفالَ ُي�رْشِف  ُ اإِالَّ ِباحَلقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظلُوماً َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّ ِتي َحرََّم اهللرّ ْف�َس الَّ النَّ
َمْن�ُشوراً}. )92( كما نهت عنها كثري من �لأحاديث �لنبوية، فعن عبد  َكاَن  ُه  اإِنَّ اْلَقْتِل  يفِّ 
�أهون على �هلل من قتل  �أّن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:«لزو�ل �لدنيا  �هلل بن عمرو 
رجل م�سلم«. )93( وتزد�د ب�ساعة هذه �جلرمية حني تكون بني ذوي �لأرحام �لذين دعاهم �هلل 
�إىل �لرت�حم و�لتو�د و�لتحابب، لذلك نهى اهلل تعاىل االآباء عن قتل اأبنائهم يف اأكرث من 

مو�شع يف كتابه العزيز: 
اُكم اإنَّ َقْتَلُهْم . 1 ْحُن َنْرُزُقُهْم َواإِيَّ اأَْوالَدُكْم َخ�ْشَيَة اإِْمالٍق نَّ َتْقُتلُواْ  قال تعاىل: {َوالَ 

َكاَن ِخْطءاً َكِبرياً}. )94( فقد نهى عن قتلهم خ�سية �لفقر �ملرتقب �ملخوف منه مع �أنه غري 
و�قع يف �حلال. )95( 

اُهْم}. )96( نهى �هلل . 2 ْحُن َنْرُزُقُكْم َواإِيَّ ْن اإْمالٍَق نَّ قال تعاىل: {َوالَ َتْقُتلُواْ اأَْوالََدُكم مِّ
تعاىل يف هذه �لآية �لكرمية عن قتل �لأولد من �أجل �لفقر �لو�قع بالفعل. )97( 

يِّ َذنٍب ُقِتَلْت}. )98( و�ملوءودة �ملثقلة . 3 وقال تعاىل: {َواإَِذا امْلَْووؤُوَدُة �ُشِئَلْت، ِباأَ
بالرت�ب حتى �ملوت وهي �جلارية كانت تدفن حية، فكانو� يحفرون لها �حلفرة، ويلقونها 

فيها، ثم يهيلون عليها �لرت�ب. )99( 
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عن عبد �هلل بن م�سعود- ر�سي �هلل عنه- قال: قال رجل: يا ر�سول �هلل �أي �لذنب . 4
�أكرب عند �هلل؟ قال:«�أن تدعو هلل ند�ً وهو خلقك. قال: ثم �أي؟ قال: ثم �أن تقتل ولدك خ�سية �أن 
يطعم معك قال: ثم �أي؟ قال: »ثم �أن تز�ين بحليلة جارك«. )100( ف�سعف �لعتقاد يف �أن �هلل 
هو �لرز�ق يدفع بع�ض �جلهلة �إىل قتل �أولدهم، وهذ� ما نهت عنه �لآيات �لكرمية و�لأحاديث 
�ل�رشيفة. وكما يحرم قتل �لبن بيد �أبيه، فكذ� يحرم على �لولد قتل و�لده؛ لعموم �لأدلة �لتي 

تنهى عن �لقتل. 
املطلب الثاين- حكم االقت�شا�س من الوالد بقتل ولده: 

�إذ� قتل �لو�لد ولده عمد�ً فهل يقت�ض من �لو�لد؟ ثمة خالف بني �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة 
و�سبب �ختالفهم فيها ما رووه عن عمرو بن �سعيب �أن رجاًل من بني مدلج يقال له قتادة 
حذف �بنه ب�سيف، فاأ�ساب �ساقه، فنزى يف جرحه، فمات، فقدم �رش�قة بن جع�سم على عمر 
)101( ع�رشين  ُقديد  �أُعدد يل على  له، فقال عمر:  بن �خلطاب- ر�سي �هلل عنه- فذكر ذلك 
ّقٌة )102( ، وثالثني  ومائة بعري حتى �أقدم عليك، فلما قدم عمر �أخذ من تلك �لإبل ثالثني حمِ
َجَذَعٌة )103( ، و�أربعني َخلمَِفةمِ )104( ، ثم قال: �أين �أخو �ملقتول؟ قال: ها �أنا ذ�، قال: خذها فاإن 
)105( فاجلمهور حملوه على  �سيء«.  لقاتل  قال:«لي�ض  و�سلم-  عليه  �هلل  �هلل- �سلى  ر�سول 
ظاهره من �أنه عمد لإجماعهم �أن من حذف �آخر ب�سيف فقتله فهو عمد، و�أما �لإمام مالك 
�أنه مل يكن عمد�ً حم�سًا، و�أثبت منه �سبه �لعمد فيما بني �لبن  فقد حمل هذ� �حلديث على 
و�لأب، فر�أى �لإمام مالك ملا لالأب من �لت�سلط على تاأديب �بنه ومن �ملحبة له، فحمل �لقتل 
يف �أمثال هذه �لأحو�ل على �أنه لي�ض بعمد ومل يتهمه. )106( وتلكم اأقوال الفقهاء يف هذه 

