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  حفظ الدماء يالقصاص ودورہ ف 

The Role of Qi╖┐╖ in Protection of Human Blood  
 فضل ودود 
ل الر٘ننيخل.د 

Abstract 
 

The objectives of Islamic Law (Maq┐╖id al-Shar┘’ah) aims to achieve the greater good 
by opening or blocking certain means that lead to harm or move people away from it. 
The law of qi╖┐╖ (retaliation in kind) in Islam is meant to achieve the target of a 
sustainable peace, to ensure security in the society and to protect innocent souls 
without which society would not prosper let alone come up with new ideas or 
contribute to the development of a high level of civilization. This, according to 
Qur’┐n can only be done if the law under discussion is implemented in letter and 
spirit. The present article discusses the sublime role of the law of Qi╖┐╖ in the control 
of bloodshed in the land. 
Keywords: Legislation of the Law of Qi╖┐╖, Intentional killing, Justice in 
implementation of qi╖┐╖, Proof of murder. 

 

ألجل االىتمام ُنفاظ النفوس وصوان للمجتمع عن ضياع الدماء فإن السنة النبویة قد شرعت وأجرت القصاص يف 
شًن إذل اثبات القصاص من نالنفوس وحكمت أبن تقتص للنفس اٞنقتولة من النفس القاتلة، ومن اٞنستحسن أن 

من حكم أوتشریع يف  نو ىواٞنبدأ واألساس للسنة، إذ ماالقرآن الكرًن أوال قبل ثبوتو من السنة، إذ أنو ىواٞنصدراألول وأ
 السنة إالوأساسو يف القرآن الكرًن صراحة أو داللة.

   كتفي منها ّنایلي: نوىناك عدة آايت تتضح منها مشروعية القصاص 
ْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإالَّ ِِبٜنَْقِّ َوَمنْ -1 قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو ُسْلطَااًن َفاَل ُیْسِرْف يف  قال هللا تعاذل:) َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ

 .1اْلَقْتِل ِإنَُّو َكاَن َمْنُصورًا()األیة( 
 ذكراإلمام الطربي يف تفسًن قول هللا تعاذل)فقد جعلنا لوليو سلطاان( قولٌن: 

 وىذا نقلو عن الضحاك بن مزاحم: القول األول: أن السلطان معناه: أن یعفو الورل أوأيخذ الدیة، 
القول الثاين: قال: وقال آخرون: معىن السلطان ىو القتل.مث قال اإلمام الطربي مرجحا للمعىن الثاين: وأوذل التأویلٌن 
ِبلصواب يف ذلك اتویل من اتول ذلك: أن السلطان الذي ذكر هللا تعاذل يف ىذا اٞنوضع ما قالو ابن عباس من أن 

القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدیة، وإن شاء العفو، لصحة اٝنرب عن رسول هللا صلى هللا عليو و سلم أنو لورل القتيل 
.فعلى أي حال إن اآلیة 2قال یوم فتح مكة: أال ومن قتل لو قتيل فهو ِنًن النظرین بٌن أن یقتل أو أيخذ الدیة 

  أوذل األلباب.واضحة يف ثبوت القصاص.وكما قال تعاذل ولكم يف القصاص حياة اي
                                                 


 قسم اٜندیث وعلومو ِبٛنامعة اإلسالمية العاٞنية إبسالم آِبد. مرحلة الدكتوراه بالباحث يف 


 إبسالم آِبد.ِبٛنامعة اإلسالمية العاٞنية دعوةقسم الب االستاذ اٞنساعد 
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ىذا، وإن السنة النبویة قد شرعت القصاص وأجرتو، ألن األمر إذا ترك دون قصاص كانت النتيجة أن یتجرأ اٞنعتدون 
على الظلم وسفك الدماء، وكم من رجل قد ىم بداىية لوال ٢نافة القصاص، فكل من یقتل یقتل ال١نالة، كائنا من  

اٜنياة للناس وىو الزاجر، ألن القاتل إذا تيقن أنو لوقتل أحدا بعده فيقتل  كان، فالقصاص ىواٞنانع من القتل وفيو
 ال١نالة، فالبد أن ٬نتنع.

 من خالل القصاص ّنا یلي:  وقد ٕنيز منهج السنة النبویة يف حفظ النفوس
 :املطلب األول:تشريع القصاص

 عية القصاص.. ٦نتار منها األحادیث اآلتية: ىناك عدة رواايت وردت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تدل على مشرو 
سول   عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٪نل دم امرئ مسلم یشهد أن ال إلو إال هللا وأين ر  1

 .3هللا إال إبحدى ثالث الثيب الزاين والنفس ِبلنفس والتارك لدینو اٞنفارق للجماعة
 اىد ىو قولو عليو السالم: النفس ِبلنفس، ومعناه النفس القاتلة تقتل ِبلنفس اٞنقتولة.والش

ٟنا قال: فقتلها ُنجر قال: فجيء هبا إذل رسول هللا 4عن أنس بن مالك هنع هللا يضر أن یهوداي قتل جاریة على أوضاح -2
ي ال مث قال ٟنا الثانية فأشارت برأسها أي ال مث سأٟنا الثالثة فقال ٟنا: قتلك فالن فأشارت برأسها أ 5ملسو هيلع هللا ىلص وهبا رمق

.ويف روایة عند مسلم عن قتادة عن أنس بن مالك: 6فقالت: نعم وأشارت برأسها فقتلو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن حجرین 
یهوداي فأومت برأسها بٌن حجرین فسألوىا من صنع ىذا بك فالن فالن حىت ذكروا  7أن جاریة وجد رأسها قد رض 

ووجو اإلستدالل من"فقتلو بٌن اٜنجرین"ألن ىذه 8فأخذ اليهودي فأقر فأمر بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن یرض رأسو ِبٜنجارة
 اٛنملة تفيد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إقتص من اليهودي للجاریة اٞنقتولة.

 ویستفاد من اٜندیث الشریف ماأييت: 
 القصاص على القاتل بناء على إقراره،ألن االعرتاف سيد األدلة كما یقول الفقهاء. إجراء -1
قتل الرجل ِبٞنرأة، وعلى ىذا وقع اإلٗناع، قال ا بن اٞننذر: أٗنعوا على أن الرجل یقتل ِبٞنرأة واٞنرأة ِبلرجل إال  -2

ْفسِ .واستدلوا من القرآن بقول هللا تعاذل: : 9روایة عن علي وعن اٜنسن وعطاء  ْفَس ِِبلن َّ  10وََكتَ ْبنا َعَلْيِهْم ِفيها َأنَّ الن َّ
قال اٜنافظ ابن كثًن: فجعل األحرار يف القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجاٟنم ونساؤىم يف النفس، وفيما دون 

 .11فيما دون النفس رجاٟنم ونساؤىم النفس، وجعل العبيد مستوین فيما بينهم من العمد يف النفس و 
ال ٪نل دم امرئ مسلم یشهد أن ال إلو إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث واستدلوا من السنة بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .12الثيب الزاين والنفس ِبلنفس والتارك لدینو اٞنفارق للجماعة
الصحيح یقتضي قتل الرجل ِبٞنرأة، ألنو نفس بنفس، وال ٫نرج عن ىذا فعموم ىذه اآلیة الكر٬نة، وىذا اٜندیث 

 العموم، إال ما أخرجو دليل صاحل لتخصيص النفس بو.
 وقال اٜنسن وعطاء: ال یقتل الرجل ِبٞنرأة، واستدلوا من القرآن الكرًن بقول هللا تعاذل: 

 اْلَقْتلى اْٜنُرُّ ِِبْٜنُرِّ َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد َواأْلُْنثى ِِبأْلُْنثى َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو اي أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف 
 .13أَلِيمٌ  ذِلَك فَ َلُو َعذابٌ  َشْيٌء فَاتِّباٌع ِِبْلَمْعُروِف َوأَداٌء إِلَْيِو إبِِْحساٍن ذِلَك َٔنِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْ٘نٌَة َفَمِن اْعَتدى بَ ْعدَ 

 .14قال اٜنافظ ابن كثًن: فأخذوا من مفهوم"األثىن ِبألنثى"أنو ال ٩نوز قتل الرجل ِبٞنرأة
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و٩ناب أبن مافهموه ىنا من ىذه اآلیة غًنمعترب، ألن سبب نزول اآلیة، أن قبيلتٌن من العرب اقتتلتا، فقالت إحدا٨نا: 
طاوال منهم عليهم، وزعماً أن العبد منهم ّننزلة اٜنر من أولئك، نقتل بعبدان فالن ابن فالن، وأبمتنا فالنة بنت فالن ت

وأن أنثاىم أیضًا ّننزلة الرجل من اآلخرین تطاواًل عليهم، وإظهارًا لشرفهم عليهم، ىكذا نقل  القرطيب، عن الشعيب، 
 .15وقتادة

كثًن أهنا نزلت يف قریظة   وروى ابن أيب حامت ٥نوه عن سعيد بن جبًن، نقلو عنو ابن كثًن يف تفسًنه، وذكر ابن
والنضًن، ، فكان أحد اٜنيٌن یتطاول على اآلخر يف العدة واألموال، فحلفوا أال یرضوا حىت یقتل ِبلعبد منا اٜنر 

 .16منهم، وِبٞنرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم
د منا ال یساویو العبد منكم، فاٛنميع متفقون على أن سبب نزوٟنا أن قوماً كانوا یتطاولون على قوم، ویقولون: إن العب

وإ٧نا یساویو اٜنر منكم، واٞنرأة منا ال تساویها اٞنرأة منكم، وإ٧نا یساویها الرجل منكم، فنزل القرآن مبينًا أهنم سواء، 
 وليس اٞنتطاول منهم على صاحبو أبشرف منو، وٟنذا دل یعترب مفهوم اٞنخالفة ىنا.

