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 متهيد
حمد هللا تعالى ثـ الصالة والسالـ عمى نبيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، فإنو قد عيد مف بعد        

الشػػػرع اإلسػػػالمي أنػػػو يت يػػػا مقاصػػػد متعػػػددة ، محورىػػػا االرتقػػػا  بإنسػػػانية 
اإلنساف ، وحماية حقوقو ورعاية آدميتو ، وحفػ  كرامتػو ، وفػي سػبيل إقػرار 

ا باعتبار جانبي الوجود والعػدـ ىذه المقاصد وتثبيتيا عمد الشرع إلى حمايتي
، فشرع ما يدرأ عف ىذه المقاصد اإلبطاؿ والتفويت  مثمما شػرع ليػا مػا يقػيـ 

 ( 7أركانيا ويدعـ أسسيا.)
( عمػػى أف  " حمايػػة الػػنفس " تمثػػل فػػي التعػػداد  8ولػػ ف درج عمماؤنػػا )     

يف ، الكمية الثانية مف الكميات الخمػس لممقاصػد الضػرورية ، بعػد حمايػة الػد
( باعتبار " حماية النفس " ىي المقصد األوؿ  9فإف نظرة متأنية ربما ت رى )

، بل ىي المقصد المحور ، إذ لوال النفس ما وجد جزؤىػا ، وىػو العقػل ، وال 
                                           

( الشػػػاطبي . إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػي . الموافقػػػات . بتحقيػػػا دمحم عبػػػد القػػػادر الفاضػػػمي    7
  =/8 8008ىػ 7:89المكتبة العصرية . األولى . بيروت 

، اإلماـ ال زالي . دمحم بف دمحم أبػو حامػد المستصػفى   دار  </8( انظر مثال : الشاطبي  8
. اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ   دار الكتػب العمميػة  ، اآلمدي . سيف الديف =<8/ 7الفكر 

، وقد أطػاؿ االنتصػار لمقػوؿ بتقػديـ حفػ  الػديف ، ورد بتفصػيل  ==9/ : 9<?7. بيروت 
عمى احتماؿ القوؿ بتقديـ حف  الػنفس عمػى حفػ  الػديف .األسػنوي . جمػاؿ الػديف بػف عبػد 

 <<9/ : 9:?7القػاىرة الرحيـ نياية السوؿ في شرح منياج األصوؿ .   عػالـ الكتػب . 
.وفي استقرا  أوفى راجع : د . الريسوني . أحمد . نظرية المقاصد عنػد اإلمػاـ الشػاطبي . 

 89. البػػاب األوؿ ص  8??7مػػف اختيػػارات المعيػػد العػػالمي لمفكػػر اإلسػػالمي .   ثانيػػة 
 والصحا ف التي بعدىا .

أف الرازي . دمحم بػف 8:ص  ( ذكر الدكتور الريسوني في استقرا و المقاصد قبل الشاطبي 9
 بتقديـ النفس عمى ما سواىا . 78>،  =87/ 8عمر. رتب المقاصد في المحصوؿ 
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حرثيا وىو النسل ، وال احتيج إلى الماؿ ، بل ال حاجة عند ذ إلى الديف لعدـ 
ا أف يكوف مف قوؿ ربنػا سػبحانو المخاطبيف باألحكاـ ، ومف ىنا لـ يكف عجب

} مف أجل ذلؾ كتبنا عمى بنى إسرا يل أنو مف قتل نفسا ب ير نفػس أو فسػاد 
في األرض فكأنما قتل الناس جميعا ومف أحياىا فكأنما أحيػا النػاس جميعػا   

(7   .) 
وليػػذا ترسػػ  فػػي اإلسػػالـ دينػػا وحضػػارة أف حرمػػة الػػدما  عظيمػػة،    

طػػة لحفػػ  الػػدما  عػػف السػػفؾ ، واالسػػتباحة ، وبقػػدرىا تعػػددت وسػػا ل الحي
"البد لمناس مف إمػارة  –كما صح عف عمى كـر هللا وجيو  –واليدر ،  فكاف 

يػا أميػر المػؤمنيف : ىػذه البػر ة قػد عرفناىػا فمػا  –لػو  –، برة أو فاجرة"فقيػل 
باؿ الفاجرة ؟ قاؿ : يقاـ بيا الحدود ، وتأمف بيا السبل ، ويجاىد بيػا العػدو 

 (8قسـ بيا الفي ".) ، وي
ىػػو القا ػػل " ال يطػػل دـ فػػي  –أو عمػػر أو كالىمػػا  –ولػػ ف كػػاف عمػػي  

اإلسالـ  " فيذا محض تفعيل لما ثبت عف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنو }كػره أف ييػدر دـ   
تمؾ الدما  التي لـ  –أو مف عنده  –في مواطف عدة ، فودي مف بيت الماؿ 

                                           
 98( الما دة . آية  7

( األثػػر عػػزاه المتقػػي الينػػدي ، عمػػي بػػف حسػػاـ ، فػػي كنػػز العمػػاؿ فػػي سػػنف األقػػواؿ  8
فػي تيسػير إلػى عبػد الػرزاؽ فػي الجػامع ، والبييقػي فػي السػنف ، و  =>;97واألفعاؿ رقػـ 

برنػامج ألكترونػي ضػمف الموقػع  -الوصوؿ إلى أحاديث الرسػوؿ ، اإلصػدار الحػادي عشػر
ورد األثػر عػف ابػف مسػعود  ;;;88اإلسالمي الدرر السنية / الموسوعة الحديثية ، رقـ 

( وقاؿ عنو " فيو وىب ;;8/;يرفعو إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص معزوا إلى الييثمي في مجمع الزوا د )
بف رزؽ لـ أعرفو وبقية رواتو ثقات " وأىل الفقػو يطبقػوف عمػى األثػر المػروي عػف أميػر 

 >:/7، المحمى البف حـز  =?7/=8المؤمنيف . انظر مثال : مجموع الفتاوى البف تيمية 
. 
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زت البينة عػف إدانػتيـ ، وكػذا تمػؾ الػدما  التػي كػاف يعرؼ مريقوىا ، أو عج
لمشبية في إراقتيا مدخل ، كمف ظف بو النطػا بالشػيادتيف تعػوذا مػف القتػل 

 في الحوادث المشيورة في ىذا الشأف   .
وبنا  عمى ىذه األصوؿ ترس  في البنا  الفقيي لنظرية العقوبة باب     

 "القسامة " 
ف فقو اإلمامة واإلدارة، بػرز فػي التصػنيف وفي فقو العقوبة ، فضال ع  

بحث " مس ولية الػوالة والعمػاؿ عمػا يقػع بسػبب إجػرا   األحكػاـ" ، وىػل يقػع 
 في ماليـ أـ عمى عواقميـ أـ يمـز بيت الماؿ ؟.

(فػي الفقػو اإلسػالمي  7و كما  ىو معمػـو فػإف  مبنػى نظريػة الضػماف ) 
أو عػػػدواف أو  إدراؾ ، عمػػػى الضػػػرر،  فالديػػػة ثابتػػػة مػػػع انتفػػػا  كػػػل قصػػػد 

والقػػرا ة الدقيقػػة تنػػتج أف الضػػرر مضػػموف دوف اعتبػػار لمفاعػػل وظروفػػو ، 
فاالضطرار ال يبطل حا ال ير ، وقصد القربة ال ينافي ال رامة ، إذ ال يشػتر  
في المفاسد أف يكوف مالبسيا أو المتسبب إلييا عاصيا ، واالنتفاع بالمبػاح 

إف انقمب عمى مجاوره فقتمػو ضػمنو، وجنايػة مشرو  بسالمة العاقبة،والنا ـ 
الصػػ ير مضػػمونو ، فالضػػماف مػػف خطػػاب الوضػػع ال يشػػتر  فيػػو تكميػػف وال 

 تمييز ،  ومف باب أولى فإف مف ترؾ واجبا في الصوف ضمف . 

                                           
( مػػف نعمػػة هللا عمػػي  أف ثػػاني بحػػوثي كػػاف بعنػػواف " ضػػماف عثػػرات الطريػػا فػػي الفقػػو  7

ضعية . دراسػة مقارنػة " وىػي دراسػتي لمػدكتوراة. مقدمػة إلػى قسػـ اإلسالمي والقوانيف الو 
الفقو المقارف بكمية الشريعة والقانوف بجامعة األزىر ، وقػد أجيػزت فػي شػعباف مػف العػاـ 

، وقػػد أتيػػت فييػػا عمػػى بيػػاف مجموعػػة القواعػػد والضػػواب   >??7الموافػػا ينػػاير  >7:7
 8008نشػر مكتبػة النيضػة المصػرية  المذكورة في المػتف فػي مناسػباتيا ، والرسػالة مػف

 فميرجع إلييا مف شا  .
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وقػػد كػػاف متصػػورا ، والحكػػـ كمػػا نػػرى أصػػال ونصػػا واجتيػػادا ، أف  
ولكػف جػا  فقػو السػمف تكوف حماية الدـ مف اليدر بمنأى عػف كػل خػالؼ ، 

مشحونا ببعض خالفػات حػوؿ بعػض وسػا ل حمايػة الػدـ مػف الطػل ، بحجػج 
متنوعة ، منيا : أنو كما ال يثبت القتل مػع الشػبيات فإنػو أيضػا ال يسػتوفي 

مع الشؾ ، بل إف مف المروى عف عمر بف عبد العزيز  –قصاصا أو دية  –
 رضي هللا عنو قولو :

يحكػـ فييػا إال فػي اآلخػرة ، ومنيػا القتيػل } إف مف القضايا قضايا ال 
 (  7الذي ال يعرؼ قاتمو   .)

وقػػد لػػالى كثيػػر مػػف العممػػا  فػػي اعتبػػار االجتيػػاد العمػػري ىػػذا عمػػى 
فػرفض بعضػيـ الديػة مػف بيػت  –بمؤيداتػو الشػرعية  –حساب المبدأ العموي 

الماؿ، ووقف بعضيـ مف القسػامة موقػف الػرافض ، ورأى آخػروف أف اإلذف 
نتفاع ينافي الضماف، وكما ال ي ـر المحسف إلحسانو ، كذلؾ ال ي ػـر مػف باال 

لو الوالية في حقػوؽ العامػة ، ولعػل المفارقػة األعظػـ تكمػف فػي تمػؾ الفتػوى 
التي تنسب إلى جميور الفقيا  مقررة أنو } ال تحمل العاقمػة عمػدا وال عبػدا 

عمييػػا مػػف تعػػريض وال صػػمحا وال اعترافػػا وال مػػا دوف الثمػػث  مػػع مػػا يترتػػب 
لرا  الجاني بعػدـ اإلبػالغ عػف جريمتػو التػي لػـ  ظالمة المضرور لمخطر ، وا 
يشػيدىا أحػد ، وتي ػيس أوليػػا  الػدـ مػف العفػو عمػػى مػاؿ أو الصػمح عميػػو ، 
والحرص عمى االستيفا  قصاصا ، وفي ذلػؾ مػا فيػو مػف زيػادة إراقػة الػدما  

ل ، فضػال عػف الصػد عػف عمى لير مراد الشريعة مف عدـ اإلسػراؼ فػي القتػ
فضيمة االعتراؼ ، وخيرية الصػمح ، ناىيػؾ عػف معارضػة تمػؾ األصػوؿ التػي 

                                           
( ابف قدامة . عبد هللا بف أحمد ) موفػا الػديف ( الم نػي بتحقيػا الػدكتور عبػد هللا عبػد  7

 . ;?78/7.  =??7المحسف التركي ، والدكتور ماجد الحمو   . عالـ الكتب الثالثة 
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تدعـ بجال  الحيطة لمدما   ، والفجأة الكبرى أف يبنى ذلؾ عمى ما يقاؿ إنػو 
 (.7خبر عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) 

                                           
دىا خبر مداره عمػى عبػد هللا بػف عبػاس  ( باب ىذه المسألة " الصمح في الدما  " ومستن 7

قػػاؿ : قػػاؿ النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص " ال يعقػػل العواقػػل عمػػدا وال عبػػدا وال   -مرفوعػػا –رضػػي هللا عنيمػػا 
صػػمحا وال اعترافػػا وال مػػا جنػػى المممػػوؾ " وروي مػػف ليػػر طريػػا موقوفػػا عمػػى جماعػػة مػػف 

بييقػػي ، وقػػد رمػػز لػػو السػػيوطي ) الصػػحابة والتػػابعيف ، وروايػػة ابػػف عبػػاس عنػػد أحمػػد وال
جالؿ الديف بف أبػي بكػر( فػي الجػامع الصػ ير بشػرح فػيض القػدير لممنػاوي . دمحم بػف عبػد 

رمز لػو بالحسػف ، فتعقبػو المنػاوي قػا ال "  – 9<?7الر وؼ .   المطبعة التجارية األولى 
بػػف حجػػر ، ىفػػوة ، فقػػد قػػاؿ الحػػاف  فيػػو الحػػارث بػػف نبيػػاف ، وىػػو متػػروؾ ، وقػػاؿ الحػػاف  

إسػػناده واه ، فيػػو دمحم بػػف سػػعيد المصػػموب ، وىػػو كػػذاب ، وفيػػو الحػػارث بػػف نبيػػاف ، وىػػو 
،  0<9/:، وقػػد اعتمػػد الزيمعػػي فػػي نصػػب الرايػػة  0?9/>منكػػر الحػػديث . فػػيض القػػدير 
، والعظيـ أبادي فػي التعميػا الم نػي عمػى سػنف الػدار  ?=8/<والشوكاني في نيل األوطار 

 كالـ ابف حجر .  <=9/7المتنبي قطني . نشر مكتبة 
وفي رسالتي ) ضماف عثرات الطريا خصصػت ىػذا الخبػر والتفريػع عميػو بوقفػة خاصػة    

، وانتييػػت منيػػا إلػػى اعتمػػاد مػػا استخمصػػو الشػػوكاني  78: -;0:ضػػمنتيا الصػػحا ف 
  المجمس األعمى لمش وف اإلسالمية  –، السيل الجرار  ?=8/ <نيل األوطار  –رحمو هللا 

أف " ليس في الباب ما ينب ي إثبات األحكاـ الشػرعية بمثمػو ، فػال  –وما بعدىا  ?8:/: –
يصمح لتقييد مػا أطمقتػو السػنة ، فالمتوجػو الرجػوع إلػى األحاديػث القاضػية بضػماف العاقمػة 

 مطمقا ، الجناية الخطأ ، وال يخرج عف ذلؾ إال ما كاف عمدا " ا.ىػ 
رحمػو هللا  –لقوؿ عمى خالؼ ما انتيى إليو الشػوكاني وقمت في خاتمة بحثي إف اعتماد ا 
لجا ػػو إلػػى ذؿ المسػػألة ، والثػػاني :  – ليػػؤدي إلػػى أحػػد أمػػريف : أوليمػػا : إفػػالس الجػػاني وا 

إىدار ظالمة المضػرور وطػل الػدـ ، وكالىمػا مػدفوع ، كمػا أف مراعػاة القواعػد فػي اإلثبػات 
مػا أمػر بػذلؾ النبػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قػاؿ " مػف ليست بػأولى مػف نصػفة اإلنسػاف مػف نفسػو فػي الػدنيا ك

كانػػت عنػػده مظممػػة ألخيػػو مػػف عػػرض أو مػػف شػػي  فميتحممػػو منػػو اليػػـو قبػػل أف ال يكػػوف 
 دينار وال درىـ ... الحديث الصحيح المشيور .



 

 

  اإلسالمى )ال يطل دـ في اإلسالـ( )دراسو مقارنة(            حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ 
 المشارؾ بكمية اآلداب جامعة البحريفاألستاذ ت أحمد دمحم أحمد بخيد/  

 

78?9 

وفي  ظػل مرحمػة زمنيػة يػدعى فييػا المقتػدروف أنيػا سػنوات حقػوؽ   
اف ، حتػػى ليصػػبح الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ىػػو الصػػوت المسػػموع اإلنسػػ

عالميػػا، فػػإف الممارسػػة السػػي ة لرعايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػالـ العربػػي 
واإلسالمي قد اتخذت تكأة لميجمة عمى الشرع والفقو اإلسالمييف ،فرميا بكػل 
نقيصػة ، وتجػػاوز النػػاقموف ال مػز إلػػى السػػب الصػراح ، إلػػى التػػدخل بفػػرض 

مػػػع   -وليرىػػػا  –صػػػناعة الوضػػػعية ال ربيػػػة فػػػي دا ػػػرة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ال
االستبعاد الكمى لكل ما يعارضيا في الشػرع اإلسػالمي ، وال يخفػي المولعػوف 
 بالفكر ال ربي سعادتيـ بذلؾ وحرصيـ عمى تحقيقو تحت ذرا ع متنوعة . 