امل�شاألة: 
ل  ♦ �أنه  �إىل   )109( و�حلنابلة   )108( و�ل�سافعية،   )107( �حلنفية،  ذهب  االأول:  القول 

ق�سا�ض على �لو�لد �إذ� قتل ولده و�إن �سفل، ول بنته و�إن �سفلت، وعليه �لدية، ول ق�سا�ض 
�لآباء و�لأمهات. وبهذ� قال عمر بن �خلطاب-  �أي�سًا على �لأم و�لأجد�د و�جلد�ت من قبل 
ذلك  على  ا�شتدلوا  وقد   )110( و�إ�سحاق.  وجماهد،  وعطاء،  و�لثوري،   ، عنه-  �هلل  ر�سي 

بال�شنة واالإجماع واملعقول: 
Ú  :أوًل- من �ل�سنة ا�شتدلوا مبا ياأتي�
عليه  - �هلل  �هلل- �سلى  ر�سول  �سمعت  قال:  �هلل عنه-  �خلطاب- ر�سي  بن  عن عمر 

و�سلم- يقول:«ل يقاد �لو�لد بالولد«. )111( 
عن �بن عبا�ض- ر�سي �هلل عنهما- قال: قال ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم-  -
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:«ل تقام �حلدود يف �مل�ساجد، ول يقاد �لو�لد بالولد«. )112( ظاهر �حلديثني يدل على �أنه ل 
يقت�ض من �لو�لد لولده. 

هذه  - ظاهر  �لدللة:  وجه   )113( لأبيك«.  ومالك  و�ل�سالم:«�أنت  �ل�سالة  عليه  قوله 
�لإ�سافة يوجب كون �لولد مملوكًا لأبيه، ثم حقيقة �مللك متنع وجوب �لق�سا�ض كاملوىل �إذ� 

قتل عبده، فتكون �لإ�سافة �سبهة يف درء �لق�سا�ض؛ لأنه يدر�أ بال�سبهات. )114( 
Ú  لأنه بولد  و�لد  يقتل  )ول  �هلل:  رحمه  �ل�سافعي  �لإمام  قال  �لإجماع:  من  ثانيًا- 

�إجماع( . )115( 
Ú  :ثالثًا- من �ملعقول قالوا
�إن �لق�سا�ض يجب للمقتول �أو لوليه على �سبيل �خلالفة عنه، و�لبن لي�ض من �أهل  -

�أن ي�ستوجب ذلك على �أبيه، وبدون �لأهلية ل يثبت �حلكم. )116( 
�سقوط  - يف  �سبهة  ذلك  فيكون  �سفقته،  لوفور  غالبًا  ولده  يقتل  ل  �لو�لد  �إن 

 )117( �لق�سا�ض. 
�إن �لأب ل ي�ستحق �لعقوبة بولده؛ لأنه �سبب لإحيائه، فمن �ملحال �أن يكون �لولد  -

�سببًا لإفنائه؛ ولهذ� ل يقتله �إذ� وجده يف �سف �مل�رشكني مقاتاًل �أو ز�نيًا وهو حم�سن. )118( 
�أنه ل يجب على �لو�لدة  �أنه ل يجب �لق�سا�ض على �لو�لد بقتل �لولد ثبت  و�إذ� ثبت 
بقتل �بنها )119( لأن حقها �أوجب، فكذلك �لأجد�د و�جلد�ت من قبل �لرجال و�لن�ساء بقتل 
�بن �بنهم و�إن بعدو�، لأنه و�لد فيدخل يف عموم �لن�ض، ولأن ذلك حكم يتعلق بالولدة، 
فا�ستوى فيه �لقريب و�لبعيد كاملحرمية و�لعتق �إذ� ملكه، و�جلد من قبل �لأب كاجلد من 
�حل�سن:«�إن  و�سلم- يف  �هلل عليه  �لنبي- �سلى  قال  �بنًا،  ي�سمى  �لبنت  �بن  لأن  �لأم،  قبل 

