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امللخـــ�ص:
الِفْقِه  ِف  َلَها  الَعاِقَلة  ِل  مُّ َتَ ف  املُْخَتلُف  اجِلَناَياُت  بعنوان:"  ًا  ُمهمَّ فقهيًا  مو�ضوعًا  البحُث  هذا  يعالج 
�َص التمهيد لبَيان معَنى اجِلَناَية  الإ�ْضالِمي–ِدَرا�َضٌة ُمَقاَرَنٌة"، وقد انَبَنى من متهيد، و�ضبعة مباحث وخامتة، ُخ�ضِّ
ِملُُه، ثم جاءت املباحث ال�ضتة الأخرى؛ لعر�ص اجلنايات املختلف ف تمل العاقلة  واأنَواِعَها، والَعاِقَلة، وما َتْ
بي واملَجنون، والثالث جِلَناية �ِضْبه الَعْمد،  لها، فُجعَل املبحث الأول للَعْمد الذي ل ق�َضا�َص فيه، والثاين لَعْمد ال�ضَّ
املبحث  اأما  الَعْبد،  على  للجَناية  وال�ضاد�ص  خطاأ،  نف�ِضه  على  الإن�ضان  جلَناية  واخلام�ص  الإَمام،  خَلطاأ  والرابع 
اأهم  �ص  لتَلخِّ اخلامتة  ثم جاءت  عليها،  الواجَبِة  اجلناَيات  من  الَعاِقلَة  الذي تملُُه  املِقدار  لبيان  فكان  ال�ضابع، 

النتائج، اإ�ضافة اإىل التو�ضيات.
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Abstract :
 This research deals with an important jurisprudence subject, entitled: 
“crimes in place of difference in being the responsibility of the clan in Islam-
ic jurisprudence - a comparative study.” It consisted of an introduction, seven 
topics and a conclusion. The introduction was devoted to demonstrate the 
meaning of crime and its types, and the clan and what it bears responsibility 
for. Then came  the other six  topics to review the crimes in place of differ-
ence in being the responsibility of the clan.The first topic was devoted to the 
deliberate crime in which there is no punishment, the second to the deliberate 
crime of minors and the insane, the third to quasi-deliberate crime, the fourth 
error for the imam, the fifth to man’s  wrongly committing a crime against 
himself, the sixth to the crime committed against the slave ; and the seventh 
was a statement of the amount  the clan should pay due to the fact that it is 
her duty.Finally, the conclusion summarized the most important results, in 
addition to the recommendations.
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الإ�ْضالِمي، وذلك من خالل:
بَيان معَنى اجِلَناَية واأنَواِعَها.  .1

ِملُُه من اجِلَناَيات 2.بَيان معنى الَعاِقَلة وما َتْ
َلها،  اِقَلة  العَّ ِل  مُّ َتَ ف  املختلف  اجلنايات  3.عر�ص 
اجلنايات،  تلك  ف  واأدلتهم  الفقهاء  اأقوال  وب�ضط 

اِجح بَقْدر الإمكان. ومناق�ضتها للو�ضول اإىل الرَّ

�ضيد  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني،  ربِّ  احلمد هلل 
اآله  وعلى  اهلل،  عبد  بن  حممد  واملُر�ضلني،  الأنبياء 

واأ�ضحابه وُجنده وِحْزبه، وبعد:
عت اجلنايات الواقعة على النف�ص وما دونها،  فقد تنوَّ
لذلك  تبعًا  وتنوعت  وخطاأٍ،  َعْمٍد،  و�ِضْبه  َعْمد،  اإىل 
العقوبِة، ومقداُرها، وعلى  نوُع  عقوباُتها، من حيث 
ما  اجلنايات  هذه  ومن  اأدائها،  وكيفيُة  تكون،  من 
الَعاِقَلة، وهو ما  ا تمله  الفقهاء ف كونه ممَّ اختلف 
اُه:"  اختاره الباحث مو�ضوعًا لهذا البحث، الذي �َضمَّ
الِفْقِه  ِف  َلَها  الَعاِقَلة  ِل  مُّ َتَ ِف  املُْخَتَلُف  اجلناياُت 

الإ�ْضالمي -دَرا�َضٌة ُمَقاَرَنٌة".

املقدمة:  

من  ُجملٍة  وجود  ف  البحث،  هذا  م�ضكلة  تتمثل 
اجلناياِت التي تقُع على النف�ص وما دونها، واختلف 
ا ي�ضتدعي َعْر�ص هذه  ُل الَعاِقَلة لها، ممَّ مُّ َ الفقهاء ف َتَ
ومناق�ضتها  فيها،  الفقهاء  اأقوال  وَب�ْضط  اجلنايات، 

اِجح وفَق الأدلة. للو�ضول اإىل الراأي الرَّ

م�شكلة البحث

تنبع اأهمية هذا البحث من كونه جاء ليعالج مو�ضوعًا 
ًا من مو�ضوعات فقه العقوبات الإ�ضالمي، ف ظلِّ  ُمهمَّ
عدم وفرِة بحث ُيعالج هذا املو�ضوع على نحو منفرد، 
مب�ضائله،  املتعلقة  الفقهاء  اأقوال  �ضتاَت  يجمع  فهو 
بهدف  علمية،  مناق�ضة  ويناق�ضها  اأدلتها،  ويعر�ص 
�ضوابه،  الظن  على  يغلب  الذي  الراأي  اإىل  الو�ضول 
الِعلم،  الباحثني وطالب  اأيدي  بني  ذلك  كل  ي�ضع  ثم 
ل عليهم الفتوى ف مو�ضوعاته، ويكون دلياًل  مما ُي�ضهِّ
الفقه  يعتمد  عقوبات  قانون  و�ضع  عند  الأمر  لأويل 

الإ�ضالمي اأ�ضا�ضًا ف ت�رشيعه.

اأهمية البحث

يهدف هذا البحث اإىل تعريف الباحثني وطالب العلم 
الِفْقِه  ف  َلَها  الَعاِقَلة  ل  مُّ َتَ ف  املُْخَتلُف  باجِلَناَياُت 

اأهداف البحث 

توجد مو�ضوعات هذا البحث متناثرة ف املو�ضوعات 
الفقهية القدمية، وتبعًا للمذاهب الفقهية املختلفة، مما 
يجعل الو�ضول اإىل كل ما يتعلق بها من غري املُخت�صِّ 
بحث  اإىل  ة  املُلحَّ احلاجة  يعني  مما  ع�ضريًا،  اأمرًا 
اِت امل�َضادر،  منفرد، يجمع �َضَتاَت هذه امل�ضائل من اأُمَّ

وي�ضعها بني اأيدي الباحثني وطالب العلم. 
كمحمد  املعا�رشين،  الكتَّاب  من  تناولها  من  واأما 
فوزي في�ص اهلل ف كتابه " ف�ضول من الفقه الإ�ضالمي 
"الت�رشيع  مو�ضوعته  ف  عودة  القادر  وعبد  العام"، 
الو�ضعي"،  بالقانون  مقارنًا  الإ�ضالمي  اجلنائي 
" الفقه الإ�ضالمي واأدلته"،  حيلي ف مو�ضوعته  والزُّ
ل ف اأحكام  وعبد الكرمي زيدان ف مو�ضوعته" املَُف�ضَّ
العلماء  هوؤلء  من  ًا  اأيَّ فاإن  امل�ضلم"،  والبيت  املراأة 
مبا  مكتفيًا  ة،  كافَّ تفا�ضيلها  ف  َيُخ�ص  مل  الأِجالء، 
من  ها  َحقَّ تاأخذ  مل  فهي  وبالتايل  درا�ضته،  ف  يلزمه 

ْر�ِص والتَّْمحي�ِص الدَّ

الدرا�شات ال�شابقة

ف �ضبيل معاجلة مو�ضوعات هذا البحث، والو�ضول 
ة منه، ا�ضتخدم الباحث  اإىل النتائج املَْرُجوَّ

، م�ضتفيدًا من املنهجني: ال�ضتنباطي  املنهَج الو�ضفيَّ
وال�ضتقرائي، كما هو احلال ف الدرا�ضات والبحوث 

املتعلقة بالعلوم ال�رشعية.

منهج البحث 

ومتهيد،  مقدمة،  على  البحث  هذا  خطة  ا�ضتملت 
و�ضبعة مباحث، وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 

خطة البحث
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واأهميته،  البحث،  م�ضكلة  وتت�ضمن:  املقدمة، 
البحث،  فيه، ومنهج  ال�ضابقة  والدرا�ضات  واأهدافه، 

وخطته.
ِملُُه.  التمهيد: َمْعَنى اجِلَناَيِة َواأَْنَواُعَها والَعاِقَلِة َوَما َتْ

املبحث الأول: الَعْمُد الذي ل ِق�َضا�َص فيه.
يِّ واملَْجُنوِن. ِبِ املبحث الثاين: َعْمُد ال�ضَّ

املبحث الثالث: ِجَناَيُة �ِضْبِه الَعْمِد.
املبحث الرابع: َخَطاأُ الإَماِم.

املبحث اخلام�ص: ِجَناَيُة الإْن�َضاِن على َنْف�ِضه خطاأ. 
املبحث ال�ضاد�ص: اجِلَناَيُة َعلى الَعْبِد.

ِملُُه الَعاِقلَة ِمن اجِلَناَياِت  املبحث ال�ضابع: ِمْقداُر َما َتْ
الَواِجَبِة َعَلْيَها.

ثم جاءت اخلامتة ف النتائج، والتو�ضيات.

وفيه اأربعة مطالب:
املطلب الأول: معنى اجلناية.

املطلب الثاين: اأنواع اجلناية.
املطلب الثالث: معنى العاقلة.

املطلب الرابع: ما تمله العاقلة من اجلنايات

التمهيد
ِمُلُه  ْ ا تحَ محَ اِقلحَِة وحَ ا والعحَ اُعهحَ اأحَْنوحَ ِة وحَ ايحَ ى اجِلنحَ ْعنحَ محَ

واجُلْرم،  ْنب  الذَّ على   )1 اللغة)  ف  اجلنايُة  ُتطلُق 
اأو        العقاب،  عليه  ُيوجُب  مما  الإن�ضان،  يفعلُه  وما 
الق�َضا�ص، ف الدنيا والآخرة، وهي ا�ضم ملا يجنيه من 
الأ�ضل  اإذ هي ف  بامل�ضدر،  ت�ضمية  يك�ضبه،  اأي  �رش، 
م�ضدر جنى علي �رشًا، واأ�ضله من جني الثمر، وهو 
م، ورجٌل جاٍن  اأخذه من ال�ضجر)2(. والتَّجنِّي: التََّجرُّ

من قوم ُجَناة وُجنَّاء.
ُتطلق  اللغة  اأن اجلناية ف  �ضبق،  للباحث مما  يت�ضح 
مهما  الإن�ضان،  من  ي�ضدر  ُجْرم  اأو  ذْنٍب  اأي  على 
�ضغر اأو كرب، كما تطلق على ما ي�ضدر من الإن�ضان 
وبهذا  والآخرة،  الدنيا  ف  العقاب  عليه  ُيوِجب  مما 

ِة ايحَ ى اجِلنحَ ْعنحَ املطلب الأول: محَ

يظهر بجالء اأن معنى اجلناية ف اللغة اأو�ضع منه ف 
ال�ضطالح على ما �ضياأتي.

 )3 احلنفية)  فها  عرَّ فقد  ال�ضطالح،  ف  اجلناية  اأما 
ُيوِجُب  مبا  الأبدان  على  التَّعدي  باأنها   ) واحلنابلة)4 
ق�ضا�ضًا اأو ماًل، وكذا التَّعدي على الأموال مبا ُيوِجُب 
ملا  ا�ضم  اجلناية-  –اأي  العيني:" وهي  قال  �ضمانًا، 
يجنيه من �رش، اأي يك�ضبه، ت�ضمية بامل�ضدر، اإذ هي ف 
الأ�ضل م�ضدر َجَنى عليَّ �رشًا، واأ�ضله من َجْنِي الثمر، 
مبا  ُخ�صَّ  اأنه  اإل  عام،  وهو  جر،  ال�ضَّ من  اأخذه  وهو 
َيْحُرُم من الفعل �رشعًا، �ضواء َجَنى بنف�ص اأو مال")5 (. 
ُجل على نف�ضه  فها املالكية) 6( باأنها: ما يحدثه الرَّ وعرَّ
اأو غريه مما َي�رُشُّ حاًل اأو ماآًل. وهي عند ال�ضافعية) 
7( ما يكون فيه العتداء على الَبْدن اأو املال اأو الِعْر�ِص 

اأو النَّ�َضب. يظهر للباحث مما �ضبق، اأن للفقهاء قولني 
واحلنابلة  فاحلنفية  ال�ضطالح،  ف  اجلناية  معنى  ف 
بينما  والأموال،  الأبدان  على  التَّعدي  ف  ح�رشوها 
ات�ضع مفهوُمها عند املالكية وال�ضافعية لي�ضمل  اأي�ضًا 
العتداء على الأْعَرا�ص والأْن�َضاب،... اإلخ، ومن هنا 
�ضبع:  للعقوبات  املوجبة  اب:" واجلنايات  احَلطَّ قال 
واحِلَرابة  قة  وال�رشَّ والَقْذف  نا  والزِّ دة  والرِّ البغي 
املوجبة  ابن جزي:" اجلنايات  وقال   .)8 ب")  وال�رشُّ
القتل، واجلرح، والزنا،  للعقوبة ثالث ع�رشة وهي: 
والبغي،  وال�رشقة،  اخلمر،  و�رشب  والقذف، 
و�ضب  اهلل  و�ضب  والزندقة،  والردة،  واحلرابة، 
ال�ضالة  وترك  ال�ضحر،  وعمل  واملالئكة،  الأنبياء 

وال�ضيام") 9(.
�ضوف  ما  10( -وهو  الفقهي)  الُعْرف  ف  امل�ضهور  لكنَّ 
اأ�ضري عليه ف هذا البحث- هو اأن اجلناية تخت�ص مبا 
التَّعدي  واأما   ،) الأبدان)11  على  التَّعدي  فيه  يح�ضل 
َقًة،  و�رَشِ وَنْهَبًا،  َغ�ْضَبًا،  ْوُه  �َضمَّ فقد  الأموال،  على 
ْوُه  �َضمَّ فقد  الأْعَرا�ص  على  التَّعدي  واأما  وِخَياَنة، 
بها هنا اجلنايات  البكري:" واملراد  قال  وَقْذَفًا.  ِزنًا 
والأعرا�ص  الأموال  على  اجلناية  واأما  الأبدان،  على 
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 .)12 احلدود")  كتاب  ف  ف�ضتاأتي  وغريها  والأن�ضاب 
القتل  عن  حديثه  عند  اجلناية  لفظ  النووي  وذكر 
وهي:  اجلنايات،  كتاب  فقال:"  واجلرح  والقطع 
القتل، والقطع، واجُلْرح الذي ل ُيْزِهُق ول َيبنُي")13 (، 
وجاء ف كتاب املغني قوله:" واجلناية كل فعل عدوان 
مبا  خم�ضو�ضة  الُعْرف  ف  لكنها  مال،  اأو  نف�ص  على 

يح�ضل فيه التَّعدي على الأْبَدان") 14(.

على  تقع  التي  اجلنايات  اأنواع  ف  الفقهاء  اختلف 
النف�ص اإىل اأربعة اأقوال:

القول الأول: اجلناية على النف�ص ثالثة اأنواع: َعْمد)16 
من  حممد  قول  وهو   ،)18 وخطاأ)   ،) َعْمد)17  و�ِضْبه   ،)

احلنفية)19 (، وال�ضافعية)20 (، واحلنابلة)21(. 
َعْمد،  نوعان:  النف�ص  على  اجلناية  الثاين:  القول 
قال   .)23 حزم)  وابن   ،) املالكية)22  قول  وهو  وخطاأ، 
�ِضْبه  اأعرف  ول  خطاأ،  اأو  َعْمد  القتل  مالك:"  الإمام 
الَعْمد") 24(، والَعْمد عندهم: ما ارتكب بق�ضد العدوان، 
واأدى اإىل موت املجني عليه، واخلطاأ ما مل يكن َعْمدًا.

اأنواع:  اأربعة  النف�ص  على  اجلناية  الثالث:  القول 
اخلطاأ  جمرى  جرى  وما  وخطاأ،  َعْمد،  و�ِضْبه  َعْمد، 
و�ضورته: اأن ينقلب النائم على الإن�ضان فيقتله، وهو 

قول عند احلنفية) 25(، وبع�ص احلنابلة) 26(. 
القول الرابع: اجلناية على النف�ص خم�ضة اأنواع: َعْمد، 
و�ِضْبه َعْمد، وخطاأ، وما جرى جمرى اخلطاأ، والقتل 
حيث   ،) املذهب)27  ف  احلنفية  قول  وهو  بالت�ضبب، 
فرقوا هنا بني الفعل املبا�رش، والقتل ب�ضبب، وجعلوه 
ق�ضمًا م�ضتقاًل، كمن يحفر بئرًا ف الطريق العام، اأو 
ي�ضع حجرًا فيها، فالعاثر باحَلَجر والواقع ف البئر 
ُقِتال ب�ضبِب احَلفِر وو�ضِع احَلَجر، ول نقول اإن حافر 
احَلَجر قاتٌل ف احلقيقة، واإمنا ميكن  البئر ووا�ضع 

�َضبُّب)28 (. اعتباره قاتاًل بالتَّ
اأما اجلناية على ما دون النف�ص، فهي مو�ضع خالف 

ِة)15 ( ايحَ اُع اجِلنحَ املطلب الثاين: اأحَْنوحَ

بني الفقهاء اأي�ضًا، ولهم ف ذلك قولن:
القول الأول: اإن اجلناية على ما دون النف�ص، نوعان: 
َعْمد، اأو خطاأ، وهو قول احلنفية) 29()30 (، واملالكية) 31(، 

وابن حزم الظاهري) 32(. 
ثالثة  النف�ص  دون  ما  على  اجلناية  اإن  الثاين:  القول 
اأنواع: َعْمد، و�ِضْبه َعْمد، وخطاأ، وهو قول ال�ضافعية) 

33(، واحلنابلة) 34(. 

اإىل  دونها  وما  النف�ص  على  اجلناية  بتق�ضيم  والقول 
الباحثني  عند  اجح  الرَّ هو  وخطاأ،  َعْمد،  و�ِضْبه  َعْمد، 
به  اأخذت  ما  وهو   ،)35 الإ�ضالمي)  اجلنائي  الفقه  ف 

القوانني الو�ضعية)36 (.

والنَُّهى،  احِلجُر  الَعْقِل، وهو  37( من  اللغة)  ف  الَعاِقلُة 
والَعْقُل:  الأمور.  ف  التثبت  والَعْقُل:  احُلْمِق،  دَّ  �ضِ
يَء: اإذا فهمه.  ِقَل ال�ضَّ الَقلُْب، وياأتي مبعنى الَفْهم، وَعَ
باُط الذي ُيْعَقُل فيه  والَعْقُل: احَلْب�ُص، والِعَقاُل: هو الرِّ
 ِ الَبعرُي، ومنه قول اأبي بكر -ر�ضي اهلل عنه-:" َواهللَّ
 ُ ِ �َضلَّى اهللَّ وَنُه اإِىَل َر�ُضوِل اهللَّ َلْو َمَنُعويِن ِعَقاًل َكاُنوا ُيوؤَدُّ
الّدية)  والَعْقُل:   .) َمْنِعِه")38  َعَلى  َلَقاَتلُْتُهْم  َو�َضلََّم  َعَلْيِه 
لأنهم  َعقاًل،  الّدية  َيت  و�ُضمِّ َوَداُه،  الَقتيَل:  وَعَقل   ،)39

ثم  املقتول،  بالإبل فيعقلونها بفناء ويل  ياأتون  كانوا 
مل  ولو  ية  الدِّ على  الَعْقُل  اأطلق  حتى  ال�ضتعمال  كرث 
تكن اإباًل، وياأتي الَعْقُل مبعنى املَلَْجاأ واحِل�ْضن، ُيقال: 
وَعاِقَلة  املِْثل.  عن  لهم  َملَْجاأٌ  اأي  لقومه:  َمْعِقٌل  فالٌن 
الذين  الأب،  القرابة من جهة  وهم  َع�َضَبُته،  ُجل:  الرَّ
ال�ضطالح،  الَعاِقَلة ف  واأما  ديته.  دفع  ي�ضرتكون ف 

يعقلون)40 ( الذين  باأنها اجلماعة  فها احلنفية  فقد عرَّ
الَع�َضَبة  هم   :) وال�ّضافعية)43   ،) املالكية)42  وقال   .)41  (

والقرابة من قبل الأب، الذين ُيعطون دية قتل اخلطاأ. 
ية فاأكرث  واأما احلنابلة  فقالوا:" هم من غرم ثلث الدِّ
ب�ضبب جناية غريه")44 (. وذكر املرداوي ف الإن�ضاف 
اأنهم َع�َضَبات اجلاين كلهم قريبهم وبعيدهم) 45(. وقد 
الأ�ضتاذ عو�ص حممد عو�ص بقوله:" الَعاِقَلة  فها  عرَّ
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هم جماعة من النا�ص تربطهم باجلاين عالقة معينة، 
ُيلزمون ب�ضببها مبا يرتتب من دية للمجني عليه 

اأو لورثته")46(. 
اأن  الباحث  يرى  تعريفات،  من  تقدم  فيما  وبالنظر 
تعريف احلنفية يتفق مع ما ذهبوا اإليه من اأن العلة 
الأُنا�ص  يتناول  فتعريفهم  التنا�رش،  هي  الَعِقل  ف 
الذين يعقلون بغ�ص النظر عن العالقة التي تربطهم 
فهو  وال�ّضافعية،  املالكية،  تعريف  واأما  باجلاين. 
متنا�ضب كذلك مع راأيهم ف مفهوم الَعاِقَلة، لكنه غري 
النف�ص  على  اجلناية  يعقلون  الذين  لإخراجه  جامع، 
ف  النف�ص  دون  ما  يعقلون  والذين  الَعْمد،  �ِضْبِه  ف 
�ِضْبِه الَعْمد واخلطاأ. واأما تعريف احلنابلة، فهو غري 
منا�ضب ملفهوم الَعاِقَلة عندهم، والذي ذهبوا فيه اإىل 
اأن العاقلة هم الَع�َضَبات فقط، ول يطلقون اللفظ على 
غري الَع�َضَبات مع اأن التعريف يحتمله. واأما ما ذكره 
ف  يدخلون  الذين  الأ�ضناف  فيه  حدد  فقد  املرداوي 
العاقلة، وهم الَع�َضَبات قريبهم وبعيدهم من دون اأن 
يذكر ف التعريف اجلناية التي يحملونها. ولهذا يرى 
اإىل  اإ�ضافة  اجح،  الرَّ اأن تعريف احلنفية هو  الباحث 