 :القصاص املطلب الثاين: إلغاء الفوارق يف تطبيق
إن السنة النبویة قد ألغت الفوارق يف إجراء القصاص يف القتل العمد، فكل من یقتل عمدا فالبد وأن یقتل بدون 

النظر إذل شخصية اٛناين وحيثيتو، فالشریف كالوضيع، والغين كالفقًن، واأل٘نر كاألسود، واٜناكم كاحملكوم، واٞنرأة  
تكافية واٜنقوق متساویة، فيحد كل من جىن على الدم اٞنعصوم، والدليل كالرجل، وانقص اٝنلق ككاملو، فالدماء م

 على ذلك مایلي: 
إذل علي هنع هللا يضر فقلنا ىل عهد إليك نيب  17أخرج اإلمام أ٘ند بسنده عن قيس بن عباد قال: انطلقت أان واألشرت  -1

 ما يف كتايب ىذا، قال: وكتاب يف قراب سيفو فإذا فيو اٞنممنون هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا دل یعهده إذل الناس عامة؟ قال: ال، إال
تتكافأ دماؤىم وىم ید على من سواىم ویسعى بذمتهم أدانىم أال ال یقتل مممن بكافر وال ذو عهد يف عهده من 

 .18أحدث حداث أو آوى ١نداث فعليو لعنة هللا واٞنالئكة والناس أٗنعٌن
 : 19ء يف شرح السنة لإلمام البغويوالشاىد ىو": تتكافأ دمائهم"، جا

"یرید بو أن دماء اٞنسلمٌن متساویة يف القصاص، یقاد الشریف منهم ِبلوضيع والكبًن ِبلصغًن والعادل ِبٛناىل واٞنرأة 
ِبلرجل وإن كان اٞنقتول شریفا أو عاٞنا والقاتل وضيعا أو جاىال وال یقتل بو غًن قاتلو على خالف ما كان یفعلو أىل 

 لية، وكانوا ال یرضون يف دم الشریف ِبالستقادة من قاتلو الوضيع حىت یقتلوا عدة من قبيلة القاتل".اٛناى
ویالحظ أن اٜندیث الشریف یستفاد منو أیضا التسویة بٌن دم اٜنر والعبد، فإذا قتل اٜنر العبد عمدا وقصدا فيقتص 

 .20قال بو قتادة والثوري منو، وىذا ىو قول اٜننفية وسعيد بن اٞنسيب والنخعي، كما أنو
َلى....  .21واستدلوا من القرآن الكرًن بقول هللا تعاذل: " اَي أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ

ْفِس..... ْفَس ِِبلن َّ  .22وبقول هللا تعاذل: " وََكتَ ْبنا َعَلْيِهْم ِفيها َأنَّ الن َّ
وردت متضمنة مشروعية القصاص يف القتلى، وجاءت أبلفاظ عامة، ودل تفرق بٌن اٜنر والعبد  ووجو االستدالل هبا أهنا

 .23ودل تفرق بٌن قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليو الدليل
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أو رمية ُنجر أو  24واستدلوا من السنة ّنا أخرجو النسائي عن طاوس عن بن عباس یرفعو قال: ": من قتل يف عمية
سوط أو عصا فعقلو عقل اٝنطأ، ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينو وبينو فعليو لعنة هللا واٞنالئكة والناس أٗنعٌن 

 .25ال یقبل هللا منو صرفا وال عدال
أن  فهذه األحادیث صر٪نة يف الداللة على مشروعية القصاص يف القتلى من غًن تفرقة بٌن األحرار والعبيد، فعلم

 حكم القصاص شامل للجميع.
وقالوا مستدلٌن ِبلدليل العقلي: " وألن ما شرع لو القصاص وىو اٜنياة ال ٪نصل إال إب٩ناب القصاص على اٜنر بقتل 
العبد ألن حصولو یقف على حصول االمتناع عن القتل خوفا على نفسو فلو دل ٩نب القصاص بٌن اٜنر والعبد ال 

العبد فال ٬نتنع عن قتلو بل یقدمو عليو عند أسباب حاملو على القتل من الغيظ اٞنفرط ٫نشى اٜنر تلف نفسو بقتل 
 .26و٥نو ذلك فال ٪نصل معىن اٜنياة

أنو الیقتل اٜنر ِبلعبد، بل یقتل اٜنر ِبٜنر والعبد ِبلعبد، إال أن  وقال مالك والشافعي وأ٘ند ، وأكثر أىل العلم على
 .27یكون اٜنر كافرا والعبد مسلما فيقتل اٜنر الكافر ِبلعبد اٞنسلم

َلى اٜنُْ  رُّ ِِبْٜنُرِّ َواْلَعْبُد واستدلوا من القرآن الكرًن بقول هللا تعاذل: " " اَي أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ
 28ِِبْلَعْبِد َواأْلُنْ َثى ِِبأْلُنْ َثى...

قالوا يف وجو االستدالل: إن ظاىر ىذه اآلیة یقتضي أن الیقتل حر بعبد، وأما ٢نالفتنا ٟنذا الظاىر يف قتل العبد 
وىو: أن اٛننس إ٧نا یقتل ّنا ِبٜنر، ويف قتل األنثى ِبلذكر فلإلٗناع على ذلك، وللمعىن اٞنستنبط من نسق ىذه اآلیة 

٬ناثلو، وإذا قتل ّنا ٬ناثل قتل ّنن فوقو من أبب أوذل، وأما اٜنر فإنو الیقتل ِبلعبد ألنو الیلزم من قتل اٛننس ّنا ٬ناثلو 
 .29أن یقتل ّنن ىو دونو، والعبد الیساوي اٜنر بل ىو أقل منو منزلة الفتقاده للحریة فالیقتل بو

 .30ا ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "الیقتل حر بعبد"واستدلوا من السنة ّن
فقد دل اٜندیث على عدم مشروعية قتل اٜنر ِبلعبد، حيث تضمن نفي قتل اٜنر ِبلعبد، والنفي ىنا یقتضي نفي 

دون النفس فالیقتص منو يف النفس من  وأما استنادىم إذل الدليل العقلي فهو أن اٜنر الیقتص منو للعبد فيما اٛنواز.
 .31ِبب أوذل

 والقول اٞنختار ىو قول من قال أبن اٜنر یقتل ِبلعبد قصاصا سواء قتل عبده أو عبد غًنه، وذلك ٞنا أييت: 
إن ىذا القول یتطابق مع ما هتدف إليو الشریعة اإلسالمية من حقن الدماء واٜنفاظ على النفوس من أن تزىق  -1

 بغًن حق.
و أما استدالٟنم بعدم القصاص بٌن اٜنر والعبد آبیة: " اي أیها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص يف  -2

القتلى.......فيجاب عنو من أن اآلیة دل ترد لبيان مقابلة اٛننس َننسو وحتمية ذلك، ولكنها وردت إلبطال ما كان 
إذا كان لو عزة ومنعة فقتل منهم عبد قالوا: النقتل  عليو أىل اٛناىلية من تعنت وبغي وطغيان، حيث كان اٜني منهم

بو حرا، وإذا قتلت منهم أنثى قالوا: النقتل هبا إال ذكرا، فنزلت اآلیة إلبطال ىذا األمر، وبيان أنو ال٩نوز لورل الدم أن 
 .32یطلب مثل ىذا الطلب اٛنائر

قتل حر بعبد" الیتم ألن اٜندیث ضعيف ويف واستدالٟنم ّنا روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا: " الی -3
 .33إسناده جویرب وىو مرتوك
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 وقياسهم القصاص يف النفس على القصاص يف األطراف واٛنروح قياس غًن مسلم ألمرین:  -4
أوٟنما: أنو قياس مع الفارق، وبيان ذلك أن القياس يف األطراف یشرتط فيو اٞنساواة بٌن العضو اجملين عليو وبٌن 

ٛناين، فالتقطع اليد الصحيحة ِبليد الشالء، والتقلع العٌن الصحيحة ِبلعٌن العوراء، وذلك غًن وارد يف العضو ا
 القصاص يف النفس فيقتل الصحيح ِبٞنریض والعاقل ِبجملنون، والكبًن ِبلصغًن، وإذا كان كذلك بطل القياس.