�بني هذ� �سيد« )120( . )121( 
ة )122( ، ول يرث منها، كذ� لو  ولو كان �ل�سارب لبطن �أم �جلنني هو �لأب يلزمه �لُغرَّ
�رشبت �لأم لإ�سقاطها ما يف بطنها، فتجب عليها �لغرة، ول ترث منها؛ لأن �لقاتل ل يرث 

�ملقتول. )123( 
ويقتل �لو�لد بولده من �لر�ساع و�لزنى على �ل�سحيح من �ملذهب عند �حلنابلة. )124( 

مناق�شة القائلي بعدم القتل: 
ناق�س القائلون بالقتل القائلي بعدمه كما ياأتي: 

ما روي من �لأحاديث يف عدم قتل �لو�لد بولده كلها معلولة �لأ�سانيد. )125( و�أجيب . 1
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م�ستفي�ض  و�لعر�ق،  باحلجاز  �لعلم  �أهل  عند  م�سهور  �لأحاديث  هذه  بع�ض  باأن  ذلك  عن 
�لإ�سناد فيه حتى يكون �لإ�سناد يف مثله  عندهم، ي�ستغنى ب�سهرته وقبوله و�لعمل به عن 

مع �سهرته تكلفًا. )126( 
قولهم: ل يقتل �لأب بابنه لأن �لأب كان �سبب وجوده فكيف يكون هو �سبب عدمه، . 2

هذ� يبطل مبا لو زنى بابنته فاإنه يرجم، وكان هو �سبب وجودها، وتكون هي �سبب عدمه، 
ثم �أي فقه حتت هذ�؟ ومل ل يكون �سبب عدمه �إذ� ع�سى �هلل تعاىل يف ذلك؟ )127( و�أجيب عن 

ذلك باأن �لرجم حق �هلل على �خل�سو�ض بخالف �لق�سا�ض. )128( 
حاّلة  �لأب  مال  يف  مغّلظة  �لدية  فتجب  �لبن،  بقتل  �لأب  على  ق�سا�ض  ل  �أنه  ومبا 
غري موؤجلة، وبهذ� قال �ملالكية، و�ل�سافعية، و�حلنابلة يف �لر�جح عندهم، وروي ذلك عن 
عمر، و�ملغرية، وعطاء، وحممد بن �حل�سن. )129( و�لدية مغّلظة ثالثون حقة، وثالثون جذعة، 
و�أربعون خلفة، وهي �لتي يف بطونها �أولدها؛ فعن عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده �أن 
ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:«من قتل موؤمنًا متعمد�ً دفع �إىل �أولياء �ملقتول، فاإن 
�ساءو� قتلو�، و�إن �ساءو� �أخذو� �لدية، وهي ثالثون حقة، وثالثون جذعة، و�أربعون خلفه، وما 
�ساحلو� عليه فهو لهم، وذلك لت�سديد �لعقل«. )130( و�سبب جعلها مغّلظة؛ لأن �سمان �ملتَلف 
يكون على �ملتلمِف يف ماله حاًل ك�سائر �ملتلفات، �إل �أن �لتاأجيل يف �لدية عند �خلطاأ ثبت 
للتخفيف على �خلاطئ وعلى عاقلته، و�لعامد ل ي�ستحق ذلك �لتخفيف، فيكون �لو�جب عليه 
حاًل، و�إمنا ل تعقله �لعاقلة ملا جاء عن عبد �هلل بن عبا�ض- ر�سي �هلل عنهما- مرفوعًا:«ل 
حتمل �لعاقلة عمد�ً ول �سلحًا ول �عرت�فًا ول ما جنى �ململوك«. )131( ول يرث �لأب يف هذ� 