تعريف عو�ص، حيث اإنه جامع ومانع.
يوان)48 (، اإذا  والَعاِقلة ف قول احلنفية) 47( هم اأهل الدِّ
اإذا   )49 فالقبيلة)  واإل  يوان،  الدِّ اأهل  من  اجلاين  كان 
كان التنا�رش بها، اأو احِلْرَفة) 50(، وا�ضتدلوا باإجماع 
واوين،  الدَّ و�ضع  حني  عمر،  فعل  على  ال�ضحابة 
مل  عمر  وفعل   ،) الدِّيوان")51  اأهل  على  ية  الدِّ وجعل 
اأمام  كان  لأنه  معنى،  تقرير  هو  واإمنا  ن�ضخًا،  يكن 
جموع ال�ضحابة، ومل ُيعرف منهم خمالف، فدل ذلك 

على اأنهم فهموا اأن الأمر معلُول. 
وال�ّضافعية)53(،   ،) املالكية)52  قول  ف  والَعاِقلة 
55(، هم َع�َضَبُة اجلاين من  واحلنابلة)54 (، والظاهرية) 
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  بق�ضاء  وا�ضتدلوا  اأبيه.  جهة 
اأن  عنه-  اهلل  -ر�ضي  هريرة  اأبو  روى  فقد  و�ضلم، 
ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- َق�َضى ِف َجِننِي)56 

اأََمٍة،  اأَْو  َعْبٍد  ٍة  ِبُغرَّ َميًِّتا  َياَن �َضَقَط  َبِني حَلْ ( اْمَراأٍَة ِمْن 

َفَق�َضى  َيْت  ُتُوفِّ ِة  ِباْلُغرَّ َلَها  َق�َضى  الَِّتي  امْلَْراأََة  اإِنَّ  ُثمَّ 
ِمرَياَثَها  ِباأَنَّ  َو�َضلََّم-  َعَلْيِه   ُ اهللَّ -�َضلَّى   ِ اهللَّ َر�ُضوُل 
57(. ومبا  َع�َضَبِتَها")  َعَلى  اْلَعْقَل  َواأَنَّ  َوَزْوِجَها  ِلَبِنيَها 
 ُ اهللَّ النَِّبيُّ -�َضلَّى  روي عن جابر بن عبد اهلل:" َكَتَب 
َل  ُه  اأَنَّ َكَتَب  ُثمَّ  ُعُقوَلَة،  َبْطٍن  ُكلِّ  َعَلى  َو�َضلََّم-  َعَلْيِه 
َيِحلُّ مِلُ�ْضِلٍم اأَْن ُيَتَواىَل َمْوىَل َرُجٍل ُم�ْضِلٍم ِبَغرْيِ اإِْذِنِه، ُثمَّ 
ُه َلَعَن ِف �َضِحيَفِتِه َمْن َفَعَل َذِلَك") 58(.والذي  ُت اأَنَّ اأُْخرِبْ
مفهوم  حول  العلماء  اآراء  عر�ص  بعد  للباحث  يبدو 
ُعوا ف هذا املفهوم، بناًء  الَعاِقلة، اأن احلنفية قد تو�ضَّ
التنا�رُش  هي  الَعاِقلة  على  ية  الدِّ اإيجاب  علَّة  اأن  على 
لدى  اِحج  الرَّ وهو  اإليه،  ينت�ضُب  ومن  اجلاين  بني 
الباحث، ومما يوؤيد هذا �ُضُكوُت ال�ضحابة -ر�ضي اهلل 
يوان،  الدِّ اأهل  على  ية  الدِّ عمر   عندما و�ضع  عليهم- 
اأن  جميعًا  فهمهم  على  دليل  و�ضكوتهم  عمر  وفعل 
الَعقل معلول بالتنا�رش، وقد كان التنا�رش ف عهده –

�ضلى اهلل عليه و�ضلم- بالع�ضرية، ف�ضار ف عهد عمر  
يوان  الدِّ من  القاعدة  هذه  لت  ما توَّ واإذا  يَوان،  بالدِّ
فيكون  النَّقاَبة،  اأو  احِللِْف،  اإىل  اأو   ،) الع�ضرية)59  اإىل 
التَّعاقُل على اأ�ضا�ضها، واهلل –تعاىل- اأعلم بال�ضواب.

يتفق الفقهاء؛ احلنفية)60(،واملالكية)61(، وال�ضافعية)62 
هي  الَعاِقَلة  اأن   ،)64 والظاهرية)   ،) واحلنابلة)63   ،)

على  احُلر  املُ�ضلم  بجناية   )65 يجب)  ما  يحمل  من 
قال   ،)68 دونها)  وما   ) النف�ص)67  ف   ،) خطاأ)66  غريه 
ال�رشبيني:" دية اخلطاأ ... ف الأطراف ونحوها وكذا 
ف نف�ص غري القاتل نف�ضه ... تلزم العاقلة") 69(. وقال 
ابن قدامة:" ول نعلم بني اأهل العلم خالفًا ف اأن دية 
اخلطاأ على العاقلة، ... واأجمع اأهل العلم على القول 
به")70 (، وقال ابن املنذر:" اأجمع كل من نحفظ عنه 

من اأهل العلم على اأن دية اخلطاأ  على العاقلة") 71(.
اإل  الَعاِقلة  على  اخلطاأ  ِدَية  كون  ف  يخالف  ومل 
ُعليَّة، وعثمان  72(، واأبو بكر الأ�َضم، وابن  اخَلَوارج) 
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ية تكون ف مال اجلاين،  الِبتِّي، حيث ذهبوا اإىل اأن الدِّ
ول ُيلَزم بها اأحٌد غرُيُه ) 73(. ول ِعرْبَة بخالف هوؤلء، 
يحة ف جعل دية اخلطاأ  لأنه يتعار�ص مع الأدلة ال�رشَّ
 .)75 الأمة)  علماء  اإجماع  عن  وي�ُضذُّ   ،)74 الَعاِقلة)  على 
ياق ذاته، اأن عرف النا�ص -ف  ومما ينبغي ذكره ف ال�ضِّ
اإىل اعتبار كل ما ينُجم عن حوادث  اأيامنا- قد اجته 
ري من اأ�رْشار على النف�ص وما دونها من جنايات  ال�ضَّ
اخلطاأ، اإ�ضافة اإىل جعل الواجب املايل ف ذلك كلِّه على 
اجلاين وحده، ول �ضك اأن هذا خلٌط كبرٌي وظلٌم، وهو 
عرف فا�ضد، ل ُيعتدُّ به من الناحية ال�رشعية، ملخالفته 

اأدلة كون دية اخلطاأ على الَعاِقلة)76 (. 
هذه  من  حادثة  كل  ف  ُينظَر  اأن  هذا،  ف  واب  وال�ضَّ
الَعْمد،  َقبيِل  من  منها  كان  فما  حدة،  على  احلوادث 
الَعْمد،  �ضبِه  َقبيِل  كان من  ْمد، وما  الَعَ ُمعاملَة  ُعومَل 
اخلطاأ،  َقبيِل  من  كان  وما  َعْمد،  �ضبه  ُمعاملَة  ُعوِمَل 
ُعوِمَل ُمعاملَة اخلطاأ، وجعل ما فيه على الَعاِقلة، هذا 
يخ�ص  فيما  ياقة،  ال�ضِّ ب�ضوابط  التقيد  �رشورة  مع 

ال�َضائق، واملَْرَكبة، وفق القوانني املعمول بها.       
ا �ضبق، اأن الفقهاء –عدا من �َضذَّ  يخلُ�ص الباحث ممَّ
التي  هي  الَعاِقَلة  اأن  على  متفقون  به-  ُيعتدُّ  ل  ممن 
تمل ما يجب بجناية اخلطاأ، واأن جناية الَعْمد تكون 
على اجلاين وحده، وتبقى جنايات) 77( مو�ضَع خالف 
بني الفقهاء ف كونها على الَعاِقَلة، وهو ما �ضنعر�ص 

له ف املباحث الآتية، وعلى اهلل التُّْكالن:  

اإىل  وعدُمه   )78 الق�َضا�ُص)  حيُث  من  الَعْمَد  ينق�ضم 
ق�ضمني: الأول َعْمد فيه الق�َضا�ص ب�رشوطه؛ كما لو 
َقَتَله، اأو َقَطع َطَرَفه) 79(، ول تمل الَعاِقلة الواجب ف 
ية)80 (،  هذا النوع ف حال العدول عن الق�َضا�ص اإىل الدِّ
قال ابن قدامة:" ول خالف ف اأنها –اأي الَعاِقَلة- ل 
تمل ِدية ما يجب فيه الق�َضا�ص")81(. والثاين: َعْمد 
ي�ضعب  مما  اجلناية  كانت  باأن  الق�َضا�ص؛  فيه  لي�ص 

  املبحث الأول
ا�صحَ فيه ْمُد الذي ل ِق�شحَ العحَ

اإجراء الق�ضا�ص فيها، كما لو َك�رَشَ َفِخَذُه، اأو اأَجاَفه) 
ًة) 84(، وف هذا النوع مقدار ُمعنيَّ  ه) 83( اآمَّ 82(، اأو �َضجَّ

الواجب  الفقهاء فيمن يحمل  ية، وقد اختلف  الدِّ من 
اأقوال  ثالثة  ذلك  ف  ولهم  احلالة،  هذه  مثل  ف  املايل 

اأعر�ضها ف التف�ضيل الآتي:
القول الأول: ل َتمُل الَعاِقَلة الواجب املايل ف الَعْمد 
اجلاين  مال  ف  ذلك  ويكون  فيه،  ق�َضا�ص  ل  الذي 
قول،  ف   )86 ومالك)   ،)45 احلنفية)  قول  وهو  وحده، 
وهو   ،)89 والظاهرية)  واحلنابلة)88(،  وال�ضافعية)87(، 
اد  وحمَّ املُنذر،  وابن  وقتادة،  النَّخعي،  عن  مروي 
الوهاب  عبد  القا�ضي  قال   .)90 �ُضليَمان)  اأبي  بن 
البغدادي:" َعْقُل ما ل َقَوَد فيه من اجِلَراح كاملَاأُموَمة 
واجَلائَفة،... ف مال اجَلاين")91(. وقال ابن قدامة:" 
ل تمُل الَعاِقلُة الَعْمَد، �ضواء كان مما يجب الق�َضا�ص 
فيه اأو ل يجب") 92(،  وا�ضتدل اأ�ضحاب هذا القول مبا 

يلي:
1. ما ورد عن ابن عبا�ص وعمر بن اخلطاب -ر�ضي 
َول  َعْبَدًا  َول  َعْمَدًا  الَعاِقَلُة  ِمُل  َتْ ل  عنهما-:"  اهلل 

اَفًا") 93(.  �ُضلَْحًا َول اْعرِتَ
هري -ر�ضي اهلل عنه- اأنه قال:"  2. وما روي عن الزُّ
ِمُل ِمْن ِدَيِة الَعْمِد اإل اأَْن  ُة اأنَّ الَعاِقَلُة ل َتْ نَّ َم�َضْت ال�ضُّ

َي�َضاءوا َذِلَك") 94(.
اأن  على  اأجمعوا  املنذر:"  ابن  قال  وبالإجماع،   .3

الَعاِقَلة ل تمل دية الَعْمد") 95(. 
كالذي  الَعاِقَلُة،  تملها  فلم  َعْمد،  جناية  ولأنها   .4

يجب فيه الَقَوُد) 96(. 
الذي  الَعْمد  ف  يجب  ما  الَعاِقَلة  َتمل  الثاين:  القول 
اإذا عجز اجلاين عن ذلك،  ل ق�َضا�ص فيه ف حال ما 
الَعاِقَلة ما عجز عنه،  لت  البع�ص، تمَّ واإن عجز عن 
اأخرى عنه. جاء  97( ف رواية  الإمام مالك)  وهو قول 
اأنه  الثالثة(  الرواية  )اأي  املعونة قوله:" والثالثة  ف 
يبداأ مبال اجلاين، فاإن كان فيه وفاء واإل كان الباقي 
على الَعاِقَلة") 98(. ودليل هذه الرواية اأن هذا اجُلْرح 
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قد اأخذ �َضَبَهًا من الَعْمد، و�َضَبَهًا من اخلطاأ، و�َضَبَهُه 
بالَعْمد اأكرث، فوجب اأن يبداأ مبال اجلاين، كما يفعل 
ى واإل متم من الَعاِقَلة، ل�ضبهه  ف دية الَعْمد، فاإن َوفَّ

باخلطاأ ف منع اأخذ الَقَوِد)99 (. 
ف  ية  الدِّ َتمل  التي  هي  الَعاِقَلة  اإن  الثالث:  القول 
املالكية)  قول  وهو   ،)100 فيه)  ق�َضا�ص  ل  الذي  الَعْمد 
حا�ضية  ف  جاء   .)102 واحَلَكم)  عندهم،  به  املُفتى   )101

اخلر�ضي قوله:" اإن اجِلراح التي ل ميكن الق�َضا�ص 
اأ�ضبه  وما  الَفِخِذ،  وَك�رْشِ  ِة،  والآمَّ كاجَلائفة،  منها 
َر  ذلك، و�ضواء كانت اجلناية َعْمدًا اأو خطاأً، و�ضواء َقدَّ
الَعاِقَلة َتمل  اأم ل، فاإن  ارع فيها �ضيئًا معلومًا  ال�ضَّ
ف  الواجب  ويكون   .)  104(")103 الثلث)  بلغت  حيث  ذلك 
عند  العاقلة  على  الق�ضا�ص  فيه  �ضقط  الذي  العمد 
الهالك،  خلوف  الق�ضا�ص  �ضقوط  كان  اإذا  املالكية 
بني  التماثل  لعدم  الق�ضا�ص  �ضقوط  كان  اإذا  واأما 
ف  ويكون  العاقلة  تمله  فال  عليه  واملجني  اجلاين 
هنا،  الباحث  لدى  ح  يرَتجَّ والذي   .) اجلاين)105  مال 
الَعْمد  ل ما يجب ف  َيَتحمَّ الذي  اأن اجلاين وحده هو 
من  �ضيئًا  الَعاِقَلة  تمل  ول  فيه،  ق�َضا�ص  ل  الذي 
ذلك، ملا روي عن ابن عبا�ص ر�ضي اهلل عنهما ف ذلك، 
َنه الألباين كما �ضبق، ولأن ما وجب ف هذه  وقد َح�ضَّ
ده، كالفعل  اجلناية هو ُموَجب فعل اجلاين الذي تعمَّ
اإمنا يثبت ف  العاقلة  ل  مُّ املُوِجِب للق�َضا�ص، ولأن َتَ
اخلطاأ، لكْوِن اجلاين معذورًا، تخفيفًا عنه وموا�ضاًة 
التخفيف، ول  له، والعامد غري معذور، فال ي�ضتحق 
دية  املقت�ضي، ولأن ف جعل  فيه  فلم يوجد  املُعاونة، 
الَعْمد على الَعاِقلة اإغراًء للجاين على العتداء والظلم، 

وهو غري جائز، واهلل -تعاىل- اأعلم بال�ضواب.

من مل َيبلُغ)107(، ذكرًا كان اأو اأنثى) 108(. واأما املَْجُنون 
غري  على  جاءت  مفعول،  ا�ضم  فهو   )109 اللغة)  ف 
باعي.  الرُّ من  لأنها   ، نٌّ جُمَ نقول  اأن  فالقيا�ص  قيا�ص، 
ُجُنونًا،  ُجل  الرَّ وُجنَّ  الَعْقل،  ف  ُنْق�َضاٌن  واجُلُنوُن: 

واأَجنَُّه اهلل، فهو جَمُنون. 
ا�ضطالح  ف  عنه  اللغة  ف  اجُلُنون  معنى  يختلف  ول 
واملَْجُنون: من ل  الَعْقل،  ف  َنْق�ٌص  فاجُلُنون  الفقهاء، 

ُيَطابُق كالُمُه واأفعاُلُه كالَم واأفعاَل الُعَقالء) 110(.
ِبي  ال�ضِّ اأنه ل ق�َضا�ص على  على  الفقهاء،  اتفق  وقد 
دا اجلناية) 111(، ا�ضتدلًل بقول  واملَجنون اإذا هما َتعمَّ
النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:" ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة؛ 
َيْحَتِلَم،  َحتَّى  ِبيِّ  ال�ضَّ َوَعْن  َي�ْضَتْيِقَظ،  َحتَّى  اِئِم  النَّ َعْن 
 )113 الفقـهاء)  واتفق   ،)112 َيْعِقل")  َحتَّى  امْلَْجُنوِن  َوَعْن 
هذه  فـي  الواجب  اأن  على  حزم-  ابن  -عدا  اأي�ضًا 
ية. اأما ابن حزم)114( فريى اأنه ل دية  احلـالة هـو الدَِّ
اإمنا  ية  الدِّ باأن  م�ضتدًل  واملجانني،  بيان  ال�ضِّ بجناية 
ارة،  وجبت بن�ص القراآن) 115( فيما قتله خُماطب بالَكفَّ
بيان واملجانني ممن هم خماطبون  بذلك،  ولي�ص ال�ضِّ
َعن  الَقَلُم  :" ُرِفَع  و�ضلم-  عليه  اهلل  –�ضلى  وبقوله 
 ،)116 َيِفيَق")  َحتَّى  املَْجُنوِن  َوَعن  َيْبلَُغ  َحتَّى  ِبيِّ  ال�ضَّ
ِدَماَءُكْم  اإِنَّ  و�ضلم-:"  عليه  اهلل  –�ضلى  وبقوله 
قال:"   ،)117 َحَراٌم")  َعَلْيُكْم  ْعَرا�َضُكْم  َواأَ َواأَْمَواَلُكْم 
، كتحرمي  بي واملجنون حراٌم بغري ن�صِّ فاأموال ال�ضَّ

دمائهم، ول فرق، ول ن�صَّ ف وجوب غرامة 
عليهم اأ�ضاًل") 118(.

اجح عند الباحث، باعتبار اأن  وقول اجلمهور هو الرَّ
الواجب  اأن  ومعلوم  خطاأً،  واملجنون  بي  ال�ضَّ جناية 
ية،  الدِّ هو  خطاأ  دونها  ما  اأو  النف�ص  على  باجلناية 
ية جتب على من ُخوِطَب  واأما قول ابن حزم باأن الدِّ
ُخوِطَب  ممن  لي�ضوا  واملجانني  بيان  وال�ضِّ بالكفارة، 
عليهم  ارة  الَكفَّ وجوب  عدم  باأن  عنه،  فُيجاب  بها، 
ارة عقوبة، وهم لي�ضوا من اأهل  كان باعتبار اأن الَكفَّ
ية فهي على عواقلهم، ولي�ضت عليهم،  العقوبة، اأما الدِّ

ْبَوٌة،  �ضِ واجَلْمُع  ُمفَرد،   :)106 اللغة)  ف  بي  ال�ضَّ
و�ُضْبَوان،  ْبَوان،  و�ضِ و�َضْبَية،  واأ�ْضِبَية،  ْبَيٌة،  و�ضِ
على  الفقهاء  ُعرِف  ِبي ف  ال�ضَّ لفظ  وُيطلق  ْبَيان.  و�ضِ

املبحث الثاين
يِّ واملحَْجُنوِن     ِبِ ْمُد ال�شَّ عحَ
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القلم مرفوع عن هوؤلء، فُيجاب عنه  باأن  واأما قوله 
املُوؤاخذة  عدم  هو  عنهم  القلم  رفع  من  املق�ضود  باأن 
الدينية، واأما املُوؤاخذة الدنيوية فغري مرفوعة، بدليل 
اأموالهم،  ف  الأموال  على  اجلناية  غرامات  اإيجاب 
بيان واملجانني حرام بغري  واأما قوله باأن اأموال ال�ضِّ
قد جعلنا  باأننا  عنه  فيجاب  باحلديث،  ا�ضتدلًل  ن�ص 
دية جناياتهم على الَعاِقَلة، ولي�ص ف اأموالهم، ونحن 
ف جناياتهم ف هذه احلالة اأمام اأمرين: اإما اأن ُنهدر 
ر املايل الذي  دم املجني عليه، واإما اأن ُنوجب فيه املُقدَّ
اأوجبه ال�ضارع، وقد جعلناه هنا على الَعاِقَلة باعتبار 
فاإن  وبالتايل  لهم،  ق�ضد  ل  واملجانني  بيان  ال�ضِّ اأن 
اجلناية منهم ل ُتو�َضف بالَعْمدية، بل تكون من جملة 
اخلطاأ الذي تمله الَعاِقَلة، ول �ضك اأن الأخذ بالأمر 
واهلل  ال�ضارع  مق�ضد  اإىل  والأقرب  الأ�ضلم  هو  الثاين 
يكون  من  على  بال�ضواب.واختلفوا  اأعلم  –تعاىل- 
بي واملَجنون، ولهم ف ذلك قولن  الواجب بَعْمد ال�ضِّ

كما يلي:
واملَجنون  بي  ال�ضَّ بَعْمد  الواجب  اإن  الأول:  القول 
يكون على الَعاِقَلة، وهو قول احلنفية) 119(، واملالكية) 
ف   )122 واحلنابلة)  رواية،  ف   )121 وال�ّضافعية)    ،)120

اد  وحمَّ هري،  الزُّ عن  مروي  وهو  عندهم،  ال�ضحيح 
قال   .)123 وَقَتاَدة)  والنَّخعي،  �ُضليمان،  اأبي  بن 
تمله  خطاأ  واملَجنون  بي  ال�ضِّ وَعْمد  قدامة:"  ابن 

الَعاِقَلة") 124(، وا�ضتدلوا مبا يلي:
اْلَقَلُم  1. قول النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:" ُرِفَع 
ِبيِّ  ال�ضَّ َوَعْن  َي�ْضَتْيِقَظ،  َحتَّى  اِئِم  النَّ َعْن  َثاَلَثٍة  َعْن 
ووجه   .)125 َيْعِقل")  َحتَّى  امْلَْجُنوِن  َوَعْن  َيْحَتِلَم،  َحتَّى 
بيان واملجانني، ال�ضتدلل، اأن القلم قد ُرفع عن ال�ضِّ

مان عنهم، ومبا اأنه ل ي�ضح  وهذا يدل على رفع ال�ضَّ
على  َعْمدهما  ف  ية  الدِّ عليه، وجبت  املجني  دم  اإهداُر 

الَعاِقَلة.
ب�ضيف  رجل  على  �َضَعى  جمنونًا  اأن  روي  ومبا   .2
ف�رشبه، فُرِفع ذلك اإىل علي بن اأبي طالب ،ر�ضي اهلل 

وَخَطوؤه  َعْمُدُه  وقال:  َعاِقَلته،  على  عقَله  فجعل  عنه، 
�َضواء)126 (.