نص على حكم الفرع وىنا قد وجد النص  اثنيهما: أنو قياس ٔنلف شرطو إذ أن من شروط صحة القياس عدم وجود
 .34وىو عموم الدالة على مشروعية القصاص يف القتلى من الكتاب والسنة

َا  36ِِف اْمرَأَةٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - 35رضى هللا عنها َأنَّ ُأَساَمَة َكلََّم النَِّبَّ  -وأخرج اإلمام البخاري بسنده عن عائشة  -2 فَ َقاَل: ِإ٧نَّ
رِیَف، َوالَِّذى نَ ْفِسى بَِيِدهِ   َىَلَك َمنْ  رُُكوَن الشَّ َلُكْم أَن َُّهْم َكانُوا یُِقيُموَن اٜنَْدَّ َعَلى اْلَوِضيِع، َویَ ت ْ َلْو فَاِطَمُة فَ َعَلْت  َكاَن قَ ب ْ

 .37َذِلَك َلَقطَْعُت َیَدَىا
كما یستفاد منو أن إنفاذ اٜنكم یستفاد من اٜندیث الشریف أن إقامة اٜندود حرام فيها الفرق بٌن الشریف والوضيع،  

وصف بىن إسرائيل ِبٟنالك حٌن ىلكوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على الضعيف و١ناشاة الشریف ٣نا أىلك هللا بو األمم، أال ترى أنو 
 38إبقامة اٜند على الوضيع وتركهم الشریف
 :املطلب  الثالث: العدالة يف القصاص

اٛناين فقط الغًن، وأن اٞنرء الیمخذ َنریرة الغًن، وأن قتل أكرب عدد من نفوس قررت السنة أن اٞنسمولية تقع على 
عائلة القاتل ال٪نقق القصاص واٞنماثلة يف العدد، فروى اإلمام أ٘ند بسنده عن یزید بن ىارون اان اٞنسعودي عن إايد 

د اٞنعطي العليا أمك وأِبك، وأختك وأخاك، مث بن لقيط عن أيب رمثة قال: أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو ٫نطب ویقول: " ی
أدانك فأدانك "، قال: فقال رجل: اي رسول هللا، ىمالء بنو ثعلبة بن یربوع الذین أصابوا فالان، قال: فقال رسول هللا 

 .39ملسو هيلع هللا ىلص: " أال ال ْنين نفس على أخرى
 .40ى أخرى"، قال شعبة: أي ال یمخذ أحد أبحدو١نل االستشهاد ىو قولو عليو السالم" أال ال ْنين نفس عل

فالیقتص إال من القاتل، فيحرم قتل أب القاتل أوإبنو أوإمرأتو أوعمو أوخالو أوأي فرد من أفراد قبيلتو ألن اٛناين 
 واٞنسرف ىوالقاتل الغًن، فالیقتل إال القاتل.

ال: حدثين أبو النضر، عن رجل كان قد٬نا وقال اإلمام أ٘ند: حدثنا عفان، حدثنا وىيب، حدثنا موسى بن عقبة، ق
من بين ٕنيم، كان يف عهد عثمان، رجل ٫نرب، عن أبيو، أنو لقي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: اي رسول هللا اكتب رل كتاِب، أن 

 .41ال أؤاخذ َنریرة غًني، فقال لو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " إن ذلك لك، ولكل مسلم
 ادیث تمكدىا ما جاءت يف معناىا نصوص قرآنية، منها قول هللا تعاذل: وىذه األح

 .42َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى-1
 فوزر القتل على القاتل وىو الذي ٪نمل وزره، وليس من العدل أن ٪نمل وزره من دل یرتكب اٛنر٬نة.

قال: كانوا قبل إبراىيم  43بْ َراِىيَم الَِّذي َوِفَّ روى اإلمام الطربي بسنده عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس)َوإِ 
 .44أيخذون الورل ِبلورل، حىت كان إبراىيم، فبلغ )َأالَّ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى( ال یماخذ أحد بذنب غًنه

 .45قيل يف تفسًن ىذه اآلیة أن من فعل ذنبا فإنو إ٧نا یضر بو خصوص نفسو ال غًنىا
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ة يف األخذ ِبلثأر مبدأ مقرر معروف، وىو: أن القتيل إذا كان شریفا يف قومو وكان قاتلو وكان للعرب يف اٛناىلي
وضيعاصعلوكا، أوعبدا فالیقبل أىل القتيل ب "القود"بل یعرف تكافم الدم فعندىم أن دم القتيل الشریف إ٧نا الیغسل 

البد ألىل القتيل يف ىذه اٜنالة من  إالبدم شریف مثلو ومن أىل مكانتو، ومعىن ىذا أن قتل القاتل الیكفي، بل
 .46البحث عن شریف من القوم یكون مكافئا للقتيل يف اٞننزلة واٞنكانة حىت یقتل بو فيغسل عندئذ بقتلو دمو

فهذا كان إسرافا وطغياان على حقوق اٞنعصومٌن، وىذا ما عرب عنو القرآن الكرًن ِبإلسراف ومنع منو صراحة، حيث 
تقتلوا النفس الِت حرم هللا إال ِبٜنق. ومن قتل مظلوماً، فقد جعلنا لوليو سلطاانً، فال یسرف يف قال هللا تعاذل: وال 

 .47القتل
 :واإلسراف يف القتل له عدة معان،منها:

أن یقتل القاتل وغًن القاتل، وذلك ألن الواحد منهم إذا قتل واحدًا من قبيلة شریفة فأولياء ذلك اٞنقتول كانوا  أوال:
 لقاً من القبيلة الدنيئة فنهى هللا تعاذل عنو وأمر ِبالقتصار على قتل القاتل وحده.یقتلون خ

ىو أن ال یرضى بقتل القاتل فإن أىل اٛناىلية كانوا یقصدون أشراف قبيلة القاتل مث كانوا یقتلون منهم قوماً  اثنيا:
 معينٌن ویرتكون القاتل.

ویقطع أعضاؤه. قال القفال: وال یبعد ٘نلو على الكل، ألن ٗنلة ىذه  ىو أن ال یكتفي بقتل القاتل بل ٬نثل بو اثلثا:
 .48اٞنعاين مشرتكة يف كوهنا إسرافاً 

ُحرّكم ُنركم، -أیّها اٞنممنون -قال اٜنافظ ابن كثًن يف معىن )كتب عليكم القصاص(: أي العدُل يف القصاص 
 عتدى من قبلكم وغًنوا حكم هللا فيهم.وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم أبنثاكم، وال تتجاوزوا وتعتدوا، كما ا

مث قال ابن كثًنر٘نو هللا مبينا لسبب النزول: وذكر يف سبب نزوٟنا ما رواه اإلمام أبو دمحم بن أيب حامت: حدثنا أبو 
قول ُزْرَعة، حدثنا ٪نٍن بن عبد هللا بن ُبَكًن حدثين عبد هللا بن َٟنيعة، حدثين عطاء بن دینار، عن سعيد بن جبًن، يف 

َلى( یعين: إذا كان َعْمدا، اٜنر ِبٜنر. وذ ٌْنِ هللا تعاذل: )اَي أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف اْلَقت ْ لك أن حي َّ
من العرب اقتتلوا يف اٛناىلية قبل اإلسالم بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حىت قتلوا العبيد والنساء، فلم أيخذ 

من بعض حىت أسلموا، فكان أحد اٜنيٌن یتطاول على اآلخر يف العدة واألموال، فحلفوا أال یرضوا حىت یقتل  بعضهم
 .49ِبلعبد منا اٜنر منهم، وِبٞنرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم.