ف كنػػػػا نبشػػػػرىـ بخيبػػػػة مسػػػػعاىـ إف شػػػػا  هللا تعػػػػالى فإننػػػػا      ونحػػػػف وا 
شاطرىـ الرأي أف الممارسات التي يعيشيا عالمنا العربي واإلسالمي لتزلػزؿ لن

كثيرا مف العقوؿ ، وتقضى عمى كثير مف اآلمػاؿ ، وأنػو رلػـ كػل مػا بػدا مػف 
زيػػف دعػػاوى ال ػػرب فػػي ىػػذا الخصػػوص فػػإف حقػػوؽ اإلنسػػاف مكفولػػة فػػي 

 بالدىـ بأقدار ال تقاس أبدا بواقعنا اليـو إال مف رحـ ربى .
نػػوافقيـ أف بعػػض مػػا تضػػمو صػػحا ف الفقػػو فػػي ىػػذا الشػػأف ممػػا كمػػا  

يحتاج إلى مراجعة ، لتنقيتو مما قد شابو مف إعػال  الجز يػات عمػى الكميػات 
،أو بحث الجز يات بمعزؿ عػف المبػادي  الكميػة الجامعػة ، ومػف ذلػؾ مػا قػد 
ا أجممنا مما يبدو لنا تفريطا في حماية أبرز الحقوؽ اإلنسانية أال وىػو الحػ

 في الحياة . 
سػياما    وفي سبيل الدفع في وجو ال ارة عمى اإلسػالـ والمسػمميف ، وا 

فػػي الكشػػف عػػف بعػػض أوجػػو حمايػػة ضػػحايا الجريمػػة ، ولبيػػاف أف الشػػريعة 
اإلسالمية تدعـ كل تعاوف بار بيؤال  الضحايا ، وأف في مباد يا وحموليا ما 

ا كمػا يػزعـ أعػداؤىا يدعـ كػل سػعى جػاد فػي ىػذا الطريػا ، وأنيػا ليسػت أبػد
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تقصػػر فػػي أي جانػػب مػػف جوانػػب الحمايػػة اإلنسػػانية نفسػػيا أو ماديػػا ، ليػػذا 
أعػػددت ىػػذا البحػػث راجيػػا أف يكػػوف دفعػػا مقبػػوال ، ودفاعػػا صػػادا صػػا با ، 
ضا ة ىادية عمى طريا التعاوف المحمى والدولي لحماية ضحايا الجريمة.    وا 

 خطة البحث :
ثالثػة مباحػث وخاتمػة ، ففػي المبحػث األوؿ  ينقسـ ىذا البحث إلى        

أعػػرؼ بموضػػوع البحػػث مػػف خػػالؿ مفػػردات العنػػواف ، وفػػي المبحػػث الثػػاني 
أعػػرض لوصػػوؿ والمظػػاىر الشػػرعية التػػي تحتػػا  لحرمػػة الػػدـ فػػي اإلسػػالـ ، 
وأبيف في المبحث الثالث االتجاىات الفقييػة مػف أبػرز تطبيقػات المبػدأ محػل 

 مة أىـ نتا ج البحث . الدراسة ، وأبرز في الخات
  

  وهللا وىل التوفيق 
 
 
 
 
 

 
 ادلبحث األول

 يف

 انحعريف مبىضىع انبحث ويصطهحا جه



 

 

  اإلسالمى )ال يطل دـ في اإلسالـ( )دراسو مقارنة(            حماية ضحايا الجريمة في إطار المبدأ 
 المشارؾ بكمية اآلداب جامعة البحريفاألستاذ ت أحمد دمحم أحمد بخيد/  

 

78?; 

 متهيد : 
محػػور بحثنػػا وعنوانػػو ىػػو ) حمايػػة ضػػحايا الجريمػػة فػػي إطػػار المبػػدأ         

اإلسػػالمي " ال يطػػل دـ فػػي اإلسػػالـ " ( ولعػػل أوؿ مػػا يتبػػادر إلػػى الػػذىف مػػف 
أننا نت يا بحث كيفية تفعيل المنعػة العامػة لكافػة مػف أصػابيـ مستيل العنواف 

األذى مػػف أي تعػػد أو كسػػب ،ليػػر أف ىػػذا الحػػدس سػػرعاف مػػا يتالشػػى مػػع 
( إذ 7تحديػػد إطػػار البحػػث بػػدا رة المبػػدأ اإلسػػالمي } ال يطػػل دـ فػػي اإلسػػالـ  )

                                           
( مراعاة لمورد األثر الكريـ ، والعمـ بمػورد األثػر كػالعمـ بمػورد الحػديث ، وبسػبب نػزوؿ  7

 يحقا فوا د جمة أىميا : اآلية
دراؾ مراعػػاة الشػػرع  -أ       بيػػاف الحكمػػة التػػى دعػػت إلػػى تشػػريع حكػػـ مػػف األحكػػاـ ، وا 

 لممصالح العامة في عالج الحوادث رحمة باألمة .
إذا كاف لف  ما نزؿ أو مػا روى عامػا وقػد ورد دليػل عمػى تخصيصػو فػإف معرفػة  -ب     

و ، وال يصػػح إخراجيػػا ، عمػػى رأى جميػػور السػػبب تقصػػر التخصػػيص عمػػى مػػا عػػدا صػػورت
 العمما  . 
معرفػػة السػػبب أو المػػورد خيػػر معػػيف لفيػػـ المعنػػى وكشػػف مػػا قػػد يكتنػػف بعػػض  -ج     

 النصوص مف لموض. 
وفػػي خصػػوص الحػػديث فإنػػو ال يخفػػي أف بعضػػا ممػػا صػػدر عػػف النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص صػػدر        

ال يتعػػدى إال بمراعػػاة مالبسػاتيا ، ومنػػو مػػا  بمقتضػى القضػػا  ، فيػػو حكػـ فػػي واقعػػة عػيف
صدر بمقتضى اإلمامة تراعى فيو المناسبة والمصمحة ؛ وال يضمف أال يتجاوز بياف المعنى 
المػػػأثور إلػػػى التحريػػػف فػػػي المقاصػػػد ، واالنحػػػراؼ فػػػي السػػػموؾ إال بمراعػػػاة أسػػػباب ورود 

 الحديث .
وـ القػرآف الكػريـ . الطبعػة التاسػعة راجع تفصيال : القطاف : مناع خميل . مباحث في عمػ  

 . ;< -?=ص 9<?7عشر . مؤسسة الرسالة . 
سعيد : دمحم رأفػت . أسػباب ورود الحػديث . تحميػل وتأسػيس . ضػمف سمسػمة كتػاب        

 . 9=األمة القطرى . العدد 
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يحصر مت يانا في حمايػة ضػحايا الػدـ الػذي يخشػى عميػو أف ييػدر لسػبب أو 
 ، وفي ضو  ىذا التحديد نعرؼ بمصطمحات البحث . آلخر
 : أوال : احلماية     

 ( : 7جا  في المساف )   
حمى الشى  حميا وحمايػة ومحميػة : منعػو ودفػع عنػو ، واحتمػى ىػو        

مف ذلؾ الشي  وتحَمى : امتنع  وفالف ذو حمية إذا كاف ذا لضب وأنفة ... 
نػو وقاؿ الميث: حميت مف ىذا الشي  أحم ى منو حميػة ، أي أنفػا وليظػا ، وا 

 لرجل حمي أي ال يحتمل الضيـ .
والحامية : الرجل الذي يحمى أصحابو في الحػرب ، وىػو أيضػا الجماعػة      

يحموف أنفسيـ ، وحمو المرأة : كل شي  مف قبل الزوج أبػوه وأخػوه وعمػو ، 
 وحمو الرجل : أبو امرأتو ، أو أخوىا أو عميا .

                                                                                                   

ال زالػى : أحمػد بخيػت . بحػػوث فػي تػاري  التشػريع والسياسػػة الجنا يػة فػي اإلسػػالـ .      
 . 9=7ص 8007النيضة العربية  دار
ابف منظور دمحم بف مكـر ) جماؿ الديف( لساف العػرب .   : دار إحيػا  التػراث العربػي  - 7

. باب الحا  . مادة ) حما ( ضمف مكتبة ابف تيميػة وابػف القػيـ وابػف الجػوزي .. السمسػمة 
بيػػروت اإلسػػالمية . عمػػى قػػرص مضػػ و  )سػػى دى ( إصػػدار شػػركة العػػريس لمكمبيػػوتر . 

. ، وانظر أيضا : الفيروزآبػادى . دمحم بػف يعقػوب )مجػد الػديف ( القػاموس المحػي     8008
.بػػاب الػػواو واليػػا  ، فصػػل الحػػا  ، مػػادة "حمػػى" ضػػمف مكتبػػة 9??7  مؤسسػػة الرسػػالة 

الفقػػو اإلسػػالمي . السمسػػمة اإلسػػالمية . عمػػى قػػرص مضػػ و  ) سػػى .دى ( إصػػدار شػػركة 
، مجمػػع الم ػػة العربيػػة . المعجػػـ الوسػػي  .   المكتبػػة  8008 العػػريس لمكمبيػػوتر .بيػػروت

طبعػػة مصػػورة مػػف الطبعػػة   –تركيػػا  –اإلسػػالمية لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع . اسػػتانبوؿ 
 . باب الحا  . مادة ) حمى( . 8=?7الثانية 
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ة مػػػأخوذة مػػػف " الحجػػػارة التػػػي تطػػػوى بيػػػا الب ػػػر ، أو مػػػف ولعػػػل الحاميػػػ   
الحوامي : وىي عظاـ الحجارة وثقاليا ، أو ىي صخر عظاـ تجعل في مآخير 
الطي أف ينقمع قدما يحفروف لو نقارا في مزونو فيو فال يدع ترابا وال يدنو منو 

 الطي فيدفعو ".
المنعػة والػدفع، وال وواضح مف االستعماؿ أف لفظة الحماية تتمحور حوؿ     

( وىػػو أيضػػا مػػا 7ريػػب أف ىػػذا مػػا تسػػتيدفو اليػػـو دراسػػات " عمػػـ الضػػحية ") 
 تقرر عندنا منذ عصر اإلسالـ األوؿ بنصوص قرآنية محكمة، منيا : 

* قوؿ هللا تعالى "ومف قتل مظمومػا فقػد جعمنػا لوليػو سػمطانا فػال يسػرؼ      
 (. 8في القتل إنو كاف منصورا " ) 

وقولػػو تعػػالى ) ومػػا كػػاف لمػػؤمف أف يقتػػل مؤمنػػا إال خط ػػا ومػػف قتػػل *      
مؤمنا خط ػا فتحريػر رقبػة مؤمنػة وديػة مسػممة إلػى أىمػو إال أف يصػدقوا فػإف 
ف كاف مف قػـو بيػنكـ  كاف مف قـو عدو لكـ وىو مؤمف فتحرير رقبة مؤمنة وا 

صػياـ وبينيـ ميثاؽ فدية مسممة إلى أىمو وتحرير رقبة مؤمنة فمػف لػـ يجػد ف
 (.9شيريف متتابعيف توبة مف هللا وكاف هللا عميما حكيما .( ) 

                                           
( مف الدراسات العربية التي تيسر لي االطالع عمييا . بحػث لمػدكتور سػعود دمحم موسػى . 7
وؽ ضحايا الجريمػة . منشػور بمجمػة الفكػر الشػرطي . إصػدار اإلدارة العامػة لمشػرطة ، حق

وما بعدىا ، د . صالح السعد . عمـ المجنػي عميػو  899ص  ;??7مركز بحوث الشارقة 
، أحمػد دمحم عبػد المطيػف  ???7. ضحايا الجريمة . عماف . دار الصفا لمنشر والتوزيع . 

ومػػا  ?9ص  8008ؽ الضػػحايا بمجمػػة الفكػػر الشػػرطي . بحػػث بعنػػواف : الشػػرطة وحقػػو
 بعدىا . 

 ( .99( اإلسرا  . آية) 8
 ( .8?( النسا  آية )  9
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*وفيما أخرج البخػاري وليػره أف النبػي ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ " مػف قتػل لػو قتيػل فيػو       
ما أف يقاد "  )   (.7بخير النظريف إما أف يودى وا 

بحسبانيـ  وواضح ما في اآليتيف والحديث مف تقوية جانب أوليا  الدـ       
طفػا  لجػذوة ال ضػب فػي  األكثر تضررا ،واألشد تأذيػا مػف عمػـو المجتمػع ، وا 
نفوسيـ ، وحفظا لظالمتيـ مف الضياع مكنوا مػف شػفا  لمػيميـ ، مػع نػدبيـ 
إلى العفو عف االستيفا  قصاصا ، مع حف  حقيـ في العفو عمى ماؿ ، حتػى 

ف كػاف مصػابيـ قػد قتػل خ ط ػا فحقيػـ فػي الديػة ال تضيع ظالمتيـ مجانػا ، وا 
ثابػػت إال أف يصػػدقوا .وسػػنرى فػػي المباحػػث التاليػػة صػػورا متعػػددة مػػف أوجػػو 

 تفعيل حماية حا أوليا  الدـ في شفا  الصدر ، وتعويض الفقد . 
 : ثانيا : الضحايا    

عمى الرلـ مف شيوع استخداـ لفظة الضحايا في الداللػة عمػى المجنػي        
ريمة في عمـو خطابنا المعاصر فإنو لمف الصعب عمييـ والمضروريف مف الج

أف يسػػند ىػػذا االسػػتخداـ إلػػى تػػاري  بعيػػد ، إذ يعػػز أف نجػػد فػػي اسػػتعماالت 
الشارع ، وكذا في تعبيرات السػمف والخمػف مػف فقيػا  المسػمميف اشػتقاقا مػف 

                                           
( الحديث :رواه البخػاري فػي الػديات . بػاب مػف قتػل لػو قتيػل فيػو بخيػر النظػريف . بػرقـ  7

 عف أبى ىريرة رضي هللا عنو ، والحديث مف رواية أبػى ىريػرة عنػد أبػى داود .بػاب =8=>
، والترمذي في : باب ما جا  فػي حكػـ ولػى الػدـ بػرقـ  <?::ولى الدـ يرضى الدية .برقـ 

، وأخرجو النسا ي في كتاب القسامة . باب ىل يؤخذ مف قاتل العمد الديػة إذا عفػا  :7:0
.وكميػػا روايػػات  887=،كمػػا رواه أحمػػد فػػي مسػند أبػػى ىريػػرة بػػرقـ  <>=:ولػى الػػدـ بػػرقـ 

أخرجػػو أبػػو داود والترمػػذي وأحمػػد مػػف ليػػر طريػػا أبػػى ىريػػرة . وقػػاؿ بألفػػام مقاربػػة ، كمػػا 
.طبعػة ألكترونيػة ) سػى  =:>->:>/:الترمذي : حسف صحيح .راجع : الجامع الصحيح 

إصػدار شػركة العػريس لمكمبيػوتر  –السمسمة اإلسالمية  –. دى ( ضمف مكتبة طالب العمـ 
 .8008.بيروت 
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مػػادة " ضػػحا " يػػراد منػػو عنػػد اإلطػػالؽ المجنػػي عمػػييـ أو المضػػروريف مػػف 
ا ال نجافي الحقيقة إف قمنا إف لفظة " ضػحية " حصػرت فػي الجريمة ، بل لعمن

لالػػب االسػػتعماليف الشػػرعي والفقيػػي كم ػػة فػػي الشػػعيرة المعروفػػة ، أو فػػي 
البييمة تذبح في ضػحى يػـو النحر،وىػو األصػل ، أو فػي أيػاـ التشػريا حتػى 

(، أما استعماليا في الداللػة الشػا عة اليػوـ فمػـ أقػف لػو  7عصر اليـو الثالث)
ى ذكػر ، بػل إنػو مػع تعػدد االشػتقاقات مػف الجػذر " ضػحا " فػإنني لػـ أقػف عم

 (. 8عمى ذكر لمداللة المعاصرة في المعاجـ الشا عة)
ولكػػف ال يعنػػى ىجػػراف الداللػػة فػػي السػػابا أنيػػا منبتػػة الصػػمة بمعنػػى          

األصل " ضحا " ألف العرب استعمموا ىذه المفظة ومشتقاتيا فػي معػاف ال تبعػد 
 ( :9ا عف الداللة المعاصرة ، ومف ذلؾ ما جا  في لساف العرب )كثير 
و ا        ػػػح  وا  وض  ي.ت بػػػو ........  وَضػػػَحا الرجػػػل َضػػػح. ػػػحيَّة: مػػػا َضػػػحَّ ". والضَّ

ِحي ا : َبَرز لمشمس.  وض 
ػِحي ا : َأصػاَبت.و       و ا  وض  ػح  ػحى فػػي الم تػػيف معػا  ض  وَضحا الرجػل وَضػِحَي َيض.

.  الشمس 
                                           

يف بف إبػراىيـ ( البحػر الرا ػا شػرح كنػز الػدقا ا .   انظر مثال :ابف نجيـ  ) زيف الد-( 7
. ضػػمف مكتبػػة طالػػب العمػػـ السػػابا اإلشػػارة  7/<?7/ <. 9??7دار المعرفػػة .بيػػروت 

إلييا ، وسنشير إلييا اختصارا بمف  ) طالػب العمػـ ( . الشػربيني الخطيػب : دمحم . م نػى 
   >;9/:المحتاج في شرح المنياج   دار الفكر ) ضمف طالب العمـ ( 

بل إف المعجـ الوسي  ، وال يخفي تاري  وضعو ، لـ يزد تقريبا عمى ما اختصر مػف  -( 8
 – 8=?7عبػػارات السػػابقيف كصػػاحب المسػػاف ، والفيروزآبػػادي والفيػػومي انظػػر مػػثال :  

 مادة َ) ضحا ( . –باب الضاد   -سابا 
وس المحي  . باب الػواو باب الضاد ، مادة ) ضحا ( ، وانظر:  القام –راجع المساف  -( 9

 واليا  مادة ) ضحو (
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و ا، وف       ػح  ػح و ض  ي ا  وَضػحا َيض. ػح. ػحي ض  ػي التيذيب: قاؿ شمر: َضػِحَي َيض.
ػػػحى َضػػحا  ِإذا َأصػػػابو  َحػػػر  الشػػػمس. قػػػاؿ هللا  وعػػف المػػػػيث َضػػػِحَي الرجػػػل َيض.

ػػحى  ) ِذيػػؾ َحػػر  الشػػمس. 7تعالػػػى: }وَأنػػؾ ال َتظ.َمػػأ  فػػػييا وال َتض. (؛ قػػاؿ: ال ي ؤ.
حي ال ت ِصيب ؾ ش ِذَيٌة )وقاؿ الفرا : ال َتض. مٌس م ؤ.

(، قاؿ: وفػي بعض التفسير 8
حى ال َتع.َرؽ)  (.9وال َتض.

َبو بالصواب.         قاؿ اأَلزىري: واأَلوؿ َأش.
        . : َعِرقت  ، بالكسر، َضحى   وَضِحيت 
ابػػف عرفػػة: يقػػاؿ لكػػل مػػف كػػاف بػػاِرزا  فػػػي ليػػِر مػػا ي ِظم ػػو وي ِكن ػػو ِإنػػو          
 لضاح.
 لمشمس َأي َبَرز.ت ليا، وَضَحي.ت  لمشمس ل ٌة.َضِحيت         

                                           
ػػَؾ اَل َتظ.َمػػأ   –، وفػػي المعنػػى يقػػوؿ القرطبػػى  ?77سػػورة طػػو .آيػػة   -( 7 رحمػػو هللا ) )َوَأنَّ

َحٰى  فأعممػو أف لػو فػي الجنػة ىػذا كمػو: الكسػوة والطعػاـ والشػراب والمسػكف؛  ِفيَيا َواَل َتض.
ع.ػَت وأنؾ إف َضيَّعت الوصية، وأطعت العدو  أخرِ  جكما مف الجنة فشقيت تعبػا  ونصػبا ؛ أي ج 

وعريَت وَظم َت وأصابتؾ الشمس؛ ألنؾ ترد إلى األرض إذا أخرجػت مػف الجنػة.( القرطبػى 
) دمحم بف أحمد ( الجػامع ألحكػاـ القػرآف والمشػيور باسػـ تفسػير القرطبػى .   دار الكتػب 

 ) ضمف طالب العمـ ( . 8;77/8العممية . 
) دمحم بػػف جريػػر ( عػػف ابػػف عبػػاس وسػػعيد بػػف جبيػػر وقتػػادة ، جػػامع  حكػػاه الطبػػرى  -( 8

)ضػمف طالػب العمػـ ( ومػف  8;77/8البياف فػي تأويػل آي القػرآف .   دار الكتػب العمميػة 
عبػػػارة ابػػػف كثيػػػر ) إسػػػماعيل  ( تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ .   دار إحيػػػا  التػػػراث العربػػػي . 