ْحمة،  ن حمل ومظنة للرَّ غر ال�ضِّ 3. وباأن اجلنون و�ضِ
مَلْ  َمْن  و�ضلم-:"  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  قال  وقد 
 .)127 ِمنَّا")  َفَلْي�َص  َكِبرِيَنا  َحقَّ  َوَيْعِرْف  َيْرَحْم �َضِغرَيَنا 
حتى  للتخفيف،  م�ضتحقًا  املخطئ  العاقل  كان  وملَّا 
بيان  وال�ضِّ املََجانني  فاإن  عاقلته،  على  ية  الدِّ وجبت 
ية  -وهم اأكرث ُعْذرًا- اأوىل بهذا التخفيف، فتجب الدِّ

الالزمة بَعْمدهما على الَعاِقلة)128(.
مرتتب  وهو  الق�ضد،  بكمال  متحقق  الَعْمد  ولأن   .4
بيان  على العلم، والعلم يكون بالَعْقل، واملََجانني وال�ضِّ
كمال  منهم  يتحقق  فلم  قا�رشوه،  اأو  الَعْقل  عدميو 
اأو جناية  الَعْمد، فاأ�ضبه َعْمدهما خطاأ العاقل البالغ، 

�ِضْبه الَعْمد، وهي على الَعاِقَلة)129( .
واملَجنون  بي  ال�ضِّ بجناية  الواجب  اإن  الثاين:  القول 
يكون عليهما، ول تمل الَعاِقلُة �ضيئًا من ذلك، وهو 
واحلنابلة)  الثانية،  الرواية  ف   )130 ال�ضافعية)  قول 
النبي -�ضلى اهلل عليه  باأن  131( ف رواية، وا�ضتدلوا 

ية  الدِّ يحمل  من  هي  الَعاِقلة  باأن  ق�ضى  قد  و�ضلم- 
تملها  ل  الَعْمد  جناية  اأن  وثبت  باخلطاأ،  الواجبة 
بي  ال�ضَّ َعْمد  اإخراج  على  يدل  ما  يرد  ومل  الَعاِقَلة، 
واملَجنون من الَعْمد املَح�ص، فوجب اأن يكون الالزم 

بجنايتهما ف مالهما) 132(.
اِجح –عند الباحث- اأن الَعاِقَلة هي املُلَْزمة)133(  والرَّ
الأدلة  ة  لقوَّ واملَجنون،  بي  ال�ضَّ بَعْمد  الواجب  بحمل 
اأننا  القائلون بذلك، ولو  اإليها اجلمهور  ا�ضتند  التي 
اأ�ضواأ  بذلك  لكانا  واملَجنون،  بي  ال�ضَّ َق�ْضد  اعتربنا 
حاًل من املُكلَّف املُخطئ، ومعلوم اأن املُكلَّف املُخطئ 
الَعاِقَلة،  على  تكون  جنايته  ِدية  فاإن  خطاأً،  جنى  اإذا 
اإليه القائلون باأن الَعْمد يتحقق منهم،  واأما ما ذهب 
فغري ُم�ضلَّم، لأن الَعْمد عبارة عن الق�ضد، وهو يرتتب 
واملَجانني  بيان  وال�ضِّ بالَعْقل،  والعلم  العلم،  على 
منهم  يتحقق  فكيف  قا�رشوه،  اأو  الَعْقل،  عدميو 
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– واهلل   ،)134 كالنائم)  بذلك  اإنهم �ضاروا  بل  الق�ضد، 
بي  ال�ضَّ بَعْمد  يجب  ما  ثبوت  حال  وف  اأعلم.  تعاىل- 
واملَجنون على الَعاِقَلة) 135() 136(، فهل ي�ضرتك هوؤلء –
ية، خالف:  بيان واملَجانني- معها ف اأداء الدِّ اأي ال�ضِّ

بيان واملجانني  ذهب احلنفية) 137( ف رواية اإىل اأن ال�ضِّ
ية،  اإذا كانوا هم اجُلناة،  ي�ضاركون الَعاِقَلة ف اأداء الدِّ

وهو قول املالكية) 138( ف رواية) 139(. 
ل  اأنهم  اإىل   )140 الثانية)  الرواية  ف  احلنفية  وذهب 

ي�ضرتكون مع الَعاِقَلة ف اأداء ِدية جناياتهم، 
142(، وهو  141( املعتمد، وال�ضافعية)  وهو قول املالكية) 

ما ُيفهم من كالم احلنابلة) 143(، قال ال�ضيخ 
بيان  ال�ضِّ –اأي  اأنهم  الأئمة  كالم  وظاهر  علي�ص:" 
وجناية  جنايتهم  مطلقًا  يعقلون  ل  واملجانني- 
اأو  بي  ال�ضَّ جنى  اإذا  املطيعي:"  وقال   .)144 غريهم") 
املَجنون اأو املَعتوه) 145( جناية خطاأ، اأو َعْمد خطاأ، اأو 
عمدًا حم�ضًا، وقلنا اإن َعْمده خطاأ، فاإن عاقلته تمل 
عن  بدًل   جعل  ية  للدِّ الَعاِقَلة  تمل  لأن  ية،  الدِّ عنه 
التنا�رش ف اجلاهلية بال�ضيف، وهو ممن ل تن�رشهم 
بي واملَجنون  عاقلتهم، واإن جنى اأحد من َع�َضَبة ال�ضَّ
بي  ال�ضَّ يحمل  مل  خطاأ،  َعْمد  اأو  خطاأ،  واملعتوه 
الن�رشة")  هل  من  لي�ضوا  لأنهم  واملعتوه،  واملَجنون 
بيان  ال�ضِّ اأن  الباحث-  –عند  اِجح  الرَّ والقول   .)146

ية التي  واملَجانني ل ي�ضرتكون مع الَعاِقَلة ف دفع الدِّ
ية  الدِّ بدفع  املكلَّفة  هي  والَعاِقَلة  بجناياتهم،  ح�ضلت 
ية مبني  حينئذ، لأن ا�ضرتاك اأفراد الَعاِقَلة ف دفع الدِّ
اأن  ومعلوم  الَعْقل،  مناط  هو  الذي  التنا�رش،  على 
بيان واملَجانني لي�ضوا من اأهل النُّ�رشة والتعاون  ال�ضِّ

واملوا�ضاة، واهلل -تعاىل- اأعلم.

الَعاِقَلة) 148(، وهو قول احلنفية) 149(، وال�ضافعية) 150(، 
ْعِبي،  ال�ضَّ قال  وبه  املذهب،  ظاهر  ف   ) واحلنابلة)151 
والنَّْخِعي، واحَلَكم، والثَّْوِري، واإ�ْضَحاق، وابن املُنذر) 
152(. قال الكا�ضاين:" وكل دية وجبت بنف�ص اخلطاأ اأو 

�ِضْبه الَعْمد تتحملها الَعاِقَلة") 153(، وقال ال�رشبيني:" 
وكذا  ونحوها،  الأطراف  ف  الَعْمد  و�ِضْبه  اخلطاأ  دية 
 .)154 الَعاِقَلة")  تلزم   ... نف�ضه،  القاتل  غري  نف�ص  ف 
عنه-  اهلل  –ر�ضي  هريرة  اأبو  روى  مبا  وا�ضتدلوا 
قال:" اْقَتَتَلْت اْمَراأََتاِن ِمْن ُهَذْيل) 155(، َفَرَمْت اإِْحَداُهَما 
الأُْخَرى ِبَحَجٍر، َفَقَتَلْتَها َوَما ِف َبْطِنَها، َفَق�َضى َر�ُضوُل 
اهلِل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ِبِدَيِة املَْراأَِة َعَلى َعاِقَلِتَها") 
َعْمد،  �ِضْبه  جناية  هذه  اأن  ال�ضتدلل  ووجه   ،)156

ُيوجب  ل  قتل  نوع  ولأنه  الَعاِقَلة،  على  بها  وُق�ِضَي 
ق�َضا�َضًا، فوجبت ديتُه على الَعاِقَلة كاخلطاأ)157 (. 

على  الَعْمد  �ِضْبِه  ف  الواجب  يكون  الثاين:  القول 
منه،  �ضيء  اأي  الَعاِقَلُة  تتحمل  ول  وحده،  اجلاين 
بكر  اأبو  اختارها   ،)158 رواية)  ف  احلنابلة  قول  وهو 
هري،  والزُّ �ضريين،  ابن  قول  وهو   ،)159 العزيز)  عبد 
واحَلاِرث الُعْكلي، وابن �ُضرْبَُمة، وَقَتاَدة، واأبي َثْور) 
، وابِن ُعَليَّة، وعثمان الِبتِّي، واخَلَوارج)  160(، والأ�َضمِّ

161(. وا�ضتدلوا باأنها موجب فعل َق�َضَدُه، فلم تمله 

مغلََّظة،  دية  ولأنها   ،)162 املَْح�ِص)  كالَعْمد  الَعاِقَلة 
فاأ�ضبهت ِدَية الَعْمد) 163(. والقول باأن دية �ِضْبه الَعْمد 
ة  لقوَّ الباحث،  عند  اِجح  الرَّ هو  الَعاِقَلة،  على  تكون 
الَعْمد  القائلني به، وتخالف هذه اجلناية جناية  اأدلة 
كل  من  يغلَُّظ  املَح�ص-  الَعْمد  –اأي  لأنه  املَح�ِص، 
الَعْمد  و�ِضْبه  واإرادته اجلناية،  الفعل،  لق�ضده  وجه، 
ُف من وجه،  ُيغلَُّظ من وجه، وهو َق�ْضده الفعل، وُيخفَّ
التَّغليظ  فاقت�ضى  النتيجة،  يق�ضد  مل  كونه  وهو 
َجعُل  وهو  وجه،  من  والتَّخفيف  الأ�ْضَنان،  وجه  من 

الواجب على الَعاِقَلة) 164(، واهلل –تعاىل- اأعلم.  اختلف الفقهاء فيمن يحمُل ما يجُب) 147( بجناية �ِضْبه 
الَعْمد، ولهم ف ذلك قولن:

على  الَعْمد  �ِضْبه  ف  الواِجُب  يكوُن  الأول:  القول 

املبحث الثالث
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قد يخطئ الإمام اأو احلاكم ف غري احُلكم والجتهاد، 
فاإن كان خطوؤه كذلك، فهو على عاقلته، اإن كان مما 
تمله) 165(، وهو مما ل اختالف فيه بني الفقهاء) 166(. 
واأما اإن كان خطوؤه ف جمال احُلكم والجتهاد، فهو 
مو�ضع خالف بني الفقهاء، ولهم ف ذلك قولن كما 

يلي:
ف  يكون  ام  احُلكَّ بخطاأ  يجب  ما  اإن  الأول:  القول 
الَعاِقَلة، وهو قول احلنفية)167  املال، ول تمله  بيت 
رواية  ف   )169 واحلنابلة)  رواية،  ف   )168 (، وال�ّضافعية) 

هي املُفتى بها عندهم، وبه قال الأوزاعي، والثوري، 
واإ�ضحاق) 170(. قال ابن قدامة:" وما ح�ضل باجتهاده 
–اأي احلاكم- ففيه روايتان، اإحداهما على عاقلته... 
هذا  اأ�ضحاب  وا�ضتدل   ،) املال")171  بيت  ف  والثانية 
الذي  الأحكام والجتهاد   يكرث ف  باأن اخلطاأ  القول 
على  به  َيلَزم  ما  واإيجاب  ام،  واحُلكَّ الأئمة  ميار�ضه 
احلاكم  وباأن  عليها،  وَي�ُضقُّ  بها،  ُيجحُف  الَعاِقَلة 
والإمام نائبان عن اهلل -�ضبحانه وتعاىل- ف اأحكامه 
 ،)172 تعاىل)  اهلل  مال  ف  َعْقُل جنايتهما  فكان  واأفعاله، 

وهو بيت املال.
القول الثاين: اإن ما يجب بخطاأ الإمام واحلاكم يكون 
 ) 173(، وال�ضافعية)174  املالكية)  قول  وهو  الَعاِقَلة،  على 
 .)176 املنذر)  ف رواية، واحلنابلة)175 ( ف رواية، وابن 
اخلطاأ  كان  اإذا  ما  وفارق  املجموع:"  تكملة  ف  جاء 
روي  مبا  وا�ضتدلوا   .)177 قولن")  ففيه  باجتهاده 
عن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه-: اأنه اأمر عليًا 
-ر�ضي اهلل عنه- اأن يق�ضم دية جنني املراأة التي بعث 
حالة  ف  احلاكم  وباأن   ،)178 قومه)  على  اأمر  ف  اإليها 

خطئه جاٍن، فكان خطوؤه على عاقلته كغريه) 179(.
الإمام  بخطاأ  الواجب  اأن  الباحث-  –عند  اِجح  والرَّ
ة الأدلة التي ا�ضتند  واحلاكم يكون ف بيت املال، لقوَّ
اإليها القائلون بذلك، ول�ضعف اخلرب املروي عن عمر 

املبحث الرابع
اِم اأُ الإمحَ طحَ خحَ

بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه، الذي ا�ضتند اإليه القائلون 
يجب  ما  الَعاِقَلة  تكليف  ف  ولأن  الَعاِقَلة،  على  باأنها 
عليها،  وتثقياًل   بها،  اإجحافًا  واحلاكم  الإمام  بخطاأ 
وهذا  يكرث،  الأمور  هذه  مثل  ف  اخلطاأ  واأن  خا�ضة 
اأعلم  –تعاىل-  واهلل  بالَعاِقَلة،  الإ�رشار  اإىل  يوؤدي 

بال�ضواب. 

اختلف الفقهاء فيما اإذا جنى الإن�ضان على نف�ضه اأو 
ما دونها خطاأ، هل ما يجب ف ذلك يكون على الَعاِقَلة، 

ولهم ف ذلك قولن:
على  الإن�ضان  جناية  الَعاِقَلة  تمل  ل  الأول:  القول 
 ،)181 واملالكية)   ،)180 احلنفية)  قول  وهذا  نف�ضه، 
حها  رجَّ رواية،  ف   )183 واحلنابلة)   ،)182 وال�ّضافعية) 
 .)185 والثَّْوري)  ربيعة،  قول  وهو   ،)184 قدامة)  ابن 
قال:  الأْكَوع  بن  �َضَلَمَة  عن  روي  مبا  وا�ضتدلوا 
 ، ُ َعَلْيِه َو�َضلََّم- اإِىَل َخْيرَبَ َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّ -�َضلَّى اهللَّ
 ،)156 ُهنيَّهاتك)  ِمْن  َعاِمُر  َيا  اأَ�ْضِمْعَنا  ِمْنُهْم  َرُجٌل  َفَقاَل 
َعَلْيِه َو�َضلََّم-: َمْن   ُ َفَحَدا ِبِهْم، َفَقاَل النَِّبيُّ -�َضلَّى اهللَّ
َيا  َفَقاُلوا:   ،ُ اهللَّ َرِحَمُه  َفَقاَل:  َعاِمٌر،  َقاُلوا  اِئُق؟  ال�ضَّ
َلْيَلِتِه،  �َضِبيَحَة  يَب  َفاأُ�ضِ ِبِه،  اأَْمَتْعَتَنا  َهالَّ   ،ِ اهللَّ َر�ُضوَل 
ا َرَجْعُت َوُهْم  َفَقاَل اْلَقْوُم: َحِبَط َعَملُُه َقَتَل َنْف�َضُه، َفَلمَّ
ُثوَن اأَنَّ َعاِمًرا َحِبَط ) 187( َعَملُُه، َفِجْئُت اإِىَل النَِّبيِّ  َيَتَحدَّ
ِ َفَداَك اأَِبي  َعَلْيِه َو�َضلََّم- َفُقلُْت: َيا َنِبيَّ اهللَّ  ُ -�َضلَّى اهللَّ
َمْن  َكَذَب  َفَقاَل:  َعَملُُه،  َحِبَط  َعاِمًرا  اأَنَّ  َزَعُموا  ي،  َواأُمِّ
اِهٌد، َواأَيُّ  اِهٌد جُمَ ُه جَلَ ، اإِنَّ َقاَلَها، اإِنَّ َلُه َلأَْجَرْيِن اْثَننْيِ
َقْتٍل َيِزيُدُه َعَلْيِه") 188(، ووجه ال�ضتدلل، اأن عامر بن 
النبي  اأن  فيه  يثبت  نف�ضه خطاأً، ومل  قتَل  قد  الأْكَوع 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- جعل ديته على عاقلته، ولو 
البيان عن  تاأخري  ل يجوز  اإذ  لبيَّنه،  ذلك واجبًا  كان 
189(. وقد اأجمعوا كذلك كما يقول ابن  وقت احلاجة) 
حجر على اأنه لو قطع َطَرفًا من اأطرافه َعْمدًا اأو خطاأً 
فلم  نف�ضه،  على  َجَنى  ولأنه   ،)190 �ضيء)  فيه  يجب  ل 

املبحث اخلام�ص
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ية على الَعاِقَلة  ي�ضمنه غريه كالَعْمد، ولأن وجوب الدِّ
هو موا�ضاة للجاين وتخفيف عنه، ولي�ص على اجلاين 
هنا �ضيء يحتاج اإىل الإعانة واملوا�ضاة فيه، فال وجه 
لإيجابه، وُيفارق هذا ما اإذا كانت اجلناية على غريه، 
ى ذلك اإىل الإجحاف به،  فاإنه لو مل تمله الَعاِقَلة، لأدَّ

ية) 191(.  لكرثة الدِّ
على  خ�ص  ال�ضَّ جناية  الَعاِقَلة  تمل  الثاين:  القول 
ف  اأحمد  الإمام  قول  وهذا  خطاأً،  َطَرفه  اأو  نف�ضه 
 ،) واإ�ضحاق)193  الأوزاعي،  قال  وبه   ،) عنه)192  رواية 
ِبَع�َضًا  ِحَماَرُه  َب  �رَشَ َرُجاًل  اأن  ُروَي  مبا  وا�ضتدلوا 
َفَجَعَل  َعْيَنُه،  َفَفَقاأَْت  ٌة،  ِمْنَها �َضِظيَّ َفَطاَرْت  َمَعُه،  َكاَنْت 
َتُه َعلى َعاِقَلِتِه،  اِب -ر�ضي اهلل عنه- ِديَّ ُعَمُر بُن اخَلطَّ
له  ُيعرف  194(. ومل  املُ�ْضِلِمنَي)  اأَْيِدي  ِمْن  َيٌد  ِهَي  َوَقاَل: 
عبد  م�ضّنف  ف  جاء  ومبا   ،)195 ع�رشه)  ف  خمالف 
الّرزاق قوله:" اأخربنا َمْعَمر عن قتادة، اأن رجاًل فقاأ 

عني نف�ضه خطاأً، فق�ضى له عمر بن اخلطاب 
-ر�ضي اهلل عنه- بديتها على عاقلته) 196(، ولأن هذه 
اجلناية خطاأٌ، فوجب اأن تكون على الَعاِقَلة، كجناية 
اجح عند  اخلطاأ على الغري) 197(. والقول الأول هو الرَّ
به،  القائلون  اإليها  ا�ضتند  التي  الأدلة  ة  لقوَّ الباحث، 
عمر  عن  الواردان  الثاين  القول  اأ�ضحاب  دليال  اأما 
ر�ضي اهلل عنه، فمنقطعان) 198(، وبالتايل فال ي�ضلحان 
لالحتجاج، واأما قيا�ضها على جناية اخلطاأ على الغري، 
فغري ُم�ضلَّم، لأن اجلاين على الغري خطاأ، بحاجة اإىل 
اإليه  فان�ضمت  ية،  الدِّ لوجوب  واملوا�ضاة  الإعانة 
�ضيء  عليه  فلي�ص  هنا  اأما  وتخفيفًا،  موا�ضاة  الَعاِقَلة 
–تعاىل-  واهلل  فافرتقا،  املوا�ضاة،  اإىل  فيه  يحتاج 
اأعلم. واأما اإذا كانت اجلناية �ِضْبَه َعْمد)199(، فللحنابلة 
ل  والثاين:  كاخلطاأ.  هي  الأول:  قولن)200(:  ذلك  ف 
تمله الَعاِقَلة، لأنه ل عذر له، فاأ�ضبه الَعْمد املَْح�ص، 

اجح عند الباحث، واهلل –تعاىل- اأعلم. وهو الرَّ

 ،)202 الَعْبد)  الواجب باجلناية على  الفقهاء ف  اختلف 
هل تمله الَعاِقَلة، ولهم ف ذلك قولن: 

القول الأول: ل تمل الَعاِقَلة الواجـب باجلناية عـلى 
الَعْبد، وهـو قول اأبي يو�ضف) 203( ف رواية)204 (.  

واحلنابلة)  رواية،  ف  وال�ّضافعية)206(   ،)205 واملالكية) 
البّتي،  وعثمان  والنَّخعي،  مْكُحول،  قول  وهو   ،)207

والَثْوري،  عبي،  وال�ضَّ عبا�ص،  وابن  ليلى،  اأبي  وابن 
هوؤلء،  وم�ضتند   .)208 َثْور)  واأبي  واللَّْيث،  واإ�ضحاق، 
اخلطاب  بن  وعمر  عبا�ص  ابن  عن  روي  الذي  اخلرب 

ِمُل الَعاِقَلُة َعْمَدًا  -ر�ضي اهلل عنهما-:" ل َتْ
اإن  وقولهم:   ،)209 اَفًا")  اْعرِتَ َول  �ُضلَْحًا  َول  َعْبَدًا  َول 
هو  الأموال  على  اجلناية  ف  وال�ضامن  مال،  الَعْبد 

اجلاين نف�ضه) 210(.
على  باجلناية  الواجب  الَعاِقَلة  تمل  الثاين:  القول 
ف   )212 وال�ّضافعية)   ،)211 احلنفية)  قول  وهو  الَعْبد، 
اد  وحمَّ هري،  والزُّ وَعَطاء،   ،) والظاهرية)213  الأظهر، 
الَعْبد  باأن  وا�ضتدلوا   .)214 واحَلَكم)  �ُضليَمان،  اأبي  بن 
على  فيه  الواجب  يكون  اأن  فوجب  كاحلر،  اآدمي 
اأن  الباحث-  –عند  اِجح  215(.والرَّ  ( كاحُلرِّ الَعاِقَلة 
الَعاِقَلة هي التي تمل الواجب باجلناية على الَعْبد، 
الن�ص  مع  مت�ضيًا   ، احُلرِّ دية  عن  يزيد  ل  اأن  �رشيطة 
م�ضاركة  من  املق�ضود  لأن  ية.  الدِّ بتحديد  القا�ضي 
وموا�ضاته،  عنه  التخفيف  هو  ية  الدِّ دفع  ف  اجلاين 
اأي�ضًا  الَعْبد، فاجلاين  على  باجلناية  ذلك  يختلف  ول 
بحاجة اإىل الدعم واملوا�ضاة، اأ�ضف اإىل ذلك اأن بع�ص 
القائلون  به  ا�ضتدل  الذي  احلديث  ف�رشَّ  قد  العلماء 
باأن  الَعْبد،  الَعاِقَلة ملا يجب باجلناية على  بعدم حمل 
الَعاِقَلة ل تمل ما  اأن  اأي  الَعْبد،  املق�ضود به جناية 
وجب بجناية الَعْبد) 216(، وهي –اأي جناية العبد- ل 

تملها العاقلة بالتفاق) 217(. 