يف اْلَقْتلى " قال: دل یكن ٞنن  وأخرج ابن جریر بسنده عن قتادة يف قولو: " اي أَی َُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاصُ 
قبلنا دیٌة، إ٧نا ُىو القتل، أو العفُو إذل أىلو، فنزلت ىذه اآلیة يف قوم كانوا أكثر من غًنىم، فكانوا إذا قتل من اٜنّي 

اْٜنُرُّ ِِبْٜنُرِّ َواْلَعْبُد الكثًن عبٌد قالوا: ال نقتل بو إال ُحرِّا. وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: ال نقتل هبا إال رجال. فأنزل هللا: " 
 .50ِِبْلَعْبِد َواأْلُْنثى ِِبأْلُْنثى "

 :قتل اجلماعة بواحد
ىذا إذا كان القاتل واحدا، أما إذا كان القاتل ٗناعة لواحد، فيجب شرعا إبتفاق األئمة األربعة قتل اٛنماعة ِبلواحد، 

إذ یتخذ االشرتاك يف القتل سببا للتخلص من القصاص.مث  سدا للذرائع، فلو دل یقتلوا ٞنا أمكن تطبيق القصاص أصال،
 .51إن أكثر حاالت القتل تتم على ىذا النحو، فالیوجد القتل عادة إال على سبيل التعاون واالجتماع
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فقال عمر: لو اشرتك فيها أىل صنعاء  ،52روى اإلمام البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما "أن غالما قتل غيلة
 .53مغًنة بن حكيم عن أبيو: "إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر.. مثلو لقتلتهم" وقال

عن عبد هللا بن ٧نًن عن ٪نٍن القطان من وجو آخر عن انفع ولفظو:  55: وقد أخرجو ابن أيب شيبة54قال ابن حجر
بن "أن عمر قتل سبعة من أىل صنعاء برجل إخل " وأخرجو اٞنوطأ بسند آخر قال: "عن ٪نٍن بن سعيد عن سعيد 

اٞنسيب أن عمر بن اٝنطاب قتل نفرا ٙنسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو ٕناأل عليو أىل صنعاء 
 " وروایة انفع أوصل وأوضح.56لقتلتهم ٗنيعا

 وقتل على هنع هللا يضر ٗناعة من اٝنوارج لقتل عبد هللا بن خباب بن األرت، فإنو عندما أخرب اإلمام علي بذلك قال هللا
أكرب، فدعاىم وقال ٟنم: أخرجوا إلينا قاتل عبد هللا، فقالوا: كلنا قتلناه، ثالث مرات، فقال اإلمام ألصحابو: دونكم 

 .57القوم. فما لبث أن قتلهم. واقتص علي هنع هللا يضر بذلك من قتلة عبد هللا بن خباب بن االرت
اٛنماعة ِبلواحد فقال ٗناعة فقهاء األمصار منهم الثوري : واختلف الفقهاء يف قتل 58قال اٜنافظ أبوعمر بن عبد الرب

واألوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاهبم وأ٘ند وإسحاق وأبو ثور تقتل اٛنماعة ِبلواحد إذا قتلوه  
 قال كثرت اٛنماعة أو قلت إذا اشرتكت يف قتل الواحد ویروى ذلك عن عمر وعلي واٞنغًنة بن شعبة وابن عباس مهنع هللا يضر

 ابن عباس: لو أن مائة قتلوا واحدا قتلوا بو.
وقال اٜنافظ ابن كثًن: ومذىب األئمة األربعة واٛنمهور أن اٛنماعة یقتلون ِبلواحد؛)وذكر قول عمر اٞنذكور أعاله(مث 

 .59قال: وال یعرف لو يف زمانو ٢نالف من الصحابة، وذلك كاإلٗناع
. یعين أن من 60ل اٛنماعة ِبلواحد أبن هللا تعاذل قال: )َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة(ویرتجح مذىب اٛنمهور الذي ىو قت

علم أنو یقتل إذا قتل یكون ذلك رادعا لو وزاجرا عن القتل ولو كان االثنان ال یقتص منهما للواحد لكان كل من 
القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص  أحب أن یقتل مسلما أخذ واحدا من أعوانو فقتلو معو فلم یكن ىناك رادع عن

من أصلها مع أن اٞنتمالئٌن على القتل یصدق على كل واحد منهم أنو قاتل فيقتل ویدل لو أن اٛنماعة لو قذفوا 
 .61واحدا لوجب حد القذف على ٗنيعهم والعلم عند هللا تعاذل

 :املطلب  الرابع: إجراء القصاص بعد الثبوت والبينة.
أوجبتهما السنة حفاظا وصيانة للدماء، إذ من اٞنمكن أن یدعي رجل دم رجل حقدا وحسدا، كما أنو البينة والثبوت 

من اٞنمكن أن یهدر دم نفس بريء ال للحق بل ألجل أدىن غضب عليو مث یعتذر أبنو كان قاتال ألخيو أوألبيو، أوإنو 
أنو قتل اجملين عليو دفاعا عن نفسو أوعرضو اعتدى على ابنو أوزوجتو فأزىق أرواحهم، وكذا ٬نكن أن یدعي القاتل 

أومالو، فإن أقام بينة على دعواه قبل قولو وسقط عنو القصاص والدیة، وإن دل یقم البينة على دعواه دل یقبل قولو، ألن 
ة األصل الرباءة. فلسد الطرق إذل إىراق الدماء البد من الثبوت يف دعوى القتل على أحد، حىت ال٪نرم أحد من اٜنيا

 ّنجرد الدعوى واإللزام، فالیعطى ألحد أي حق ّنجرد الدعوى، بل عليو ِبلبينة حىت یصدق يف دعواه.
أخرج الشيخان عن ابن عباس، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: لو یعطى الناس بدعواىم، الدعى انس دماء رجال وأمواٟنم، ولكن 

 .62اليمٌن على اٞندعى عليو
قاعدة كبًنة من قواعد أحكام الشرع ففيو: أنو ال یقبل قول اإلنسان فيما یدعيو ّنجرد دعواه وىذا اٜندیث يف األصل 

 .63بل ٪نتاج إذل بينة أو تصدیق اٞندعى عليو 
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فإذا كان منهاج اجملتمع على ىذا اٞنستوى فلن یضيع دم معصوم.قال ابن اٞننذر: ثبت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل البينة 
عي واليمٌن على اٞندعى عليو، واٜنكم بظاىر ذلك ٩نب، إال أن ٫نص هللا يف كتابو أو على لسان نبيو صلى على اٞند

 وقد بٌن صلى هللا عليو :65.قال ابن حجر64هللا عليو وسلم حكما يف شئ من األشياء فيستثىن من ٗنلة ىذا اٝنرب
بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "لو یعطى الناس بدعواىم الدعى انس  وسلم اٜنكمة يف كون البينة على اٞندعي واليمٌن على اٞندعى عليو

. 66دماء رجال وأمواٟنم 
القتل اٝنطأ ىو أن یفعل ما لو فعلو مثل أن یرمي ما یظنو صيدا أو یرمي غرضا أو یرمي شخصا مباح الدم كحريب 

 .67وزان ١نصن فيصيب آدميا معصوما دل یقصده ِبلقتل فيقتلو
ومعىن ىذا أنو قد یقدم اإلنسان على عمل مباح يف ذاتو، ولكنو مع ذلك الأيخذ ِبلتحوط واٜنذر الواجبٌن، ویرتك 

 التحرز، فيقتل آخر من غًن قصده قتلو، فهذا ىو القتل اٝنطأ.وقد قسمو الفقهاء إذل نوعٌن: 
 .68خطأ يف الفعل، وىو: أن یرمي غرضاً فيصيب آدمياً  -1
 .69وىو أن یرمي شخصا یظنو صيدا فإذا ىو آدمي أو یظنو حربيا فإذا ىو مسلم خطأ يف القصد، -2

ویلحق ِبلقتل اٝنطأ ما یسمى ب "القتل اٛناري ٠نرى اٝنطأ"وىو يف يف معىن القتل من كل وجو، ٜنصولو فعال عن غًن 
 .70قصد إذل القتل

معىن القتل اٝنطأ من كل وجو، ولذلك تسري وحكم ىذا النوع من القتل)أي القتل اٛناري ٠نرى اٝنطأ( أنو یعترب يف 
 عليو أحكامو من دیة وكفارة وحرمان من اٞنًناث والوصية.