جػوع والعػري، ألف الجػوع ذؿ البػاطف، ) ضمف طالب العمػـ ( مػا نصػو "قػرف بػيف ال 7<8/;
ػػَحى   طػو: ػػَؾ اَل َتظ.َمػؤ ا ِفيَيػػا َواَل َتض. [ وىػػذاف أيضػػا  متقػػابالف، 77?والعػري ذؿ الظػػاىر، }َوَأنَّ
 فالظمأ حر الباطف وىو العطش، والضحى حر الظاىر".

 انظر القرطبى الموضع السابا .   -( 9
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نػي ِإال ورسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػد َضػحا)        (   7وفػي الػحديث عف عا شة: فمػـ َير ع.
 َأي َظَير.
ػيَف : الضاحي الذي َبَرَزت. عمػيو الشمس.       قاؿ شمر: قاؿ بعض  الكالبػيِ 

حاة : اأَلرض البػػػارزة   التػػػػي ال تكػػػاد  الشػػػمس َتِ يػػػب  عنيػػػا، تقػػػوؿ:  ً    والػػػػَمض.
حاِة الػجبل.  عمػيَؾ بَمض.

وَّا: َبدا وَظَيَر وَبَرَز.     ح  ح و ض   وَضحا الطريا َيض.
ت و.      ت و َأنا َأي َأظ.َير. َحي. ي   وَأض.  وضاِحية  كلِ  شي : ما َبَرَز منو. وَضحا الشَّ
ِف. وَضواحي اإِلنساف: ما َبَرَز منو لمشمس       ِف والَكِتَفػي. ِكَبػي.  كالػَمن.
ػواحي مػف اإِلنسػاف َكِتفػاه  وَمت.نػاه؛ وفػػي الػػحديث: َأف ابػف       ابف بري: والضَّ

ػَت  َرم. ػِح لػػمف َأح. ِرما  قد اسػَتَظلَّ فقػاؿ َأض. عمر، رضي هللا عنيما، رَأى رجال  م ػح.
َتِزِؿ الِكفَّ والظِ لَّ. 8)  ( لو َأي اظ.َير. واع.

ػػ     ػػقاِ )والضَّ ِتس. : البػػاِرز  لمشػػمِس؛ وفػػػي حػػديث االس. ػػلِ  شػػي ا ياف  مػػف ك  ح.
9  :)

ـِ النَّبػاِت  ػنا ، َأي َبػَرَزت. لمشػمس وَظَيػَرت ِبعػد ض  ت. َأر. َبرَّ نا وال. الميـ َضاَحت. ِبالد 
؛ الػػمعنى  فػييا، وىي َفاَعَمت. مف َضَحى مثل  راَمت. مػف َرمػى، وَأصػم يا ضػاَحَيت.

َنة َأح.   َرَقت النباَت َفَبرَزت اأَلرض لمشمس. َأفَّ السَّ

                                           
فػي قصػة بنػا   0>7; عنيػا بػرقـ ( حديث صحيح رواه البخاري عف عا شػة  رضػي هللا 7

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيا .
إلػى اإلمػاـ ابػف عبػد  178103( عزاه فػي تيسػير الوصػوؿ إلػى أحاديػث الرسػوؿ . رقػـ  8

 وقاؿ " رفعو بعضيـ " . 987/ 9البر في االستذكار 
فػي  ، عػف حريػث ، قػاؿ 7;:/ 8 -  الضػيا  المقدسػي  فػي السػنف واألحكػاـ أخرجو  ( 9

" فيو المسيب بف شريؾ ، وقد تكمـ فيو ليػر واحػد مػف األ مػة  8>>?تيسير الوصوؿ رقـ 
 "  . 
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ػػت ر ه منػػؾ حػػاِ ٌ  وال       : البػػاِرز  الظػػاِىر  الػػذي ال َيس. الضػػاحي مػػف كػػلِ  شػػي ا
ره .  لي.
: َنواحيِو الباِرَزة لمشمِس.       وَضواِحي كلِ  شي ا
ػحَ       ػوِر، ِصػفٌة لالبػة أَلنيػا َتض. ػِل: ما كاف خػاِرَج الس  واحي مف النَّػخ. ى والضَّ

 لمشمِس.
ػػاِحَية الظػػاىرة البػػاِرَزة مػػف النَّػػػِخيِل الػػػخاِرَجة مػػف الِعمػػارِة التػػػي ال         والضَّ

 َحاِ َل دوَنيا،
ز  ِعيدان يا لمشمِس.      ر  َجِر. الَقِمػيمة  الَوَرؽ التػي َتب. واِحي مف الشَّ  والضَّ
ػر ه وَضػَحا ِظم ػ        و َأي ِإذا مػات. يقػاؿ وفػي حديث َأبػػي بكػر: ِإذا َنَضػب ع م.

ذا  سػػا ، واِ  ػػل ِإذا مػػات وَبَطػػَل: َضػػَحا ِظم ػػو. يقػػاؿ: َضػػحا الظِ ػػل  ِإذا صػػار َشم. لمرج 
 صار ِظل  اإِلنساف َشمسا  فقد. َبَطَل صاِحب و وماَت.

ابف اأَلعرابػي: يقاؿ لمرجػل ِإذا مػاَت َضػَحا ِظم ػو أَلنػو ِإذا مػات صػار ال ِظػلَّ     
 لو.
ػػَحى هللا ِظمَّػػَؾ؛ معنػػاه ال َأماَتػػَؾ  َّ  حتػػػى يػػذىب ِظػػل  وفػػػي الػػد      عا : ال َأض.

ِصَؾ.  َشخ.
ٌة َدِقػيقة  اأَللصاِف ."          وشجرٌة ضاِحية  الظِ لِ  َأي ال ِظلَّ ليا أَلنيا َعشَّ
وواضػػح فػػي كػػالـ ابػػف منظػػور أف المفظػػة تسػػتخدـ ل ػػة فيمػػا يقػػارب          

 ة :داللتيا اليـو ، فالضحي
 . الميت 
   وىػػػو الػػػذي ال يسػػػتره مػػػف األذى سػػػاتر ، فيتضػػػرر بضػػػحيانو أو

 بالتضحية بو.
  . ويصير ضحية متى انكشف وبدا بفقد المحيطيف والمانعيف 
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   كما يصػير ضػحية بالتػأذي بكشػفو أو تعريضػو لمػا يؤذيػو ويفقػده
أو مجػازا بفقػد سػبب األمػف   –بفقد الظل ومػا يكنػو  –األمف حقيقة 
 ي ا .شخصا أو ش

 ثالثا : اجلرمية :   
الجريمة اسـ فعمو جـر وأجـر ، بمعنى تعدى وجنػى وكسػب ، والجػـر          

: التعدي والذنب ، وأجـر :إذا جنى جناية ، وفي القػرآف الكػريـ } وال يجػرمنكـ 
( قػػاؿ ابػػف عبػػاس 7شػػنآف قػػـو عمػػى أال تعػػدلوا اعػػدلوا ىػػو أقػػرب لمتقػػوى  )

داوتكـ لقـو أف صػدوكـ عػف المسػجد الحػراـ عمػى وجماعة : أى ال تحممنكـ ع
ـ.  أي ال َيكِسػػػبن كـ  ػػِرَمنَّك  أف تعتػػدوا ، وقػػاؿ أبػػػو عبيػػدة والفػػرا : معنػػػى }َواَل َيج.

 (.8ب ض قـو أف تعتدوا الحا  إلى الباطل، والعدؿ إلى الظمـ.)
 إذا الجريمة : اكتساب اإلثـ والحمل عميو .   
اد بيػا : مخالفػة شػرعية زجػر عنيػا الشػارع وتطما في الفقو اإلسالمي ويػر    

 (.9بحد أو تعزير، بعقاب أو لرامة ) 

                                           
 (8الما دة مف اآلية ) - 7
، والمسػػاف . بػػاب الجػػيـ . مػػادة جػػـر ، القػػاموس  -سػػابا – =9/>انظػػر : القرطبػػى  - 8

 باب الميـ فصل الجيـ مادة جـر .
بف حبيػب . األحكػاـ السػمطانية والواليػات الدينيػة  ( انظر مثال : الماوردي . عمى بف دمحم 9

ص  ?<?7بتحقيا أحمد مبارؾ الب دادي .   أولى . نشر مكتبة دار ابف قتيبػة . الكويػت 
،. الشي  أبػو  7:بند   7. األستاذ عبد القادر عودة . التشريع الجنا ي اإلسالمي ج ;<8

ومػػا بعػػدىا ، د. العػػوا. دمحم  >7ص  <<?7زىػػرة . دمحم . الجريمػػة .   دار الفكػػر العربػػي 
ومػا  >78ص 9<?7سميـ .في أصػوؿ النظػاـ الجنػا ي اإلسػالمي   ثانيػة . دار المعػارؼ 

 بعدىا ، وقد خمصنا مف تعريفات العمما  إلى ما نظنو تعريفا جامعا مانعا .
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 :     رابعا : الطل
 ( :7جا  في لساف العرب )    
بطػػػػا  والـ مشػػػػددتيف ، األولػػػػى مفتوحػػػػة والثانيػػػػة  –" والطػػػػل        

ىػػدر الػػدـ ، وقيػػل ىػػو: أف ال يثػػأر بػػو ، أو تقبػػل ديتػػو ،  –مضػػمومة 
َ وقد طلَّ الدـ ن  وطممتو أنا . –بفتحتيف مع تشديد الالـ  –فسو َطال 

 قاؿ الجوىري : طل  هللا دمو وأطم و : أي أىدره. 
 قاؿ أبو زيد : طل  دمو فيو مطموؿ ، قاؿ الشاعر :    

َرة .           ـِ الع ذ.  ِدماؤ ى ـ لػيس ليا طاِلٌب  :. مطمولٌة مثل َد
فػػانتزع َيػَده مػػف فػػيو َفَسػػَقَطت  وفػػي الػػحديث: َأف رجػػال  َعػضَّ َيػػَد رجػل
َثناياه فَطمَّيا رسوؿ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، َأي َأى.َدَرىا وَأبطميا)
8.) 

نما يقاؿ ط لَّ َدم ػو وأ ِطػلَّ   قاؿ ابف اأَلثػير، ىكذا يروى َطمَّيا، بالفتػح، واِ 
َؿ الكسا ي؛ قاؿ: ومنو الػحديث "َمف.  ال َأَكػل وال َشػِرَب وال  وَأَطمَّو  َّ ، وَأجاز اأَلوَّ

َتَيلَّ ومثل ذلؾ ي َطل ." )   (7اس.
                                           

 انظر باب الطا  . مادة )طمل( -( 7
نما مف لف  الػراوي .والروايػة التػى أوردىػا ( والمفظة ) طل ( ليست مف كالـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص 8  وا 

يعػػض  –النبػي ملسو هيلع هللا ىلص  –صػاحب المسػاف أخرجيػػا النسػا ي عػػف يعمػى بػف منبػػو وفييػا } فقػػاؿ 
ر ؟ فأطميا ، أي أىدرىا .انظر السنف الص رى . كتاب القسػامة  أحدكـ أخاه كما يعض الَبك.

،وقػد روى السػتة الحػديث  =:=:لنػاقميف . رقػـ . باب القػود مػف العػض واخػتالؼ ألفػام ا
( ولمنسػا ي ) رقػـ  ;7:7مف طرؽ وبألفام مختمفة ، وقد ورد فػي روايػة لمترمػذي ) رقػـ 

( أف النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ لمعػػاض : ال ديػػة لػػؾ ، وأكثػػر الروايػػات عمػػى حكايػػة الػػراوي أف ::=:
دكـ .... ال ديػػة لػػو   راجػػع : البخػػاري رسػػوؿ هللا أبطميػػا أو أىػػدرىا ، أو قػػاؿ } يقضػػـ أحػػ

،  >=;:، أبػػػو داود  989: -980:ومػػػا بعػػػده ، ومسػػػمـ : رقػػػـ  99=>حػػػديث رقػػػـ 
 . =:=: – 9:=:، والنسا ي  7>>/ :والترمذي 
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َطَمو  و َيط م و: َنَقَصو ِإيَّاه وَأب.  وَطمَّو حقَّ
يػا  َعى فػي بطالف حقِ  َطلَّ ف الٌف َلريَمو  يط م و ِإذا َمَطَمو ، وقػيل ي ط م يا َيس.

ـ الػَمطموؿ ".   كَأنو مف الدَّ
يػو أنػو ىػو القا ػل " ال يطػل دـ امػري   وقد ثبت عف عمػى كػـر هللا وج 

مسمـ" فقد حكى ابف قدامة يسنده قاؿ : قتل رجل في زحاـ الناس بعرفة فجا  
أىمو إلى عمر فقاؿ : بينتكـ عمى مف قتمو . فقاؿ عمى : يا أمير المػؤمنيف ال 
يطػػل دـ امػػري  مسػػمـ ،إف عممػػت قاتمػػو و إال فأعطػػو ديتػػو مػػف بيػػت المػػاؿ " 

(8). 
                                                                                                   

( ىذا مف كالـ ولي المرأة التي قضى عمييا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ب رة الجنيف ، وقػد أجابػو النبػي 7
 بقولػو اسػػتنكارا " أسػػجع كسػػجع األعػػراب ؟" والحػػديث رواه مسػػمـ عػػف الم يػػرة بػػف شػػعبة ملسو هيلع هللا ىلص
 وسكت عنو. <>;:، ومف ىذا الطريا أخرجو أبو داود في سننو رقـ  8<>7برقـ 
 970/ <ىػػ  ;7:0( ىكذا ساقو ابف قدامة في الم نػى   دار الفكػر. األولػى . بيػروت  8

لـ أقف عميو عند سعيد بف منصور في سػننو ، ولكػف ،عف سعيد بف منصور في سننو ، و 
 >>/   77روى ابف حـز ) عمى بف سعيد ( في المحمى   دار اآلفاؽ الجديػدة . بيػروت . 

مف طريػا عبػد الػرزاؽ عػف سػفياف الثػوري عػف  -سابا  –ضمف المكتبة األلفية لمسنة  –
أبػي طالػب قػاؿ : قػاؿ دمحم بف إسحاؽ عف أبي جعفر دمحم بف عمي بف الحسيف بف عمي بػف 

عمي بف أبي طالب أيما رجل قتل بفالة مف األرض فديتو مػف بيػت المػاؿ لكػيال يطػل دـ فػي 
ردىػا  –التى معنا ىنػا  –اإلسالـ ، وقد رواه مف طرؽ أعميا جميعا ، ومنيا رواية الصادؽ 

الجػز  إلرساليا . وىذه الرواية محتفي بيا عند اإلماميػة ، بػل إف الػذي فػي وسػا ل الشػيعة 
( مػػا يشػػير إلػػى أف عمػػد قػػوؿ الجعفريػػة فػػي 7<7;-;=7;بػػاب القسػػامة أحاديػػث ) -?8

القسامة عمى رواية الصادؽ عف جده وكذلؾ فيمو منيا ، وقد عزا محققا الم نػي ) التركػي 
والحمو (   عالـ الكتب الرواية إلى مصنف عبد الرزاؽ ، كتاب العقػوؿ . بػاب مػف قتػل فػي 

ل 7;/70الزحاـ ،  ى ابف أبي شيبة في مصنفو . كتػاب الػديات ، بػاب الرجػل يقتػل فػي ، وا 
، قمػػت وربمػػا يقػػوى الروايػػة أف عػػددا مػػف الفقيػػا  يػػروى القػػوؿ بوجػػوب  ;?9/?الزحػػاـ .  
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(قػػاؿ: 7وؿ عمػػى يأخػػذ عمػػر  ، وقػػد روى عنػػو نػػص مػػا قػػاؿ عمػػى)وبقػػ      
 حقنت بأيمانكـ دما كـ، وال يطل دـ امري  مسمـ ". »

وكمػػا أشػػرت فػػي الحاشػػية فػػإف الشػػافعي قػػد ضػػعف الروايػػة عػػف عمػػر ،      
ألنيػػا مػػف طريػػا الحػػارث األعػػور وىػػو مجيػػوؿ ، وتعقبػػو البييقػػي   بػػأف فػػي 

 ( .8ومف ذلؾ رواية الشعبي عف مسروؽ ) روايات ىذا األثر ما يحتج بو ،
سػحاؽ: تجػب ديتػو فػي       ومف كالـ النووي في شرح مسمـ" وقاؿ الثوري وا 

 (.9بيت الماؿ، وروي مثمو عف عمر وعمي " )
                                                                                                   

الدية عمى نحو ما ذكر في المتف إلى أميري المؤمنيف عمٌى وعمر . وسنشير إلى ذلؾ فيمػا 
 بعد .