املبحث ال�شاد�ص
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تمل  التي  هي  الَعاِقَلة  اأن  ف  الفقهاء  بني  خالف  ل 
ية ف القتل اخلطاأ) 218(، و�ِضْبه الَعْمد، عند القائلني  الدِّ
به) 219(،  ووهم خمتلفون ف املقدار الذي  تمله حال 
ية الكاملة، ولهم ف ذلك اأربعة  كون الواجب دون الدِّ

اأقوال اأعر�ضها ف التف�ضيل الآتي:
ُع�رْش  ن�ضف  بلغ  ما  الَعاِقَلة  تمل  الأول:   القول 
فما فوق،   )221 الأنثى)  اأو  َكر  الذَّ امل�ضلم  دية)220 ( احلر 

وهو قول احلنفية) 222(، وا�ضتدلوا مبا يلي:
اأنه  و�ضلم-  عليه  اهلل  –�ضلى  النبي  عن  ورد  1.ما 
 ،) ة)223  الُغرَّ وهو  الَعاِقَلة،  على  اجلنني  باأَْر�ِص  ق�ضى 

ية) 224(. وهي ن�ضف ع�رش الدِّ
2.ما روي عن ابن عبا�ص وعمر بن اخلطاب –ر�ضي 

الَعَواِقُل  َتْعِقُل  ل  وموقوفًا:"  مرفوعًا  عنهما-  اهلل 
اَفًا َول َما ُدُوَن اأَْر�ِص  َعْمَدًا َول َعْبَدًا َول �ُضلَْحًا َول اْعرِتَ
ع�رش  ن�ضف  َحِة  املُُو�ضِ واأر�ص   .)226  (") َحِة)225  املُُو�ضِ

الدية.
فاأ�ضبه  ر،  اأَْر�ٌص مقدَّ فيه  لي�ص  الغرة  3.وباأن ما دون 

�ضمان الأموال، وبالتايل فال تتحمله الَعاِقَلة) 227(.
ل الَعاِقَلة عن اجلاين كان لأجل التحرز  4.وباأن تمُّ
عن الإجحاف به، بتحمل املال العظيم، فاإذا كان املال 
اإذن  حاجة  فال  بتحمله،  عليه  اإجحاف  فال  خفيفًا، 
والكثري  القليل  بني  الفا�ضل  والقدر  الَعاِقَلة،  لتحمل 

ما ورد به ال�رشع) 228(.
القول الثاين: تمل الَعاِقَلة كل جناية بلغت ثلث دية 
فيكون  ذلك  دون  ما  واأما  عليه،  املعتدى  اأو  املعتدي 

حاًل ف مال اجلاين) 229(، وهو قول املالكية) 230(. 
باجلناية  يجب  ما  كل  الَعاِقَلة  تمل  الثالث:  القول 
مبا  وا�ضتدلوا    ،)231 ال�ضافعية)  قول  وهو  بلغ،  مهما 

يلي:

املبحث ال�شابع
ِة  اِجبحَ اِت الوحَ ايحَ اِقلةحَ ِمن اجِلنحَ ِمُلُه العحَ ْ ا تحَ ِمْقداُر محَ

ا لحَْيهحَ عحَ

ل العاقلة  1.اإن النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ملا حمَّ
جميع الدية وهي اأثقل، فاإن ف ذلك دللة على تمل 
ما هو اأقل، لأن ف الن�ص على الأثقل تنبيهًا على الأقل) 

.)232

ية  الدِّ قليل  اجلاين  تمل  ملا  اأنه  وهو  2.وبالقيا�ص، 
وكثريها ف الَعْمد، فاإنه يجب اأن تمل الَعاِقَلة كثريها 

وقليلها ف اخلطاأ) 233(. 
دية  ثلث  بلغ  ما  كل  الَعاِقَلة  تمل  الرابع:  القول 
 ،)234 احلنابلة)  قول  وهو  فوق،  فما  حر  م�ضلم  ذكر 

وا�ضتدلوا مبا يلي:
1.ما روي عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه- اأنه 
ية اأن ل يحمل منها �ضيء حتى تبلغ َعْقل  ق�ضى ف الدِّ

ية) 235(. املَاأُموَمة، وَعْقُل املَاأُموَمة ثلث الدِّ
2.ولأن الأ�ضل وجوب ال�ضمان على اجلاين، لأنه هو 
املتلف، فكان عليه ك�ضائر املتلفني، اإل اأن ذلك  خولف 
وما  لكرثته،  باجلاين  لإجحافه  فاأكرث،  ية  الدِّ ثلث  ف 

عداه فاإنه يبقى على حكم الأ�ضل) 236(.
ح –لدى الباحث-  بعد هذا العر�ص هو  والذي يرَتجَّ
ما قال به ال�ضافعية، وهو اأن الَعاِقَلة تمل كل ما قل 
اإليها،  ا�ضتندوا  التي  الأدلة  لقوة  ية،  الدِّ من  كرث  اأو 
عليه و�ضلم- من  اهلل  –�ضلى  النبي  عن  ما روي  اأما 
ة على الَعاِقَلة وهي ن�ضف ع�رش الدية،  اأنه جعل الُغرَّ
تمله  مما  ذلك  عن  قل  ما  يكون  اأن  ينفي  ل  فاإنه 
–ر�ضي  العاقلة، واأما ما روي عن ابن عبا�ص وعمر 
اهلل عنهما- فلي�ص فيه كما يقول الزيلعي" وما دون 
لالحتجاج،  ي�ضلح  فال  وبالتايل  املو�ضحة"،  اأر�ص 
واأما ما روي عن عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه- 
ية اأن ل ُيحمل منها �ضيء حتى تبلغ  اأنه ق�ضى ف الدِّ
اإ�ضناده،  ف  ية، فمطعون  الدِّ ثلث  املَاأمُوَمة، وهو  َعْقَل 
اأن  اإىل  اإ�ضافة  منه،  اجتهادًا  يبقى  فاإنه  �َضحَّ  واإن 
ية مع اجلاين هو من قبيل الن�رشة  تمل الَعاِقَلة الدِّ
– واهلل  والكثري،  القليل  ف  ذلك  ويكون  واملوا�ضاة، 

تعاىل- اأعلم بال�ضواب، واإليه املرجع واملاآب.
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املجني  اأو  اجلاين  دية  ثلث  بلغ  ما  املالكية،  ومذهب 
يجب  ما  كل  تمل  اأنها  ال�ضافعية،  ومذهب  عليه، 
اأنها  احلنابلة  ومذهب  عليها،  تكون  التي  باجلناية 

تمل ما بلغ ثلث دية َذَكر ُحرٍّ ُم�ضلم فما فوق.  
الباحث من  اإليها  التي تو�ضل  النتائج  اأبرز  تلك هي 
التو�ضيات  عنده  َزت  عزَّ والتي  البحث،  هذا  خالل 

الآتية:
والدرا�ضات  البُحوث  من  املزيد  عمل  �رشورة   .1
للباحثني  واإبرازه  الإ�ضالمي،  العقوبات  فقه  ف 
عرفته  للعقوبات  نظام  اأف�ضل  فهو  واملُ�رشِّعني، 
الب�رشية، وقد عا�ص النا�ص ف ظالل تطبيقه اآمنني على 

اأنف�ضهم واأعرا�ضهم، واأموالهم.
2. �رشورة العودة اإىل اعتماد ما ورد ف فقه العقوبات 

الإ�ضالمي من اأحكام ف �ضتى الأمور والق�ضايا.
عمل  خالل  من  بدورهم،  العلماء  قيام  �رشورة   .3

الدرو�ص واملحا�رشات والندوات للعاملني ف 
جمال الإ�ضالح، من اأجل تو�ضيح الأحكام ال�رشعية 

التي تتعلق بعملهم ف مو�ضوع العاقلة وما تمله 
من اجلنايات.

4. دعوة العاملني ف جمال الإ�ضالح اإىل التعامل مع 
الإ�ضالمي، من  الفقه  ما ورد ف  ري وفق  ال�ضَّ حوادث 
وخطاأ،  َعْمد،  و�ِضْبه  َعْمد،  اإىل  اجلناية  تق�ضيم  حيث 
بعد  ائق،  ال�ضَّ عاقلة  على  واخَلطاأ  الَعْمد،  �ِضْبه  وجعل 

التقيد بالقوانني والأنظمة املعمول بها.  

اجلنايات  مو�ضوع  حول  بيانه  تقدم  ما  اإىل  ا�ضتنادًا 
اإىل  الباحث  خلُ�َص  الَعاِقَلة،  على  كونها  ف  املُختلف 

النتائج الأ�ضا�ضية الآتية:
اأن  به،  يعتد  ل  ممن  �َضذَّ  من  عدا  الفقهاء،  1.اتفق 

الَعاِقَلة هي التي تمل ما يجب بجناية اخلطاأ. 
2.جمهور الفقهاء على اأن الَعاِقَلة ل تمل ما يجب ف 

الَعْمد الذي ل ق�َضا�ص فيه، وهو ما 
اختاره الباحث.

يحمل  من  هي  الَعاِقَلة  اأن  على  الفقهاء  3.جمهور 
اختاره  ما  وهو  واملَجنون،  بي  ال�ضَّ بَعْمد  وجب  ما 
ف  واحلنابلة  رواية،  ف  ال�ضافعية  وذهب  الباحث، 

قول، اإىل اأن ذلك يكون على اجلاين منهما وحده.
�ِضْبه  الواجب بجناية  الفقهاء فيمن يحمل  4.اختلف 
الَعْمد، واجلمهور على اأن الَعاِقَلة هي من يحمل ذلك، 
رواية  ف  احلنابلة  وذهب  الباحث،  اختاره  ما  وهو 
هري،  والزُّ �ِضريين،  كابن  الفقهاء؛  وبع�ص  اأخرى 
الَعْمد  �ِضْبه  ف  يجب  ما  اأن  اإىل  وغريهم،  َثْور  واأبي 

يكون ف مال اجلاين وحده.
5.اتفق الفقهاء على اأن ما يجب بخطاأ الإمام ف غري 
يجب  ما  اأما  الَعاِقَلة،  على  يكون  والجتهاد،  احُلْكم 
بخطئه ف احلكم والجتهاد، فهو ف بيت املال ف قول 
املفتى  ف  واحلنابلة  رواية،  ف  وال�ضافعية  احلنفية، 
املالكية،  وذهب  الباحث،  اختاره  ما  وهو  عندهم،  به 
اأخرى  وال�ضافعية ف رواية، وكذا احلنابلة ف رواية 

اإىل اأن الواجب ف ذلك يكون على الَعاِقَلة.
الَعاِقَلة ل تمل ما يجب  اأن  الفقهاء على  6.جمهور 
اختاره  ما  وهو  خطاأ،  نف�ضه  على  الإن�ضان  بجناية 
الباحث، وعن اأحمد ف رواية، والأوزاعي، واإ�ضحاق 

اأنها تمله.  
7.اختلف الفقهاء ف املِقَدار املايل الذي تمله الَعاِقَلة 
الكاملة،  ية  الدِّ دون  باجلناية  يجب  ما  كون  حال 
ية،  ومذهب احلنفية اأنها تمل ما بلغ ن�ضف ع�رْش الدِّ

 اخلامتة
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َد  َده، وَعَمَدُه، وَتَعمَّ د اخَلطاأ، وقد َتَعمَّ  )16( الَعْمُد: �ضِ
َدُه واْعَتَمَدُه: اأي  له، َوَعَمَد اإليه، وله، َيْعَمُد َعْمَدًا، وَتَعمَّ
عليه  املجني  يق�ضد  اأن  عند احلنفية:  َق�َضَدُه. والعمد 
والرمح  وال�ضكني  كال�ضيف  طعن،  اأو  حد  له  بحديد 
الق�ضب.  وليطة  كالنار  الآلت  هذه  عمل  يعمل  ما  اأو 
ف  فعمد  امليزان  و�ضنجة  كالعمود  له  حد  ل  ما  اأما 
حنيفة  اأبي  عن  الطحاوي  رواية  وف  الرواية،  ظاهر 
وال�ضافعية  املالكية  عند  والعمد  بعمد.  لي�ص  اأنه 
واحلنابلة اأن يق�ضد املجني عليه مبا يقتل غالبًا. ابن 
منظور، حممد، ل�ضان العرب، 387/9، مادة )عمد(. 
 .233/7 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  والكا�ضاين، 
واملواق،   .5/23 الختيار،  اهلل،  عبد  واملو�ضلي، 
حممد، التاج والإكليل، 240/6. وال�رشبيني، حممد، 
مغني املحتاج، 4-4/2. والبهوتي، من�ضور، ك�ضاف 
عبد  تغلب،  اأبي  وابن  بعدها.  وما   5/504 القناع، 
�ضويان،  وابن   .313  ،2/321 املاآرب،  نيل  القادر، 

 .284 اإبراهيم، منار ال�ضبيل، -2/283 
 )17( و�ضبه العمد عند احلنفية وال�ضافعية واحلنابلة 
هو اأن يق�ضد القتل مبا ل يقتل غالبًا. الكا�ضاين، عالء 
عبد  واملو�ضلي،   .233/7 ال�ضنائع،  بدائع  الدين، 
حممد،  وال�رشبيني،   .24-25 الختيار،5/  اهلل، 
ك�ضاف  من�ضور،  والبهوتي،   .  4/4 املحتاج،  مغني 
نيل  القادر،  عبد  تغلب،  اأبي  وابن   .5/512 القناع، 
315. وابن �ضويان، اإبراهيم، منار  املاآرب، 2/314، 

ال�ضبيل، 285/2.
في�ضيب  �ضيئًا  يق�ضد  اأن  باخلطاأ:  املق�ضود   )18(
يرمي  اأن  اأو  عمرًا،  في�ضيب  زيدًا  يرمي  كاأن  اآخر، 
�ضيدًا في�ضيب اإن�ضانًا، ومبنى جناية اخلطاأ التق�ضري 
اأخذ الحتياطات الالزمة. الكا�ضاين، عالء الدين،  ف 
اهلل،  عبد  واملو�ضلي،   .234/7 ال�ضنائع،  بدائع 
والإكليل،  التاج  حممد،  واملواق،   .5/25 الختيار، 
 .4/4 240/6. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 
وابن   .513/5 القناع،  ك�ضاف  من�ضور،  والبهوتي، 

2/392- العرب،  ل�ضان  حممد،  منظور،  ابن   )1  (
394، مادة )جني(.

)2 ( العيني، حممود، البناية، 3/10.
والطوري،   .3/10 البناية،  حممود،  العيني،   )  3(

حممد، تكملة البحر الرائق، 326/8.
)4( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 319/9. والبهوتي، 

من�ضور، ك�ضاف القناع، 5/503.
)5 ( العيني، حممود، البناية، 3/10.

)6 ( احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 277/6.
 .109/4 الطالبني،  اإعانة  عثمان،  البكري،   )7  (

وقليوبي، اأحمد، حا�ضية قليوبي، 95/4.
) 8( احلطاب، حممد، مواهب اجلليل، 277/6. وقد 
ذكر ما يتعلق بالقتل تت باب الدماء. انظر امل�ضدر 

نف�ضه، 230/6.
)9 ( ابن جزي، قوانني الأحكام الفقهية، �ص 226.

 .10/3 البناية،  حممود،  العيني،  انظر:   )10  (
 .326/8 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 
والنووي، يحيى، رو�ضة الطالبني، 7/3. والبكري، 
عبد  قدامة،  وابن   .4/109 الطالبني،  اإعانة  عثمان، 
القادر،  عبد  تغلب،  اأبي  وابن   .9/319 املغني،  اهلل، 

نيل املاآرب، 3/312. 
على  جناية  ق�ضمان:  الأبدان  على  )11(واجلناية 
النف�ص، وجناية على ما دون النف�ص. انظر: امل�ضادر 

ال�ضابقة نف�ضها.
)12 ( البكري، عثمان، اإعانة الطالبني، 4/109.

)13 ( النووي، يحيى، رو�ضة الطالبني، 7/3.
)14 ( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 319/9.

تف�ضيل  املطلب  هذا  ف  الباحث  غر�ص  لي�ص   )15(
من  دونها،  وما  النف�ص  على  اجلناية  اأنواع  ف  القول 
خالل التو�ضع ف عر�ص الأقوال والأدلة، لأن هذا لي�ص 
مكانه، واإمنا اكتفى مبا يعتقد اأنه يخدم الق�ضية التي 

هو ب�ضدد بحثها. 

الهوام�ص
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وابن   .315/2 املاآرب،  نيل  القادر،  عبد  تغلب،  اأبي 
�ضويان، اإبراهيم، منار ال�ضبيل، 286/2.

395- الأ�ضل،4/  كتاب  حممد،  ال�ضيباين،   )19(  
احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،  وانظر:   .394

.6/97
 )20( ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4   /2-4   . 
 ،5/504 القناع،  ك�ضاف  من�ضور،  البهوتي،   )21(
عبد  تغلب،  اأبي  وابن   .512-513 و  بعدها،  وما 
 .315  ،314  ،313  2/312- املاآرب،  نيل  القادر، 
 2/283- ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم،  �ضويان،  وابن 

.286  ،285  ،284
حممد،  جزي،  وابن   .6/306 املدونة،  مالك،   )22(

قوانني الأحكام الفقهية، �ص 226.
)23( ابن حزم، علي، املحلى، 10/343-344. 

)24( مالك، املدونة، 6/306. 
)25( الكا�ضاين، عالء الدين،  بدائع ال�ضنائع،  

.234-233  /7 
)26( البهوتي، من�ضور، ك�ضاف القناع، 5/505. 

 .5/22-26 الختيار،  اهلل،  عبد  املو�ضلي،   )27(
واحل�ضكفي، حممد، الدر املختار، 6/527-531. 
تق�ضيم  هذا  وقال:"  عثمان،  الزيلعي،  ذكره  وقد 
ال�ضلبي،  وقال  الرازي رحمه اهلل".  بكر  اأبي  ال�ضيخ 

اأحمد:" وتبعه ف تق�ضيمه القدوري 
تبيني  عثمان،  الزيلعي،  انظر:  خمت�رشه".  ف 
ال�ضلبي  حا�ضية  اأحمد،  وال�ضلبي،   .97/6 احلقائق، 

على تبيني 
احلقائق، 97/6.

5/26. وجامعة  )28( املو�ضلي، عبد اهلل، الختيار، 
القد�ص املفتوحة، فقه العقوبات، �ص 264. 

)29( مل يقل احلنفية ب�ضبه العمد فيما دون النف�ص، 
والقتل  الآلة،  اإىل  اجلناية  تق�ضيم  ف  ينظرون  لأنهم 
هو الذي يختلف باختالفها، اأما ما دون النف�ص، فال 
الآلة، فما كان �ضبه عمد ف  اإتالفه باختالف  يختلف 

ول  الكا�ضاين:"  قال  دونها،  فيما  عمد  فهو  النف�ص 
يكون فيما دون النف�ص �ضبه عمد، فما كان �ضبه عمد 
دون  ما  لأن  النف�ص،  دون  فيما  عمد  فهو  النف�ص  ف 
النف�ص ل يق�ضد اإتالفه باآلة دون اآلة عادة، فا�ضتوت 
الآلت كلها ف الدللة على الق�ضد، فكان الفعل عمدًا 
دون  فيما  الأنهر:" ولي�ص  وقال ف جممع  حم�ضًا". 
النف�ص �ضبه عمد كما كان ف النف�ص، لأن اإتالف النف�ص 
يختلف باختالف الآلة، وما دون النف�ص لي�ص كذلك". 
7/233- ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين، 

الأنهر،  جممع  الرحمن،  عبد  اأفندي،  وداماد   .234
.617/2

ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )30(
234-7/233. وداماد اأفندي، عبد الرحمن، جممع 
الختيار،  اهلل،  عبد  واملو�ضلي،   .2/617 الأنهر، 

.5/25
)31( مالك، املدونة، 306/6.

. )32( ابن حزم، علي، املحلى،10/ 378-388 
)33( ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/25.