أما وجوب الدیة فلوجود معىن اٝنطأ وىو عدم القصد، وأما وجوب الكفارة وحرمان اٞنًناث والوصية فلوجود القتل  
 .71مباشرة

حملرم ومن یفعلو خطأ، فرتب اإلمث واٛنناح على من ارتكبو ىذا وقد فرق الشارع اٜنكيم بٌن عقوبة من یتعمد الفعل ا
قصدا وعمدا، ورفع اإلمث عمن اقرتفو خطأ، ويف ٠نال القتل أیضا فرق يف حد وعقوبة من یتصدى للقتل قصدا وعن 

ْمِمًنا ِإالَّ َخطًَأ َوَمْن طریق التعمد وبٌن من یقتلو عن طریق اٝنطأ، حيث قال هللا تعاذل: " َوَما َكاَن ِلُمْمِمٍن َأْن یَ ْقُتَل مُ 
ُقوا فَِإْن كَ  دَّ اَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُىَو ُمْمِمٌن قَ َتَل ُمْمِمًنا َخطًَأ فَ َتْحرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َوِدیٌَة ُمَسلََّمٌة ِإذَل َأْىِلِو ِإالَّ َأْن َیصَّ

ْد فَ فَ َتْحرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قَ وْ  نَ ُهْم ِميثَاٌق َفِدیٌَة ُمَسلََّمٌة ِإذَل َأْىِلِو َوَٓنْرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َفَمْن دلَْ ٩نَِ َنُكْم َوبَ ي ْ ِصَياُم ٍم بَ ي ْ
ُ َعِليًما َحِكيًما  .72" َشْهَرْیِن ُمتَ َتابَِعٌْنِ تَ ْوبًَة ِمَن اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ

 لكفارة والدیة يف القتل اٝنطأ ودل ٩نب فيو القصاص.فهذه اآلیة فيها أن هللا تعاذل أوجب ا
ومن ىنا كان من شروط القصاص للمقتول أن یكون قد قتل قصدا وعمدا فيقتص للمقتول من القاتل، أما إن كان 
اٞنقتول قتل خطأ بدون القصد وبدون أن یكون ىدفا للقتل فقاتلو يف ىذه الصورة یرفع عنو القصاص، فمن قتل من 

قتلو من مسلم أو كافر لو أمان وىو من أىل الضمان وجبت عليو الكفارة والیقتص منو ألن القتل وقع  ٪نرم عليو
 خطأ، والقتل إذا وقع خطأ فقاتلو یعفى عنو والیهدر دمو وىذا ما دل عليو الكتاب والسنة.

 دليل الكتاب: 
الَّ َخطًَأ َوَمْن قَ َتَل ُمْمِمًنا َخطًَأ فَ َتْحرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َوِدیٌَة ُمَسلََّمٌة ِإذَل قال هللا تعاذل: " َوَما َكاَن ِلُمْمِمٍن َأْن یَ ْقُتَل ُمْمِمًنا إِ 

ُقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُىَو ُمْمِمٌن فَ َتْحرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َوإِ  دَّ َنكُ َأْىِلِو ِإالَّ َأْن َیصَّ نَ ُهْم ِميثَاٌق ْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ ْم َوبَ ي ْ
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ْد َفِصَياُم َشْهَرْیِن ُمتَ َتابَِعٌْنِ ت َ  ْوبًَة ِمَن اَّللَِّ وََكاَن اَّللَُّ َعِليًما َفِدیٌَة ُمَسلََّمٌة ِإذَل َأْىِلِو َوَٓنْرِیُر َرقَ َبٍة ُمْمِمَنٍة َفَمْن دلَْ ٩نَِ
: ىذا 75وقال ابن جزي .74لدیة ودل یتعرض للقصاص.ووجو االستدالل من ىذه اآلیة أن هللا تعاذل أوجب ا73َحِكيًما"

 .76بيان ما ٩نب على القاتل خطأ فأوجب هللا عليو التحریر والدیة
 قال بعض أىل العلم: ىي بسبب التقصًن يف التحفظ واٜنذر من وقوع اٝنطإ والنسيان، وهللا جل وعلى أعلم.

 دليل السنة: 
أو رمية ُنجر أو سوط أو  77أخرج اإلمام النسائي بسنده عن طاوس عن بن عباس یرفعو قال: من قتل يف عمية 

عصا فعقلو عقل اٝنطأ، ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينو وبينو فعليو لعنة هللا واٞنالئكة والناس أٗنعٌن ال یقبل 
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أوجب القود على من ارتكب قتال عمدا، وإذل  .وجو االستدالل أن اٜندیث فيو78هللا منو صرفا وال عدال

 ذلك أشار بقولو عليو السالم: "ومن قتل عمدا فهو قود"، فيعلم منو أن من قتل خطأ فال قود عليو.
 :أهم نتائج البحث

بعد التأمل والبحث والنظر يف موضوع"القصاص ودوره يف حفظ الدماء" وبعد اٞنعایشة يف ظالل السنة النبویة ٞندة 
 ١ندودة، توصلت بتوفيق هللا تعاذل وكرمو إذل ما أييت من استنتاجات البحث وٖنراتو: 

ن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفيو سعادة البشر اٞننهج الذي سلكتو السنة النبویة ٜنفظ الدماء منهج ووضع إٟني مبٌن على لسا -1
 وخًنه إن أقاموه وعملوا بو.

إن السنة النبویة كما اىتمت ودرست موضوعات أخرى وبٌن أصوٟنا وقواعدىا، فكذلك اىتمت ِبلغ االىتمام  -2
 بدراسة موضوع حفظ الدماء وبيان حرمتها وصيانتها عن السفك والضياع.

مدى تكرًن السنة النبویة لإلنسان، وإعالئها من شأنو وتشدیدىا النكًن العظيم عل من اتضح من ثنااي البحث  -3
 یتعدى على حياتو ظلما بغًن حق، فجعلت حق اٜنياة لو ١نفوظة عن أايدي الظلمة.

أدركت أبن السنة النبویة ٜنریصة كل اٜنرص ومهتمة للغایة ُنفظ الدماء، فهمتها أن تكون الدماء مصانة عن  -4
ياع، وألجل حرصها عليها أجرت القصاص وشرعتو حفاظا على الدماء، ويف مشروعيتها للقصاص حفظت الدم الض

 من وجوه اتلية: 
أجرت القصاص على القاتل بعد البينة والثبوت على القاتل وليس بناء على الشك أو التهمة، فالسنة  الوجه األول:

 قاتل وإال فيحرم قتل شخص بدون ثبوت. ٓناول أوال أن تكون ىناك شهادة واضحة على قتل ال
أجرت القصاص ودل تفرق يف ذلك بٌن الدماء فدماء اٞنسلمٌن سواء، ومعىن ىذا أن السنة دل تفرق يف  الوجه الثاين:

إجراء القصاص بٌن حاكم و١نكوم، وبٌن غين وفقًن، وبٌن رجل وإمرأة، وبٌن عادل وجاىل، ومریض وصحيح، وىكذا 
ت الشعوبية والقبائلية، فكل من قتل عمدا بغًن حق وثبت عليو فيقتص من منو بدون نظر إذل قضت على االمتيازا

 وجاىتو ومرتبتو وحالو من حيث الفقر والغىن.
قررت السنة أن اٞنماخذة تكون على مرتكب اٛنر٬نة فقط، فاٞنسمول ىو ال غًن، فال یماخذ والیعاقب  الوجه الثالث:

 تو وعشًنتو، وىذا ىو العدل الذي دعت إليو السنة.إال ىو ال غًنه من أفراد أسر 
قررت السنة أبن العقوبة تكون على قدر اٛنر٬نة، فال یقتل إثنان وال أكثر إذا قتل نفسا واحدة مهما  الوجه الرابع:

 بلغت مرتبتو ومهما علت درجتو يف أنظار الناس.
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ص عن اٞنخطئ ويف ذلك حفظ لدمو إذ أنو دل فرقت بٌن القاتل عمدا والقاتل خطأ، فنفت القصا الوجه اخلامس:
 یقصد إزىاق روح معصوم.

ويف إجراء السنة للقصاص تنبيو ووعظ للمرء أبنو لو قتل شخصا فال ٢نلص لو من أن یقتص بو،  الوجه السادس:
  فإذا تيقن ذلك فسوف یكون لو خًن رادع عن إقدامو على القتل.