ف بف عمػى ( السػنف الكبػرى  بتحقيػا السػيد عبػد هللا ( انظر : البييقي ) أحمد بف الحسي 7
 –ضػمف المكتبػة األلفيػة لمسػنة – :78/ < :??7ىاشـ . نشر دار البار . مكة المكرمػة 

. ضػػػمف المكتبػػػة األلفيػػػة . وعػػػزا  79/=، الشػػػافعي ) دمحم بػػػف إدريػػػس ( األـ    -سػػػابا
الروايػة عػف عمػر  ?:9/:الزيمعي )عبد هللا بف يوسف ( في نصب الراية ألحاديث اليداية 

إلى عبد الرزاؽ في مصنفو ، وابف أبى شيبة في مصػنفو ، والػدار قطنػي فػي سػننو ، وابػف 
حجر العسػقالني ) أحمػد بػف عمػى ( فػتح البػاري شػرح صػحيح البخػاري  بتحقيػا فػؤاد عبػد 

ضػمف المكتبػة األلفيػة  – <78/89الباقي ، محب الديف الخطيػب   دار المعرفػة مصػورة  
وقاؿ لو شاىد مف حديث أبى سعيد عنػد أحمػد أف قتػيال وجػد بػيف حيػيف فػأمر  –ا ساب  -

 النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  أف يقاس إلى أييما أقرب فألقى ديتو عمى األقرب ولكف سنده ضعيف .
/ : –األلفيػػة  –، وراجػػع  نصػػب الرايػػة  :78/ < -األلفيػػة –انظػػر : السػػنف الكبػػرى  - 8

9?: . 
  –حيػػى بػػف شػػرؼ ( شػػرح النػػووي عمػػى صػػحيح مسػػمـ . نشػػر دار الفكػػر النػػووي ) ي - 9

تعميقو عمى باب القسامة  مف كتاب القسامة والمحػاربيف والقصػاص والػديات  –طالب العمـ 
. وانظر أيضا : الشػوكاني ) دمحم بػف عمػى ( نيػل األوطػار مػف أسػرار منتقػى األخيػار   دار 

 بعدىا .وما  0;:7ص8000ابف حـز .األولى . بيروت 
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 ( .7وفي المحمى : أف ابف عباس والزىري يقوالف بذلؾ  )    
ٌي وعمػر ىػل وفي فتح الباري البف حجػر "   قػاؿ ابػف بطػاؿ: اختمػف َعِمػ      

تجب ديتػو فػي بيػت المػاؿ أو ال؟ وبػو قػاؿ إسػحاؽ ، أي بػالوجوب، وتوجييػو 
أنو مسمـ مات بفعل قـو مف المسمميف فوجبت ديتو في بيػت مػاؿ المسػمميف، 
قمت: ولعل حجتو ما ورد فػي بعػض طػرؽ قصػة حذيفػة، وىػو مػا أخرجػو أبػو 

قتل يـو أحد قتمو العباس السراج في تاريخو مف طريا عكرمة أف والد حذيفة 
بعض المسػمميف وىػو يظػف أنػو مػف المشػركيف فػوداه رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ورجالػو 

باب العفو عف الخطأ ” ثقات مع إرسالو ، وقد تقدـ لو شاىد مرسل أيضا في 
وروى مسػػدد فػػي مسػػنده مػػف طريػػا يزيػػد بػػف مػػذكور أف رجػػال زحػػـ يػػـو ” 

 (8لماؿ")الجمعة فمات فوداه عمٌي مف بيت ا
وما روى عف عمى ، وعمر ، وابف عباس ، ومف وافقيـ مف التػابعيف 
والفقيا  مؤيد بأحاديث صحاح  ثابتة عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وموردىػا كمػورد األثػر 

 المروى عف عمي ، وذاؾ المروى عف عمر .
وبابيػا جميعػا تمػؾ الحػاالت  –وسيأتي ذكػر ىػذه الروايػات الحقػا      

تتعرض فييا  الظالمات لمضياع كعدـ معرفة الفاعل ، أو تمكف الشػبية التي 
في استباحة الدـ مف قبل الفاعل ، أو مجاوزة الحد المأذوف بػو دوف قصػد ، 
 ويمكننا أف نمحا بو كل حالة يخشى معيا أف ييدر الدـ دوف سبب مشروع. 

 
 ادلبحث الثانى

                                           
 وما بعدىا . =>/ 77 -األلفية –( انظر المحمى  7
 <78/87 -األلفية -انظر : الفتح - 8
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 االححياط حلرية اندو شرعا وفقها

 متهيد :    
عمى حد قوؿ العالمة الدكتور يوسف القرضاوى فػإف أفكػار كثيػر              

مف الكاتبيف وكمماتيـ حوؿ عالقة الفقو بالشرع  مضطربة ، فمػف النػاس مػف 
يتصور أف رأى اإلماـ كػنص الشػارع ال يجػوز الخػروج عميػو بحػاؿ ، وآخػروف 

، الشػػرع  يتوىمػػوف أف الفقػػو والشػػرع متباينػػاف ، فالشػػرع شػػي  والفقػػو شػػي 
 إليي والفقو وضعي . 

والحا أف كال الرأييف يجافيو الصواب في كثير ، فالفقيو ، بال ا ما بمغ        
، بشر يصيب ويخطى  ، فيؤخذ مف كالمو ويرد ، ومف ثـ فمخالفة قولػو إلػى 
قػػوؿ آخػػر أو قػػوؿ جديػػد ال يمنػػع منػػو مػػانع متػػى اسػػتند المخػػالف إلػػى دليػػل 

ديػػد ،" شػػريطة أف يكػػوف ىػػذا االجتيػػاد واقعػػا فػػي شػػرعي أقػػوى ،أو اجتيػػاد ج
إطػػار األصػػوؿ الكميػػة لمشػػريعة ال يجاوزىػػا ، مقيمػػا األحكػػاـ العمميػػة باالعتمػػاد 
فػػي اسػػتنباطيا عمػػى األدلػػة الشػػرعية ، متوخيػػا مػػف خالليػػا تحقيػػا المقاصػػد 
العامػػة لمشػػريعة بمػػا تقػػـو عميػػو مػػف صػػوف الػػديف والػػنفس والعقػػل والعػػرض 

 والماؿ " .
كما ال ينكر إال جاحد أف الفقو عمـ شرعي في األساس ، ألنو مف العمػـو      

المبنية عمى الوحي اإلليي ، وعمـ الفقيو في استنبا  األحكاـ ليس مطمقا مف 
كمػػا  –كػػل قيػػد ، بػػل ىػػو مقيػػد باألصػػوؿ الشػػرعية فػػي االسػػتدالؿ ، والشػػريعة 

مػا توجػد داخػل الفقػو "ال توجد معمقة فػي اليػوا  إن -يقوؿ شيخنا القرضاوى  
اإلسػػالمي إال فيمػػا جػػد مػػف أحػػداث ووقػػا ع ،........ ومػػف ىنػػا ال يقبػػل بحػػاؿ 
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رفض الفقو اإلسالمي باعتباره عمال مف أعماؿ العقل البشرى لير المعصـو ، 
 ( 7ألف ىذا ينتيي إلى رفض الشريعة ذاتيا")

إف رفض ف   -شرعا وعقال وتحضرا  –ول ف كاف الرفض الكمى مستيجنا      
بعض اآلرا  ولػو بمجػرد مخالفتيػا يمتنػع يقينػا ،وذلػؾ متػى كانػت مبنيػة عمػى 
نصػػػوص قاطعػػػة ال مجػػػا ؿ لمػػػرأي واالجتيػػػاد فييػػػا ، وقػػػد أحسػػػنت المحكمػػػة 
الدستورية العميا المصرية بطرد عبارتيا التالية في حيثيات كثير مف  أحكاميا 

جتياد فييػا ، وىػي تمثػل ،  تقوؿ } فيذه األحكاـ وحدىا ىي التي ال يجوز اال
مف الشريعة مباد يا وأصػوليا الثابتػة التػي ال تحتمػل تػأويال أو تبػديال ، ومػف 
لير المتصور بالتالي أف يت ير مفيوميػا تبعػا لت يػر الزمػاف والمكػاف  إذ ىػي 

 عصية عمى التعديل وال يجوز بالتالي الخروج عمييا   
يبػة فػي النفػوس ومكانػة ينب ػي وفيما خال ىذه الطا فة فػإف لمفقػو نػوع ى     

االعتزاز بيا ألنو شاىد عمى ما مضى ، وىو الشؾ أساس مقبوؿ يبنػى عميػو 
مػػػف ال تفتنػػػو ال را ػػػب، ولكنػػػو مػػػع كػػػل ذلػػػؾ ال يرقػػػى ليكػػػوف شػػػرعا ال تجػػػوز 

ف كانت المخالفة ل ير مبرر مذمة عقمية وحضارية .  مخالفتو ، وا 
ىر الحيطػػػة لمػػػدما  وفػػػي خصػػػوص بحثنػػػا ىػػػذا فػػػإف الكشػػػف عػػػف مظػػػا     

 –وال يخػػرج الفقػػو عنيمػػا بداىػػة  –وصػػونيا عػػف اليػػدر فػػي الفتػػوى والقضػػا  
خيػر شػػاىد عمػػى تفعيػل النصػػوص فػػي الواقػع ، واضػػطالع الدولػػة بمسػػ وليتيا 

                                           
القرضػػػاوى ) يوسػػػف ( مػػػدخل لدراسػػػة الشػػػريعة اإلسػػػالمية .  مكتبػػػة وىبػػػة   ثالثػػػة  - 7
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يصػػػاؿ  عػػف ضػػػماف الحقػػػوؽ اإلنسػػػانية ألفػػراد الرعيػػػة ، ورعايػػػة شػػػ ونيـ ، وا 
 ( .7الحقوؽ إلييـ ، ومنع التظالـ بينيـ )

وىي ال شؾ شاىد أميف  عمى أصػالة العنايػة بضػحايا الجريمػة عنػدنا         
ف كاف مف الناس مف يقرر حداثة فقو الضػحية فقولػو ينصػرؼ إلػى الفقػو  ، وا 

 الذي يعرؼ، ال الفقو الذي يسمبو األدعيا  سرا ، ويرفضونو  جيارا .
 وعمى أساس مما تقػدـ ، ودفاعػا عػف الػديف والحضػارة رأيػت أف أعػرض      

لدال ل الحيطة لمدما  في النصوص الشرعية ، منوىػا مػا أمكػف عمػى الموقػف 
 الفقيي مف دالالتيا  .

 
 ادلطلب األول

 احليطة نهدياء يف انقرآٌ انكريى
 يف احليطة ( ل) قصة آدم وابنيه أص

 صيانة الدما  فرع عمى أصل :
الحقيقػة  عناية القرآف الكريـ بصيانة الدما  عف السفؾ واليدر ىي في       

فػػػرع عمػػػى األصػػػل العػػػاـ المتمثػػػل فػػػي محبػػػة هللا ل،نسػػػاف ، وتكريمػػػو إيػػػاه ،  
وتفضيمو عمى جميع خمقو ، بػل وتسػخير كػل شػي  مػف أجمػو ، وحيػث كانػت 
الحقيقة كذلؾ فإنو ال لرابة أف يجعػل هللا ىػذا اإلنسػاف فػي األرض خميفػة مػع 

الدما  ، ألف عمـ سابا عممو سبحانو وتعالى أنو سيفسد في األرض ويسفؾ 
هللا الشامل لـ يعزب عنو أنو مف ورا  ىذا الفساد الجز ي الظاىر " خيػر أكبػر 

                                           
المفتػػى ) دمحم أحمػػد ( ود. سػػامى الوكيػػل . النظريػػة السياسػػية اإلسػػالمية فػػي حقػػوؽ  - 7
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وأشمل ، خير النمو الدا ـ والرقى الدا ـ ، خير الحركة اليادمػة البانيػة ، خيػر 
المحاولػػة التػػي ال تكػػف ، والتطمػػع الػػذي ال يقػػف ، والت ييػػر والتطػػوير فػػي ىػػذا 

 ( 7الممؾ الكبير " )
وىذه أوؿ صورة يرسميا لنا القرآف الكريـ في الكشف عف منزلة اإلنساف      

ذ قاؿ ربؾ لممال كة إني جاعل في األرض  ومس ولياتو ، يقوؿ هللا سبحانو } وا 
خميفة قالوا أتجعػل فييػا مػف يفسػد فييػا ويسػفؾ الػدما  ونحػف نسػبح بحمػدؾ 

كميا ثػـ عرضػيـ  ونقدس لؾ قاؿ إني أعمـ ما ال تعمموف * وعمـ آدـ األسما 
عمى المال كة فقاؿ أنب وني بأسما  ىػؤال  إف كنػتـ صػادقيف * قػالوا سػبحانؾ 
ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ * قاؿ يا آدـ أنبػ يـ بأسػما يـ  
فمما أنبأىـ بأسما يـ قاؿ ألـ أقل لكـ إني أعمـ ليب السماوات واألرض وأعمـ 

 ( 8ف .  )ما تبدوف وما كنتـ تكتمو
ذ وىػب ىػػذا اإلنسػػاف مػػف األسػػرار مػػا يرفعػػو عمػػى المال كػػة فػػإف هللا قػػد       وا 

منحػو تكريمػا مػػف نػوع خػاص بمقتضػػاه كشػف لػو عػػف محبيػو وعػدوه ،ليػػأنس 
باألحبة، ويحذر العدو ، وليميز الخبيث مػف الطيػب ، وليتأىػل قبػل التكميػف ، 

ذ قمنػػػا لممال كػػػة اسػػػجدوا آل دـ فسػػػجدوا إال إبمػػػيس أبػػػى يقػػػوؿ هللا  تعػػػالى } وا 
 ( ..9واستكبر وكاف مف الكافريف  )

ولمقصة لقطات أخػر ال يتسػع المقػاـ السػتيفا يا جميعػا ، ولكػف يبػرز مػف     
القػػدر الػػذي تمونػػا أف  المػػنيج الربػػاني يعتمػػد التػػدبير قبػػل العقوبػػة ، وحرصػػو 
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ب إقامػة األوؿ عمى تربيػة القمػب وتقػويـ الطبػع وىدايػة الػروح " ذلػؾ إلػى جانػ
المجتمػع الػػذي  تنمػػو فيػو بػػذرة الخيػػر وتزكػو ، وتػػذبل فيػػو نبتػة الشػػر وتػػذوى 

("7. ) 
 دالالت واقعة الدـ األولى :

في بيانو ألوؿ سفؾ دـ عمػى األرض أوضػح القػرآف الكػريـ أف واقعتػو    
لـ تتأخر كثيرا فقد اقترفيا أحد ابني آدـ ، ضػد أخيػو ، وظػاىر اآليػات يشػير 

د فػػي الطاعػػات قػػد يتخػػذ تكػػأة إلػػى ىػػذه الجريمػػة الشػػنيعة ، إلػػى أف التحاسػػ
 وىكذا تنبو الواقعة األولى إلى ما يمي :

أف التعػػدي عمػػى الػػدما  قػػديـ جػػدا ، بػػل لعمػػو أوؿ مػػا تعػػدى بػػو - 7
 اإلنساف عمى بنى جنسو .

 أ ف ىذا التعدي قد يمحا أقرب األقربيف . -  8
و عجيبػػػة ، فقػػػد يتخػػػذ أف مسػػػببات ىػػػذا العػػػدواف متنوعػػػة ومواقفػػػ-9   

 التنافس في الطاعات وسيمة إلى القتل .
ف كػػػاف ضػػػحاياىا مسػػػالميف -: أف مػػػف النفػػػوس مػػػف تسػػػتبيح القتػػػل وا 

خيػػريف ، وألنيػػا طبعػػت عمػػى الشػػر فػػإف الموعظػػة والتحػػذير ال يجػػدياف معيػػا 
 شي ا .
أف كل نفس ككل نفس ، وحا الحياة واحد ثابػت لكػل نفػس ، ومػف -; 

واحدة ليو اعتدا  عمى حا الحياة ذاتو الحػا الػذي تشػترؾ ثـ فإف قتل نفس 
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فيػو كػػل النفػػوس ، وبالتػػالي فػػإف إحيػػا  نفػس واحػػدة يعػػد إحيػػا  لكػػل النفػػوس 
(.7. ) 
بػَل ِمػف      َبانا  َفت ق  َبا ق ر. ـَ بال.َحا إذ. َقرَّ َني. آَد ـ. َنَبَأ اب. ِي يقوؿ هللا تعالى } وات.ل  َعَمي.

ـ. ي َتقَ  بَّػل. ِمػَف اآلَخػِر َقػاَؿ أَلق.ت َمنَّػَؾ َقػاَؿ ِإنََّمػا َيَتَقبَّػل   َّ  ِمػَف ال.م تَِّقػيَف * َأَحِدِىَما َوَلػ
َؾ أَلق.ت َمَؾ ِإنيۤ َأَخاؼ   ََّ َربَّ  ت َمِني َمآ َأَنا. ِبَباِس ا َيِدَي ِإَلي. َلِ ف َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَؾ ِلَتق.

َعػػاَلِميَف * ِإنػػيۤ أ ِريػػد  َأف َتب ػػو  ػػَحاِب النَّػػاِر َوَذِلػػَؾ ال. ث.ِمػػَؾ َفَتك ػػوَف ِمػػف. َأص. َ  ِبػػِإث.ِمي َواِ 
ػَبَح ِمػَف ال.َخاِسػِريَف *  و  َقت.َل َأِخيػِو َفَقَتَمػو  َفَأص. س  َجَزآ   الظَّاِلِميَف * َفَطوََّعت. َلو  َنف.

ػَف ي ػػَواِري َسػو. َ  ِض ِلي ِرَيػػو  َكي. َحػػث  ِفػي اأَلر. َمَتػػا َفَبَعػَث  َّ  ل َرابػا  َيب. َة َأِخيػػِو َقػاَؿ َياَوي.
َبَح ِمَف النَّػاِدِميَف   .  َ َة َأِخي َفَأص. َأَعَجز.ت  َأف. َأك وَف ِمث.َل َىٰػَذا ال.  َراِب َفأ َواِرَي َسو.
ػسا َأو. َفَسػادا  ػِر َنف. سػا  ِبَ ي. ػَراِ يَل َأنَّػو  َمػف َقَتػَل َنف. َنا َعَمػٰى َبِنػيۤ ِإس. ِل ٰذِلَؾ َكَتب. ِمف. َأج.

َيػا النَّػػاَس َجِميعػػا   ِفػي َياَىػػا َفَكَأنََّمػػا َأح. ِض َفَكَأنََّمػػا َقَتػَل النَّػػاَس َجِميعػػا  َوَمػف. َأح. اأَلر.
ػَد ٰذِلػؾَ  ـ. َبع. ي  َـّ ِإفَّ َكِثيرا  مػن. م َنا ِبال َبيَناِت ث  س  ـ. ر  ػِرف وَف  َوَلَقد. َجآَ ت.ي  ِض َلم س. ِفػي اأَلر.