)34( البهوتي، من�ضور، ك�ضاف القناع، 547/5.
 .504/5 القناع،  ك�ضاف  من�ضور،  البهوتي،   )35(
 .283/2 ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم،  �ضويان،  وابن 
الإ�ضالمي،  اجلنائي  الت�رشيع  القادر،  عبد  وعودة، 
10/2. واأبو فار�ص، حممد، الفقه اجلنائي ف ال�رشع 
الوجيز  ماجد،  رخية،  واأبو   .650 �ص  الإ�ضالمي، 
وجامعة   .193 �ص  والق�ضا�ص،  احلدود  اأحكام  ف 

القد�ص املفتوحة، فقه العقوبات، �ص 264.
)36( عودة، عبد القادر، الت�رشيع اجلنائي الإ�ضالمي، 
ف  العامة  الأحكام  �رشح  كامل،  وال�ضعيد،   .2/10
قانون العقوبات الأردين، �ص 279، وما بعدها، و�ص 
313-315. وجنم، حممد، قانون العقوبات، الق�ضم 
وما   ،296 �ص  للجرمية(،  العامة  )النظرية  العام، 

بعدها، و �ص 314-311.
9/326- العرب،  ل�ضان  حممد،  منظور،  ابن   )37(
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حممد،  والفريوزاآبادي،  )عقل(.  مادة   ،332
القامو�ص املحيط، 

وم�ضطفى،  )عقل(.  مادة   ،1336-1337 �ص 
اإبراهيم، ورفاقه، املعجم الو�ضيط،2 /216-217، 

مادة )عقل(. 
)38( رواه البخاري، حممد، ف �ضحيحه، 22/252، 
�ضننه،  ف  �ضليمان،  داود،  واأبو   .)6741( برقم: 

برقم: )1556(.  ،2/95
َية ف اللغة: مفرد، وجمعها ديات، ويراد بها  )39 ( الدِّ
حق القتيل، واأ�ضلها: ودى، والهاء عو�ص عن الواو، 
اإذا  دية:  اأديه  القتيل  َوَدْيُت  يقال:  الوعد،  من  كالعدة 
ى ديته  اأعطيت ديته، ويقال: َوَدى فالن فالنًا: اإذا اأدَّ
العرب،  ل�ضان  حممد،  منظور،  ابن  انظر:  وليه.  اإىل 
تاج  حممد،  والزبيدي،  )ودى(.  مادة   ،258/15

العرو�ص، 386/10، مادة )ودى(. 
وهناك خالف بني اجلمهور وفقهاء احلنفية ف معنى 
اإطالق  اإىل  اجلمهور  ذهب  حني  ففي  �رشعًا،  َية  الدِّ
وما  النف�ص  على  باجلناية  الواجب  املال  على  َية  الدِّ
بدل  هو  الذي  للمال  ا�ضم  باأنها  احلنفية  قال  دونها، 
اأطلقوا  النف�ص، واأما ما يجب فيما دون النف�ص، فقد 
عليه الأر�ص. وما ذهب اإليه اجلمهور هو الراجح من 
الباحث، وهو ما اختاره قا�ضي زاده ف  وجهة نظر 
اأحيان  ف  كاملة  جتب  َية  الدِّ لأن  القدير،  فتح  تكملة 
كثرية بالعتداء على ما دون النف�ص؛ كتعطيل منفعة  
كتاب  ف  ورد  مبا  ا�ضتدلًل  وكذا  قطعه،  اأو  ع�ضو 
عليه  اهلل  –�ضلى  النبي  قول  من  حزم،  بن  عمرو 
وف  َية،  الدِّ الل�ضان  وف  َية،  الدِّ النف�ص  ف  و�ضلم-:" 
َية،…."، قال �ضاحب تكملة فتح القدير:"  املارن الدِّ
الغاية  �ضاحب  ذكره  ما  َية  الدِّ تف�ضري  ف  فالأظهر 
مبقابلة  يجب  ل�ضمان  ا�ضم  َية  والدِّ اآخرًا…قال: 
لأنها تودى عادة،  بها  ي  �ُضمِّ اأو طرف منه،  الآدمي، 
الآدمي".  حرمة  لعظم  العفو،  فيه  يجري  قلما  لأنه 
تبيني احلقائق،  عثمان،  الزيلعي،  فيما م�ضى:  انظر 

 .3/152 اللباب،  الغني،  عبد  والغنيمي،   .6/126
وقا�ضي زاده، اأحمد، تكملة فتح القدير، 10/271.  
واحلطاب،   .9/90 اجلليل،  منح  حممد،  وعلي�ص، 
وال�رشبيني،   .6/257 اجلليل،  مواهب  حممد، 
من�ضور،  والبهوتي،   .4/53 املحتاج،  مغني  حممد، 
القادر،  عبد  تغلب،  اأبي  وابن   .6/5 القناع،  ك�ضاف 

نيل املاآرب، 2/330. 
قول  ف  والف�ضة،  والذهب،  الإبل،  من  َية  الدِّ وتوؤخذ 
ويرى  القدمي،  ف  وال�ضافعي  واملالكية،  حنيفة،  اأبي 
من  توؤخذ  اأنها  واحلنابلة،  وحممد،  يو�ضف  اأبو 
واحُللل،  والغنم،  والبقر،  والف�ضة،  والذهب،  الإبل، 
وقال احلنابلة ف رواية اأخرى اأنها توؤخذ من الإبل، 
والذهب، والف�ضة، والغنم، والبقر، وذهب ال�ضافعي 
اأنها ل  اإىل  ف اجلديد، واأحمد ف رواية، والظاهرية، 
الكا�ضاين،  م�ضى:  فيما  انظر  الإبل.  من  اإل  توؤخذ 
والغنيمي،   .7/253 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء 
اأحمد،  والدردير،   .153/3 اللباب،  الغني،  عبد 
منح  حممد،  وعلي�ص،   .4/266 الكبري،  ال�رشح 
اجلليل، 9/94. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 
 .482/9 56-4/53. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 
وابن   .10/58-59 الإن�ضاف،  علي،  واملرداوي، 

حزم، علي، املحلى، 390/10. 
اأن  والظاهر  العاقلة،  احلنفية  عرف  هكذا   )40(
الذين  هم  يقولوا:  اأن  والأوىل  دورًا،  تعريفهم  ف 

يتحملون العقل. 
 .6/176 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )41(
نظام  وال�ضيخ   .4/574 الهداية،  علي،  واملرغيناين، 

الدين واآخرون، الفتاوى الهندية، 6/83. 
املدارك،  اأ�ضهل  احل�ضن،  اأبو  الك�ضناوي،   )42(

 .129/3
)43( املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 558/20.

الإرادات،  منتهى  �رشح  من�ضور،  البهوتي،   )44(
مفلح،  وابن   .6/59 القناع،  ك�ّضاف  وله،   .3/327

2011 ،(142  -  109( ص   العدد)1)،   ،  (6( اجمللد   ، للبحوث  اخلليل  جامعة  جملة  املختلف...  اجلنايات   ، شندي   امساعيل  د. 



125

اإبراهيم، 
املبدع، 9/16.

.120- )45( املرداوي، علي، الإن�ضاف،10/ 119 
)46( عو�ص، حممد، نظرية العاقلة، جملة الدرا�ضات 
الإ�ضالمية، �ضوال وذو القعدة وذو احلجة، 1405هـ، 

اإ�ضالم اأباد
- الباك�ضتان، �ص270.

ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )47(
القدير،  فتح  تكملة  اأحمد،  زاده،  وقا�ضي   .256/7
 .4/574 الهداية،  علي،   واملرغيناين،   .398/10
 .27/125 املب�ضوط،  حممد،  وال�رشخ�ضي، 
  .8/455 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 
وداماد اأفندي، عبد الرحمن، جممع الأنهر، 2/688. 
من  فعو�ص  ان،  ِدوَّ اأ�ضله  بالك�رش  يوان  الدِّ  )48(
حيث  دواوين،  على  يجمع  لأنه  ياًء،  الواوين  اإحدى 
جمع  وهي  دواوين،  فيقال:  اأ�ضله  اإىل  اجلمع  ُيَردُّ 
تك�ضري، وجمع التك�ضري يرجع الأ�ضماء اإىل اأ�ضولها، 
َعت. والديوان: هو  ُو�ضِ اأي  الدواوين:  نْت  فيقال: دوِّ
اأطلق  ثم  احل�ضاب،  على  اأطلق  ثم  احل�ضاب،  جريدة 
يطلق  الديوان  كان  وقد  احل�ضاب،  مو�ضع  على 
واأهل  اجلي�ص  اأ�ضماء  فيه  تكتب  الذي  الدفرت  على 
اخلطاب  بن  عمر  الديوان  ن  دوَّ من  واأول  العطاء، 
-ر�ضي اهلل عنه- وهو فار�ضي معّرب. ابن منظور، 
حممد، ل�ضان العرب، 4/ 451-452، مادة )دون(. 
مادة   ،93/1 املنري،  امل�ضباح  اأحمد،  والفيومي، 
)دون(. والرازي، حممد، خمتار ال�ضحاح، �ص90، 
املعجم  ورفاقه،  اإبراهيم،  وم�ضطفى،  )دون(.  مادة 
الأثري،  وابن  )دون(.  مادة   ،305/1 الو�ضيط، 
 ،2/150 املبارك، النهاية ف غريب احلديث والأثر،  

مادة )دون(.
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )49(
القدير،  فتح  تكملة  اأحمد،  زاده،  وقا�ضي   .7/256
 .4/574 الهداية،  علي،  واملرغيناين،   .10/398

وال�رشخ�ضي، حممد، املب�ضوط، 125/27.
)50( ابن البزاز، حممد، الفتاوى البزازية، 384/6.
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )51(
الفقهاء،  تفة  حممد،  وال�ضمرقندي،   .7/256
3/121. وال�رشخ�ضي، حممد، املب�ضوط، 27/126. 
واملو�ضلي، عبد اهلل، الختيار، 5/59. والغنيمي، عبد 

الغني، اللباب، 3/478.
وال�ضاوي،   .2/376 البهجة،  علي،  )52(الت�ضويل، 
حممد،  واخلر�ضي،   .2/375 ال�ضالك،  بلغة  اأحمد، 
 .45/8 خليل،  خمت�رش  على  اخلر�ضي  حا�ضية 
واإذا   .2/376 املعا�ضم،  ُحلّي  حممد،  والتاودي، 
عند  الديوان  اأهل  فعاقلته  اجلند  من  اجلاين  كان 
املالكية. انظر: الد�ضوقي، حممد، حا�ضية الد�ضوقي، 
اجلليل،  منح  حممد،  وعلي�ص،   .4/236-237

.9/139
والنووي،   .6/124 الأم،  حممد،  53(ال�ضافعي،   (
وال�رشبيني،   .7/200 الطالبني،  رو�ضة  يحيى، 

حممد، مغني املحتاج، 4/95. 
 .515/9 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  )54(ابن 
وابن   .6/59 القناع،  ك�ّضاف  من�ضور،  والبهوتي، 
�ضويان، اإبراهيم، منار ال�ضبيل، 2/316. وابن اأبي 

تغلب، عبد القادر، نيل املاآرب، 345/2. 
)55( ابن حزم، علي، املحّلى، 11/44، 48.

اإذا �ضرته،  ًا:  اللغة من جنَّ يجنه جنَّ )56( اجلنني ف 
وكل �ضيء �ضرت عنك فقد جنَّ عنك، وجنه الليل، وجن 
ل�ضتتاره  اجلن  �ضمي  وبه  �ضرته،  اأي  واأجنه:  عليه، 
الأب�ضار، وبه �ضمي اجلنني ل�ضتتاره  واختفائه عن 
اأَْنُتْم  –تعاىل-:" َواإِْذ  اأمه، وف ذلك يقول اهلل  ف بطن 
َهاِتُكْم". )النجم/32(. واجلنني ف  ٌة ِف ُبُطوِن اأُمَّ اأَِجنَّ
ال�ضطالح: هو الولد ما دام ف بطن اأمه. ابن منظور، 
والعيني،   .386-385/ العرب،2  ل�ضان  حممد، 
التاج  حممد،  واملواق،   .10/189 البناية،  حممود، 
املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .357/6 والإكليل، 
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القناع،  ك�ضاف  من�ضور،  والبهوتي،   .469/20
23/6. وابن مفلح، اإبراهيم، املبدع، 356/8.

)57( رواه البخاري، حممد، ف �ضحيحه، 20/468، 
ف  وم�ضلم   .)6398(  ،)6243( برقم:   ،219/2 و 

�ضحيحه، 9/39، برقم: )3184(.
برقم:   ،8/20 �ضحيحه،  ف  م�ضلم  رواه   )58(
الكربى،  ال�ضنن  ف  اأحمد،  والبيهقي،   .)2771(

188-8/187، برقم: )16380(.
اإىل  عادوا  النا�ص  اأن  هذه  اأيامنا  ف  نراه  الذي   )59(
هذا  على  العقل  فيكون  وبالتايل  بالقبيلة،  التنا�رش 

الأ�ضا�ص.
 .27/127 املب�ضوط،  حممد،  ال�رشخ�ضي،   )60(
والبابرتي، حممد، العناية، 10/406. وابن البزاز، 
عابدين،  وابن   .6/384 البزازية،  الفتاوى  حممد، 

حممد، رد املحتار، 6/643.
 .2/412 املجتهد،  بداية  حممد،  ر�ضد،  ابن   )61(
 .2/404 ال�ضالك،  بلغة  اأحمد،  وال�ضاوي، 
خمت�رش  على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي، 

خليل، 8/44. 
 .4/95 املحتاج،  مغني  حممد،  ال�رشبيني،   )62(
والرملي،   .7/590 العلماء،  حلية  حممد،  والقفال، 
حممد،  واملطيعي،   .7/369 املحتاج،  نهاية  حممد، 

تكملة املجموع، 20/559. 
) 63(ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/497.

) 64( ابن حزم، علي، املحلى، 388/10، و 44/11، 
.46

ما  واإذا  الدية،  هو  اخلطاأ  جناية  ف  الواجب   )65(
واحلنابلة،  احلنفية،  عند  فهي  الإبل  من  اأخذت 
خمم�ضة: ع�رشون حقة، وع�رشون جذعة، وع�رشون 
بنت خما�ص، وع�رشون ابن خما�ص، وع�رشون بنت 
والظاهرية،  واملالكية،  ال�ضافعية،  وافق  وقد  لنون. 
جعلوا  اأنهم  اإل  واحلنابلة،  احلنفية،  اإليه  ذهب  ما 
اخلطاأ  دية  وتوؤدى  اللبون.  ابن  املخا�ص  ابن  مكان 

ما  العاقلة  من  واحد  كل  ويتحمل  �ضنوات،  ثالث  ف 
ي�ضتطيعه بح�ضب اجتهاد القا�ضي. انظر فيما م�ضى: 
 .7/254 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين، 
وال�رشخ�ضي،   .4/523 الهداية،  علي،  واملرغيناين، 
منح  حممد،  وعلي�ص،   .26/76 املب�ضوط،  حممد، 
املعونة،  الوهاب،  عبد  والبغدادي،   .9/90 اجلليل، 
1319/3. والك�ضناوي، اأبو احل�ضن، اأ�ضهل املدارك، 
املطالب،  اأ�ضنى  زكريا،  والأن�ضاري،   .129/3
 .4/54 4/47. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 
فقه  ف  الكاف  وله،   .9/496 اهلل،  عبد  قدامة،  وابن 
املحلى،  علي،  حزم،  وابن   .73/4 اأحمد،  الإمام 
10/388. اأما الأ�ضناف الأخرى التي اأجاز الفقهاء 
اأخذ الدية منها، فقد ذكرتها عند احلديث عن املقدار 

الذي تمله العاقلة من اجلنايات.
)66( اأما جناية الَعْمد، فال خالف بني الفقهاء ف اأنها 
�ضيء  اأي  العاقلة  تتحمل  ول  وحده،  اجلاين  مال  ف 
عثمان،  الزيلعي،  موؤجلة.  غري  َحالَّة،  وتوؤدى  منها، 
حممد،  البزاز،  وابن   .138/6 احلقائق،  تبيني 
الفتاوى البزازية، 384/6. وال�ضافعي، حممد، الأم، 
11/6. والأن�ضاري، زكريا، اأ�ضنى املطالب، 4/48. 
خمت�رش  على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي، 
خليل، 44/8. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/489 

،557. وابن حزم، علي، املحلى، 10/388. 
اأن  مذهبه  من  القدمي  ف  ال�ضافعي  الإمام  يرى   )67(
هو  اخلطاأ  ف  النف�ص  دون  فيما  الواجب  باأداء  امللزم 
النف�ص  دون  ما  �ضمان  اأن  باعتبار  وحده،  اجلاين 
يجري جمرى �ضمان الأموال، بدليل اأنه ل يثبت فيه 
العاقلة  تمل  فلم  الكفارة،  فيه  جتب  ول  الق�ضا�ص 
كما لو اأتلف ماًل. وما ذكر ف املنت هو الراجح عندهم. 
والنووي،   .7/590 العلماء،  حلية  حممد،  القفال، 
يحيى، رو�ضة الطالبني، 208/7. واملطيعي، حممد، 

تكملة املجموع،20/ 560-559. 
ف  النف�ص  دون  فيما  يجب  ما  العاقلة  تمل  ل   )68(
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النف�ص  دون  فيما  عنده  �ضيء  ل  لأنه  ابن حزم،  قول 
اإذا كانت اجلناية خطًا. وقد ا�ضتدل على ذلك بجملة 
–تعاىل-:"...ولي�ص عليكم  الأدلة منها: قول اهلل  من 
جناح فيما اأخطاأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم....". 
-�ضلى  النبي  وقول  �ضورة الأحزاب، اآية رقم"5". 
اهلل عليه و�ضلم-:" اإن اهلل جتاوز يل عن اأمتي اخلطاأ 
اهلل،  عبد  الزيلعي،  عليه".  ا�ضتكرهوا  وما  والن�ضيان 
ن�ضب الراية، 65-2/64. قال ابن حزم تعليقًا على 
هذين الن�ضني: " ف�ضح بكل ما ذكرنا اأن اخلطاأ كله 
الأموال  الإن�ضان فيه، واإمنا  معفو عنه ل جناح على 
حمّرمة، ف�ضح من هذا اأن ل يوجب على اأحد حكم ف 
جناية خطاأ اإل اأن يوجب ذلك ن�ص �ضحيح، اأو اإجماع 
متيقن، واإل فهو معفو عنه". وقال:" ل ي�ضح قيا�ص 
ما دون النف�ص على النف�ص، لأن القيا�ص كله باطل". 
ابن حزم، علي، املحّلى، 408-10/403. ويكون ابن 
حزم بقوله هذا قد خالف جمهور علماء الأمة. واأما 
الواجب  فيكون  النف�ص  على  اخلطاأ  جناية  كانت  اإذا 
علي،  حزم،  ابن  ية.  والدِّ الكفارة  حزم  ابن  عند 

.46-44/  11 و  املحّلى،10/ 401-388. 
)69( ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/95.

 .498 )70( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، -9/497 
)71( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب اأهل 

العلم، 3/128. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 
.497-498 /9

)72( اأطلق هذا اللفظ على الذين خرجوا على الإمام 
ولهم  مبداأهم،  اعتنقوا  والذين  وجهه،  اهلل  كرم  علي 
اأ�ضماء عديدة منها: احلرورية، لأنهم بعد رجوع علي 
بن اأبي طالب --ر�ضي اهلل عنه- من �ضّفني انحازوا 
اإىل حروراء، ومنها: ال�رشاة، لأنهم كانوا يقولون:" 
اجلنة.  اإىل  بعناها  اأي  اهلل"  طاعة  ف  اأنف�ضنا  �رشينا 
ل  وهم  الدين،  من  مارقون  اأنهم  مبعنى  واملارقة 
يرت�ضون هذه الت�ضمية، ومنها كذلك املحكمة لقولهم 
لحكم اإل هلل، وقد انق�ضمت اخلوارج اإىل فرق عديدة 

والثعالبة... والنجدات  والإبا�ضية  الأزارقة  منها: 
الإ�ضالمية،  الفرق  تاريخ  علي،  الغرابي،  اإلخ. 
�ص284-264. وال�ضهر�ضتاين، حممد، امللل والنحل، 

�ص114-137.
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )73(
 .10/372 البناية،  حممود،  والعيني،   .255/7
 .20/559 املجموع،  تكملة  حممد،  واملطيعي، 
وابن   .12/340 الكبري،  احلاوي  علي،  واملاوردي، 
حزم، علي، املحلى، 10/401، و11/45. وا�ضتدلوا 
بقول اهلل –تعاىل-:" ول تزُر وازرة وزَر اأخرى ..." 
اأبي  عن  لقيط  بن  اإياد  عن  )فاطر/18(. ومبا روي 
اأتيت ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-  رمثة قال: 
اأ�ضهد  ابني  فقال:  معك"؟  هذا  من  فقال:"  اأبي  مع 
عليك".  يجني  ول  عليه  جتني  ل  اإنك  قال:" اأما  به، 
برقم:   ،14/487 �ضننه،  ف  اأحمد،   الن�ضائي،  رواه 
)4749(. واللفظ له. وابن حنبل ف م�ضنده، -2/697
)7128(. واأبو داود، �ضليمان، ف �ضننه،  برقم:   ،701
ف  حممد،  الألباين،  وذكره   .)4495( برقم:   ،167/4
رقم:  تت   ،2/386 ال�ضحيحة،  الأحاديث  �ضل�ضلة 
باأن  الأدلة،  هذه  عن  اجلمهور  اأجاب  وقد   .)749(
الإثم،  هو  الكرمية  الآية  ف  الوارد  بالوزر  املق�ضود 
اأن  اإما  فهو  احلديث،  واأما  اجلاين.  يتحمله غري  ول 
يتحملون  ل  والأبناء  الآباء  اأن  على  حمموًل  يكون 
العقل، واإمنا يتحمله من عداهم من الع�ضبات، واإما 
ل  اأن يكون حمموًل على الَعْمد، اأي اأن الَعْمد ل يُتحمَّ
علي،  املاوردي،  غريه.  به  يوؤاخذ  ول  اجلاين،  عن 
اأحمد،  واجل�ّضا�ص،   .342/12 الكبري،  احلاوي 
حا�ضية  �ضعدي،  وحلبي،   .194/3 القراآن،  اأحكام 

�ضعدي حلبي، 401/10.
)74( ومن تلك الأدلة قول اهلل –تعاىل-:" وتعاونوا 
الدللة  ووجه  )املائدة/2(،  والتقوى"  الرب  على 
الربِّ  جملة  من  للدية  العاقلة  تمل  اأن  الآية  هذه  ف 
عمومها.  ف  فدخل  الآية،  هذه  ف  املطلوب  والتقوى 
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�ضلى  اهلل  ر�ضول  َق�ضى  َقال:  �ضعبَة  بن  املغرية  وعن 
َيِة َعَلى اْلَعاِقَلِة، وكذا ما ورد عنه  اهلل عليه و�ضلم ِبالدِّ
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنه اأمر املهاجرين والأن�ضار 
اخلطاب  بن  عمر  وق�ضاء  بينهم.  فيما  يتعاقلوا  اأن 
العاقلة، وقد كان ذلك  بالدية على  -ر�ضي اهلل عنه- 
اأحد.  عليه  ينكر  اأن  غري  من  ال�ضحابة  من  مبح�رش 
ولأنه ل وجه ف اإيجاب العقوبة على اجلاين املخطئ، 
لأنه معذور، ومرفوع عنه اخلطاأ، ف�ضمت اإليه العاقلة 
ودية  تكرث  اخلطاأ  جنايات  ولأن  للتخفيف،  تقيقًا 
الآدمي كبرية، فاإيجابها على اجلاين ف ماله يجحف 
به، فاقت�ضت احلكمة اإيجابها على العاقلة على �ضبيل 
ماجة،  ابن  م�ضى:  فيما  انظر  للجاين.  املوا�ضاة 
حممد، �ضنن ابن ماجة، 68/8، حديث رقم: )2623(، 
و�ضححه الألباين، حممد، ف �ضحيح و�ضعيف �ضنن 
اأي�ضًا:  وانظر   .)2633( برقم:   ،133/6 ماجة،  ابن 
ال�ضحاك، اأحمد، كتاب الديات، �ص87. والكا�ضاين، 
والزيلعي،   .255/7 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء 
177/6. واملرغيناين، علي،  عثمان، تبيني احلقائق، 
البحر  تكملة  حممد،  والطوري،   .584/4 الهداية، 
455/8. واملاوردي، علي، احلاوي الكبري،  الرائق، 

341/12. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/498.
اأهل  )75( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب 

العلم، 3/128. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني،
.498 -497 /9 

)76( انظر الهام�ص )74( من البحث نف�ضه. 
دار  ف  احلا�ضلة  اجلناية  اأن  احلنفية  ذكر   )77(
احلرب ل تملها العاقلة، واإمنا تكون ف مال اجلاين 
الإتقاين  عابدين:" وذكر  ابن  وحده، جاء ف حا�ضية 
ف  وقعت  جناية  تمل  ل  العاقلة  اأن  الكرخي  عن 
عابدين،  ابن  اجلاين".  مال  ف  فالدية  احلرب،  دار 
الفقهاء  من  اأجد  ومل   .6/643 املحتار،  رد  حممد، 
العواقل  عن  احلديث  عند  لها  تعر�ص  من  الآخرين 
وما تمله من اجلنايات، ولذا فاإنني لن اأعر�ضها ف 

املختلف ف كونها على  باعتبارها من اجلنايات  املنت 
العاقلة. 