 :اهلوامش
 

 .33بنی إسرائيل،اآلیة:1
 .17/440. ى  1420، ممسسة الرسالة1، طأ٘ند دمحم شاكر، ابن جریر الطربي، جامع الببان بتحقيق: 2
ى ، .، وقال شعيب اآلانووط: 1423، ممسسة الرسالة، بيًنوت 2اإلمام أ٘ند، اٞنسند، ٓنقيق: شعيب اآلانووط وآخرون، ط 3

 .6/13الشيخٌن.  إسناده صحيح على شرط
 (. 12/199. )فتح الباري وىي ِبلضاد اٞنعجمة واٜناء اٞنهملة ٗنع وضح قال أبو عبيد ىي حلي الفضةأي بسبب أوضاح،  4
  (157\8معناه بقية من اٜنياة والروح.)شرح النووي  5
، ومسلم يف صحيحو، 5295رقم  946اإلمام البخاري، اٛنامع الصحيح، كتاب الطالق، ِبب اإلشارة يف الطالق واألمور ص 6

رقم  483، وإبن ماجو يف سننو، كتاب الدايت، ِبب یقاد من القاتل كما قتل ص 4361رقم  740كتاب القسامة واحملاربٌن ص 
 ، وإسناده صحيح ورجالو ثقات رجال الشيخٌن. 158\20و أ٘ند يف مسنده ، من طریق دمحم بن جعفر هبذا اإلسناد. 2665

ق اٛنَرِیُش النهایة يف غریب األثر ) 7  ، (558/ 2الرَّضُّ : الدَّ
 . 4361رقم  740اإلمام مسلم، اٛنامع الصحيح، كتاب القسامة واحملاربٌن، ِبب ثبوت القصاص يف القتل ِبٜنجر وغًنه ص  8
 .214/  12ح الباري اٜنافظ ابن حجر، فت9

 . 45سورة اٞنائدة، رقم اآلیة  10
 . 1/490ى . 1414، الطبعة اٛندیدة ١نمود حسناٜنافظ عماد الدین ابن كثًن، تفسًن القرآن العظيم، طبع دارالفكر، بًنوت، بتحقيق: 11
 .3تقدم ٔنر٩نو ص  12
 . 178اآلیة البقرة:  13
  .1/261ابن كثًن، تفسًن القرآن العظيم  14
  .2/244القرطيب، اٛنامع ألحكام القرآن 15
 . 261اٜنافظ ابن كثًن، تفسًن القرآن العظيم / 16
 .واألشرت, اٚنو مالك بن اٜنارث بن عبد یغوث بن سلمة بن ربيعة بن اٜنارث بن جذ٬نة بن سعد بن قيس بن مالك بن النخع 17

 (.249. طبقات خليفة )ص: 2مات بعد سنة سبع وثالثٌن
، وإسناده صحيح ورجالو ثقات رجال الشيخٌن، فيحٍن ىو ابن سعبد القطان، وٚناعو من ابن أيب 2/286أ٘ند، اٞنسند اإلمام  18

طبع اٞنكتبة العصریة بًنوت 1عروبة قبل االختالط )ینظر: التقييد واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح للحافظ زین الدین العراقي ط
، واٜنسن ىو: (1/453ثقة ثبت )التقریبقتادة بن عزیز بن عمرو بن ربيعة البصري بن دعامة بن  ، وقتادة ىو381ى  ص 1422

(، وقيس بن عباد بضم اٞنهملة 1/160اٜنسن البصري، ثقة فقيو فاضل مشهور وكان یرسل كثًنا ویدلس، روى لو الستة)التقریب
من الثانية ٢نضرم مات بعد الثمانٌن، روى لو  ؤنفيف اٞنوحدة الضبعي بضم اٞنعجمة وفتح اٞنوحدة أبو عبد هللا البصري، ثقة

وأخرجو أبوداود يف سننو، كتاب الدايت، ِبب أیقاد اٞنسلم من (. 1/457البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجو.)التقریب 
 ، من طریق أ٘ند بن حنبل هبذا اإلسناد.8/193، والبيهقي 4530رقم  641الكافر؟ ص 

 . 10/174شرح السنة،  19
عمران اٞننصور،  ، عبد الر٘نن أفندي، ٠نمع األهنر يف شرح ملتقى األُنر )ٓنقيق: خليل336/ 8ابن ٤نيم اٞنصري، البحر الرائق 20

 .9/349، االختيار لتعليل اٞنختار اٞنغين 4/314ى . 1419طبع دار الكتب العلمية بًنوت، 
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 . 178سورة البقرة، رقم اآلیة  21
 . 45سورة اٞنائدة، رقم اآلیة 22
 . 7/237، عالء الدین الكاساين، بدائع الصنائع 336/ 8ابن ٤نيم، البحر الرائق  23
قولو"يف عمية" قال الطييب: أي يف حال یعمي فيها أمره فال یتبٌن قاتلو والحال قتلو یقال: أي يف جهلو، ویقال: العمية أن 24

إذل القتل، من التعمية وىو التلبس والقتل ّنثل ذلك  یضرب أن یضرب ّنا ال یقصد بو القتل كحجر صغًن، وعصا خفيقة فأفضى
مكتبة نزار مصطفى الباز 1تسميو الفقهاء شبو عمد.)شرح الطييب، ٓنقيق د.عبد اٜنميد ىنداوي لإلمام شرف الدین الطبييب ط 

قتول عن قتلو بعد طلبهم ذلك أي بٌن القاتل وبينو أي بٌن القود ّننع أولياء اٞنوقولو: "بيينو وبينو"  8/271ى . 1417مكة اٞنكرمة 
مكتب اٞنطبوعات اإلسالمية  2. طعبدالفتاح أبو غدة.)حاشية السندي على سنن النسائي، ٓنقيق: ال بطلب العفو منهم فإنو جائز

 ، 1986 - 1406 39/ 8، حلب –
ال الصحيحٌن، رواه ، ورجالو رج4793رقم  661اإلمام النسائي، السنن، كتاب القسامة، ِبب من قتل ُنجر أو سوط ص  25

النسائي عن دمحم بن معمر ثنا دمحم بن كثًن ثنا سليمان بن كثًن عن عمروبن دینارعن طاوس بو.وأخرجو أبوداود يف سننو، كتاب 
 ، وقال ١نققو شعيب األرنموط: حدیث صحيح.4539رقم 597الدايت، ِبب من قتل يف عميا بٌن قوم ص 

 .7/238عالء الدین الكاساين، بدائع الصنائع، كتاب اٛنناايت  26
بدایة  م2000، 8/174دار الكتب العلمية، بًنوت ، طبع دمحم علي معوض-سادل دمحم عطا ابن عبد الرب، االستذكار، بتحقيق 27

 .6/87. شرح النوي على مسلم 349/ 9، اٞنغين 12/19، اٜناوي الكبًن2/398اجملتهد، كتاب القصاص 
 .178سورة البقرة، اآلیة  28
 . 5/44، فخر الدین الرازي، التفسًن الكبًن 12/17اٞناوردي، اٜناوي الكبًن  29
"ضعيف " البيهقي، السنن الكربى، ِبب الیقتل حر بعبد ، قال البيهقي: "يف ىذا اإلسناد ضعف. وقد تفرد بو كما قال  30

 8/53طىن. البيهقى ِف " اٞنعرفة "، وىو مرتوك كما قال الدارق
 . 11/473ابن قدامة، اٞنغين  31
 .1/489ابن كثًن، تفسًن القرآن العظيم 32
ىو: جویرب بن سعيد، أبو القاسم البلخي، سكن بغداد، یروي عن الضحاك بن مزاحم ودمحم بن رابع، روى عنو الثوري ومعمر  33

س بشئ. وقال ابن عدي والضعف على حدیثو ورواايتو وقال ابن معٌن: ليوأبومعاویة الضریر.قال النسائي والدارقطين: ىو مرتوك.
-بًنوت -دارالكتب العلمية  1. ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال )طبٌن. وقال اٜناكم أبو عبد هللا أان أبرأ إذل هللا من عهدتو

  .106، 2/107(. 1404، بًنوت –دار الفكر 1طابن حجر، هتذیب التهذیب ) 2/2440(، ه1418، بًنوت لبنان
 . 244، 245ى ، ص 1413الدكتور دمحم بن سعد الغامدي، عقوبة اإلعدام، ط مكتبة دارالسالم ِبلرايض  34
 .12/234یعين شفع فيها. عمدة القاري شرح صحيح البخاري 35
يف السرقة وقال ألسامة ىي: فاطمة بنت أيب األسد، وقيل بنت األسود بن عبد األسد، قال أبو عمر: ىي الِت قطعها النيب ملسو هيلع هللا ىلص 36

 (.1/373.)اإلصابة بن زید ٞنا شفع فيها: أتشفع يف حد من حدود هللا
 . 6787رقم  1170اإلمام البخاري، اٛنامع الصحيح، كتاب اٜندود، ِبب إقامة اٜندود على الشریف والوضيع ص 37
 .8/407ابن بطال، شرح صحيح البخاري 38
یزید بن ىارون بن زاذان السلمي موالىم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد من ون ىو: اإلمام أ٘ند، اٞنسند، ویزید بن ىار  39