  * (8) 
ابػػف جريػػر عػػف " قتػػادة قػػاؿ: ع ظػػـ وهللا وحػػوؿ اآليػػة األخيػػرة حكػػى      

 ( .9وزرىا، وع ظـ وهللا أجرىا " )
ف كػاف مػع بنػى اسػرا يل فإنػو ال يخصػيـ مػف دوف النػاس ،              والخطاب وا 

فالحماية التي يقررىا القرآف الكريـ ىي لكل نفس لػـ تػأت موجبػا لمقتػل"  قػاؿ 
مػى الربعػي، قػاؿ: قمػت ابف المبارؾ، عف سالـ بف مسكي، عف سػميماف بػف ع
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لمحسف: ىذه اآلية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرا يل ، فقػاؿ: إي والػذي 
ال إلو ليره، كما كانت لبني إسػرا يل ومػا جعػل دمػا  بنػي إسػرا يل أكػـر عمػى 

 (.7هللا مف دما نا "  )
 : تنوع مظاىر الحيطة لمدـ في القرآف الكريـ    
(  8كػػػاـ محصػػػورة فػػػي عػػػدد بذاتػػػو ال ت ػػػادره )شػػػاع خط ػػػا أف آيػػػات األح     

والحػػا خػػالؼ ذلػػؾ ،ويؤكػػد العالمػػة ابػػف دقيػػا العيػػد أف ىػػذا تصػػور " يختمػػف 
باختالؼ القرا ف واألذىاف ، وما يفتحو هللا مف وجوه االستنبا  ، والراس   في 

أف مف أصوليا وأحكاميا مػا يؤخػذ مػف    -والكالـ البف دقيا –عمـو الشريعة
 (.9دة ، حتى اآليات الواردة في القصص واألمثاؿ " )موارد متعد

ومما يؤكد صحة ىذا التقدير ما ذكر المفسروف في معنى  قوؿ هللا تعالى }   
ثمػؾ   قيػل معنػاه معنػى قػوؿ النبػي ملسو هيلع هللا ىلص }إذا التقػى  إني أريد أف تبػو  بػإثمي وا 

ا رسػوؿ هللا ىػذا القاتػل المسمماف بسيفييما فالقاتل والمقتوؿ في النار . قيل ي

                                           
،  9</9( ابف كثيػر . إسػماعيل . تفسػير القػرآف العظػيـ .  دار إحيػا  التػراث العربػي .  7

 وما بعدىا . ?8:/=وانظر القرطبي بتحقيا التركي 
انظر : كتابنػا بحػوث فػي تػاري  التشػريع اإلسػالمي والسياسػة الجنا يػة فػي اإلسػالـ .  - 8

 . 8ىامش :7:ص 8007نشر دار النيضة العربية . القاىرة 
نقال عف الدكتور دمحم أحمد سراج . تعميقات عمى كتاب المستشرؽ اإلنجميػزي  ف . ج  - 9
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(  أي أف قصػة 7فما باؿ المقتوؿ ؟ قاؿ إنو كػاف حريصػا عمػى قتػل صػاحبو  )
 ولدى آدـ ىي األصل الذي بينو الحديث النبوي الشريف.

وحيث كاف األمر كذلؾ ،وكاف شرع مف قبمنا شرعا لنا ما لـ يرد في شػرعنا    
ا قصػة ولػدى آدـ تمػؾ ( فػإف كافػة مظػاىر الحيطػة التػي أبرزتيػ8ما يعارضػو )

مما يجب اعتباره في  رسـ سياسة الحيطة لمدـ مػف قبػل اليي ػات المسػ ولة ، 
  ونرى في ضو  إيحا ات القصة أف منيا :

اتخاذ كل ما يمكف اتخاذه مف وسا ل تيػدى  مػف ثػورة الشػر  - أ
، وتكػػػف األنفػػػس العاديػػػة عػػػف االعتػػػدا  ، فقػػػد ظيػػػر مػػػف حػػػوار 

 النموذج الخير الطيب أنو:
بمػػػا ييػػػدى إلػػػى الطريػػػا ، وعػػػر ض بمطػػػف ال يخػػػدش   وعػػػ  -7

 الثا ر وال يزيد مف ثورتو " قاؿ إنما يتقبل هللا مف المتقيف "  .
اسػػتعطف ميػػد ا مػػف ثػػورة الثػػا ر ، عسػػاه ييػػدى  حسػػده ،  -8

ويسكف شر نفسو ، ويمسح عمى أعصابو الميتاجة ، ويرده إلى حناف األخوة 
دؾ لتقتمني ما أنا بباس  يػدي إليػؾ وبشاشة اإليماف يقوؿ } ل ف بسطت إلى ي
 ألقتمؾ إني أخاؼ هللا رب العالميف   .

اإلنذار والتخويف مف العاقبة السي ة لمفعػل ، وقػد بػيف الػنص  -9
ثمػؾ  الكريـ أنػو عػاـ ، ،وأنػو لمػف يخػاؼ عظػيـ } إنػي أريػد أف تبػو  بػإثمي وا 

 فتكوف مف أصحاب النار وذلؾ جزا  الظالميف  

                                           
 –السػػابا  -متفػػا عميػػو ، وقػػد روى مػػف طػػرؽ وب يػػر لفػػ  . راجػػع : نيػػل األوطػػار - 7
 =79/> –وما بعدىا ، وانظر القرطبى ) طالب العمـ  7:97ص
 وما بعدىا . :97انظر تفصيال : كتابنا :بحوث في تاري  التشريع  . ص  - 8
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عػف المضػي فػي إتيػاف الجريمػة عمػى أف مبنى برنػامج الكػف  -:
ومػػف  –اإلصػػالح القيمػػى الػػديني فػػي األسػػاس، حيػػث ظيػػر مػػف ىػػذه القصػػة 
أف  –نيػػػػي هللا تعػػػػالى عػػػػف القتػػػػل فػػػػي مػػػػواطف أخػػػػر أبرزىػػػػا قتػػػػل األوالد 

ف كػاف ال يحػوؿ أحيانػا   -االجتماعيات وحدىا ال تحوؿ دوف سفؾ الدما  ، وا 
الناصح مرة إني أخوؾ ، ولكنو ذكػره فمـ يقل   -دوف تقاتل الجماعة إيمانيا 

باهلل ، وربوبيتو،  ورضوانو ، وناره ، وكشفت الصػورة أف اندفاعيػة الشػر لػـ 
تحل دونيا حرارة األخوة } فطوعت لػو نفسػو قتػل أخيػو فقتمػو   كمػا لػـ تحػل 
(، 7جز ية الوالدة دوف القتل بنا  عمػى خػوؼ متػوىـ مػف الفقػر واإلمػالؽ  ) 

ر القػػرآف الكػػريـ ، اسػػتوجب نييػػا صػػريحا ال يختمػػف فػػي خبػػر آخػػر مػػف أخبػػا
 اثناف أنو مف أدلة األحكاـ .

كما ال يخفي أف القرآف الكريـ نبو في أحكاـ القتل إلػى التأكيػد عمػى 
القيـ الدينية والخمقية خصوصا ، اتقػا  ليػذا الشػر ، ومػف ذلػؾ مػثال قػوؿ هللا 

ت ػػَل م ؤ.  ِمفا َأف َيق. ػػؤ. ِمنػػا  َخَط ػػا  تعػػالى } َوَمػػا َكػػاَف ِلم  ِمنػػا  ِإالَّ َخَط ػػا  َوَمػػف َقَتػػَل م ؤ.
ـا  ق وا. َفػِإف َكػاَف ِمػف َقػو. ػدَّ ِمػِو ِإالَّ َأف َيصَّ ِمَنةا َوِدَيػٌة م َسػمََّمٌة ِإَلػٰى َأى. ِرير  َرَقَبةا م ؤ. َفَتح.

ف َكاَف ِمف َقو.  ِمَنةا َواِ  ِرير  َرَقَبةا م ؤ. ِمٌف َفَتح. ؤ. ـ. َوى َو م. و ا لَّك  يَثاٌؽ َعد  ـ. مِ  َني  ـ. َوَبي. َنك  ـا َبي.
ِف  َري. ـ  َشػػي. ـ. َيِجػػد. َفِصػػَيا ِمَنػػة  َفَمػػف لَّػػ ِريػػر  َرَقَبػػةا م ؤ. ِمػػِو َوَتح. َفِدَيػػٌة م َسػػمََّمٌة ِإَلػػىۤ َأى.

َبة  مِ َف  َِّ َوَكاَف  َّ  َعِميما  َحِكيما   ) ِف َتو. َتَتاِبَعي. م 
8.) 

                                           
يػاىـ .... األنعػاـ  ومف - 7 ذلؾ قولو تعالى } وال تقتموا أوالدكػـ مػف إمػالؽ نحػف نػرزقكـ وا 

يػاكـ .......... اإلسػرا  7;7  97  وقولو } وال تقتموا أوالدكـ خشية إمالؽ نحف نػرزقيـ وا 
.   
 . 8?النسا  :  - 8
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القرطبى ) مشيرا إلى معنى التأكيد عمى تنمية وفي تعميل الكفارة يقوؿ       
واختمفوا أيضػا  فػي معناىػا فقيػل: أِوجبػت تمحيصػا  وطيػورا    -الحس الديني

ػوف  ق  لِذنب القاتل، وذنبو  ترؾ االحتيا  والتحف   حتى ىمؾ عمى يديو امرؤ َمح.
ـ. وقيل: أوجبت بدال  مف تعطيل حا هللا تعالٰى في نفس القتيل، فإنو كػا ف الد 

لو في نفسو حا وىو التنعـ بالحياة والتصر ؼ فيما أِحل لو تصر ؼ األحيػا ، 
وكاف هلل سبحانو فيو حا، وىو أنو كػاف عبػدا  مػف عبػاده يجػب لػو مػف اسػـ 
يػا  مػا يتميػز  العبودية ص يرا  كاف أو كبيرا  حر ا  كاف أو عبدا  مسػمما  كػاف أو ِذمِ 

َتَجػى مػع  واب، وي ر. ذلػؾ أف يكػوف مػف نسػمو مػف يعبػد هللا بو عف البيػا ـ والػد 
ت منػو االسػـ الػذي ذكرنػا، والمعنػى  ل  قاتمو مف أف يكػوف فػو  ويطيعو، فمـ َيخ.

 ( . 7الذي وصفنا، فمذلؾ ضمف الكفارة " )
ف طا فتاف مف المؤمنيف اقتتموا فأصػمحوا      كما ينبو إلى ذلؾ قولو } وا 

ي تب ي حتى تفي  إلػى أمػر بينيما فإف ب ت إحداىما عمى األخرى فقاتموا الت
هللا فػػإف فػػا ت فأصػػمحوا بينيمػػا بالعػػدؿ وأقسػػطوا إف هللا يحػػب المقسػػطيف * 

 ( .8إنما المؤمنوف أخوة فأصمحوا بيف أخويكـ واتقوا هللا لعمكـ ترحموف   ) 
فعقب كما نرى " باستجاشة قموب الذيف آمنوا واستحيا  الرابطة الوثيقػة  

 (  9، والتمويح ليـ برحمتو التي تناؿ بتقواه" )بينيـ وتذكيرىـ بتقوى هللا 
إفهام األنفس الجامحة ، إفهاما عملياا قوقلياا ،   ا اتلاال ا   - ب

فااال الااالفج قالمجاااا اة أاااالال جااال  حلاااا ت اثجاااج إلااا  عجااا  عاااا مما لاااة الاااثل 
،قػػاؿ }  العاالقاا ،  ق و عااس أالا ااااس األنفااس اللااقاثل ويااي الم اال فاال  اهااا 

                                           
 . 977/; –طالب العمـ  –القرطبى  - 7
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قتمني ما أنا بباس  يدي إليػؾ ألقتمػؾ   وال يتػأتى ذلػؾ ل ف بسطت إلى يدؾ لت
إال بتكافؤ كافة األجيزة التي تقـو عمى حماية الحا فػي الحيػاة ، فػال يزىػدنا 
في الحماية األمنية قوة النشػا  الػدعوى ، ووفػرة المؤسسػات التربويػة ، كمػا 

دعويػة ال تصرفنا قوة المؤسسة األمنية عف بذؿ مزيد مػف العنايػة بػالبرامج ال
 والتربوية .
،  علم المعاجلة أالعققأة ، تليما إذا كانت اا ما ثل العلقاا أم لاس -ج

فكثيرا ما حض القرآف عمى الصػبر ، والعفػو ، بػل الػدفع بػالتي ىػي أحسػف ، 
ومف ذلؾ قوؿ هللا تعالى : } ومػف قتػل مظمومػا فقػد جعمنػا لوليػو سػمطانا فػال 

ف عػاقبتـ فعػاقبوا بمثػل  ( 7يسرؼ في القتل إنػو كػاف منصػورا   ) وقولػو } وا 
(  وقاؿ } ادفع بالتي ىي 8ما عوقبتـ بو ول ف صبرتـ ليو خير لمصابريف   )

 (  . 9أحسف فإذا الذي بينؾ وبينو عداوة كأنو ولى حميـ   .)
و مػػف ىنػػا كػػاف التػػذكير بقيمػػة العفػػو عػػف القصػػاص فػػي جريمػػة أقػػل مػػا 

تجذَّر في نفسػو ، إذ أتاىػا بعػد كػل يوصف بو فاعميا أف شرَّه قد اكتمل ، بل 
مناشػػدات العػػودة ، ودعػػوات اإلصػػالح ، وصػػيحات التحػػذير ، ومػػع كػػل ذلػػؾ 
يختـ المولى السياؽ بقولو } ومف أحياىا فكأنما أحيػا النػاس جميعػا     قػاؿ 
القرطبػػػى  " قػػػاؿ  ابػػػف زيػػػد: المعنػػػى أف مػػػف قتػػػل نفسػػػا  فيمزمػػػو مػػػف الَقػػػَود 

                                           
 . 99اإلسرا  :  - 7
 . >78النحل : - 8
} ادفع بالتي ىي أحسف السػي ة نحػف أعمػـ بمػا  >?، وفي المؤمنوف :  :9فصمت :  - 9
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نػػاس جميعػػا ، قػػاؿ: ومػػف أحياىػػا أي مػػف عفػػا والقصػػاص مػػا يمػػـز مػػف قتػػل ال
 (.   7عمف وجب لو قتمو؛ وقالو الحسف أيضا ؛ أي ىو العفو بعد المقدرة " )

االنتفػػاع بكػػل مػػا مػػف شػػأنو الحيمولػػة دوف تفػػاقـ آثػػار الجريمػػة ،  –د 
شعار الجاني وليره بمذمة التفري  في ىذه الخيػارات وأمثاليػا ، متػى كانػت  وا 

أصوؿ الشرع، أو تتنػاقض مػع مقاصػده ، فقػد أشػارت اآليػات حموال ال تأباىا 
في التفري  في األخذ بقانوف المعمنات الذي يحمػو لمػبعض تسػميتو  إلى الندـ

(   قػػاؿ تعػػالى } فبعػػث هللا لرابػػا يبحػػث فػػي األرض 8" القػػانوف الطبيعػػي " )
ليريو كيف يواري سو ة أخيو قاؿ يا ويمتى أعجزت أف أكوف مثل ىػذا ال ػراب 

 (  .9فأواري سو ة أخي فأصبح مف النادميف   )
مع مراعاة أف ورود التنبيو ىنػا يمفػت إلػى اتبػاع المعنػى ال الوقػوؼ    

وفقػا  –عند حد النص ، فباب المسألة العػادات والمعػامالت ، وقػد توسػع فيػو 
الشػػارع سػػبحانو وتعػػالى" ففيمنػػا مػػف ذلػػؾ أف الشػػارع  –لمالحظػػات الشػػاطبي 
المعػاني ال الوقػوؼ مػع النصػوص ، بخػالؼ بػاب العبػادات ، قصد فييا اتبػاع 

أف االلتفات إلػى المعػاني قػد  -لوح  -فإف المعمـو فيو خالؼ ذلؾ ...... كما
واعتمػد عميػو العقػال   –أزماف الخمو مف الرسػاالت  –كاف معموما في الفترات 

حتػػى جػػرت بػػذلؾ مصػػالحيـ ، وأعممػػوا كمياتيػػا عمػػى الجممػػة  فػػاطردت ليػػـ ، 
وا  في ذلؾ أىل الحكمة الفمسفية وليػرىـ ، إال أنيػـ قصػروا فػي جممػة مػف س
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التفاصيل فجػا ت الشػريعة لتػتمـ مكػاـر األخػالؽ ، فػدؿ عمػى أف المشػروعات 
فػػي ىػػذا البػػاب جػػا ت متممػػة لجريػػاف التفاصػػيل فػػي العػػادات عمػػى أصػػوليا 

 (   7المعيودات ")
وعػػدوانا بالعقوبػػات مجابيػػة األنفػػس التػػي اسػػتباحت الػػدما  ظممػػا  –ىػػػ 

التػػي تحقػػا الػػردع العػػاـ ؛ فتعػػالج مػػا لػػـ تتناولػػو وسػػا ل الوقايػػة ، وتستأصػػل 
العنصػػػر الخبيػػػث الػػػذي أبػػػى أف يثػػػوب إلػػػى الرشػػػد والصػػػواب ، ويبػػػرر قسػػػوة 
العقوبة أنيا تأتى ردا عمى االعتدا  عمى حا الحياة ذاتػو ، وىػو الحػا الػذي 

ر نفس أو فساد في األرض فكأنما كل النفوس } مف قتل نفسا ب ي تشترؾ فيو
 قتل الناس جميعا  

وفػػي موضػػع آخػػر أقػػر القػػرآف الكػػريـ مػػا اعتمػػده العقػػال  مػػف أف      
َمػى  َقت. ـ  ال.ِقَصػاص  ِفػي ال. ك  ِتَب َعَمػي. "القتل أنفي لمقتل " فقاؿ }يٰاَأي َيا الَِّذيَف آَمن وا. ك 

ِد َواأل   َعب. د  ِبال. َعب. ر َوال. ر  ِبال.ح  ٌ  َفاتَبػاٌع ال.ح  َثٰى َفَمف. ع ِفَي َلو  ِمف. َأِخيِو َشػي. نَثٰى ِباأل ن.
ػَد  َتػَدٰى َبع. َمػٌة َفَمػِف اع. ـ. َوَرح. ػ بك  ِفيٌف مف رَّ َسافا ٰذِلَؾ َتخ. ِو ِبِإح. وِؼ َوَأَدآٌ  ِإَلي. ِبال.َمع.ر 

ِقَصػػػاِص َحَيػػػاٌة يػػػٰاأ وِلي األَ  ـ. ِفػػػي ال. ـ. ٰذِلػػػَؾ َفَمػػػو  َعػػػَذاٌب َأِلػػػيـٌ * َوَلك ػػػ َبػػػاِب َلَعمَّك ػػػ ل.
وَف )  (  .8َتتَّق 
ف تعطل القصاص ألي سبب فحا ولػى األمػر فػي مؤاخػذة موجعػة       وا 

أو تكميف قاس ال تنبو عنو إشارات القصص في القرآف الكريـ ، ومف ذلؾ مػا 
كمػػف هللا بػػو بنػػى إسػػرا يل فػػي واقعػػة قتػػل اىتػػزت أدلػػة إثباتيػػا فكػػاف التكميػػف 

إسػرا يل ، حتػى أنيػـ شػددوا فشػدد هللا عمػييـ ، جػا  فػي بإجرا  حَاَر فيو بنو 
                                           

مختصػػرا مػػف كػػالـ الشػػاطبي ) إبػػراىيـ بػػف موسػػى المخمػػي ( الموافقػػات فػػي أصػػوؿ  - 7
 بعدىا وما 8/879األحكاـ .   دار إحيا  الكتب العممية 