من مال �لولد ول من ديته؛ لأنه من �لعمد ل من �خلطاأ. )132( 
�لآباء و�لأجد�د يف ثالث �سنني؛ لأن هذ� عمد،  �أمو�ل  �لدية يف  جتب  احلنفية:  وقال 
و�لعاقلة ل تعقل �لعمد. )133( وحجتهم يف ذلك �أن هذ� ما وجب بنف�ض �لقتل، فيكون موؤجاًل 
كما لو وجب بقتل �خلطاأ و�سبه �لعمد، وهذ� لأن �ملتلف لي�ض مبال، وما لي�ض مبال ل ي�سمن 
باملال �أ�ساًل، و�إمنا عرفنا تقوم �لنف�ض باملال �رشعًا، و�ل�رشع �إمنا قّوم �لنف�ض بدية موؤجلة 

يف ثالث �سنني و�ملوؤجل �أنق�ض من �حلال. )134( 
وقال �لإمام �أحمد يف رو�ية �أنها �أرباع، وهو قول �لزهري، وربيعة، ومالك، و�سليمان 
بن ي�سار، وروي ذلك عن �بن م�سعود- ر�سي �هلل عنه- ، ووجهه ما روى �لزهري عن �ل�سائل 
بن يزيد قال: كانت �لدية على عهد ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- مائة من �لإبل �أربعة 
�أ�سنان خم�سة وع�رشين حقة، وخم�سة وع�رشين جذعة، وخم�سة وع�رشين بنات لبون، وخم�سة 

وع�رشين بنات خما�ض. )135( 
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القول الثاين: ذهب �لإمام مالك يف �مل�سهور عنه �إىل �أن �لرجل �إذ� قتل �بنه غيلة  ♦
باأن �أ�سجعه ثم ذبحه، �أو بقر بطنه، �أو عمل به عماًل ل ي�سك يف �أنه عمد �إىل قتله دون �أدب 
فاإنه يقاد به، و�إن حذفه ب�سيف �أو ع�سا مل يقتل به. وهو قول عثمان �لبّتي. )136( وقد ا�شتدل 

على ذلك بالكتاب وال�شنة: 
Ú  ِذيَن اآَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�َشا�ُس يِف َها الَّ فاأما ظاهر �لكتاب فقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

رِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواالأُنَثى ِباالأُنَثى}. )137( قال �لقرطبي: ول نعلم خرب�ً  رُّ ِباحْلُ اْلَقْتَلى احْلُ
ثابتًا يجب به ��ستثناء �لأب من جملة �لآية. )138( 

Ú  -من �ل�سنة عن �بن عبا�ض- ر�سي �هلل عنهما- عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم
قال:«�مل�سلمون تتكافاأ دماوؤهم وهم يد على من �سو�هم، ي�سعى بذمتهم �أدناهم، ويرد على 

�أق�ساهم«. )139( وهذ� عام يف �لق�سا�ض من كل قاتل. 
و�خلا�ض  �لعمومات،  هذه  يخ�س�ض  �أدلة  من  ذكروه  ما  باأن  �ملانعون  �أجاب  وقد 
مقّدم على �لعام، ويفارق �لأب �سائر �لنا�ض، فاإنهم لو قتلو� باحلذف بال�سيف وجب عليهم 
�لق�سا�ض، و�لأب بخالفه. )140( ثم �إن عاطفة �لأبوة متنعه من �لإقد�م على قتل ولده، وهذ� 

�ملعنى لي�ض موجود�ً بالن�سبة لالأجنبي. 
القول الثالث: �إذ� قتل �لأب �بنه فاإنه يقتل به، بهذ� قال �بن نافع، و�بن عبد �حلكم،  ♦

من  م�سلمان  حّر�ن  ولأنهما  للق�سا�ض؛  �ملوجبة  و�لأخبار  �لكتاب  �آي  لظاهر  �ملنذر،  و�بن 
�جلناية  �أما   )141( كالأجنبيني.  ب�ساحبه  منهما  و�حد  كل  يقتل  �أن  فوجب  �لق�سا�ض،  �أهل 
على ما دون �لنف�ض فقد ذكر �لعلماء �أن �جلرح مبنزلة �لقتل، فما كان من رمية �أو �رشبة 
فال ق�سا�ض على �لأب فيه، ويغلظ عليه فيه �لدية مثل �لنف�ض. وما كان مما يتعمد مثل �أن 
عند  منه  فيقت�ض  يده،  �أو  �أذنه،  فيقطع  �سكينًا  ياأخذ  �أو  عينه،  يف  �إ�سبعه  فيدخل  ي�سجعه 

�ملالكية. )142( 
الرتجيح:  ♦

بعد �لوقوف على �آر�ء �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة فاإن ما متيل �إليه �لنف�ض ما ذهب �إليه 
�جلمهور من �أن �لو�لد ل يقتل بولده لالأ�شباب االآتية: 