(، واٞنسعودي ىو: عبدالر٘نن بن 1/606التاسعة مات سنة ست ومائتٌن وقد قارب التسعٌن أخرج لو الستة )تقریب التهذیب
 أنو اختلط عمره قبل موتو بسنة أو سنتٌن، وروایة عبدهللا بن عتبة بن عبدهللا بن مسعود الكويف اٞنسعودي، ثقة كثًن اٜندیث إال

اٞنتقدمٌن عنو صحيحة.قال أ٘ند: ٚناع عاصم بن علي وىمالء من اٞنسعودي بعد ما اختلط.قال األثرم: ٚنعت أِب عبد هللا یسأل 
د فسماعو ضعيف. وقال قال: كال٨نا ثقة. قال ابن عمار: كان ثبتا قبل أن ٫نتلط ومن ٚنع منو ببغداعن أيب عميس و اٞنسعودي، 

من ٚنع من اٞنسعودي يف زمان أيب جعفر فهو صحيح السماع ومن ٚنع منو يف زمان اٞنهدي فليس ٚناعو بشيء، ابن معٌن: " 
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وقال دمحم بن عبد هللا بن ٧نًن: كان ثقة فلما كان أبخرة اختلط ٚنع منو عبد الر٘نن بن وقال أیضا: أحادیثو عن األعمش مقلوبة. 
مات سنة ستٌن ومئة، وقال دمحم بن سعد . قال اٞنزي: د بن ىارون أحادیث ٢نتلطة وما روى عنو الشيوخ فهو مستقيممهدي ویزی

.)أبو سعيد العالئي، اٞنختلطٌن، ٓنقيق: مات ببغداد استشهد بو البخاري يف الصحيح وروى لو يف كتاب األدب وروى لو األربعة
/، 12، هتذیب الكمال 1/27م 1441مكتبة اٝنا٤ني ِبلقاىرة  1فریط، ط د.رفعت فوزي عبد اٞنطلب و على عبد الباسط

(. وإايد بن لقيط وثقو النسائي وابن معٌن یعقوب بن سفيان، قال ابن 1/141، هتذیب التهذیب 772، 772، 772، 771
دوري، بتحقيق: د: أ٘ند دمحم نور روایة ال–.)اتریخ ابن معٌن إايد بكسرأولو مث ٓنتانية بن لقيط السدوسي ثقة من الرابعة " حجر: "

، 1/223، هتذیب التهذیب 2/722ى  1244مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ِبٞنكة اٞنكرمة،  1سيف، طبع
ْيِمَي، من تيم بن عبد مناة بن أدّ ( ىو: بكسر الراء وسكون اٞنيم وفتح اٞنثلثة(. وأبو رمثة )1/111تقریب التهذیب  ، أَبو رِْمثة الت َّ

فقيل: حبيب بن حيَّان. وقيل: صحايب. قال ابن األثًن: اختلف يف اٚنو كثًنا، وىم تيم الّرِبب. ویقال: التميمي، ویقال: ٨نا إثنان، 
حيان بن وىب. وقيل: رفاعة بن یَ ْثِريّب، وقيل: عمارة بن یثريب بن عوف. وقيل: خشخاش، مث قال: وقال الرتمذي: أبو رمثة التيمي 

بن وىب، وقيل : رفاعة بن یثريب. وأضاف ابن حجر إذل ذلك: وقيل: یثريب بن عوف، وقيل: یثريب بن رفاعة، وقيل: اٚنو حبيب 
حسحاس، وقيل: جندب، وقال: وذىب غًن واحد إذل أن اٚنو حيان.)انتهى كالمو( ومهما یكن من األمر فقد ثبت أنو صحايب 

(. وملخص الكالم أن رواة 7/141، اإلصابة 6/120أسد الغابة ، 1/640فال یضر االختالف يف اٚنو. )تقریب التهذیب
 .29/41ینظر: اٞنسند ، وقال شعبيب األرنموط: إسناده صحيح.اٜندیث ثقات فاٜندیث صحيح واٜنمد هلل.)

 .ى 1420 8/424داراٞنعرفة بًنوت،  5، طبعبشرح السيوطي وحاشية السنديسنن النسائي 40
عفان بن اد ضعيف إلهبام الرجل من بين ٕنيم، وبقية رجالو ثقات رجال الشيخٌن، فعفان ىو: وىذا إسناإلمام أ٘ند، اٞنسند،  41

وىيب ِبلتصغًن بن خالد . ووىيب ىو: 1/242)تقریب التهذیب  مسلم بن عبد هللا الباىلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت
(، وموسى بن عقبة ىو: 1/576أبخرة.تقریب التهذیب  بن عجالن الباىلي موالىم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنو تغًن قليال

موسى بن عقبة بن أيب عياش بتحتانية ومعجمة األسدي موذل آل الزبًن ثقة فقيو إمام يف اٞنغازي من اٝنامسة دل یصح أن بن معٌن 
بن عبيد هللا التيمي اٞندين  سادل بن أيب أمية أبو النضر موذل عمرأبو النضر: ىو: ، 1/227)تقریب التهذیب لينو، أخرج لو الستة 

مكتبة القدسي، ، )طبع 6/283الزوائد" ، وأورده اٟنيثمي يف "٠نمع 1/771.)تقریب التهذیب ثقة ثبت وكان یرسل من اٝنامسة
رجالو رجال الصحيح، واٜندیث وإن كان فيو مبهما لكنو صحيح لغًنه وقال: رواه أ٘ند، وفيو راو دل یسم، وبقية . ى (1414القاىرة 

  (.25/228اٞنسند ألنو یشهد لو حدیث: أال الْنين نفس على أخرى، وقد مر ٔنر٩نو.)ینظر: 
 .18، سورة الفاطر15، سورة اإلسراء 164سورة األنعام، اآلیة  42
  .37سورة النجم، رقم اآلیة 43
 .22/543ابن جریر، جامع البيان  44
 . 1/306ى .  1415دمحم األمٌن الشنقيطي، أضواء البيان، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بًنوت 45
 . 6/123ى  1422دارالساقي بًنوت 4الدكتور جواد علي، اٞنفصل يف اتریخ العرب قبل اإلسالم ط 46
 .33سورة اإلسراء، اآلیة  47
 .20/336فخر الدین الرازي، التفسًن الكبًن  48
 .261/ 1ابن كثًن، تفسًن القرآن العظيم 49
 .3/359الطربي، جامع البيان 50
 .7/539دار الفكر سوراي  4الدكتور وىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، ط 51
 (.12/227بكسر الغٌن اٞنعجمة أي سرا.)فتح الباري  52
 . 6896رقم 1187اإلمام البخاري، اٛنامع الصحيح، كتاب الدايت، ِبب إذا أصاب قوم من رجل ىل یعاقب أو یقتص ص  53
 .12/227اٜنافظ ابن حجر، فتح الباري  54
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 . 5/429ابن أيب شيبة، اٞنصنف  55
 .3/474ى 1432مكتبة البشرى كراتشي ِبكستان، 1اٞنوطأ لإلمام مالك، طبع 56
 3/132ى  1386سنن الدارقطين، ٓنقيق: السيد عبد هللا اٟناشم اليماين، طبع دار اٞنعرفة بًنوت األحوص. عن أيب الدارقطين 57
سنة ىو: اإلمام شيخ اإلسالم حافظ اٞنغرب، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، مات  58

  (.217/  3) - . )تذكرة اٜنفاظ للذىيبثالث وستٌن وأربعمائة
 .361/  1تفسًن القرآن العظيم البن كثًن  ابن كثًن، 59
 .179سورة البقرة، اآلیة 60
 .1/410دمحم أمٌن الشنقيطي، أضواء البيان  61
ص كتاب التفسًن: ِبب }ِإنَّ الَِّذیَن َیْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اَّللَِّ َوأ٬َْنَاهِنِْم َٖنَنًا قَِلياًل أُولَِئَك ال َخالَق َٟنُْم، اإلمام البخاري، اٛنامع الصحيح،  62

رقم 224، اإلمام مسلم، اٛنامع الصحيح، كتاب األقضية: ِبب اليمٌن على اٞندعى عليو، حدیث ص 2227رقم  222
قال عنها ابن حجر:  252/ 10نة على اٞندعي"وىذه الزايدة رواىا اإلمام البيهقي يف"كرباه"لكن بدون زايدة لفظ: "البي، 2224