 . <<7،  <=7البقرة : اآليتاف  - 8
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تفسير ابػف كثيػر مػا  نصػو " قػاؿ: ابػف أبػي حػاتـ: حػدثنا الحسػف بػف دمحم بػف 
الصباح، حدثنا يزيد بف ىاروف، أنبأنا ىشاـ بػف حسػاف عػف دمحم بػف سػيريف، 
عف عبيدة السمماني، قاؿ: كاف رجل مف بني إسرا يل عقيما  ال يولد لو، وكػاف 

و ماؿ كثير، وكاف ابف أخيو وارثو، فقتمو ثـ احتممػو لػيال ، فوضػعو عمػى بػاب ل
رجل مػنيـ، ثػـ أصػبح يدعيػو حتػى تسػمحوا وركػب بعضػيـ عمػى بعػض. فقػاؿ 
ذوو الػػرأي مػػنيـ والنيػػى: عػػالـ يقتػػل بعضػػكـ بعضػػا، وىػػذا رسػػوؿ هللا فػػيكـ ؟ 

وا. َبَقَرة  فأتوا موسى عميو السالـ، فذكروا ذلؾ لو، فقاؿ }ِإفَّ  ََّ  َبح  ـ. َأف َتذ. ك  َيأ.م ر 
َجػٰػِيِميَف     ) و ا َقػاَؿ َأع ػوذ  ِبػا َِّ َأف. َأك ػوَف ِمػَف ال. ومػف   -و (.7َقال وا. َأَتتَِّخذ َنا ى ز 

صػػريح النصػػوص فػػي االحتيػػا  لمػػدما   و حمايػػة ضػػحايا القتػػل دوف حػػا مػػا 
 نجده في حديث القرآف في القتل عمدا ، والقتل خطأ :

ػػف القػػرآف الكػػريـ أوليػػا  الػػدـ مػػف القصػػاص مػػف  -7     ففػػي القتػػل عمػػدا مكَّ
القاتػػل مػػع نػػدبيـ نػػدبا حثيثػػا إلػػى العفػػو ،وذاؾ فػػي قولػػو تعػػالى } وال تقتمػػوا 
النفس التي حـر هللا إال بالحا ومف قتل مظموما فقػد جعمنػا لوليػو سػمطانا فػال 

 (  .8يسرؼ في القتل إنو كاف منصورا  )
بعض المستشرقيف أف في تمكيف ولى الدـ مػف القصػاص ت ميبػا  ويظف       

الطبيعػػة ال البػػة عمػػى  -كمػػا يزعمػػوف  -لمنزعػػة لمشخصػػية والفرديػػة  ، وىػػي 
( وىػػػذا فػػػي الحقيقػػػة محػػػض افتػػػرا  ، وتعمػػػيـ حكػػػـ   9القػػػانوف اإلسػػػالمي )

مخصػػوص ، وفيػػو عػػدـ نصػػفة بحسػػباف أف تقييػػد الحػػا فػػي بعػػض الػػدعاوى 

                                           
 . 0?7/7 –األلفية  –وانظر : ابف كثير  >=البقرة :  - 7
 . 99اإلسرا  :  - 8
فػػي عػػرض ىػػذا الػػزعـ والػػرد عميػػو ردا وافيػػا انظػػر بحثنػػا : أثػػر الػػوعي اإلسػػالمي فػػي  - 9

 . ;< -?=ص  -سابا –النيضة القانونية األوربية في العصور الوسطى 
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الجريمة أو رضا و بو قيد مألوؼ في القػوانيف الحديثػة ،  بطمب المضرور مف
لير أف ىذه األخيرة أسا ت اختيار المنطقػة التػي يطبػا فييػا حػا المضػرور 
فػػي تحريػػؾ الػػدعوى ، والعفػػو عػػف الجػػاني ، بينمػػا تفوقػػت الشػػريعة باختيػػار 
المنطقة التي يطبا فييا ىذا الحا ، وسر تفوقيا يتبدى اليـو عيانا في واقػع  

( فقد أدى إلفاؿ حا والة الػدـ فػي طمػب العقػاب  7آفة الثأر في صعيد مصر)
أو العفػػو عػػف الجػػاني إلػػى اسػػتفحاؿ ىػػذا الػػدا  ، ولػػـ يحػػل دوف نػػزؼ الػػدما  
إنعاش الوضع المعيشي ،  أو انتشار التعميـ ، الجامعي وما فوقو وما دونو ، 

مػػػا تخفػػػا فيػػػو وال ينكػػػر أحػػػد أف مجػػػالس الصػػػمح العػػػا مي كثيػػػرا مػػػا تفمػػػح في
 اإلجرا ات األمنية والعقوبات القانونية . 

" وفػػػي توليػػػة  –فػػػي ظػػػالؿ ىػػػذه اآليػػػة   -يقػػػوؿ األسػػػتاذ سػػػيد قطػػػب        
صاحب الدـ عمى القصاص مف القاتل وتجنيد سػمطاف الشػرع وسػمطاف الحػاكـ 
لنصرتو تمبية لمفطرة البشرية ، وتيد ػة لم ميػاف الػذي تستشػعره نفػس الػولي ، 

ف الػذي قػد يجرفػو ويدفعػو إلػػى الضػرب يمينػا وشػماال فػي حمػى ال ضػػب ال ميػا
واالنفعاؿ عمى لير ىػدى ، فأمػا حػيف يحػس أف هللا قػد واله عمػى دـ القاتػل ، 
وأف الحاكـ مجند لنصرتو عمى القصاص ، فإف ثا رتو تيدأ ، ونفسػو تسػكف ، 

 ويقف عند حد القصاص العادؿ اليادى  .
يطالب ب ير ما ركب في فطرتو مف الرلبة العميقػة  واإلنساف إنساف فال       

في القصاص ، لذلؾ يعترؼ اإلسالـ بيذه الفطرة ويمبييا فػي الحػدود المأمونػة 
، وال يتجاىميا فيفرض التسػامح فرضػا ، إنمػا ىػو يػدعو إلػى التسػامح ويػؤثره 
ويحبب فيو، ويأجر عميو ، ولكف بعد أف يعطى الحا ، فمولي الدـ أف يقػتص 

                                           
 وما بعدىا . >7نظر في ىذا المعني : الجريمة لمشي  أبو زىرة ص ( ا 7
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فح، وشعور ولى الدـ بأنو قادر عمى كمييما قد  يجػنح بػو إلػى الصػفح أو يص
والتسامح ، أما شعوره بأنو مرلـ عمى الصفح فقد يييج نفسو ويػدفع بػو إلػى 

 ( .7ال مو والجماح " ) 
وفي القتل خطأ ، وىو ال الػب ، بػل ال يجػوز فػي عيػد هللا أف يقػع قتػل  -8  

والضحايا بقػرآف يتمػى ويتعبػد بػو  وذاؾ  ب ير حا إال كذلؾ  ، حمى هللا الدما 
ِمنػا   ِمنا  ِإالَّ َخَط ا  َوَمف َقَتػَل م ؤ. ت َل م ؤ. ِمفا َأف َيق. في قوؿ هللا تعالى } َوَما َكاَف ِلم ؤ.

ق وا. َفػِإف َكػافَ  ػدَّ ِمَنةا َوِدَيٌة م َسمََّمٌة ِإَلٰى َأى.ِمِو ِإالَّ َأف َيصَّ ِرير  َرَقَبةا م ؤ. ِمػف  َخَط ا  َفَتح.
ـ.  ػَني  ـ. َوَبي. ػَنك  ـا َبي. ف َكػاَف ِمػف َقػو. ِمَنػةا َواِ  ِرير  َرَقَبةا م ؤ. ِمٌف َفَتح. ؤ. ـ. َوى َو م. و ا لَّك  ـا َعد  َقو.
ِف  َري. ـ  َشػي. ـ. َيِجد. َفِصػَيا ِمَنة  َفَمف لَّ ِرير  َرَقَبةا م ؤ. يَثاٌؽ َفِدَيٌة م َسمََّمٌة ِإَلىۤ َأى.ِمِو َوَتح. مِ 

َتَتاِبعَ  َبة  مِ َف  َِّ َوَكاَف  َّ  َعِميما  َحِكيما  .)م  ِف َتو. ي.
(   وفي المعنى يقوؿ اإلمػاـ 8

ابف تيمية "وقاتل الخطػأ تجػب عميػو الديػة بػنص القػرآف واتفػاؽ األمػة، والديػة 
تجب لممسمـ والمعاىد، كمػا قػد دؿَّ عميػو القػرآف، وىػو قػوؿ السػمف واأل مػة ، 

 ( .9" )وال يعرؼ فيو خالؼ متقدـ 

                                           
. وانظػػر فػػي نفػػس المعنػػى الشػػي  أبػػو زىػػرة . الموضػػع  ;888/ :فػػي ظػػالؿ القػػرآف -( 7

 السابا . 
 . 8?النسا  :   )- 8
ضػػمف – ;9-97ابػف تيميػػة ) أحمػد بػػف عبػػد الحمػيـ ( مجمػػوع الفتػاوى . المجمػػدات  -( 9

ف القيـ وابف الجوزى، نسخة ألكترونية عمى قرص مضػ و  ) سػي.دي مكتبة ابف تيمية واب
 . >79/ :9.  8008( إصدار شركة العريس لمكمبيوتر . بيروت 
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وال يتسع المقاـ لبياف ما في الدية مف معػاف ترعػى حقػوؽ اإلنسػاف            
فمسػػػفة  –دوف شػػػؾ  –(، وىػػػي تسػػػوية عجػػػزت  7والمسػػػاواة بػػػيف الػػػدما  )

تعػد بحػا  –تشػريعا وتنظيمػا  –التعويض عف تحقيقيػا، فقػ  ننػوه بػأف الديػة 
مزيػػد بيػػاف ليػػذا أكثػر الوسػػا ل فاعميػػة فػػي حمايػػة ضػحايا الجريمػػة ، وسػػيأتي 

 المعنى الحقا .

                                           
( انظر . دراسة قيمة لمدكتور ىالؿ فرلمػي ىػالؿ بعنػواف . النظػاـ اإلسػالمي فػي تعػويض 7

بالريػػػاض .  المضػػػرور مػػػف الجريمػػػة . نشػػػر المركػػػز العربػػػي لمدراسػػػات األمنيػػػة والتػػػدريب
 ىػ  .7:70السعودية 
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 ادلطلب الثاني
 احليطة نهدياء يف انسنة املشرفة

بياف ما في السنة مف الحيطة لمدما  بيانا شافيا فػي ورقػة تعػد فػي           
عجالة مع شظف في المراجع ضرب مف المستحيل ، لذا فإنني فق  أنبو عمػى 

  ، وحفظيػػا مػػف اليػػدر إف عظػػيـ عنايػػة السػػنة بالػػدما  ، بحقػػف الػػدما  ابتػػدا
ف مػف  وقع ثـ عدواف ، في إشارات لاية المنى عندي أف  تػدلل عمػى الحػا وا 

 مكاف بعيد .
أوال : المروى فيما يتعما بالدما  مف السنة المشرفة بمغ فيما اتفا عميػو     

فػػػي كتػػػاب القسػػػامة والمحػػػاربيف والقصػػػاص  -البخػػػاري ومسػػػمـ  –الشػػػيخاف 
(، بينمػػا بمػػغ المنػػذري بأحاديػػث الترىيػػب مػػف قتػػل 7)والػػديات عشػػرة أحاديػػث  

النفس التي حـر هللا إال بالحا سبعة وثالثيف خبػرا ، وفػي الترليػب فػي العفػو 
( ، ولػػيس ذلػػؾ شػػي ا 8عػػف القاتػػل والجػػاني والظػػالـ ذكػػر سػػتة عشػػر حػػديثا )

بالنظر إلى جمع اإلماـ أحمد بف عمرو بف أبى عاصـ الشيباني المتوفى سنة 

                                           
بنى ىذا اإلحصا  عمى إفادة برنامج البيػاف فيمػا اتفػا عميػو الشػيخاف إصػدار شػركة  -( 7

 .>??7صخر لبرامج الحاسب . اإلصدار األوؿ 
(  انظػػر : المنػػذري ) عبػػد العظػػيـ بػػف عبػػد القػػوى ( الترليػػب والترىيػػب بتحقيػػا إبػػراىيـ 8

والصػحا ف  800/ 9 –ضمف المكتبة األلفيػة  –ة األولى شمس الديف   دار الكتب العممي
 التى تمييا .
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اليجػػرة ، فقػػد جمػػع كتابػػا عنوانػػو الػػديات يقػػع فػػي سػػبع وسػػبعيف مػػف  =<8
 ( كميا مرويات تتناوؿ الدما  مف جوانب شتى .7صفحة )
وبمراعاة الشيوع بػيف النػاس فػإف عػدد مػا رواه ابػف تيميػة ) الجػد ( فػي      

كتػػاب الػػدما  مػػف مصػػنفو الشػػيير" منتقػػى األخبػػار مػػف كػػالـ سػػيد األخيػػار" ، 
اني فػػي را عتػػو " نيػػل األوطػػار " قػػد بمػػغ سػػبعة أحاديػػث والػػذي شػػرحو الشػػوك

 وما ة.
وحسػػبنا مػػف ىػػذا اإلحصػػا  الجز ػػي المتعجػػل أف نبػػرىف بػػو عمػػى بػػالغ       

 عناية السنة المشرفة بأمر الدما  .
ثانيا : وعمى لرار ما أوحت آيات القرآف الكريـ الواردة في شأف الدما         

النيي عف قتل النفس التي حـر هللا إال بػالحا فإف السنة المشرفة لتنيي أشد 
، فرسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ } ال يحػػل دـ امػػري  مسػػمـ يشػػيد أف ال إلػػو إال هللا ، 
وأنػى رسػػوؿ هللا إال بإحػػدى ثػػالث : الثيػػب الزانػػي ، والػػنفس بػػالنفس ، والتػػارؾ 

ـ ، ففػػي ( وليسػػت الحرمػػة قصػػرا عمػػى المسػػم 8لدينػػو المفػػارؽ لمجماعػػة   )
الحػػديث الصػػحيح عػػف عبػػد هللا بػػف عمػػرو ، عػػف النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ } مػػف قتػػل 
ف ريحيا يوجػد مػف مسػيرة أربعػيف عامػا   ) (    9معاىدا لـ يرح را حة الجنة ، وا 

                                           
اطمعت عمى ىذا المصنف لممرة األولى ضػمف برنػامج المكتبيػة األلفيػة لمسػنة النبويػة   ( 7

إصػػدار مركػػز التػػػراث ألبحػػاث الحاسػػػب اآللػػي، وتػػذكر بطاقػػػة التعريػػف بالكتػػػاب أنػػو طبػػػع 
 .   =<?7إلسالمية بكراتشي مف طريا إدارة القرآف والعمـو ا

 :7:0( قاؿ في المنتقى " رواه الجماعة "  انظر نيل األوطار ص  8
،  ;8/<، والنسػػا ي  >>97، والبخػػاري رقػػـ  >9/;قػػاؿ فػػي المنتقػػى : رواه أحمػػد  -( 9

.وقد رواه الترمذي وابف ماجة عف أبى ىريرة بمف  " أربعيف خريفا "  ><>8وابف ماجة رقـ 
 وما بعدىا  <7:0ف صحيح . نيل األوطار ص قاؿ الترمذي : وىو حس
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وفي كل فإف في الخبر } أوؿ ما يقضى بيف الناس يػـو القيامػة فػي الػدما    
هللا إال الرجل يموت كػافرا ، أو الرجػل يقتػل ( وأف } كل ذنب عسى أف ي فره 7)

 (8مؤمنا متعمدا   )
ثالثػػا : وفػػي بيػػاف السػػنة لمػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ مػػف أحكػػاـ الػػدما  تبػػرز      

العناية بإجرا ات وضواب  وآثار القصاص والديات  في النفس واألطراؼ ، كما 
مػف أحكػػاـ  ونحػو ذلػػؾ  –الػدفاع الشػػرعي  –تفصػل السػنة أحكػػاـ دفػع الصػػا ل 

 مما ال يتسع المقاـ لعرضو .
رابعا : وأكثر ما ينب ي أف نتوقف عنده مػف سػنف المصػطفي ملسو هيلع هللا ىلص فػي "         

الدما  " تمؾ األحاديث التي تحتا  لمدـ المراؽ  بالوقاية مف الطل ، والحيمولػة 
 دوف تفاقـ آثار الجريمة  بكل الوسا ل المشروعة ، ومف ذلؾ : 

إقرار القسامة : روى اإلماـ مسػمـ وأحمػد والنسػا ي بسػنده } أف  -7         
 ( 9النبي ملسو هيلع هللا ىلص أقر  القسامة عمى ما كانت عميو في الجاىمية   )

والقسػػامة مشػػتقة مػػف القسػػـ  ،ويػػراد بيػػا األيمػػاف المكػػررة فػػي دعػػوى       
 ( :القتل)

                                           
  7:90( قاؿ في المنتقى : رواه الجماعة إال أبا داود . نيل األوطار ص  7
( الحػػػديث رواه أحمػػػد والنسػػػا ي عػػػف معاويػػػة  ، وكمػػػا يقػػػوؿ الشػػػوكاني فػػػي النيػػػل ص  8

ي يعنى باب مػا جػا  فػ –" جميع رجاؿ إسناده ثقات ، ويشيد لو ما في ىذا الباب  7:90
 مف األحاديث القاضية بعدـ الم فرة لمقاتل " . –توبة القاتل والتشديد في القتل 

 . 7:89( المنتقى بشرح النيل ص  9
انظر : الشي  عمى دمحم معوض ، عادؿ أحمد عبد الموجود . تحقيا وتعميا ودراسػة -(  :

  دار الكتػػب  بدايػػة المجتيػػد ونيايػػة المقتصػػد لمعالمػػة ابػػف رشػػد الحفيػػد ) دمحم بػػف أحمػػد (
 ( .7حاشية ) ;?/  > >??7العممية . األولى 
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قصد بيا صوف الدـ مػف اليػدر ،  وفي رأي كثير مف العمما  ىي وسيمة      
حكى ابف حـز في المحمى  :" قاؿ الزىري : ودعاني عمر بف عبد العزيز فقاؿ 
: أريػػػد أف أدع القسػػػامة ، يػػػأتي رجػػػل مػػػف أرض كػػػذا وآخػػػر مػػػف أرض كػػػذا 
فيحمفػػوف !!!فقمػػت لػػو : لػػيس ذلػػؾ لػػؾ ، قضػػى بيػػا رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، والخمفػػا  