Ú  وجاهة �لأدلة �لتي ��ستدلو� بها، وهي �أدلة ��ستهرت و��ستفا�ست بني �لنا�ض، وتلقتها
�لأمة بالقبول �حل�سن. قال �جل�سا�ض: )خرب »ل يقتل و�لد بولده« م�ستفي�ض م�سهور، وقد حكم 
به عمر بن �خلطاب بح�رشة �ل�سحابة من غري خالف من و�حد منهم عليه، فكان مبنزلة 
قوله:«ل و�سية لو�رث« ونحوه يف لزوم �حلكم به، وكان يف حيز �مل�ستفي�ض �ملتو�تر( . )143( 
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Ú  للقتل يكون  فقد  �لفارق،  قيا�ض مع  �لق�سا�ض  �إيجاب  �لزنا يف  �لقتل على  قيا�ض 
د�فع كد�فع �لرتبية و�لتاأديب وغري ذلك؛ ل�سفقته عليه، و�حلر�ض على م�ساحله، فيعذر يف 

ذلك، ويف �لزنا ل يت�سور وجود مثل هذ� �لد�فع وغريه �لبتة. 
Ú  قولهم �إن �لق�سا�ض و�جب على جميع �ملوؤمنني ب�سبب �لقتل، ول ي�ستثنى منه �لو�لد

مع ولده، رد عليه �أهل �لعلم باأن هذ� �لعموم قد دخله �لتخ�سي�ض يف �سور كثرية وهي: �إذ� 
قتل �لو�لد ولده، و�ل�سيد عبده، وفيما �إذ� قتل �مل�سلم حربيًا �أو معاهد�ً، وفيما �إذ� قتل م�سلم 
خطاأ، �إل �أن �لعام �لذي دخله �لتخ�سي�ض يبقى حجة فيما عد�ه. )144( ثم �إن �لأبوة مانعة 

من تاأثري �لعلة يف �حلكم. )145( 
Ú  إن منع قتل �لو�لد بولده لرتدد �لو�لد بني �ملالية و�لآدمية، فاإن موجب فعله �بتد�ء�

�لق�سا�ض، ثم ينقلب ماًل ملانع �لأبوة. )146( 
املطلب الثالث- ا�شرتاك االأب واالأجنبي يف قتل االبن 

يقت�ض  مّمن  يكونو�  �أن  �لعمد  �لقتل  يف  �مل�سرتكني  على  �لق�سا�ض  تنفيذ  �رشوط  من 
منهم للمقتول، فاإذ� ��سرتك مع �جلماعة �لقاتلة من ل يقت�ض منه كا�سرت�ك �لأب و�لأجنبي 

يف قتل �لبن ففيه قوالن: 
االأول: يقتل �مل�سارك �لأجنبي، وهو قول �ملالكية، )147( و�حلنابلة يف �لأرجح، )148(  ♦

و�ل�سافعية يف �لأ�سح؛ )149( لأّنه م�سارك يف �لقتل �لعمد �لعدو�ن ملن مل يقتل به لو �نفرد، 
فوجب عليه �لق�سا�ض ك�رشيك �لأجنبي. ولأّن م�ساركة �لأب مل تغرّي �سفة �لعمد يف �لقتل، 
قال  كما  ماله  يف  مغّلظة  �لّدية  ن�سف  فعليه  �لأب  �أّما   )150( �رشيكه.  عن  �لقود  ي�سقط  فلم 

�ل�سافعية. )151( 
الثاين: ل يجب عليهما �لق�سا�ض، وبه قال �حلنفية، )152( و�ل�سافعية يف قول، )153(  ♦

و�أحمد )154( يف رو�ية؛ لأنه م�سارك من ل ق�سا�ض عليه، فلم يجب عليه ق�سا�ض ك�رشيك 
�خلاطىء. )155( 

وجتب �لدية يف مالهما عند �حلنفية؛ لأّن �لأب لو �نفرد جتب �لّدية يف ماله. )156( 
الرتجيح: بعد ب�سط �آر�ء �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة فاإين �أميل �إىل �لقول �لأول لوجاهته؛  ♦