ما  مثل  باجلاين  يفعل  اأن  بالق�ضا�ص:  يراد   )78(
فعل، اأو هو معاقبة اجلاين على جرمية القتل والقطع 
اأن يعاقب املجرم مبثل  اأو هو  واجلرح عمدًا مبثلها، 
اأو يجرح كما جرح، وعرفه  ما فعل، فيقتل كما قتل 
يقودون  كانوا  اأنهم  ذلك  الَقَود،  باأنه:  بع�ضهم 
اأحمد،  الطحطاوي،  انظر:  بغريه.  اأو  بحبل  اجلاين 
علي،  واجلرجاين،   .4/260 الطحطاوي،  حا�ضية 
املدخل  م�ضطفى،  والزرقا،   .176 �ص  التعريفات، 
الت�رشيع  القادر،  عبد  وعودة،   .613/2 الفقهي، 

اجلنائي الإ�ضالمي، 663/1.
ف  َرُف  والطَّ اأطراف،  وجمعه  مفرد  َرف:  الطَّ  )79(
الفقهاء:  عند  وهو  والطائفة،  الناحية  مبعنى  اللغة 
كل ما له حد ينتهي اإليه من اأع�ضاء اجل�ضد، كالعني، 
واليد، والأذن... وغريها. ابن منظور، حممد، ل�ضان 
العرب، 8/147، مادة )طرف(. وال�رشبيني، حممد، 

مغني املحتاج، 4/25.
 .138/6 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )80(
 .384/6 البزازية،  الفتاوى  حممد،  البزاز،  وابن 
خمت�رش  على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي، 
 .11/6 الأم،  حممد،  وال�ضافعي،   .8/44 خليل، 
وابن   .4/48 املطالب،  اأ�ضنى  زكريا،  والأن�ضاري، 
علي،  وابن حزم،   .504/9 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة، 

املحلى، 10/388. 736. 
) 81( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/504.

)82( اأجافه: طعنه جائفة، واجَلاِئَفة: هي الطعنة التي 
ت�ضل اإىل اجلوف، ولو كانت مبغرز اإبرة. الكا�ضاين، 
والدردير،   .7/296 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء 
اأحمد، ال�رشح الكبري، 4/251. وال�رشبيني، حممد، 
مغني املحتاج، 4/26. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 

.9/658
جة مفرد وجمعه  )83( �ضجه: اأي طعنه �ضجة، وال�ضَّ
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َجاج: هي اجِلراَحُة ف الراأ�ص اأو الوجه،  �ِضجاج، وال�ضِّ
ول تكون ف غريهما، وهو ما ن�ص عليه الفقهاء، اإذ اإن 
ِجراَحة ل  ى  ت�ضمَّ الوجه  اأو  الراأ�ص  اجلراحة ف غري 
 -32/ العرب7   ل�ضان  حممد،  منظور،  ابن  ة.  �َضجَّ
33، مادة )�ضجج(. والزبيدي، حممد، تاج العرو�ص، 
الدين،  عالء  والكا�ضاين،  )�ضجج(.  مادة   ،2/62
حممد،  وال�رشبيني،   .296/7 ال�ضنائع،  بدائع 
مغني املحتاج، 26/4. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 

  .9/658
ة التي ت�ضل  جَّ ى املَاأُموُمة: هي ال�ضَّ )84( الآمة: وت�ضمَّ
الكا�ضاين،  الدِّماغ.  فوق  جلدة  وهي  الدِّماغ،  اأم  اإىل 
تبيني  عثمان،  والزيلعي،   .296/7 ال�ضنائع،  بدائع 
احلقائق، 6/132. واملواق، حممد، التاج والإكليل، 
6/246. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/26. 

والبهوتي، من�ضور، ك�ضاف القناع، 6/54.
 .1/368 الفقه،  خزانة  ن�رش،  ال�ضمرقندي،   )85  (
وابن   .6/643 املختار،  الدر  حممد،  واحل�ضكفي، 
6/643. واجل�ّضا�ص،  عابدين، حممد، رد املحتار، 

اأحمد، اأحكام القراآن 1/195.
)86( علي�ص، حممد، منح اجلليل، 139/9. وابن عبد 
 .2/1107 املدينة،  اأهل  فقه  ف  الكاف  يو�ضف،  الرب، 

والبغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 1334/3.
والقفال،   .6/11 الأم،  حممد،  ال�ضافعي،   )87(

حممد، حلية العلماء، 7/602.
وابن   .504/9 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )88(
والرحيباين،   .9/20 املبدع،  اإبراهيم،  مفلح، 

م�ضطفى، مطالب اأويل النهى، 141/6.
)89( ابن حزم، علي، املحّلى، 50/11.

مذاهب  على  الإ�رشاف  حممد،  املنذر،  ابن   )90(
املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  وابن   .3/131 العلم،  اأهل 

.9/504
)91( البغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 1334/3.

)92( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 504/9.

)93( يذكر هذا اخلرب ف بع�ص امل�ضادر على اأنه من 
اأنه  –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-، وال�ضواب  قول النبي 
عبا�ص  وابن  عمر  عن  مروي  هو  واإمنا  كذلك،  لي�ص 
ال�ضنن  اأحمد،  البيهقي،  انظر:  عنهما-  اهلل  –ر�ضي 
ل  قال  من  باب  الديات،  كتاب   ،181/8 الكربى، 
 ،)16359( رقم:  عبدًا...،  ول  عمدًا  العاقلة  تمل 
منقطع،  عمر  عن  البيهقي:" هو  وقال   .)16360( و 
هذا  اأي�ضًا:  وقال  ال�ضعبي.  قول  من  اأنه  واملحفوظ 
القول ل ي�ضح عن عمر، وكذا عن ابن عبا�ص. وجاء 
ف ن�ضب الراية، 380-4/379: غريب مرفوع، وفيه 
الأزدي:  وقال  قوي،  غري  وهو  ح�ضني  بن  امللك  عبد 
 /4 احلبري،   تلخي�ص  ف  حجر  ابن  وقال  مرتوك. 
32-31: قال الرافعي: هذا احلديث تكلموا ف ثبوته، 
هو  واإمنا  مت�ضاًل،  يثبت  مل  ال�ضباغ:  ابن  وقال 
ابن حجر: وف جميع  قال  عبا�ص،  ابن  على  موقوف 
هذا نظر ، فقد روى الدارقطني والطرباين ف م�ضند 
ال�ضاميني من حديث عبادة بن ال�ضامت : اأن ر�ضول 
على  جتعلوا  :" ل  قال  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل 
فيه  واه،  واإ�ضناده  �ضيئًا".  املعرتف  دية  من  العاقلة 
حممد بن �ضعيد امل�ضلوب، وهو كذاب، وفيه احلارث 
الدارقطني  وروى  احلديث.  منكر  وهو  نبهان،  بن 
والعبد  العمد   " مرفوعًا  عمر  حديث  من  والبيهقي 
وال�ضلح والعرتاف ل تعقله العاقلة"، وهو منقطع، 
وف اإ�ضناده عبد امللك بن ح�ضني، وهو �ضعيف. وقال 
ابن حجر ف الدراية، 2/280: مل اأره مرفوعًا اإل ما 
عن  ال�ضاميني  م�ضند  ف  والطرباين  الدارقطني  روى 
عبادة بن ال�ضامت، ومنه: ل جتعلوا على العاقلة من 
الألباين  �ضاقط. وذكر  واإ�ضناده  �ضيئًا،  املعرتف  قول 
انظر:  ح�ضن.  عبا�ص  ابن  عن  هذا  ف  املروي  اأن 

الألباين، حممد، اإرواء الغليل، 336/7.
الكربى  ال�ضنن  ف  اأحمد،  البيهقي،  ذكره   )94(
حممد،  الألباين،  وقال   .)16363( برقم:   ،182/8
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)2306(:" هو  رقم:  تت  الغليل337/7،  اإرواء  ف 
مع�ضل، بل مقطوع". 

وله،  �ص120.  الإجماع،  حممد،  املنذر،  ابن   )95(
وله،   .3/130 العلم،  اأهل  مذاهب  على  الإ�رشاف 
الإقناع 1/367. والقرطبي، حممد، اجلامع لأحكام 

القراآن، 5/320.
)96( البغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 1334/3.

)97( علي�ص، حممد، منح اجلليل، 139/9. وابن عبد 
 .1107/2 املدينة،  اأهل  فقه  ف  الكاف  يو�ضف،  الرب، 
�ص581.  الداين،  الثمر  ال�ضميع،  عبد  والآبي، 

والبغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 3/1334.
)98( البغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 1334/3.

)99( امل�ضدر ال�ضابق نف�ضه.
)100( مل اأجد للمالكية ف م�ضادرهم املتوافرة دلياًل 

على ما قالوه هنا.
على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )101(
خمت�رش خليل، 44/8. والآبي، عبد ال�ضميع، جواهر 
اجلليل،  منح  حممد،  وعلي�ص،   .2/271 الإكليل، 
الزرقاين  �رشح  الباقي،  عبد  رقاين،  الزُّ  .9/139
حممد،  والد�ضوقي،   .45/8 خليل،  خمت�رش  على 
حا�ضية الد�ضوقي، 4/ 282-281. والبغدادي، عبد 

الوهاب، املعونة، 3/1334. 
)102( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب اأهل 

العلم، 131/3.
العاقلة عندهم ل تمل من  اأن  بناء على  )103( هذا 
املبحث  انظر  فوق.  فما  ثلثها  ي�ضاوي  ما  اإل  الدية 
اجِلَناَياِت  ِمن  الَعاِقلَة  ِملُُه  َتْ َما  ِمْقداُر  التا�ضع: 

الَواِجَبِة َعَلْيَها.
على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )104(

خمت�رش خليل، 8/45.
)105( الت�ضويل، علي، البهجة، 2/379.

)106( ابن منظور، حممد، ل�ضان العرب، -7/282
284، مادة )�ضبا(.

)اأي  والإنبات  بالحتالم  البلوغ  ويكون   )107  (
فرج  اأو  الرجل،  ذكر  حول  اخل�ضن  ال�ضعر  ينبت  اأن 
والأنثى،  الذكر  فيها  ي�ضرتك  الأمور  وهذه   ، املراأة( 
احلي�ص،  اأي�ضًا:  الأنثى  بلوغ  على  به  ي�ضتدل  ومما 
الذكر  بلوغ  فيعد  بال�ضن؛  العتبار  واأما  واحلمل، 
البلوغ،  على  عالمة  �ضنة  ع�رشة  خم�ص  الأنثى  اأو 
دلياًل  ال�ضن  هذه  اعتبار  على  العلماء  ا�ضتدل  وقد 
اهلل  –ر�ضي  عمر  ابن   عن  روي  مبا  البلوغ،  على 
اهلل  –�ضلى  اهلل  ر�ضول  على  قال:" عر�ضت  عنهما- 
عليه و�ضلم- واأنا ابن اأربع ع�رشة �ضنة، فلم يجزين 
ف القتال، وعر�ضت عليه واأنا ابن خم�ص ع�رشة �ضنة 
الغالم  فيه  ي�ضرتك  معنى  ال�ضن  وباأن  فاأجازين" 
فيما م�ضى:  انظر  كالإنزال.  فيه  فا�ضتويا  واجلارية 
وابن   .4/556-558 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن 
ابن  وحديث   .2/601 املجتهد،  بداية  حممد،  ر�ضد، 
عمر، اأخرجه البخاري، حممد، ف �ضحيحه، 154/9، 
برقم:   ،435/9 برقم: )2470(.  وم�ضلم ف �ضحيحه، 

 .)3473(
)108( وهو ق�ضمان: غري مميز، وهو كما جاء ف جملة 
الأحكام العدلية:" الذي ل يفهم البيع وال�رشاء، يعني 
من ل يعرف اأن البيع �ضالٌب للملكية، وال�رشاء جالٌب 
كالتغرير  الظاهر  الفاح�ص  الغنب  بني  يفرق  ول  لها، 
ف الع�رشة خم�ضة وبني الغنب الي�ضري"، ومميز وهو 
درر  علي،  َحْيدر،  املذكورات".  هذه  بني  مييز  الذي 

احلكام �رشح جملة الأحكام ، 2/583-584.
)109( ابن منظور، حممد، ل�ضان العرب، 2/   -385

392، مادة )جنن(.
لغة  معجم  وحامد،  حممد،  وقنيبي،  قلعجي   )110(

الفقهاء، �ص407.
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )111(
7/234. وداماد اأفندي، عبد الرحمن، جممع الأنهر، 
على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي،   .2/619
احل�ضن،  اأبو  والك�ضناوي،   .3/8 خليل،  خمت�رش 
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الأم،  حممد،  وال�ضافعي،   .144/3 املدارك،  اأ�ضهل 
 ،4/15 املحتاج،  مغني  حممد،  وال�رشبيني،   .6/5
 .9/358 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  وابن   .25
5/520. وابن  القناع،  والبهوتي، من�ضور، ك�ضاف 

حزم، علي، املحلى، 10/344. 
 ،4/139 اأبو داود، �ضليمان، ف �ضننه،  )112( رواه 
�ضننه،  ف  اأحمد،  والن�ضائي،   .)4403( برقم: 
ف  حممد،  ماجة،  وابن   .)3378( برقم:   ،11/174
الألباين،  وذكره   .)2031( برقم:   ،6/212 �ضننه، 
حممد، ف �ضحيح و�ضعيف �ضنن اأبي داود، 9/403، 

برقم: )4403(، واأ�ضار اإليه بلفظ:" �ضحيح".
3/162. وابن  اللباب،  الغني،  )113( الغنيمي، عبد 
 .228 �ص  الفقهية،  الأحكام  قوانني  حممد،  جزي، 

وابن ر�ضد، 
وال�ضريازي،   .2/607 املجتهد،  بداية  حممد، 
اهلل،  عبد  قدامة،  وابن   .5/102 املهذب،  اإبراهيم، 

.505  ،376 املغني، 9/358، 
) 114( ابن حزم، علي، املحلَّى، 10/344-345، 

.11/57
)115( ف اإ�ضارة اإىل قوله –تعاىل-:" ومن قتل موؤمنًا 
خطاأً فتحرير رقبة موؤمنة ودية م�ضلمة اإىل اأهله اإل اأن 

ي�ضدقوا…" �ضورة الن�ضاء، الآية رقم )92(.
من   )112( رقم:  الهام�ص  ف  تخريجه  �ضبق   )116(

البحث نف�ضه.
�ضحيحه،  ف  حممد،  البخاري،  )117(رواه 

.)6551( برقم:   ،21/469
و   ،10/345 املحلَّى،  علي،  حزم،  ابن   )118(

.11/57
 .6/139 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )119(
 .8/388 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 
�ص229.  الّطحاوي،  خمت�رش  اأحمد،  والطحاوي، 

والكا�ضاين، عالء الدين، بدائع ال�ضنائع، 7/236. 
 .2/412 املجتهد،  بداية  حممد،  ر�ضد،  ابن   )120(

البهجة،  علي،  والت�ضويل،   .6/399 املدّونة،  ومالك، 
2/378. وال�ضاذيل، علي، كفاية الطالب، 2/282.

والنووي،   .6/127 الأم،  حممد،  ال�ضافعي،   )121(
يحيى، رو�ضة الطالبني، 7/211.

وابن   .10/133 الإن�ضاف،  علي،  املرداوي،   )122(
9/505. وله، الكاف ف فقه  قدامة، عبد اهلل، املغني، 
ال�ضالم،  الربكات، عبد  واأبو   .4/119 اأحمد،  الإمام 

املحّرر، 2/149.
)123( ابن حزم، علي، املحّلى، 10/345.

)124( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/505.
من   )112( رقم  الهام�ص  ف  تخريجه  �ضبق   )125(

البحث نف�ضه.
الكربى،  ال�ضنن  ف  اأحمد،  البيهقي،  )126(رواه 
وقال  �ضعف".  فيه  اإ�ضناده  وقال:"   ،8/108
الزيلعي، عبد اهلل، ف ن�ضب الراية، 4/380:" قال ف 

املعرفة: اإ�ضناده �ضعيف".
 ،4/287 اأبو داود، �ضليمان، ف �ضننه،  )127( رواه 
�ضننه،  ف  حممد،  والرتمذي،   .)4943( برقم: 
حممد،  الألباين،  وذكره   .)1919( برقم:   ،4/321
 ،439  ،438 �ص  بتخريجه،  الرتمذي  �ضنن  ف 

وقال:"�ضحيح".
 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )128(
 .8/388 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 

والكاندهلوي، حممد، اأوجز امل�ضالك، 13/21.
 .6/139 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )129(
 .8/388 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 
قدامة،  وابن   .9/27 املبدع،  اإبراهيم،  مفلح،  وابن 

عبد اهلل، املغني، 9/505.
 .4/87 املطالب،  اأ�ضنى  زكريا،  الأن�ضاري،   )130(

واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/460.
الفقهية،  امل�ضائل  حممد،  الفراء،  يعلى  اأبو   )131(
ال�ضبي  عمد  اأن  احلنابلة  عند  رواية  وف   .2/385
العاقل ف ماله. املرداوي، علي،الإن�ضاف، 10/123.
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)132( ال�ضافعي، حممد، الأم، 6/127.
ال�ضبي  بجناية  الدية  كون  معنى  ولي�ص    )  133(
ال�ضبي  يعاقب  ل  اأن  العاقلة  على  عمدًا  واملجنون 
يعاقبهما  اأن  احلاكم  فبو�ضع  تاأديبًا،  واملجنون 
بال�رشب اأو بالتوبيخ اأو غري ذلك من الو�ضائل التي 
الت�رشيع  القادر،  عبد  عودة،  التاأديب.  اإىل  توؤدي 

اجلنائي الإ�ضالمي، 1/604.
)134( الزيلعي، عثمان، تبيني احلقائق، 6/139.

اأن ال�ضبيان واملجانني  )135( يرى جمهور الفقهاء 
الدية  من  �ضيئًا  يتحملون  ول  العاقلة،  ف  يدخلون  ل 
اإن كانت اجلناية من غريهم. الزيلعي، عثمان، تبيني 
حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي،   .6/179 احلقائق، 
47-8/46. وعلي�ص،  اخلر�ضي على خمت�رش خليل، 
حممد،  وال�رشبيني،   .9/146 اجلليل،  منح  حممد، 
مغني املحتاج، 4/99. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 
املاآرب،  نيل  القادر،  عبد  تغلب،  اأبي  وابن   .9/524
2/347. وذهب الإمام اأحمد ف رواية عنه اإىل القول 
علي،  املرداوي،  العاقلة.  ف  املميز  ال�ضبي  بدخول 
واملجانني  ال�ضبيان  ويدخل   .10/121 الإن�ضاف، 
هم  العاقلة  لأن  الظاهري،  حزم  ابن  قول  ف  العاقلة 
ال�ضبيان واملجانني.  الع�ضبة، وهذا ال�ضم يقع على 

انظر: ابن حزم، علي، املحلى، 11/56-57.  
العاقلة  ف  واملجانني  ال�ضبيان  ي�ضرتك   )136(
ويدفعون ف الدية عند احلنفية، ف حال الق�ضامة، اإذا 
اأو املجنون، لأن وجوده  وجد القتيل ف ملك ال�ضبي 
ال�ضبي  –اأي  وهما  القتل،  كمبا�رشته  يعد  ملكه  ف 
انظر:  الأفعال.  ب�ضمان  موؤاخذان  واملجنون- 

الكا�ضاين، عالء الدين، بدائع ال�ضنائع، 7/294.  
 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )137(

واحل�ضكفي، حممد، الدر املنتقى، 2/687.
على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )138(
الباقي،  عبد  والزرقاين،   .8/44 خليل،  خمت�رش 
حا�ضية الزرقاين على خليل، 8/47. والعدوي، علي، 

حا�ضية العدوي على كفاية الطالب، 2/281.
)139( مل اأعرث على اأدلة للقائلني بهذا القول.

)140( العيني، حممود، البناية، 10/386. وال�ضيخ 
نظام الدين، الفتاوى الهندية، 6/83.

على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )141(
اأحمد،  والدردير،   .8/46-47 خليل،  خمت�رش 
منح  حممد،  وعلي�ص،   .4/284 الكبري،  ال�رشح 
اجلليل، 9/146. وابن ر�ضد، حممد، بداية املجتهد، 

.2/612
)142( املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/577.

)143( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/524.
)144 ( علي�ص، حممد، منح اجلليل، 9/146.

الكالم،  خمتلط  العقل،  ناق�ص  هو  املعتوه:   )145(
وقنيبي،  قلعجي  اجلنون.  م�ص  دون  التدبري  فا�ضد 

حممد، وحامد، معجم لغة الفقهاء، �ص 439.
)146( املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/577.