اإلمام الرتمذي يف .ومع ىذه الزايدة أخرجو أیضا 283/.5. )فتح الباري وىذه الزايدة ليست يف الصحيحٌن، وإسنادىا حسن
عبيد هللا العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن  (، من طریق دمحم بن272جامعو كتاب األحكام: ِبب البينة على اٞندعي ص

یث يف جده أن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم قال يف خطبتو: "البينة على اٞندعي واليمٌن على اٞندعى عليو". قال الرتمذي: ىذا حد
(، 272ارك وغًنه ا.)جامع الرتمذي ص إسناده مقال، ودمحم بن عبد هللا العرزمي یضعف يف اٜندیث من قبل حفظو ضعفو ابن اٞنب

، كتاب األقضية واألحكام، وذكره اإلمام النووي ر٘نو هللا تعاذل يف 2/122ولكنو توبع، اتبعو اٜنجاج بن أرطأة. أخرجو الدارقطين 
مٌن على من [، بلفظ: لو یعطى الناس بدعواىم الدعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على اٞندعي والي222"األذكار" ص ]

 وقال: ىو حسن هبذا اللفظ و بعضو يف "الصحيحٌن".  أنكر.
 .12/3النووي، اٞننهاج بشرح صحيح مسلم بن اٜنجاج 63
 .1/458القرطيب، اٛنامع ألحكام القرآن 64
 .5/283اٜنافظ ابن حجر، فتح الباري  65
 .33تقدم ٔنر٩نو ص  66
 .257/ 3البهوتيب، الروض اٞنربع شرح زاد اٞنستنقع67
  1/313عبد الغين الدمشقي، اللباب يف شرح الكتاب  68
 . 4/159اٞنرغيناين، اٟندایة شرح البدایة 69
 . 7/271الكاساين،بدائع الصنائع  70
 .271الكاساين، بدائع الصنائع ص 71
 .92سورة النساء، اآلیة   72
 .92سورة النساء، اآلیة 73
 .3/ 4الشربيين، مغين احملتاج 74
د بن جزي الكليب، یكىن أِب القاسم، من أىل غرانطة وذوي األصالة والباىة فيها. صاحب الكتب يف دمحم بن أ٘ند بن أ٘نىو75

فنون شىت منها: كتاب وسيلة اٞنسلم يف هتذیب صحيح مسلم، وكتاب الدعوات واألذكار اٞنخرجة من صحيح األذكار، إذل غًنذلك 
 ، ٓنقيق ودراسة د.عبد هللا اٝنالدي.ط اشاعت اكيد٬ني مينجورة (٣1/203نا قيده من التفسًن والقرآءات وغًن ذلك. )الدايج اٞنذىب 

 .1/203ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزیل   76
قولو"يف عمية" قال الطييب: أي يف حال یعمي فيها أمره فال یتبٌن قاتلو والحال قتلو یقال: أي يف جهلو، ویقال: العمية أن 77

حجر صغًن، وعصا خفيقة فأفضى إذل القتل، من التعمية وىو التلبس والقتل ّنثل ذلك یضرب أن یضرب ّنا ال یقصد بو القتل ك
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مكتبة نزار مصطفى الباز 1تسميو الفقهاء شبو عمد.)شرح الطييب لإلمام شرف الدین الطبييب، ٓنقيق د.عبد اٜنميد ىنداوي. ط 
و أي بٌن القود ّننع أولياء اٞنقتول عن قتلو بعد طلبهم . وقولو: "بيينو وبينو" أي بٌن القاتل وبين8/2471ى . 1417مكة اٞنكرمة 

مكتب اٞنطبوعات 2ذلك ال بطلب العفو منهم فإنو جائز.)حاشية السندي على سنن النسائي، ٓنقيق: عبدالفتاح أبو غدة. ط 
 8/39، 1986 - 1406حلب، ،  –اإلسالمية 

 . 64تقدم ٔنر٩نو ص  78
 مصادر البحث ومراجعه:

 ى .1420، اٞنصنف، طبع مكتبة الرشد ِبلرايض، الطبعة األوذلأبو بكر عبد هللا بن دمحمابن أيب شيبة، 
 ى .1422دار الكتاب العريب بًنوت، 1ابن اٛنوزي، زاد اٞنسًن يف علم التفسًن، ط

  .ى1423ابن بطال، أبو اٜنسن علي بن خلف البكري، شرح صحيح البخاري، طبع مكتبة الرشد ِبلرايض، الطبعة الثانية 
 . ى  1420، ممسسة الرسالة1، طأ٘ند دمحم شاكر، ابن جریر الطربي، جامع الببان بتحقيق: 

 . ى  1395مطبعة مصطفى البايب اٜنليب وأوالده مصر،  4ابن رشد، بدابة اجملتهد ط
 ى .1430طبع دار السالم الرايض  أبو عبد هللا دمحم بن یزید القزویين، السنن،ابن ماجو، 

 .1424دار الكتب العلمية بًنوت،  3لعريب، أحكام القرآن ٓنقيق: عبد القادر عطا، طأبو بكر ابن ا
 بًنوت، ٓنقيق: دمحم الصادق قمحاوي    –دار إحياء الرتاث العريب أبو بكر اٛنصاص اٜننفي، أحكام القرآن )طبع 

 .ى 1420أبو داود، سليمان بن أشعث، السنن، طبع دار السالم الرايض، الطبعة األوذل 
 ى .1423، ممسسة الرسالة، بيًنوت 2اإلمام أ٘ند، اٞنسند، ٓنقيق: شعيب اآلانووط وآخرون، ط 

 ى .1419دارالسالم، الرايض،  2اإلمام البخاري، اٛنامع الصحيح، ط
 ى .1420اإلمام الرتمذي، أبو عيسى دمحم بن عيسى، السنن طبع دار السالم الرايض، الطبعة األوذل 

 ى .1432مكتبة البشرى كراتشي ِبكستان، 1أ ، طبع اإلمام مالك، اٞنوط
 ى .1421دارالسالم الرايض، 2اإلمام مسلم، اٛنامع الصحيح، ط 

 السنن الكربى، طبع مكتبة الباز ّنكة اٞنكرمة، ٓنقيق: عبد القادر عطا.  أ٘ند بن اٜنسٌن أبوبكر،البيهقي، 
 ٓنقيق: دمحم عوامة. طبع دار الرشيد سوراي،اٜنافظ ابن حجر، تقریب التهذیب ، 

 ه.1404، بًنوت –دار الفكر 1طاٜنافظ ابن حجر، هتذیب التهذیب ،
 ى . 1419اٜنافظ الذىيب، تذكرة اٜنفاظ، طبع دار الكتب العلمية بًنوت، الطبعة األوذل

 ى .1413اٜنافظ الذىيب، سًن أعالم النبالء، طبع ممسسة الرسالة، الطبعة التاسعة 
 ى .1414، الطبعة اٛندیدة ١نمود حسنكثًن، تفسًن القرآن العظيم، طبع دارالفكر، بًنوت، بتحقيق:   اٜنافظ عماد الدین ابن

 ى .1386الدارقطين ،سنن الدارقطين، ٓنقيق: السيد عبد هللا اٟناشم اليماين، طبع دار اٞنعرفة بًنوت 
 ه.1422العصریة بًنوت طبع اٞنكتبة 1زین الدین العراقي، التقييد واإلیضاح شرح مقدمة ابن الصالح ط

 ه.1421، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بًنوت، لبنان1طالسرخسي، مشس األئمة دمحم بن أ٘ند، اٞنبسوط، 
 ى .1420داراٞنعرفة بًنوت،   5، طبعبشرح السيوطي وحاشية السنديسنن النسائي 

 العلمية بًنوت. دارالكتب1الطحاوي ، شرح معاين اآلاثربتحقيق: دمحم زىري النجار، ط
 دارالكتب العلمية بًنوت، ه.1عالء الدین اٝنازن، لباب التأویل يف معاين التنزیل الشهًن ب " تفسًن اٝنازن"، ط

 .ى 140، دمحم زىًن الشاویش-: شعيب األرنموطاٞنكتب اإلسالمي، بًنوت، بتحقيق١2ني السنة البغوي، شرح السنة، ط
 ه.1420ايض دارالسالم ِبلر  1النسائي، السنن، ط

 النووي، اجملموع شرح اٞنهذب، طبع دار الفكر بدون ذكر الطبع وسنتو.
 ى .1392النووي، ٪نٍن بن شرف الدین، اٞننهاج بشرح صحيح مسلم بن اٜنجاج، طبع إحياء الرتاث العريب بًنوت، الطبعة الثانية 

 