�لدماء، فيبحثون عن  �لت�ساهل يف  �إىل  �لنا�ض  �ل�رشيك يف هذه �حلالة يدفع  فاإن عدم قتل 
�ل�رشيك �لقاتل �لذي يدفع عنهم �لق�سا�ض، فينجون بفعلتهم. 
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املطلب الرابع- حكم االقت�شا�س من الولد بقتل والديه: 
لي�ض لالبن �أن يقتل �أباه �رشعًا بحال، �سو�ء �أكان م�رشكًا �أم مرتد�ً �أم ز�نيًا وهو حم�سن؛ 
�إيجاد  لأن �نتفاء �لق�سا�ض ل�رشف �لأبوة وهو موجود يف كل حال؛ ولأن �لأب كان �سبب 
بالإح�سان  �رشعًا  ماأمور  لأنه  �لأم؛  وكذلك  �إفنائه،  �سبب  يكت�سب  �أن  للولد  يجوز  فال  �لولد، 
َواإِن َجاَهَداَك ِلُت�رْشَِك ِبي َما  ْيَنا ااْلإِن�َشاَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْشناً  �إليهما، قال �هلل تعاىل: {َوَو�شَّ
ُئُكم مِبَا ُكنُتْم َتْعَملُوَن}. )157( وعليه �أن  َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما اإَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبِّ
ي�ساحبهما باملعروف و�إن كانا م�رشكني؛ لقوله تعاىل: {َواإِن َجاَهَداَك َعلى اأَن ُت�رْشَِك ِبي 
ْنَيا َمْعرُوفاً}. )158( ولي�ض �لقتل من  اِحْبُهَما يِف الدُّ َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َو�شَ
�لإح�سان و�مل�ساحبة باملعروف يف �سيء. فكل ذلك ثبت للو�لد عليه �رشعًا ليعرف �لعاقل 
بحق �لو�لد عظيَم حق �هلل تعاىل، فاإن �لو�لدين كانا �سببني لوجوده وتربيته. )159( و�إذ� قتل 

�لولد �أباه �أو �أمه فهل يقتل �لولد بو�لديه؟ يف �مل�ساألة قولن: 
القول االأول: يقتل �لولد بو�لديه و�إن علو� �أي بكل و�حد منهم كغريهم، وهو قول  ♦

�جلمهور. )160( ودليلهم ما ياأتي: 
Ú  ِّر رُّ ِباحْلُ ِذيَن اآَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِق�َشا�ُس يِف اْلَقْتَلى احْلُ َها الَّ قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواالأُنَثى ِباالأُنَثى}. )161( ثم خ�ّض منها �لو�لد بالن�ض �خلا�ض، فبقي �لولد 
د�خاًل حتت �لعموم. )162( 

Ú  لزجر� �إىل  و�حلاجة  و�لردع  بالزجر  �حلياة  حكمة  لتحقيق  �رشع  �لق�سا�ض  ولأن 
يف جانب �لولد ل يف جانب �لو�لد؛ لأن �لو�لد يحب ولده لولده ل لنف�سه بو�سول �لنفع �إليه 
من جهته، �أو يحبه حلياة �لذكر، ملا يحيى به ذكره، وفيه �أي�سًا زيادة �سفقة متنع �لو�لد عن 

قتله. )163( 
Ú  ولأن �لأب �أعظم حرمة وحقًا من �لأجنبي، فاإذ� قتل بالأجنبي فبالأب �أوىل؛ ولأنه

يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي؛ ول ي�سح قيا�ض �لبن على �لأب؛ لأن حرمة �لو�لد على �لولد 
�إذ� قتل مبن  �أبيه بالم �لتمليك بخالف �لو�لد مع �لولد. )164( ولأنه  �آكد و�لبن م�ساف �إىل 

ي�ساويه فالأن يقتل مبن هو �أف�سل منه �أوىل. )165( 
القول الثاين: �لبن ل يقتل باأبيه؛ لأنه ممن ل تقبل �سهادته له بحق �لن�سب، فال  ♦