واإذا  الدية،  هو  العمد  �ضبه  ف  يجب  الذي   )147(
كما  العمد،  كدية  اأ�ضنانها  فتكون  الإبل  من  اأخذت 
خلفة  واأربعون  جذعة،  وثالثون  ة،  ِحقَّ ثالثون  يلي: 
احل�ضن  بن  حممد  قول  وهو  اأولدها،  بطونها  ف 
الراجح  وهو  واحلنابلة،  وال�ضافعية،  احلنفية،  من 
ا�ضتدلًل بقول النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:" َمْن 
ْن �َضاُءوا َقَتلُوا َواإِْن  َقَتَل َعْمًدا ُدِفَع اإِىَل اأَْوِلَياِء اْلَقِتيِل َفاإِ
ًة َوَثاَلُثوَن َجَذَعًة  َيَة َوَذِلَك َثاَلُثوَن ِحقَّ �َضاُءوا اأََخُذوا الدِّ
احلنفية،  من  يو�ضف  اأبو  وذهب   ." َخِلَفًة  َواأَْرَبُعوَن 
عندهم،  املذهب  هي  رواية  ف  واحلنابلة  واملالكية، 
اإىل اأن اأ�ضنان الإبل التي توؤخذ ف العمد و�ضبه العمد 
تكون كما يلي: خم�ص وع�رشون بنت خما�ص، وخم�ص 
وع�رشون بنت لبون، وخم�ص وع�رشون حقة، وخم�ص 
وع�رشون جذعة. وهي كدية اخلطاأ من كونها موؤجلة 
املرغيناين،  م�ضى:  فيما  انظر  �ضنوات.  ثالث  ف 
تبيني  عثمان،  والزيلعي،   .4/522 الهداية،  علي، 
اجلليل،  منح  حممد،  وعلي�ص،   .6/126 احلقائق، 
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9/90. والبغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 3/1319. 
والت�ضويل، علي، البهجة، 375-2/374. والنووي، 
والهيتمي،   .7/120 الطالبني،  رو�ضة  يحيى، 
8/452. وال�رشبيني، حممد،  اأحمد، تفة املحتاج، 
اأ�ضنى  زكريا،  والأن�ضاري،   .4/55 املحتاج،  مغني 
املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  وابن   .4/47 املطالب، 
اأحمد،  الإمام  فقه  ف  الكاف  وله،   .9/489-490
حممد،  ماجة،  ابن  رواه  فقد  احلديث،  واأما   .4/72
اأحمد،  والبيهقي،   .)2616( برقم:   ،8/58 �ضننه،  ف 
ف ال�ضنن الكربى، 8/123، برقم: )16129(. وذكره 
الألباين، حممد، ف �ضحيح و�ضعيف �ضنن ابن ماجة، 
6/126، برقم: )2626(، واأ�ضار اإليه بلفظ:" ح�ضن". 
الدية  اأخذ  الفقهاء  اأجاز  اأما الأ�ضناف الأخرى التي 
منها، فقد ذكرتها عند احلديث عن املقدار الذي تمله 

العاقلة من اجلنايات.
)148( ما ينطبق على النف�ص ف هذا املو�ضوع ينطبق 
دون  فيما  العمد  ب�ضبه  القائلني  عند  دونها  ما  على 

النف�ص. 
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )149(
احلقائق،  تبيني  عثمان،  والزيلعي،   .7/255

.6/176-177
 .4/95 املحتاج،  مغني  حممد،  ال�رشبيني،   )150(

واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/559.
 .9/492-493 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )151(
2/316- ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم،  �ضويان،  وابن 

317. وابن مفلح، اإبراهيم، املبدع، 8/328.
 .20/559 املجموع،  تكملة  املطيعي، حممد،   )152(

وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/492. 
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )153(

.7/255
)154( ال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/95.

بن  ُمْدَرَكة  بن  ُهَذْيل  وهو  ُم�رَش،  من  حي   )155(
اإليا�ص بن ُم�رَش بن نزار بن معد بن عدنان، تفرقت 

فرا�ضخ  �ضتة  على  قرية  وهي  النخلة  واأهل  البالد  ف 
الهذيل،  من  اأهلها  اأكرث  احلاج  طريق  على  مكة  من 
وجماعة منها نزلوا الب�رشة. ال�ضمعاين، عبد الكرمي، 

الأن�ضاب، 5/631.  
�ضحيحه،  ف  حممد،  البخاري،  رواه   )156(
�ضحيحه،  ف  وم�ضلم   .)6399( برقم:   ،21/220

.)3185( برقم:   ،9/40
وابن   .20/559 املجموع،  تكملة  املطيعي،   )157(
مفلح،  وابن   .9/493 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة، 

اإبراهيم، املبدع، 8/328.
)158( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/492.

وله،   .9/492 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )159(  
مفلح،  وابن   .4/118 اأحمد،  الإمام  فقه  ف  الكاف 

اإبراهيم، املبدع، 8/328.
)160( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/492.

 .20/559 املجموع،  تكملة  )161( املطيعي، حممد، 
وانظر ما قاله اخلوارج ف مطلب: ما تمله العاقلة 

من اجلنايات.
وله،   .9/492 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )162(

الكاف ف فقه الإمام اأحمد، 4/118.
)163( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/492.

)164( امل�ضدر ال�ضابق، 9/493.
ِملُُه الَعاِقلَة  )165( انظر املبحث التا�ضع: ِمْقداُر َما َتْ

ِمن اجِلَناَياِت الَواِجَبِة َعَلْيَها.
وابن   .9/511 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )166(
مفلح، اإبراهيم، املبدع، 9/18. والبهوتي، من�ضور، 
تكملة  حممد،  واملطيعي،   .6/60 القناع،  ك�ّضاف 

املجموع، 20/565.
)167(البغدادي، غامن، جممع ال�ضمانات، �ص172.

 .7/593 العلماء،  حلية  حممد،  القفال،   )168  (
واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/565.

وله،   .9/511 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )169(
والبهوتي،   .4/121 اأحمد،  الإمام  فقه  ف  الكاف 
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�ضويان،  وابن   .)6/60 القناع،  ك�ّضاف  من�ضور، 
علي،  واملرداوي،   .2/318 ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم، 
الإن�ضاف، 10/121. وابن مفلح، اإبراهيم، الفروع، 

.6/40
 .9/511 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )170(

واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/565.
)171( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/511.

) 172( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/511. وابن 
مفلح، اإبراهيم، املبدع، 9/18. والبهوتي، من�ضور، 
اإبراهيم،  وال�ضريازي،   .6/60 القناع،  ك�ّضاف 
5/166. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع،  املهّذب، 

.20/565
 ،2/252 الكبري،  ال�رّشح  اأحمد،  الدردير،   )173(

والدردير، اأحمد، ال�رّشح ال�ضغري، 2/359.  .268
 .7/593 العلماء،  حلية  حممد،  القفال،   )174  (
واملطيعي،   .5/166 املهّذب،  اإبراهيم،  وال�ضريازي، 
وال�رشبيني،   .20/565 املجموع،  تكملة  حممد، 

حممد، مغني املحتاج، 4/81.
واأبو   .9/18 املبدع،  اإبراهيم،  مفلح،  ابن   )175  (
الربكات، عبد ال�ضالم، املحّرر، 2/149. وابن قدامة، 
وابن   .4/121 اأحمد،  الإمام  فقه  الكاف ف  اهلل،  عبد 
وابن   .2/318 ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم،  �ضويان، 
قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/511. وابن مفلح، حممد، 

الفروع، 6/40.
)176( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب اأهل 

العلم،  3/131. وله، الإقناع، 1/367.
)177( املطيعي، حممد، تكملة املجموع، 20/565.

) 178( رواه عبد الرزاق ف امل�ضّنف، 9/458-459، 
ون�ضه:  ال�ضلطان،  اأفزعه  من  باب:  العقول،  كتاب: 
اأخربنا معمر عن مطر الوراق عن احل�ضن قال: اأر�ضل 
فقالت:  اأمر  ف  يطلبها  امراأة  اإىل  اخلطاب  بن  عمر 
ا�ضتد  الطريق  ف  فبينما هي  ولعمر،  لها  ما  ويلها  يا 
فاألقت  دارًا،  فدخلت  الطلق،  ف�رشبها  الفزع،  عليها 

فا�ضت�ضار  ثم مات،  ال�ضبي �ضيحتني  ولدها، ف�ضاح 
ال�ضحابة، فقال  عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه- 
وموؤدب،  واٍل  اأنت  اإمنا  �ضيء،  عليك  لي�ص  بع�ضهم: 
اإن  قال: و�ضمت علي، فاأقبل عليه، ماذا نقول؟ قال: 
هواك  ف  قالوا  واإن  راأيهم  اأخطاأ  فقد  براأيهم  قالوا 
فلم ين�ضحوا لك، اأرى اأن ديته عليك، فاأنت اأفزعتها 
-ر�ضي  عليًا  عمر  فاأمر  قال:  ب�ضببك،  ولدها  فاألقت 
عقله  فاأخذ  قري�ص  على  ديته  ي�رشب  اأن  عنهما-  اهلل 
قال  كما  منقطع  واحلديث  خطاأ.  لأنه  قري�ص،  من 
تلخي�ص  اأحمد،  حجر،  ابن  التلخي�ص.  ف  حجر  ابن 

احلبري، 4/36-37.
وابن   .9/511 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )179(

مفلح، اإبراهيم، املبدع، 9/18.
)180( الزيلعي، عثمان، تبيني احلقائق، 6/109.

 .9/137 اجلليل،  منح  حممد،  علي�ص،   )181(
 .3/132 املدارك،  اأ�ضهل  اأبو احل�ضن،  والك�ضناوي، 
 .2/412 املجتهد،  بداية  حممد،  ر�ضد،  وابن 

والبغدادي، عبد الوهاب، املعونة، 3/1326.
 .7/211 الطالبني،  رو�ضة  يحيى،  النووي،   )182(
والقفال، حممد، حلية العلماء، 7/592. وال�رشبيني، 
زكريا،  والأن�ضاري،   .4/95 املحتاج،  مغني  حممد، 
احلاوي  علي،  واملاوردي،   .4/87 املطالب،  اأ�ضنى 
الكبري، 12/357. واملطيعي، حممد، تكملة املجموع، 

.2/564
واأبو   .9/511 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )183(

يعلى الفراء، حممد، امل�ضائل الفقهية، 2/289.
)184( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/511.

)185( امل�ضدر ال�ضابق نف�ضه.
)186( اْلُهَنْيَهاُت: َجْمُع ُهَنْيَهٍة، َوِهَي َت�ْضِغري َهَنة، َكَما 
الرجز،  هنا:  واملعنى  �ُضَنْيَهة،  �َضَنة  َت�ْضِغري  ِف  َقاُلوا 
الرجز، وهذا يدل على  الذي قاله عامر كان من  لأن 
اأن الرجز من اأق�ضام ال�ضعر. ابن حجر، اأحمد، فتح 

الباري، 7/465،  12/218.
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القامو�ص  حممد،  الفريوزاآبادي،  بطل.  اأي   )187(
املحيط، �ص 854، مادة )حبط(.

12/218- الباري،  فتح  اأحمد،  حجر،  ابن   )188(
.219

)189( امل�ضدر ال�ضابق، 12/218.
)190( امل�ضدر ال�ضابق نف�ضه.

)191( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/511.
واأبو   .9/510 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  ابن   )192(

يعلى الفراء، حممد، امل�ضائل الفقهية، 2/289.
)193( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/510.

)194( رواه عبد الرزاق ف امل�ضّنف، 9/415، ون�ضه 
عن ابن جريج قال:" قلت لعطاء الرجل ي�ضيب نف�ضه 
اأيدي  من  يد  يقال:  عاقلته  يعقله  قال:  خطاأً  باجلرح 
دابته  على  ي�ضري  رجل  بينما  اأخربين  ثم  امل�ضلمني 
فكتب  عينه،  ففقاأت  �ضوطه  منرة  فرجعت  �رشبها، 
اإىل عمر بن اخلطاب -ر�ضي  فيها عمرو بن العا�ص 
نف�ضه  اأ�ضاب  اأنه  البينة  قامت  اإن  فكتب  عنهما-  اهلل 
خطاأً فليود، قال عمر:" يد من اأيدي امل�ضلمني". وهذا 
�ضنة  ولد  قد  رباح  اأبي  بن  عطاء  اإن  اإذ  منقطع  الأثر 
الرب،  عبد  ابن  انظر:  23هـ.  �ضنة  توف  وعمر  27هـ، 
اأحمد،  حجر،  وابن   .3/240 ال�ضتيعاب،  يو�ضف، 

تهذيب التهذيب، 7/199.
)195( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/510.

)196( عبد الرزاق، امل�ضّنف، 9/412، وهو منقطع، 
23هـ.  �ضنة  توف  وعمر  61هـ،  �ضنة  ولد  قتادة  لأن 
 ،7/441 التهذيب،  اأحمد، تهذيب  ابن حجر،  انظر: 

و 8/355.
)197( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/510.

)198( انظر الهام�ص )194، 196( من البحث نف�ضه.
اإذا  ما  قوًل ف حال  الآخرين  للفقهاء  اأجد  )199( مل 

كانت جناية املرء على نف�ضه �ضبه عمد. 
)200( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/510.

)201( ل وجود للعبيد ف ع�رشنا احلا�رش اإل نادرًا، 

من  كونها  باب  من  امل�ضاألة  لهذه  ي  َعْر�ضِ جاء  وقد 
اجلنايات التي اختلف الفقهاء ف تمل العاقلة لها.

اإذا  العبد  من  وللحر  احلر،  من  للعبد  يقت�ص   )202(
احلنفية،  قول  ف  عمدًا  النف�ص  على  اجلناية  كانت 
فيما  والعبيد  الأحرار  بني  الق�ضا�ص  يجري  ول 
ي�ضلك  احلنفية  عند  النف�ص  دون  ما  لأن  النف�ص،  دون 
ف  والعبد  احلر  بني  ت�ضاوي  ول  الأموال،  م�ضلك  به 
ف  العبد  من  للحر  فيقت�ص  اجلمهور،  اأما  الأر�ص. 
النف�ص وما دونها، ول يقت�ص للعبد من احلر مطلقًا. 
وبناء على ما �ضبق يكون الواجب باجلناية على العبد 
املال.  الق�ضا�ص له من احلر، هو  القائلني بعدم  عند 
العبد  على  باجلناية  الواجب  يكون  احلنفية  وعند 
اأن  على  متفقون  وهو  كذلك.  املال  النف�ص  دون  فيما 
�ضبه  العبد  على  الواجب حال كون اجلناية  املال هو 
اأو ما دونها. املو�ضلي، عبد  اأو خطاأ، ف النف�ص  عمد 
وعلي�ص، حممد، منح   .30 اهلل، الختيار، 5/26-27، 
9/37. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج،  اجلليل، 
4/17. وابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/349، 350، 
والبهوتي، من�ضور، ك�ضاف القناع، 5/547.  .351

فيما  واأما  النف�ص،  يو�ضف هذا ف  اأبي  )203( وراأي 
ل  العاقلة  اأن  على  متفقون  فاإن احلنفية  النف�ص  دون 
تملها، لأن ما دون النف�ص من العبد ي�ضلك به م�ضلك 
عندهم.  واحلر  العبد  بني  ق�ضا�ص  ل  اإذ  الأموال، 
والزيلعي،   .5/62 الختيار،  اهلل،  عبد  املو�ضلي، 
عثمان، تبيني احلقائق، 6/179. والطوري، حممد،  
تكملة البحر الرائق، 8/457. والغنيمي، عبد الغني، 

اللباب، 3/180. 
)204( وف الرواية الثانية وافق اأبو يو�ضف احلنفية 
العاقلة  اأن  ف  الآخرين  الفقهاء  من  وافقهم  ومن 
ب�رشط  العبد،  على  باجلناية  يجب  ما  يحمل  من  هي 
وهو  درهم،  اآلف  ع�رشة  عن  الواجب  يزيد  ل  اأن 
نف�ضه.  اجلاين  على  فهو  زاد  ما  واأما  الكاملة،  الدية 
 .7/258 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين، 
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واملو�ضلي، عبد اهلل، الختيار، 5/62. 
على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )205(
8/44. والباجي، �ضليمان، املنتقى،  خمت�رش خليل، 
اأ�ضهل  احل�ضن،  اأبو  والك�ضناوي،   .7/103-104
املدارك، 3/132. والت�ضويل، علي، البهجة، 2/378. 
 .7/209 الطالبني،  رو�ضة  يحيى،  النووي،   )206(
وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/98. والقفال، 

حممد، حلية العلماء، 7/592.
وابن   .10/126 الإن�ضاف،  علي،  املرداوي،   )207(

�ضويان، اإبراهيم، منار ال�ضبيل، 2/317.
)208( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب اأهل 

العلم، 3/130.
البحث  من   )93( الهام�ص  ف  تخريجه  �ضبق   )209(

نف�ضه.
ال�ضبيل،  منار  اإبراهيم،  �ضويان،  ابن   )210(
2/317. وابن عبد الرب، يو�ضف، الكاف ف فقه اأهل 
املدينة، 2/1107. وابن ر�ضد، حممد، بداية املجتهد، 

 .2/412
 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )211(
 .7/258 ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  والكا�ضاين، 
 .6/645 املحتار،  رد  حممد،  عابدين،  وابن 

والبابرتي، حممد، العناية، )10/407. 
)212( ال�ضافعي، حممد، الأم، 6/127. والأن�ضاري، 
وال�رشبيني، حممد،   .4/86 املطالب،  اأ�ضنى  زكريا، 
مغني املحتاج، 4/98.  والقفال، حممد، حلية العلماء، 
7/592. وال�رشبيني، حممد، مغني املحتاج، 4/98. 

والرملي، حممد، نهاية املحتاج، 7/373.
)213( ابن حزم، علي، املحّلى، 11/51.

)214( ابن املنذر، حممد، الإ�رشاف على مذاهب اأهل 
العلم، 3/130.

 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )215(
 .8/457 الرائق،  البحر  تكملة  حممد،   والطوري، 
والأن�ضاري،   .6/127 الأم،  حممد،  وال�ضافعي، 

زكريا، اأ�ضنى املطالب، 87-2/86. والكوهجي، عبد 
اهلل، زاد املحتاج، 4/137. وابن حزم، علي، املحّلى، 

.11/51
 .6/644 املحتار،  رد  حممد،  عابدين،  ابن   )216(
 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  والزيلعي، 

وقليوبي، اأحمد، حا�ضية قليوبي، 4/156.
 .6/179 احلقائق،  تبيني  عثمان،  الزيلعي،   )217(
الفقهية،  الأحكام  قوانني  حممد،  جزي،  وابن 
�ص231. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/100. وابن 

قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/512.
من  العاقلة  على  يجب  ما  مطلب:  انظر   )218(

اجلنايات.   
)219( انظر مبحث: جناية �ضبه العمد.   

الإبل  من  مائة  احلر  الذكر  امل�ضلم  ودية   )220(
باأن  القائلني  الذهب عند  األف دينار من  اأو  بالتفاق، 
فعند  الف�ضة،  ف  واختلفوا  الدية،  ف  اأ�ضل  الذهب 
احلنفية ع�رشة اآلف درهم، وعند املالكية وال�ضافعية 
عند  الدية  وتكون  درهم،  األف  ع�رش  اثنا  واحلنابلة 
الدية،  منها  توؤخذ  اأخرى  اأ�ضوًل  هناك  باأن  القائلني 
الكا�ضاين،  حلة.  مائتا  اأو  �ضاة،  األفا  اأو  بقرة،  مائتا 
حا�ضية  حممد،  واخلر�ضي،   .7/254 الدين،  عالء 
وعلي�ص،   .8/30 خليل،  خمت�رش  على  اخلر�ضي 

حممد، 
مغني  حممد،  وال�رشبيني،   .9/94 اجلليل،  منح 
املحتاج، 4/53، 56، 57. واأبو الربكات، عبد ال�ضالم، 

املحرر، 2/144.  
على  الفقهاء  جمهور  عند  املراأة  دية  تكون   )221(
فرق.  ل  اأنه  والراجح  الرجل.  دية  من  الن�ضف 
الزيلعي، عثمان، تبيني احلقائق، 6/128. والعيني، 
حممود، البناية، 10/133. والبغدادي، عبد الوهاب، 
املعونة، 3/1336. وابن عبد الرب، يو�ضف، الكاف ف 
حلية  حممد،  والقفال،   .2/1109 املدينة،  اأهل  فقه 
7/543. واملاوردي، علي، احلاوي الكبري،  العلماء، 
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 .9/532 املغني،  اهلل،  عبد  قدامة،  وابن   .12/289
والبهوتي، من�ضور، ك�ضاف القناع، 6/20. و�ضندي، 
الفقهية-  واختيارته  الأ�ضم  بكر  اأبو  اإ�ضماعيل، 
عر�ص ومقارنة، جملة جامعة اخلليل للبحوث، عدد2، 

   .322-323 �ص   ،2009 جملد4، 
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )222(

.7/322
ُة هنا: هي الواجب ف  ُله، والُغرَّ ُة ال�ضيء، اأَوَّ )223( ُغرَّ
اجلنني اإذا �ضقط ميتًا، وهو عبد اأو اأمة مبقدار ن�ضف 
ر ظهر ف باب  ع�رش الدية، و�ضمي بذلك لأنه اأول ُمقدَّ
�ص  املنري،  امل�ضباح  اأحمد،  الفيومي،  انظر:  ية.  الدِّ
الدين،  عالء  والكا�ضاين،  )غرر(.  مادة   ،264-265
تكملة  والطوري، حممد،   .7/325 ال�ضنائع،  بدائع 

البحر الرائق، 7/389.
برقم:   ،21/220 �ضحيحه،  ف  البخاري  )224( رواه 

 .)6399(
محاق، وتو�ضح  جة التي تقطع ال�ضِّ )225( وهي ال�ضَّ
اإبرة.  مدخل  مثل  كانت  ولو  تظهره،  اأي  العظم، 
مادة   ،7/32 العرب،  ل�ضان  حممد،  منظور،  ابن 
ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  والكا�ضاين،  )�ضجج(. 
 .6/246 7/296. واملواق، حممد، التاج والإكليل، 
 .3/1315 املعونة،  الوهاب،  عبد  والبغدادي، 
وابن   .4/26 املحتاج،  مغني  حممد،  وال�رشبيني، 

اأبي تغلب، عبد القادر، نيل املاآرب، 2/342.
)226( الزيلعي، عبد اهلل، ن�ضب الراية، 4/399.

ال�ضنائع،  بدائع  الدين،  عالء  الكا�ضاين،   )227(
.7/322

 .27/128 املب�ضوط،  حممد،  ال�رشخ�ضي،   )228(
والعيني، حممود، البناية، 10/395.

للمالكية على دليل يدعم القول الذي  اأعرث  )229( مل 
ذهبوا اإليه.

على  اخلر�ضي  حا�ضية  حممد،  اخلر�ضي،   )230(
خمت�رش خليل، 8/45. ومل اأعرث لهم على دليل. 

6/111. واملاوردي،  )231( ال�ضافعي، حممد، الأم، 
علي، احلاوي الكبري، 12/355.