 -الصػادؽ –سػا ل لمجعفريػة : روى زرارة عػف أبػى عبػد هللا بعده ،  .وفػي الو 
رضي هللا عنػو قػاؿ : إنمػا جعمػت القسػامة احتياطػا لمنػاس إذا أراد الفاسػا أف 
( 7يقتل رجال ، أو ي تاؿ رجال حيث ال يراه أحد خاؼ ذلؾ فامتنع مػف القتػل " )

. 
اـ عمػى أف وجميور الصحابة والتابعيف والعمما  مف الحجاز والكوفة والشػ    

ف وقع اختالؼ فػي التفاصػيل) ( ، وسػندىـ 8القسامة مشروعة في الجممة ، وا 
في ذلؾ ما روى الجماعة " عف سيل بف أبي خيثمة قاؿ  :انطما عبد هللا بف 
سػػيل ومحيصػػة بػػػف مسػػعود إلػػػى خيبػػر، وىػػػو يوم ػػذ صػػػمح ، فتفرقػػا، فػػػأتى 

و ، ثػػـ قػػدـ محيصػػة إلػػى عبػػد هللا بػػف سػػيل وىػػو يتشػػح  فػػي دمػػو قتػػيال فدفنػػ
المدينة، فػانطما عبػد الػرحمف بػف سػيل ، ومحيصػة ، وحويصػة ابنػا مسػعود 
 ، إلى النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،فذىب عبد الػرحمف يػتكمـ، فقػاؿ : كبػر كبػر، وىػو أحػدث قػـو
فسػػكت. فتكممػػػا، قػػػاؿ: أتحمفػػػوف وتسػػػتحقوف دـ قػػػاتمكـ أو صػػػاحبكـ؟ فقػػػالوا: 

                                           
. قػػػػاؿ المحقػػػػا : رواه الكمينػػػػي والشػػػػي  ،  7<7;حػػػػديث رقػػػػـ  ?8الوسػػػػا ل . ج  -( 7

 كالصحيح في ذيل خبر عف زرارة .
 >?/> –سابا  –انظر: بداية المجتيد البف رشد  - 8
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ؿ : فتبػر كـ ييػود بخمسػيف يمينػا. فقػالوا: وكيف نحمف ولـ نشيد ولػـ نػر. قػا
 (7كيف ينفذ أيماف قـو كفار. فعقمو النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مف عنده " )

ف كاف جنينا .  -8   ثبوت الدية لمف حـر الحا في الحياة وا 
( }عف الم يرة أف امرأة ضربتيا ضرتيا بعمود فسػطا  8ففي المنتقى )        

، فػأتي فييػا النبػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقضػى فييػا عمػى عصػبة القاتمػة  فقتمتيا، وىػي حبمػى
بالدية ،و في الجنيف لرة. فقاؿ عصبتيا: أندي ما ال طعـ وال شػرب وال صػاح 
وال اسػػتيل مثػػل ذلػػؾ يطػػل ؟ فقػػاؿ :  سػػجع مثػػل سػػجع األعػػراب  قػػاؿ : رواه 

 أحمد ومسمـ وأبو داود والنسا ي وكذلؾ الترمذي .
وجػػػوب ال ػػػرة إف انفصػػػل   -كمػػػا حكػػػى صػػػاحب الفػػػتح  -الحكػػػـ فيػػػو و       

الحنيف ميتا بسبب الجناية، فمو انفصل حيا ثـ مات وجب فيػو القػود أو الديػة 
 (.  9كاممة . ) 
الدية مف بيت الماؿ لمف ال يعرؼ قاتمو ، أو قتمو أحد عمػاؿ الدولػة  -9     
 خطأ.

نده  عف محمود بػف لبيػد  قػاؿ   ويشيد لووؿ ما رواه أحمد في مس           
} اختمفػػت سػػيوؼ المسػػمميف عمػػى اليمػػاف أبػػى حذيفػػة يػػـو أحػػد وال يعرفونػػو 

                                           
 >?/ >البداية  –بف رشد . وكما يقوؿ ا 7:89الحديث رواه الجماعة . المنتقى ص  - 7
 " ىو حديث متفا عمى صحتو مف أىل الحديث إال أنيـ اختمفوا في ألفاظو " . –
  =::7انظر ص  -( 8
 . 7;8/ 78 -األلفية –فتح الباري  -( 9
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فقتمػػوه ، فػػأراد رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يديػػو فتصػػدؽ حذيفػػة بديتػػو عمػػى المسػػمميف 
( 7.) 

َفػَة أف النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبعَث أبَ »ويشيد لمثاني عف عا شَة ،            َذي. ـِ بػَف ح  ا َجي.
ا النَّبػيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقػال وا:  و ، فَأَتو. ـا َفَشجَّ ٌل في َصَدَقِتِو َفَضَرَبو  أب و َجي. و  َرج  قا  َفاَلجَّ م َصدِ 

ػوا، فقػاَؿ  ض  ـ. َير. ـ. َكػَذا وَكػذا، َفَمػ وَؿ هللا، فقػاَؿ النَّبػي  ملسو هيلع هللا ىلص: َلك ػ َقَوَد َيا َرس  ـ. َكػذا ال. َلك ػ
ػوا، فقػاَؿ النبػي  ملسو هيلع هللا ىلص:  ا، فقػاَؿ: َلك ػـ َكػذا وَكػذا، َفَرض  َضو. ـ. َير. إنِ ػي خاِطػٌب »َوكَذا، فَم

، َفَخَطَب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاَؿ:  ـ. ، فقالوا: َنَع ـ. ـ. ِبِرَضاك  ِبر ى  الَعِشيََّة عمى الناس َوم خ.
ػػ ِثيِ  ػػوا، إفَّ ىػػؤ اَلِ  المَّي. ـ. َكػػَذا وكػػَذا َفَرض  ِي َقػػَوَد َفَعَرَضػػت  َعَمػػي. وَف ال. ني ي ِريػػد  يَف أَتػػو.

ػػػوا  ف  ػػػوؿ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف. َيك  ـ. َرس  ، فػػػَأَمَرى  ـ. وَف ِبِيػػػ َيػػػاِجر  َـّ الم  ؟ قػػػال وا: اَل، َفَيػػػ ـ. ت  أَرَضػػػي.
ت   ـ. فقاَؿ: أَرضي. ـ. َفزَاَدى  َـّ َدَعاى  ، َفَكف وا، ث  ـ. ي  ، فقػاَؿ: ِإنِ ػي خاِطػٌب َعن. ـ. ، فَقال وا: َنَعػ ـ.

، َفَخَطػػػَب رسػػػوؿ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقػػػاؿ:  ـ. ـ. فقػػػالوا: َنَعػػػ ـ. ِبِرَضػػػاك  ِبػػػر ى  عمػػػى النػػػاِس َوم خ.
ـ.  ؟ قال وا: َنَع ـ.  (. 8«)أَرِضيت 

ىػػػوى النبػػػي ملسو هيلع هللا ىلص فػػػي العفػػػو عػػػف القصػػػاص تقمػػػيال مػػػف إراقػػػة  -;
الخمسػة إال الترمػذي عػف أنػس قػاؿ } مػا رفػع إلػى رسػوؿ  الدما  ، فقد روى 

 ( .9هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر فيو القصاص إال أمر فيو بالعفو   )

                                           
لو أصل في صحيح البخاري وليػره  0;:7، قاؿ الشوكاني ص  ?8:/;رواه أحمد  -(  7
. 
، وىػػو عنػػد ابػػف  <8;:بػػرقـ –كتػػاب الػػديات  –و الحػػديث أخرجػػو أبػػو داود فػػي سػػنن - 8

،    ;87/ 7، وابػػػػف الجػػػػارود فػػػػي المنتقػػػػى 999/ 70-األلفيػػػػة  –حبػػػػاف فػػػػي صػػػػحيحو 
،   وابػف ماجػة فػي  ;9/<،   والنسػا ي فػي المجتبػى  ?:/<والبييقي فػي السػنف الكبػرى 

 .  898/ >،     واإلماـ أحمد في مسنده  7<</ 8سننو 
 . 7:80األوطار ص  المنتقى بشرح نيل - 9
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باب مػا ذكػر فػي العفػو  -وأخرج ابف أبى عاصـ في كتابو الديات       
عػػف القاتػػل والجػػارح  حػػدثنا عمػػرو بػػف عثمػػاف حػػدثنا رواد بػػف الجػػراح 

عف عبد هللا بف الحر عف أـ سممة رضػي هللا عنيػا  حدثنا دمحم بف مسمـ
أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ مف كانػت عنػده واحػدة مػف ثػالث زوجػو هللا تعػالى مػف 

 الحور العيف ، منيا رجل عفا عف قاتمو  .  
حدثنا أبو موسى حدثنا يحيى بف سػعيد عػف مجالػد عػف الشػعبي        

ف األنصػار عػف النبػي صػمى هللا عف المحرر عف أبي ىريرة عف رجػل مػ
 عميو وسمـ قاؿ مف أصيب في جسده بشي  فتركو هلل كاف كفارتو  .   

حػػدثنا أبػػو عميػػر ونصػػف بػػف يػػونس قػػاال حػػدثنا ضػػمرة عػػف ابػػف      
شوذب عف ثابت البناني عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو أف رجال أتػى 

 اعف عنو. فأبى . فقػاؿ: خػذ الديػة. النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقاتل وليو فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص
فأبى.  فقاؿ : اذىب فاقتمو فإنؾ مثمو. فخمى سبيمو،  فرؤي الرجل وىػو 

 يجر نسعتو ذاىبا إلى أىمو.
وفيو عف ابف مسعود وابػف عبػاس والحسػف وطػاووس وعػروة بػف       

 (  .7مسعود الثقفي في عفو المقتوؿ جا ز )
العمما  في ذلؾ أنو " ال خالؼ في مشروعية العفو فػي  وحاصل أقواؿ        

نمػػا وقػػع الخػػالؼ فيمػػا ىػػو األولػػى لممظمػػـو ، ىػػل ىػػو العفػػو عػػف  الجممػػة، وا 
 ( .8ظالمو أو الترؾ ؟ " )

وحاصل كل ماتقدـ أف القرآف والسنة كالىما يحتاطػاف لحرمػة الػدما           
عميػو ىػذا الكػـ المحػدود  أعظـ االحتيا  ، وقد ثبت بيقيف ، وفي ضو  ما يدؿ
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جػػدا مػػف اآليػػات القرآنيػػة واألحاديػػث النبويػػة ، أف ىػػذا مقصػػد ال يتطػػرؽ إليػػو 
أدنى شؾ ، وأف صيانة الدـ المراؽ  عػف اليػدر ليسػت بأقػل مراعػاة مػف حقػف 

 الدما  ابتدا  .   
 ادلبحث الثالث

 أبرز االجتاهات انفقهية يٍ يبدأ

 } ال يطم دو يف اإلسالو {

  د :متهي     
لعػػػل نقطػػػة البػػػد  فػػػي ىػػػذا المبحػػػث ىػػػي الموقػػػف الفقيػػػي مػػػف              

الطروحػػات التػػى يسػػتوجبيا مبػػدأ  )ال يطػػل دـ فػػي اإلسػػالـ  (  وبخاصػػة مػػف 
داللػػة مثػػل قػػوؿ أبػػى جعفػػر الصػػادؽ رضػػي هللا عنػػو " إف هللا تعػػالى حكػػـ فػػي 

، إف البينة عمى مف ادعى ، واليميف عمى مف دما كـ ب ير ما حكـ في أموالكـ
ادعى عميػو ، وحكػـ فػي دمػا كـ أف اليمػيف عمػى مػف ادعػى والبينػة عمػى مػف 

( ومعنػػاه ىػػل يقبػػل فػػي سػػبيل 7ادعػػى عميػػو ، لػػ ال يبطػػل دـ امػػرى  مسػػمـ ")
حمايػػػة الػػػدـ مػػػف الطػػػل أف يتػػػرخص فػػػي اإلثبػػػات ، وأف يتوسػػػع فػػػي التحمػػػل 

 د العامة المرعية  في كل ذلؾ ؟ .واالستحقاؽ عمى خالؼ القواع
والجػػواب : أف مواقػػف الفقيػػا  فػػي ذلػػؾ مختمفػػة ، فمػػنيـ مػػف يتوسػػع         

اسػػتنادا إلػػى مػػا صػػح عنػػده  ،أو مراعػػاة لممقصػػد ، ومػػنيـ مػػف ضػػيا تشػػبثا 
،أو وقوفػػا عنػػد نػػص يػػراه حػػا ال دوف الرعايػػة التامػػة لمبػػدأ ) ال  بقاعػػدة العمػػـو

 يطل دـ ( .
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قػػارئ الكػػريـ يػػوافقني الػػرأي أف استقصػػا  ىػػذه المواقػػف جممػػة ولعػػل ال      
وتفصػػيال ، وتحميميػػػا لرسػػـ مالمػػػح فاصػػمة لالتجاىػػػات المختمفػػة مػػػف المبػػػدأ 
المذكور أمر يحتاج زمنا وجيدا ومصادر ، والحا أف واقعػي اآلف يحػوؿ دوف 
كل ذلؾ ، وعميو فإنني سأكتفي بالتنويو عف المواقػف عمػى أف يكػوف لػي مػف 

 وقفػػة أكثػػر تػػأمال عسػػى أف أحقػػا منيػػا مػػا أصػػبو ويصػػبو إليػػو القػػارئ بعػػد 
 .الكريـ
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 ادلطلب األول
 املىقف انفقهي يٍ انقساية إمجاال

 أوال :  مشروعية العمل بالقسامة :
كما ذكرت في المبحث السابا فإف جميور الصحابة والتابعيف والعمما         

ف وقػع مف الحجاز والكوفة والشاـ عمى أف القسامة  مشػروعة فػي الجممػة ، وا 
 اختالؼ في التفاصيل ، وقد روينا دليميـ  عمييا .

ويػرى سػػالـ بػػف عبػػد هللا وأبػو قالبػػة وعمػػر بػػف عبػد العزيػػز وابػػف عميػػة        
عدـ صحة الحكـ بيػا لمخالفػة أصػوؿ الشػرع المتفػا عمػى صػحتيا ، كالقسػـ 

اليميف عمى مف أنكػر عمى ما ال يرى ، ومخالفة قاعدة البينة عمى مف ادعى و 
، وقػػالوا فػػي أحاديػػث القسػػامة إنيػػا تحتمػػل التأويػػل ؛ والتأويػػل يتطػػرؽ إلييػػا ، 

 ( .7فصرفيا بالتأويل إلى األصوؿ أولى)
وفي رأى الجميور : فإف سنة القسامة سنة منفػردة بنفسػيا ، مخصصػة       

ف لوصػػوؿ ، وقػػد جعمػػت حفظػػا لمػػدما ،  و قػػد أوجػػب القسػػامة عمػػييـ لرجػػا  أ
يظيػػر القاتػػل بيػػذا الطريػػا فيػػتخمص ليػػر الجػػاني إذا ظيػػر الجػػاني ، وليػػذا 
يسػػتحمفوف بػػاهلل مػػا قتمنػػاه وال عممنػػا لػػو قػػاتال ، ثػػـ عمػػى أىػػل كػػل محمػػة حفػػ  
محميـ عف مثل ىػذه الفتنػة؛ ألف التػدبير فػي محمػتيـ إلػييـ ،فإنمػا وقعػت ىػذه 

خذ عمى أيدي السفيا  الحادثة لتفري  كاف منيـ في الحف  حيف ت افموا عف األ
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( "إنمػا كػاف 7منيـ أو مف ليرىـ ، فأوجب الشرع القسػامة والديػة عمػييـ لػذلؾ)
 (. 8ال ـر عمى جميعيـ لمقطع بكذب أحدىـ وىو لير معيف" )

ويكفينا ردا عمى القوؿ المخالف جواب الزىػرى عمػى عمػر بػف عبػد العزيػز      
نؾ إف تركتيػا أو شػؾ رجػل أف يقتػل عنػد  بابػؾ فيطػل دمػو وأف  حيث يقوؿ " وا 

 ( .9لمناس في القسامة حياة " )
 : ثانيا : أحكاـ القسامة   
فإنيـ يختمفوف فػى  -إجماال –إذا كاف جميور الفقيا  يقولوف بالقسامة       

 كثير مف أحكاميا ، ومف ذلؾ مما ىو أوثا صمة ببحثنا :
 (  ::االختالؼ فيما يجب بيا ) - أ
عمى أنػو يسػتحا بيػا الػدـ فػى   -فى القديـ  –عي فمالؾ وأحمد ، والشاف -7 

 العمد والدية فى الخطأ .
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والثػػوري وجماعػػة : تسػػتحا بيػػا الديػػة   -فػػى الجديػػد  –وقػػاؿ الشػػافعي  -8
فق .وىو قوؿ جماعة مف الصحابة ، منيـ أبو بكر وعمر وعمى وابف عباس ، 

 وروى عف جماعة مف التابعيف .
ا بيػا إال دفػع الػدعوى ، عمػى األصػل فػى وقاؿ بعض الكوفييف : ال يسػتح -9

 أف اليميف إنما تجب عمى المدعى عميو .
: بػػل يحمػػف المػػدعى عميػػو وي ػػـر الديػػة ،  –الكوفيػػوف  –وقػػاؿ بعضػػيـ   -:

 فعمى ىذا إنما يستحا منيا دفع القود فق  . 
 وبمراعاة اآلثار التى عممت القسامة فإف :    

 فى األثر ، أال وىو حماية الدـ مف الطل . * الرأييف الثاني والرابع متقارباف
ف كػػاف الحنابمػػة  * الػػرأي الثالػػث ىػػو أبعػػد ىػػذه اآلرا  عػػف م ػػزى القسػػامة ، وا 
وبعض مف وافقيـ تحوطوا لمثل تمؾ الحالة بوجوب الدية فى بيػت المػاؿ ، قػاؿ 
فى الم نى " مسألة: قاؿ: )فإف لـ يحمػف المػدعوف ولػـ يرضػوا بيمػيف المػدعى 

اإلمػػاـ مػػف بيػػت المػػاؿ(. يعنػػي أدى ديتػػو لقضػػية عبػػد هللا بػػف سػػيل  عميػػو فػػداه
حػيف قتػػل بخيبػر فػػأبى األنصػار أف يحمفػػوا وقػػالوا كيػف نقبػػل أيمػاف قػػـو كفػػار؟ 
فوداه النبي مف عنده كراىية أف يبطل دمو، فإف تعذر فػداؤه مػف بيػت المػاؿ لػـ 

امتنػػع يجػػب عمػػى المػػدعى عمػػييـ شػػي  ألف الػػذي يوجبػػو عمػػييـ اليمػػيف وقػػد 
 (.7مستحقوىا مف استيفا يا فمـ يجب ليـ ليرىا كدعوى الماؿ " )