يقتل به كالأب مع �بنه، وهو رو�ية مرجوحة عن �لإمام �أحمد. و�لبن �إذ� قتل �أباه عمد�ً �أو 
خطاأ ل يرثه، ويجب �لق�سا�ض يف �لعمد، و�لكفارة يف �خلطاأ. )166( 
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الرتجيح: �لر�جح يف هذه �مل�ساألة ما ذهب �إليه �أ�سحاب �لقول �لأول من قتل �لولد  ♦
�إذ� �أقدم على قتل و�لده، حتى ل يت�ساهل �لأبناء يف �لعتد�ء على �آبائهم، وقد �أمرو� بطاعتهم 
�لإح�سان  وجوب  مع  يتناق�ض  �حلالة  هذه  يف  �لق�سا�ض  �إيجاب  وعدم  �إليهم،  و�لإح�سان 
�إليهم. ول ي�سح قيا�ض �لبن على �لأب يف عدم �لق�سا�ض؛ لأن �لأب �أكرث �سفقة وم�سوؤولية 

من �لبن، ول يقدم على قتل �بنه �إل مدفوعًا يف حالت ��ستثنائية ونادرة. 
املطلب اخلام�س- حكم قتل االأب الباغي واملحارب: 

�تفق �لفقهاء )167( على عدم جو�ز قتل �لعادل لذي رحم حمرم من �أهل �لبغي كالأب 
و�لأم و�جلد و�جلدة، ويكره �أن يبد�أهم بالقتل، وليمتنع �لبن من قتل و�لده يف هذه �حلالة 
ليقتله غريه، وكذ� �لأب ميتنع من قتل ولده؛ لأن �ملق�سود يح�سل بغريهما من غري �قتحامها 

�ملاأثم. وا�شتدلوا على ذلك مبا ياأتي: 
Ú  ْنَيا َمْعرُوفاً}. )168( وقتلهما لي�ض من �مل�ساحبة اِحْبُهَما يِف الدُّ قوله تعاىل: {و�شَ

باملعروف. 
Ú  ما روي �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- كّف �أبا بكر- ر�سي �هلل عنه- عن قتل

�بنه عبد �لرحمن وقال له:«متعنا بنف�سك«. )169( وجه �لدللة: ظاهر �حلديث يدل على منع 
�لو�لد من قتل ولده �لباغي. 

Ú  ،عن �بن �أبي �لزناد عن �أبيه قال: �سهد �أبو حذيفة بدر�ً، ودعا �أباه عتبة �إىل �ملبارزة
فمنعه عنه ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- . )170( وظاهره يدل على منع �لولد من قتل 

و�لده �لباغي. 
Ú  رتكابه� غري  من  ولده  بغري  يح�سل  �لباغي  �لأب  قتل  وهو  �ملق�سود  ولأن 

 )171( �ملحظور. 
Ú  )172( .ولأنه يجب عليه �إحياوؤه بالإنفاق فيناق�سه �لإطالق يف �إفنائه وقتله

خامتة:

بعد عر�س اآراء الفقهاء يف هذه امل�شاألة الفقهية، فقد تو�شلت اإىل النتائج االآتية: 
نّظم �لإ�سالم �لعالقة بني �لآباء و�لأبناء يحفظ حقوق �جلميع. . 1
يقطع من �رشق من مال ولده. . 2
ل يقطع �لبن و�إن �سفل ب�رشقة مال و�لده و�إن عال. . 3
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من �رشوط حد �لقذف �أن ل يكون �لقاذف �أ�ساًل للمقذوف كالأب و�جلد �إن عال، و�لأم . 4
و�جلدة و�إن علت، فاإذ� قذف �لو�لد ولده مل يجب عليه �حلّد، ويحد �لولد بقذف �أبيه. 

لالأب �أن ياأخذ من مال �بنه عند حاجته �إليه، فياأخذ منه بقدر حاجته. . 5
من زنا بابنته فحده حد �لز�ين. . 6
ل ق�سا�ض على �لو�لد �إذ� قتل ولده عمد�ً، وعليه ديته. . 7
يقتل �لولد بو�لديه و�إن علو� �أي بكل و�حد منهم كغريهم، وهو قول �جلمهور. . 8

واأما التو�شيات فاأوجزها يف النقاط التالية: 
لتو�سيح . 1 �مل�ساألة  �لف�سائيات تناول هذه  �مل�ساجد و�لعلماء يف  على �خلطباء يف 

�أمورها للنا�ض. 
عقد ندو�ت وحما�رش�ت وور�ض عمل وموؤمتر�ت يف هذه �لق�سية �ملهّمة. . 2
�لكتابة يف هذ� �ملو�سوع يف �لر�سائل �لعلمية و�لأبحاث. . 3
و�لإح�سان . 4 �آبائهم  بطاعة  و�لأبناء  بينهم،  و�لعدل  باأبنائهم  بالرفق  �لآباء  �أو�سي 
�إليهم. 
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ق�سا�ض . 105 ل  ومن  �لق�سا�ض  عليه  يجب  ومن  �لقتل  حترمي  �أبو�ب  جماع  �لبيهقي، 