)232( املاوردي، علي، احلاوي الكبري، 12/355.
)233( ال�ضافعي، حممد، الأم، 6/111. واملاوردي، 

علي، احلاوي الكبري، 12/355.
)234( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/508. 

�ضنده.  ف  وطعن  املحلى  ف  حزم  ابن  رواه   )235(
انظر: ابن حزم، علي، املحلى، 11/51-52.
)236( ابن قدامة، عبد اهلل، املغني، 9/507.
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13.اأبو الربكات، عبد ال�ضالم، املحرر ف الفقه، مكتبة 
1404هـ1984-م. املعارف، الريا�ص، ط2، 

14.ابن البزاز، حممد، الفتاوى البزازية، دار الفكر، 
)د، ط( 1411هـ1991-م.

15.البغدادي، عبد الوهاب، املعونة على مذهب عامل 
املدينة الإمام مالك بن اأن�ص، تقيق ودرا�ضة حمي�ص 

عبد احلق، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
16.البغدادي، غامن، جممع ال�ضمانات، عامل الكتب، 

بريوت، ط1، 1407هـ1987-م. 
األفاظ  اإعانة الطالبني على حل  17. البكري، عثمان، 

فتح املعني، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
18.البهوتي، من�ضور، �رشح منتهى الإرادات، عامل 

الكتب، بريوت، ط1، 1414هـ1993-م.
منت  عن  القناع  ك�ضاف  من�ضور،  19.البهوتي، 
1402هـ- ط(،  )د،  بريوت،  الفكر،  دار  الإقناع، 

1982م.
حممد  تقيق  الكربى،  ال�ضنن  اأحمد،  20.لبيهقي، 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد 

1414هـ1994-م.
ابن  فكر  لبنت  املعا�ضم  حلي  حممد،  21.التاودي، 
عا�ضم، دار املعرفة، بريوت، ط3، 1397هـ- 1977م. 
22.الرتمذي، حممد، �ضنن الرتمذي، تقيق اإبراهيم 
عطوة عو�ص، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،  )د، 

ط(، )د، ت(.
على  حكم  الرتمذي،  �ضنن  حممد،  23.الرتمذي، 
به:  واعتنى  الألباين،  الدين  نا�رش  حممد  اأحاديثه: 
الريا�ص،  املعارف،  مكتبة  �ضلمان،  ح�ضن  م�ضهور 

ط1، )د، ط(، )د، ت(. 
دار  التحفة،  �رشح  ف  البهجة  علي،  24.الت�ضويل، 

1977م. 1397هـ-  املعرفة، بريوت، ط3، 
ب�رشح  املاآرب  نيل  القادر،  عبد  تغلب،  اأبي  25.ابن 
الأ�ضقر، مكتبة  �ضليمان  الطالب، تقيق حممد  دليل 

الفالح، الكويت، ط1، 1403هـ1983-م.

*- القراآن الكرمي.
1.الآبي، عبد ال�ضميع، الثمر الداين ف تقريب املعاين 
الكتب  دار  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  ر�ضالة  �رشح 

العلمية، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
2.الآبي، عبد ال�ضميع، جواهر الإكليل �رشح خمت�رش 

خليل، دار املعرفة، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
احلديث  غريب  ف  النهاية  املبارك،  الأثري،  3.ابن 
وحممود  الّزاوي،  اأحمد  طاهر  تقيق:  والأثر، 
1399هـ-  ط(،  )د،  بريوت،  الفكر،  دار  الطناحي، 

1979م.
اأحاديث  الغليل ف تخريج  اإرواء  الألباين، حممد،   .4
ط2،  بريوت،  الإ�ضالمي،  املكتب  ال�ضبيل،  منار 

1985-م. 1405هـ  
ال�ضحيحة  الأحاديث  �ضل�ضلة  حممد،  5.لألباين، 
ط4،  بريوت،  الإ�ضالمي،  املكتب  فقهها،  من  و�ضيء 

1985-م. 1405هـ 
ماجة،  ابن  �ضنن  �ضحيح  حممد،  6.الألباين، 
من�ضورات مكتب الرتبية لدول اخلليج، الريا�ص، ط3، 

1988-م. 1408هـ 
7.الألباين، حممد، �ضحيح و�ضعيف �ضنن اأبي داود، 

املكتبة ال�ضاملة، الإ�ضدار الثاين.
8.الألباين، حممد، �ضحيح و�ضعيف �ضنن ابن ماجة، 

املكتبة ال�ضاملة، الإ�ضدار الثاين.
املكتبة  املطالب،  اأ�ضنى  زكريا،  9.الأن�ضاري، 
الإ�ضالمية، ل�ضاحبها احلاج ريا�ص ال�ضيخ، )د، ط(، 

)د، ت(.
دار  الهداية،  �رشح  ف  العناية  حممد،  10.البابرتي، 

الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
مطبعة  املوطاأ،  �رشح  املنتقى  �ضليمان،  11.الباجي، 

ال�ضعادة، م�رش، ط1، 1332هـ.
املكتبة  البخاري،  �ضحيح  حممد،  12.البخاري، 

ال�ضاملة، الإ�ضدار الثاين.

 قائمة امل�شادر واملراجع
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العقوبات،  فقه  املفتوحة،  القد�ص  26.جامعة 
ط1،  فل�ضطني،  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  من�ضورات 

1999م. 
27. اجلرجاين، علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط3، 1408هـ1988-م.
تقيق:  القراآن،  اأحكام  اأحمد،  ا�ص،  28.اجل�ضَّ
حممد ال�ّضادق قمحاوي، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، )د، ط(، 1405هـ - 1985م.
ابن جزي، حممد،  قوانني الأحكام الفقهية، دار   .29

القلم، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
املدينة  احلبري،  تلخي�ص  اأحمد،  حجر،  30.ابن 
املنورة، طبعة عني بها عبد اهلل ها�ضم اليماين، )د، ط(، 

1964-م. 1384هـ 
ابن حجر، اأحمد، تهذيب التهذيب، دار �ضادر،   .31

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
اأحاديث  تخريج  ف  الدراية  اأحمد،  حجر،  32.ابن 

الهداية، دار املعرفة، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
�ضحيح  �رشح  الباري  فتح  اأحمد،   حجر،  33.ابن 

البخاري، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
اإحياء  جلنة  تقيق  املُحلَّى،  علي،  حزم،  34.ابن 
بريوت،  اجلديدة،  الآفاق  ودار  اجليل،  دار  الرتاث، 

)د، ط(، )د، ت(.
تنوير  �رشح  املختار  الدر  حممد،  35.احل�ضكفي، 
1386هـ1966-م. الأب�ضار، دار الفكر، بريوت، ط2، 

36.احلطاب، حممد، مواهب اجلليل ل�رشح خمت�رش 
1992م. 1412هـ-  خليل، دار الفكر، بريوت، ط3، 

37.حلبي، �ضعدي، حا�ضية �ضعدي حلبي، دار الفكر، 
بريوت، )د، ط(، )د، ت(.

اأحمد، تقيق: عبد اهلل  اأحمد، م�ضند  38.ابن حنبل، 
1411هـ  حممد الدروي�ص، دار الفكر، بريوت، ط1، 

1991-م.
الأحكام،  جملة  �رشح  احلكام  درر  علي،  39.حيدر، 
تعريب املحامي فهمي احل�ضيني، دار الكتب العلمية، 

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.

40.اخلر�ضي، حممد، حا�ضية اخلر�ضي على خمت�رش 
خليل، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.

اإحياء  دار  الدارقطني،  �ضنن  علي،  41.الدارقطني، 
الرتاث العربي، بريوت، )د، ط(، 1413هـ1993-م.

42.داماد اأفندي، عبد الرحمن، جممع الأنهر ف �رشح 
ملتقى الأبحر، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

)د، ط(، )د، ت(.
اأبي داود، دار اجليل،  43.اأبو داود، �ضليمان، �ضنن 

بريوت، )د، ط(، 1408هـ- 1988م.
الفكر،  دار  الكبري،  ال�رشح  اأحمد،  44.الدردير، 

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
45.الد�ضوقي، حممد، حا�ضية الد�ضوقي على ال�رشح 

الكبري، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
لبنان  مكتبة  ال�ضحاح،  خمتار  حممد،  46.الرازي، 

نا�رشون، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
احلدود  اأحكام  ف  الوجيز  ماجد،  رخية،  47.اأبو 
والق�ضا�ص، مكتبة الأق�ضى، ودار عمار، عمان، ط1، 

1421هـ2001-م.
ف  النهى  اأويل  مطالب  م�ضطفى،  48.الرحيباين، 
النهي  اأويل  )دقائق  امل�ضمى:  املنتهى،  غاية  �رشح 
1414هـ- ل�رشح املنتهى(، عامل الكتب، بريوت، ط1، 

1993م.
49.ابن ر�ضد، حممد، بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، 

1406هـ1986-م. دار املعرفة، بريوت، ط8، 
50.الرملي، حممد، نهاية املحتاج اإىل �رشح املنهاج، 
1404هـ- الأخرية،  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار 

1984م.
جواهر  من  العرو�ص  تاج  حممد،  51.الزبيدي، 
)د،  ط(،  )د،  بريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  القامو�ص، 

ت(.
مطبعة  العام،  الفقهي  املدخل  م�ضطفى،  52.الزرقا، 

1968م. 1387هـ-  طربين، دم�ضق، ط10، 
على  الزرقاين  �رشح  الباقي،  عبد  53.الزرقاين، 
خمت�رش خليل، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
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كنز  �رشح  احلقائق  تبيني  عثمان،  54.الزيلعي، 
القاهرة،  ببولق،  الأمريية  الكربى  املطبعة  الدقائق، 

1315هـ. ط1، 
55.الزيلعي، عبد اهلل، ن�ضب الراية لأحاديث الهداية، 

دار احلديث، القاهرة، )د، ط(، )د، ت(.
املعرفة،  دار  املب�ضوط،  حممد،  56.ال�رشخ�ضي، 

بريوت، )د، ط(، 1409هـ1989-م.
قانون  ف  العامة  الأحكام  �رشح  كامل،  57.ال�ضعيد، 
العلمية  الدار  مقارنة،  درا�ضة  الأردين،  العقوبات 
للن�رش والتوزيع، عمان، ط1،  الثقافة  الدولية، ودار 

2002م.
الكتب  دار  الفقهاء،  تفة  حممد،  58.ال�ضمرقندي، 

1985م. 1405هـ-  العلمية، بريوت، ط1، 
وعيون  الفقه  خزانة  ن�رش،  59.ال�ضمرقندي، 
الطبع  الناهي، �رشكة  الدين  امل�ضائل، تقيق �ضالح 

والن�رش الأهلية، بغداد، )د، ط(، 1385هـ1965-م.
60.ال�ضمعاين، عبد الكرمي، الأن�ضاب،املكتبة ال�ضاملة، 

الإ�ضدار الثاين.
61.ال�ضاذيل، علي، كفاية الطالب الرباين لر�ضالة ابن 
اأبي زيد القريواين، املالكي، املكتبة الثقافية، بريوت، 

)د، ط(، )د، ت(.
الفكر، بريوت، ط2،  دار  الأم،  62.ال�ضافعي، حممد، 

1403هـ1983-م. 
معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  حممد،  63.ال�رشبيني، 
ط(،  )د،  بريوت،  الفكر،  دار  املنهاج،  األفاظ  معاين 

)د، ت(.
تبيني  على  ال�ضلبي  حا�ضية  اأحمد،  64.ال�ضلبي، 
احلقائق، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط2،)د، ت(.

)املعروف  الأ�ضل  كتاب  حممد،  65.�ضيباين، 
اأبو  عليه  والتعليق  بت�ضحيحه  اعتنى  باملب�ضوط(، 
1410هـ- الوفاء الأفغاين، عامل الكتب، بريوت، ط1، 

1990م. 
واختياراته  الأ�ضم  بكر  اأبو  اإ�ضماعيل،  66.�ضندي، 
اخلليل  جامعة  جملة  ومقارنة،  الفقهية-عر�ص 

للبحوث، املجلد4، العدد2، كانون اأول، 2009م.
67.ال�ضهر�ضتاين، حممد، امللل والنحل، تقيق: عبد 

العزيز حممد الوكيل، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، 
)د، ت(.

الإمام  فقه  ف  املهذب  اإبراهيم،  68.ال�ضريازي، 
املجموع،  تكملة  �رشحه  مع  مطبوع  ال�ضافعي، 
ط(،  )د،  جدة،  الإر�ضاد،  مكتبة  واملطيعي،  لل�ضبكي 

)د، ت(.
امل�ضالك،  لأقرب  ال�ضالك  بلغة  اأحمد،  69.ال�ضاوي، 

دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
حممد  تقيق:  الديات،  كتاب  اأحمد،  70.ال�ضحاك، 
ال�ضعيد بن ب�ضيوين زغلول، موؤ�ض�ضة الكتب الثقافية، 

1409هـ1988-م. بريوت، ط1، 
�رشح  ف  ال�ضبيل  منار  اإبراهيم،  �ضويان،  71.ابن 
1405هـ- ط2،  الريا�ص،  املعرف،  مكتبة  الدليل، 

1985م. 
تقيق:  الّطحاوي،  خمت�رش  اأحمد  72.الّطحاوي، 
اأبو الوفاء الأفغاين، دار اإحياء العلوم، بريوت، ط1، 

1986-م. 1406هـ 
73.الطحطاوي، اأحمد، حا�ضية الطحطاوي على الدر 

املختار، دار املعرفة، بريوت، بالأف�ضت، 1975م.
دار  الرائق،  البحر  تكملة  حممد،  74.الطوري، 

1413هـ1985-م. املعرفة، بريوت، ط3، 
75.ابن عابدين، حممد، رد املحتار على الدر املختار 
)حا�ضية ابن عابدين(، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، 

1399هـ1979-م.
معرفة  ف  ال�ضتيعاب  يو�ضف،  الرب،  عبد  76.ابن 
معّو�ص،  حممد  علي  ال�ضيخ  تقيق  الأ�ضحاب، 
العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  عادل  وال�ضيخ 

1415هـ1995-م. بريوت، ط1، 
77.ابن عبد الرب، يو�ضف، الكاف ف فقه اأهل املدينة، 
املوريتاين،  ماديك  ولد  اأحيد  حممد  حممد  تقيق: 
1400هـ-  ط2،  الريا�ص،  احلديثة،  الريا�ص  مكتبة 

1980م.
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الرحمن  حبيب  تقيق:  امل�ضّنف،  الرزاق،  78.عبد 
الأعظمي، من�ضورات املجل�ص العلمي، كرات�ضي، ط1، 

1972م. 1392هـ- 
79.العدوي، علي، حا�ضية العدوي على كفاية الطالب 

الرباين، املكتبة الثقافية، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
80.علي�ص، حممد، منح اجلليل على خمت�رش خليل، 

دار الفكر، بريوت، )د، ط(، 1409هـ- 1989م.
الإ�ضالمي  اجلنائي  الت�رشيع  القادر،  عبد  81.عودة، 
الرتاث،  دار  مكتبة  الو�ضعي،  بالقانون  مقارنا 

القاهرة، )د، ط(، )د، ت(.
الدرا�ضات  جملة  العاقلة،  نظرية  حممد،  82.عو�ص، 
الإ�ضالمية، �ضوال وذو القعدة وذو احلجة، 1405هـ، 

اإ�ضالم اأباد- الباك�ضتان.
دار  الهداية،  �رشح  ف  البناية  حممود،  العيني،   .83

1400هـ1980-م. الفكر، بريوت، ط1، 
املكتبة  الإ�ضالمية،  الفرق  تاريخ  84.الغرابي، علي،  

1885م. الأجنلو امل�رشية، القاهرة، ط2، 
الكتاب،  �رشح  ف  اللباب  الغني،  عبد  85.الغنيمي، 

املكتبة العلمية، بريوت، )د، ط(، 1413هـ1993-م.
ال�رشع  ف  اجلنائي  الفقه  حممد،  فار�ص،  86.اأبو 
1426هـ-  ط1،  عمان،  الفرقان،  دار  الإ�ضالمي، 

2005م.
املحيط،  القامو�ص  حممد،  87.الفريوزاآبادي، 
نعيم  حممد  باإ�رشاف  الرتاث،  تقيق  مكتب  تقيق 
ط4،  بريوت،  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  العرق�ضو�ضي، 

1415هـ1994-م.
88.الفيومي، اأحمد، امل�ضباح املنري ف غريب ال�رشح 
1421هـ- ط1،  القاهرة،  احلديث،  دار  الكبري، 

2000م.
89. قا�ضي زاده، اأحمد، تكملة فتح القدير، امل�ضمى: 
نتائج الأفكار ف ك�ضف الرموز والأ�رشار، دار الفكر، 

بريوت، )د، ط(، )د، ت(.

اأحمد  الإمام  فقه  الكاف ف   ، اهلل  عبد  قدامة،  90.ابن 
1408هـ- الإ�ضالمي، بريوت، ط5،  املكتب  بن حنبل، 

1988م.
خمت�رش  على  املغني   ، اهلل  عبد  قدامة،  ابن   .91
1412هـ- ط(،  )د،  بريوت،  الفكر،  دار  اخلرقي، 

1992م.
دون  القراآن،  لأحكام  اجلامع  حممد،  92.القرطبي، 

طبعة ول دار ن�رش ول بلد ن�رش.
مذاهب  معرفة  ف  العلماء  حلية  حممد،  93.القفال، 
الر�ضالة  مكتبة  درادكة،  يا�ضني  تقيق  الفقهاء، 

احلديثة،  عمان، ط1، 1998م.
لغة  معجم  وحامد،  حممد،  وقنيبي،  قلعجي   .94
الفقهاء، دار النفائ�ص، بريوت، ط2، 1408هـ1988-م.
95. قليوبي، اأحمد، حا�ضية قليوبي �رشح املحّلي على 

املنهاج، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
96.الكا�ضاين، عالء الدين، بدائع ال�ضنائع ف ترتيب 
ال�رشائع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1406هـ-

1986م.
موطاأ  اإىل  امل�ضالك  اأوجز  حممد،  الكاندهلوي،   .97
مالك، دار الفكر، بريوت، )د، ط(، 1410هـ1989-م.

98. الك�ضناوي، اأبو بكر، اأ�ضهل املدارك �رشح اإر�ضاد 
ال�ضالك ف فقه اإمام الأئمة مالك، دار الفكر، بريوت، 

)د، ط(، )د، ت(.
املنهاج،  ب�رشح  املحتاج  زاد  اهلل،  عبد  99.الكوهجي، 

املكتبة الع�رشية، �ضيدا، ط1، )د، ت(.
املكتبة  ماجة،  ابن  �ضنن  حممد،  ماجة،  100.ابن 

ال�ضاملة، الإ�ضدار الثاين.
101.مالك، املدونة، دار �ضادر، بريوت، )د، ط(، 

)د، ت(.
الإمام  فقه  ف  الكبري  احلاوي  علي،  102.املاوردي، 
ال�ضافعي، تقيق علي معو�ص، وعادل عبد املوجود، 

1414هـ1994-م. دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 
الراجح  معرفة  ف  الإن�ضاف  علي،  103.املرداوي، 
اإحياء  دار  الفقي،  حامد  حممد  اخلالف، تقيق  من 
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1377هـ1957-م. الرتاث العربي، بريوت، ط1، 
املبتدئ،  بداية  �رشح  الهداية  علي،  104.املرغيناين، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1410هـ- 1990م.
105.م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، املكتبة ال�ضاملة، الإ�ضدار 

الثاين.
الو�ضيط،  املعجم  ورفاقه،  اإبراهيم،  106.م�ضطفى، 

تركيا، دار الدعوة، )د، ط(، )د، ت(.
مكتبة  املجموع،  تكملة  حممد،  107.املطيعي، 

الإر�ضاد، جدة، )د، ط(، )د، ت(.
املقنع،  �رشح  ف  املبدع  اإبراهيم،  مفلح،  108.ابن 
املكتب الإ�ضالمي، بريوت، ودم�ضق، )د، ط(، 1400هـ

1980-م.
109.ابن مفلح، حممد، الفروع، عامل الكتب، بريوت، 

1405هـ1985-م. ط4، 
ودرا�ضة:  تقيق  الإجماع،  حممد،  املنذر،  110.ابن 
املحاكم  رئا�ضة  مطبوعات  اأحمد،  املنعم  عبد  فوؤاد 
ط1،  قطر،  بدولة  الدينية  وال�ضوؤون  ال�رشعية 

1081م. 1401هـ- 
اأهل  مذاهب  على  الإ�رشاف  حممد،  املنذر،  111.ابن 
العلم، تقيق عبد اهلل البارودي، دار الفكر، بريوت، 

)د، ط(، 1414هـ1993-م.
اهلل  عبد  تقيق  الإقناع،  حممد،  املنذر،  112.ابن 

1414هـ. اجلربين، مكتبة الر�ضد، الريا�ص، ط2، 
113.ابن منظور، حممد، ل�ضان العرب، ن�ضقه وعلَّق 
عليه علي �ضريي، دار اإحياء الرتاث العربي، وموؤ�ض�ضة 

الرتاث العربي، بريوت، )د، ط(، 1412هـ1992-م.
خمت�رش  ل�رشح  والإكليل  التاج  حممد،  اق،  114.املوَّ

1421هـ1992-م. خليل، دار الفكر، بريوت، ط3، 
115.املو�ضلي، عبد اهلل، الختيار لتعليل املختار، دار 

1395هـ1975-م. املعرفة، بريوت، ط3، 
العام،  الق�ضم  العقوبات،  قانون  حممد،  116.جنم، 
للن�رش  الثقافة  دار  للجرمية(،  العامة  )النظرية 

والتوزيع، عمان، ط1، الإ�ضدار الثاين، 2008م.

املكتبة  الن�ضائي،  �ضنن  اأحمد،  117.الن�ضائي، 
ال�ضاملة، الإ�ضدار الثاين.

دار  الهندية،  الفتاوى  واآخرون،  الدين،  118.نظام 
الفكر، بريوت، )د، ط(، 1411هـ1991-م.

علي  الطالبني، تقيق  119.النووي، يحيى، رو�ضة 
العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معو�ص 

1412هـ1991-م. بريوت، ط1، 
املنهاج،  ب�رشح  املحتاج  تفة  اأحمد،  120.الهيتمي، 

دار الفكر، بريوت، )د، ط(، )د، ت(.
الفقهية،  امل�ضائل  حممد،  الفراء،  يعلى  121.اأبو 
تقيق: عبد الكرمي بن حممد الالحم، مكتبة املعارف، 

1985م. 1405هـ-  الريا�ص، ط1، 
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