عليه، باب �لرجل يقتل. �سنن �لبيهقي �لكربى ج8/ �ض38، حديث رقم15741. قال 
�ل�سافعي: وقد حفظت عن عدد من �أهل �لعلم لقيتهم �أن ل يقتل �لو�لد بالولد وبذلك 
�أقول. قال �ل�سيخ: هذ� �حلديث منقطع فاأكده �ل�سافعي باأن عدد�ً من �أهل �لعلم يقول 

به وقد روي مو�سوًل. 
�بن ر�سد، بد�ية �ملجتهد ج2/ �ض 300- 301. . 106
�ملب�سوط لل�رشخ�سي ج26/ �ض90. �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع ج7/ �ض235. . 107
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�لتمهيد لبن عبد �لرب ج23/ �ض437. �بن قد�مة، �ملغني ج8/ �ض227. . 110
�سنن . 111 ل.  �أم  منه  يقاد  �بنه  يقتل  �لرجل  يف  جاء  ما  باب  �لديات،  كتاب  �لرتمذي، 

�لرتمذي ج4/ �ض18، حديث رقم 1400. �حلديث �سعيف. ورو�ه عمرو بن �سعيب 
مر�سل وفيه ��سطر�ب ثم رو�ه من رو�ية �بن عبا�ض و�سعفه. �ل�سنعاين، �سبل �ل�سالم 

ج3/ �ض233. �لأن�ساري، خال�سة �لبدر �ملنري ج2/ �ض263. 
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�لزيلعي، تبيني �حلقائق ج6/ �ض105. تف�سري �لقرطبي ج2/ �ض250. . 127
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�لزيلعي، تبيني �حلقائق ج3/ �ض245. حا�سية �بن عابدين ج4/ �ض133. علي�ض، . 167
منح �جلليل ج9/ �ض202. �ل�سري�زي، �ملهذب ج2/ �ض233. �لبهوتي، �رشح منتهى 

�لإر�د�ت ج3/ �ض391. 
�سورة لقمان �آية15. . 168
�أن يعمد قتل ذي رحمة من . 169 �لبيهقي، كتاب �لق�سامة، باب ما يكره لأهل �لعدل من 

�أهل �لبغي، �سنن �لبيهقي �لكربى ج8/ �ض186، حديث رقم 16551. قال �بن حجر: 
مع  ثقات  ورجاله  �أي�سًا  �أيوب  �آخر عن  �حلاكم من وجه  و�أخرجه  �لو�قدي �سعيف. 

�إر�ساله. �بن حجر، تلخي�ض �حلبري ج4/ �ض101. 
�لبيهقي، كتاب �لق�سامة، باب ما يكره لأهل �لعدل من �أن يعمد قتل ذي رحمة من �أهل . 170

�لبغي، �سنن �لبيهقي �لكربى ج8/ �ض186، حديث رقم 16551. وتخريجه ك�سابقه. 
و�إن مل يكن ثم من يقتله فال ميّكنه من �لرجوع؛ حتى ل يعود حربًا على �مل�سلمني، . 171

ولكنه يلجئه �إىل مكان ي�ستم�سك به حتى يجيء غريه فيقتله، و�إن ق�سد �لأب قتله ومل 
ميكنه دفعه �إل بقتله فال باأ�ض بقتله، لأن هذ� دفع عن نف�سه و�إيثار حلياته، و�لبن له 
�أن يدفع �أباه �مل�سلم بالقتل �إذ� ق�سد �لأب قتله، فالأب �لكافر �أوىل، ولو �سهر �لأب على 
�لزيلعي،  �لدفع.  �إل بقتله ل باأ�ض بقتله؛ لأن مق�سوده  �بنه �سالحًا، ول ميكن دفعه 

تبيني �حلقائق ج3/ �ض245. حا�سية �بن عابدين ج4/ �ض133. 
�بن جنيم، �لبحر �لر�ئق ج5/ �ض85. �لزيلعي، تبيني �حلقائق ج3/ �ض245. . 172
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يو�سف �حلوت، مكتبة �لر�سد، �لريا�ض، �لطبعة �لأوىل، 1409هـ. 
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