*  الرأى األوؿ ال يتسا والحيطة لمدما ، فػاليجـو عمػى القتػل ممنػوع منػو     
 باإلجماع .
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وربمػػا ليػػذه الشػػا بة تػػردد فيػػو كثيػػر مػػف القػػا ميف بػػو ،أو مقمػػدوىـ ،         
المبسػو  "  قػاؿ الشػافعي ػ رضػي فالجديد مف مذىب الشافعي يرده،ومف عبارة 

هللا عنػػو ػ نػػرجح جانبػػو ولكػػف بحجػػة فييػػا ضػػرب شػػبية ، والقصػػاص عقوبػػة 
 (7يندرئ بالشبية ، فيجب الماؿ" )

ويبالغ العالمة ابف رشد فى تضعيفو فيقوؿ " مع أف حديث مالؾ عف أبى         
ا : إنو ليمى ضعيف ، ألنو رجل مجيوؿ لـ يرو عنو لير مالؾ ، وقيل فيو أيض

لـ يسمع مف سيل ، وحػديث بشػير بػف يسػار قػد اختمػف فػى إسػناده ، فأرسػمو 
مالؾ وأسنده ليره ، قاؿ القاضػي : يشػبو أف تكػوف ىػذه العمػة ىػي السػبب فػى 

 أف لـ يخرج البخاري ىذيف الحديثيف .
فػى ذلػؾ بمػا روى عػف عمػر  –يعنػى القػا ميف بالديػة  –واعتضد عندىـ          

 (. 8قود بالقسامة " ولكف يستحا بيا الدية . "  )أنو قاؿ " ال 
 (  .9أقوؿ : وقد روى عف اإلماـ عمي مثل ذلؾ )          
وعقب عمييما الكاساني الحنفػي بقولػو " ولػـ ينقػل اإلنكػار عمييمػا مػف           

 ( .:أحد مف الصحابة رضي هللا عنيـ فيكوف إجماعا .  " )
 ( . ;كر وابف عباس ومعاوية القوؿ بو )وحكى النووي عف أبى ب         
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فػى رده " أف اليمػيف  -رحمػو هللا –ومف دقيا عبارة السرخسػي الحنفػي          
ليست بحجة صالحة السػتحقاؽ فمػس بيػا فكيػف تكػوف حجػة السػتحقاؽ نفػس 
خصوصا  في موضع يتيقف بأف الحالف مجازؼ يحمف عمى ما لػـ يعاينػو بحػاؿ 

نمػا اليمػيف مشػروعة إلبقػا  مػا كػاف عمػى مػا محتمل فػي نفسػو وىػو المػوث ، وا 
 (7كاف فال يستحا بيا ما لـ يكف مستحقا" )

وعمى ذلؾ فأقوى اآلرا  ىو القوؿ بوجوب الدية بالقسامة  ، بل ىو مػا           
بنػػي عميػػو المبػػدأ القاضػػي } ال يطػػل دـ فػػى اإلسػػالـ   وعمػػى أساسػػو يكػػوف ثػػـ 

تصور أف القسػامة بأثرىػا ىػذا مػف أبػرز متسع لتعويض ضحايا الجريمة ، بل أ
الوسا ل لتحقيا الرقابة الشعبية عمػى سػالمة األرواح ،و نأمػل لػو تجػد مكانيػا 

 الال ا بيا فى القوانيف المعاصرة .
ا كاا فما جق ؟  -ب  جي للقلامة ما ليب ؟ قا 
المػػػروى عػػػف عمػػػر ، وعمػػػي ، وابػػػف مسػػػعود،  مػػػف الصػػػحابة ، والزىػػػري     

بعيف ، وىو مذىب ابف حـز الظاىري : أنػو حيػث وجػد قتيػل ال وجماعة مف التا
يعرؼ مف قتمو أينما وجد صحت القسامة ، دوف شبية عدا  ، أو قرينة قتل ، 

 (.8أو أثر بالقتيل  )
وىػػذا التعمػػيـ اسػػتنادا إلػػى ظػػاىر الحػػديث الػػذي بنػػي عميػػو ىػػذا البػػاب ،        

 مح .وىو كما عرفنا واقعة قتيل خيبر ، وىى يوم ذ ص
وجميػػور العممػػػا  عمػػى أف القسػػػامة ال تجػػب إال بشػػػبية ، و العممػػا  فػػػى     

 حدىا بيف موسع ومضيا ونكتفي بعبارة أبى الوليد ابف رشد قاؿ فى البداية :
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 " واختمفوا فى الشبية ما ىي ؟ 
فقاؿ الشافعي : إذا كانت الشبية فى معنى الشبية التى قضى بيػا رسػوؿ      
 بالقسػػامة ،وىػػى أف يوجػػد قتيػػل فػػى محمػػة ال يخػػالطيـ ليػػرىـ ، وبػػيف هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أول ؾ القـو وبيف قـو المقتوؿ عداوة ، كما كانت العػداوة بػيف األنصػار والييػود 
، وكانت خيبر دار الييود مختصة بيـ ، ووجد فييا القتيل مػف األنصػار ، قػاؿ 

تضػب بالػدـ ، وكػذلؾ لػو : وكذلؾ لو وجػد فػى ناحيػة قتيػل إلػى جانبػو رجػل مخ
دخل عمى نفر فى بيػت فوجػد بيػنيـ قتيػل ، ومػا أشػبو ىػذه الشػبية ممػا ي مػب 

 عمى ظف الحكاـ أف المدعى محا لقياـ تمؾ الشبية .
وقػػاؿ مالػػؾ بنحػػو ىػػذا ، أعنػػى أف القسػػامة ال تجػػب إال بمػػوث ، والشػػاىد       

تمفػػوا إذا لػػـ يكػػف واخ -الواحػػد عنػػده إذا كػػاف عػػدال لػػوث باتفػػاؽ عنػػد أصػػحابو .
وكػػذلؾ وافػػا الشػػافعي فػػى قرينػػة الحػػاؿ المخيمػػة ، مثػػل أف يوجػػد قتيػػل  –عػػدال 

مشحطا بدمو ، وبقربو إنساف بيػده حديػدة  مػدماة ،إال أف مالكػا يػرى أف وجػود 
القتيل فى المحمة ليس لوثا ، إال إف كانت ىنػاؾ عػداوة بػيف القػـو الػذيف مػنيـ 

ذ ا كػاف ذلػػؾ كػذلؾ لػػـ يبػا ىينػػا شػى  يجػػب أف القتيػل، وبػػيف أىػل المحمػػة ، وا 
 يكوف أصال الشترا  الموث فى وجوبيا ، ولذلؾ لـ يقل بيا قـو .

وقػػاؿ أبػػو حنيفػػة وصػػاحباه : إذا وجػػد قتيػػل فػػى محمػػة قػػـو وبػػو أثػػر وجبػػت   
وابف حػـز وليػره  –( . واألثر كما يفسره السرخسي 7القسامة عمى أىل المحمة)
ىػو شػاىد عمػى القتػل ، يقػوؿ السرخسػي "    -الموث ممف ال يقولوف بالعداوة و 

والقتيل عندنا كل ميت بو أثر فإف لـ يكف بػو أثػر فػال قسػامة فيػو وال ديػة إنمػا 
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ىذا ميت؛ ألف حكـ القسامة ثبت شرعا  فػي المقتػوؿ والمقتػوؿ إنمػا مػات حتػف 
أنفػػو بػػاألثر ، فمػػف ال أثػػر بػػو فيػػو ميػػت، فػػال حاجػػة بنػػا إلػػى صػػيانة دمػػو عػػف 

در ، بخالؼ مف بو أثر ، وىػو نظيػر مػف وجػد فػي المعركػة وبػو أثػر يكػوف الي
 شييدا  ال ي سل فإف لـ يكف بو أثر لسل .

وكذلؾ إف كاف الدـ يخرج مف موضع يخرج الدـ منو عػادة مػف ليػر جػرح فػي  
 (. 7الباطف كاألنف فال قسامة فيو " )

اآلرا  ، وذلػؾ مػف وفى رأيى فإف وجية الحنفية ىي األقرب مف بيف ىػذه       
 جانبيف :
أوليمػا :   أف  مػػرادىـ بػاألثر مجػػرد الػدليل عمػػى أف الشػخص  قتيػػل ،          

ال ميت حتف نفسو ، وبداىة فإف مف نعنى بصوف دمو ىو القتيػل ال كػل ميػت  
، فإف صح ذلؾ فال خالؼ بينيـ وبيف قوؿ جميػور الصػحابة والتػابعيف ، وىػو 

ة قتيل خيبر ، ففييا أنو وجػد "  يتشػح  فػى دمػو عندي األقرب إلى ظاىر رواي
 قتيال " .
والثانى : أف سبب القسامة واستحقاؽ الدية بيا ىو نسبة أىل المحمػة أو     

الجماعة الذيف وجد القتيل فييـ إلػى التقصػير فػى الحفػ  "  حػيف ت ػافموا عػف 
ديػة األخذ عمى أيدي السفيا  منيـ أو مػف ليػرىـ فأوجػب الشػرع القسػامة وال

 ( .8عمييـ لذلؾ " )
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ونص عبارتو " إذا وجد قتيل في دار قـو أو في صحرا  أو في مسجد أو في سوؽ أو فػي 
داره  أو حيػث وجػد فػػادعى أوليػاؤه عمػػى واحػد أو عمػػى جماعػة مػػف أىػل تمػػؾ الػدار أو مػػف 

 ف كذبيـ في ذلؾ " .ليرىـ وأمكف أف يكوف ما قالوه وادعوه حقا ولـ يتيق
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( وأمػػا بيػاف سػػبب وجػوب القسػػامة والديػة فنقػػوؿ: 7جػا  فػػى البػدا ع )        
سبب وجوبيما ىو التقصير في النصرة ، وحف  الموضع الذي وجد فيو القتيل 
ممف وجب عميو النصػرة والحفػ  ، ألنػو إذا وجػب عميػو الحفػ  فمػـ يحفػ  مػع 

الحفػ  الواجػػب فيؤاخػذ بالتقصػير ،زجػػرا  القػدرة عمػى الحفػ  صػػار مقصػرا  بتػرؾ 
عف ذلؾ وحمال  عمى تحصيل الواجػب ، وكػل مػف كػاف أخػص بالنصػرة والحفػ  
كاف أولى بتحمل القسامة والدية ، ألنو أولى بالحف  فكاف التقصير منو أبمػغ، 
وألنػػو إذا اخػػتص بالموضػػع ممكػػا  أو يػػدا  بالتصػػرؼ كانػػت منفعتػػو لػػو فكانػػت 

مافِ ال»النصرة عميو ،إذ  ( عمػى لسػاف رسػوؿ هللا ، وقػاؿ تبػارؾ 8«) خراج  بالضَّ
َتَسػػَبت. )  ( وألف القتيػػل إذا وجػػد فػػي 9وتعػػالى: }ليػػا َمػػا كسػػبت. َوَعمييػػا َمػػا اك.

                                           
وال يخفػػى أف عبػػارة الكاسػػاني    -. 7::/=دار الفكػػر    -الفقػػو اإلسػػالمي -( البػػدا ع 7

واضػػحة فػػى تأسػػيس المسػػ ولية عمػػى افتػػراض الخطػػأ وقػػد عبػػر عنػػو بالتقصػػير فػػى تػػرؾ 
أو ال ػػـر بػػال نـ ، ولمزيػػد مػػف  الحفػػ  الواجػػب ، وفػػى بنػػا  الديػػة عمػػى تحمػػل التبعػػة  ،

افتراض الخطػأ  وتحمػل  –التعرؼ عمى موقف الفقو اإلسالمي بعامة مف ىذيف األساسيف 
 -900  :88 -=87راجػػػع رسػػػالتنا لمػػػدكتوراة : ضػػػماف عثػػػرات الطريػػػا ص  –التبعػػػة 
909  . 

عيبػا ، ( الحديث أخرجو أبو داود في اإلجارة . باب مف اشترى عبدا فاستعممو ثـ وجد بو 8
وىػػو عنػػد الترمػػذي فػػي البيػػوع . بػػاب فػػيمف يشػػتري العبػػد ويسػػت مو ثػػـ يجػػد بػػو عيبػػا ، 
والنسػػا ي . فػػي البيػػوع أيضػػا . بػػاب الخػػراج بالضػػماف . وابػػف ماجػػة فػػي التجػػارات . بػػاب 
الخراج بالضماف وقد نقل ابف حجر في تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيػر . 

نقل عف ابف القطاف تصحيحو .وىػو حػديث مشػتير ويمثػل   ;8/ 9ة نشر مكتبة ابف تيمي
قاعدة مف القواعد الفقييػة الكبػرى . انظػر: األشػباه والنظػا ر لمسػيوطي .   دار الفكػر ص 
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مػػا باليػػد ، وىػػو صػػاحب  موضػػع اخػػتص بػػو واحػػد أو جماعػػة إمػػا بالممػػؾ وا 
مػة،  التصرؼ فيو ، فيتيمػوف أنيػـ قتمػوه ، فالشػرع ألػزميـ القسػامة دفعػا  لمتي

 والدية لوجود القتيل بيف أظيرىـ.
لػػى ىػػذا المعنػػى أشػػار سػػيدنا عمػػر رضػػي هللا تعػػالى عنػػو حينمػػا قيػػل       وا 
ـ. فموجػوِد » ، وَأمَّا َأمػَوالك  ـ. أنبذؿ  أموالنا وأيماننا؟ فقاؿ: أما أيمانكـ فمحقف ِدَما ك 

." ـ.  القتيِل بيَف أظيِرك 
ال إثبػػات التيمػػة فػػى األسػػاس ،  وحيػػث كػػاف مرادنػػا ىػػو التحػػو   لمػػدـ ،      

فإنػػو ال مصػػمحة فػػى بنػػا  الحكػػـ عمػػى وجػػود العػػداوة والمػػوث ، ويكفػػى وجػػود 
 القتل ، فال اية جبر الضرر ال المؤاخذة عمى الخطأ .
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 يادلطلب الثان
 ضًاٌ بيث املال

تأسيس القسامة عمػى التقصػير فػى الحفػ  الواجػب ، وصػيانة الػدـ عػف       
براحا لمقوؿ بوجوب دية القتمى الذيف ال يعرؼ ليـ قاتػل فػى  اليدر يفتح الباب

كػػل محػػل يقػػع أمػػر تػػدبيره وحفظػػو عمػػى عػػاتا الدولػػة ، وعمػػى مػػا سػػبا فػػإف 
المروى عف النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى حادثػة اليمػاف ، وعػف عمػر وعمػي رضػي هللا عنيمػا 

 مػف كراىػة أف يبطػل الػدـ  فيمف مات فى الزحاـ ، وعمى ما ثبت عػف النبػى ملسو هيلع هللا ىلص
، كػػل ذلػػؾ يػػدعـ بجػػال  ثبػػوت  الديػػة فػػى بيػػت المػػاؿ ، وىػػذا مػػا صػػار إليػػو 
الحنفية وأىل الظاىر ، وبعض الحنابمة ، وىو قوؿ عمر وعمػي مػف الصػحابة 

سحاؽ ، وليرىـ )  (  . 7، وا 
وقد عممو ابف قدامة فػى الم نػى، و ابػف حػـز فػى المحمػى بكراىيػة طػل        
ف كػاف ظػػاىر كػالـ صػػاحب الػدـ  ، اقتػدا  بفعػػل النبػى ملسو هيلع هللا ىلص فػى واقعػػة خيبػر ، وا 

الم نى عف أحمد  االقتصار عمى موضع النص ، إذ فرؽ بيف قتيل الزحػاـ  ، 
ومف وجد قتيال بمحمة وامتنع أولياؤه عف القسـ ولـ يرضوا بأيمػاف اآلخػريف ، 

مف مات فى الزحاـ "  قاؿ أحمد  قاؿ : فيذا ديتو فى بيت الماؿ ، وليس كذلؾ
فيمف وجد مقتوال  في المسجد الحراـ ينظر مف كاف بينو وبينو شي  في حياتو 

نما جعل الموث العداوة " )  ( 8يعني عداوة يؤخذوف فمـ يجعل الحضور لوثا  وا 
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ويبػػدو لػػى مػػف تعميػػل الحنفيػػة أنػػو األعػػـ واألوجػػو ،  جػػا  فػػى بػػدا ع          
"وال قسػػامة فػػي قتيػػل يوجػػد فػػي مسػػجد الجػػامع ، وال فػػي الكاسػػاني مػػا نصػػو 

شػػػوارع العامػػػة ، وال فػػػي جسػػػور العامػػػة ، ألنػػػو لػػػـ يوجػػػد الممػػػؾ ، وال يػػػد 
الخصوص، وتجب الدية عمى بيت الماؿ؛ ألف تدبير ىذه المواضع ومصػمحتيا 
إلػػى العامػػة فكػػاف حفظيػػا عمػػييـ ،فػػإذا قصػػروا ضػػمنوا ، وبيػػت المػػاؿ مػػاليـ، 

 الماؿ . فيؤخذ مف بيت 
وكذلؾ ال قسامة في قتيل في سػوؽ العامػة، وىػي األسػواؽ التػي ليسػت       

بممموكة وىي سوؽ السمطاف، ألنيا إذا لـ تكف ممموكة وليس ألحد عمييػا يػد 
الخصوص كانت كالشوارع العامػة ؛ ألف سػوؽ السػمطاف لعامػة المسػمميف فػال 

يػػػػا إلػػػػى جماعػػػػة تجػػػػب القسػػػػامة ، وتجػػػػب الديػػػػة ، ألف حفظيػػػػا والتػػػػدبير في
 المسمميف فيضمنوف بالتقصير، فبيت الماؿ ماؿ عامة المسمميف فيؤخذ منو.

فػػي مسػجد جمػػاعتيـ ال قسػػامة ، والديػػة فػػي  -القتيػػل –وكػذا إذا وجػػد        
بيت الماؿ ألنو ال ممؾ ألحد فيو وال يد الخصوص، ويد العمـو توجب الديػة ال 

 ( .7القسامة لما بينا")
افتػراض  -رأى الحنفية فإف بنا ه عمى النسبة إلى التقصير ومع وجاىة      
أدى إلى أف قالوا مف وجػد قتػيال فػى فػالة ، أو فػي النيػر الجػاري أو   -الخطأ

 فى موضع ال يمحقو فيو ال وث فال دية فيو عمى أحد .
قاؿ فى البدا ع "  فإذا لـ يكػف ممػؾ أحػد ، وال فػي يػد أحػد أصػال  ، ال يمػـز     

 ( .8و ، فال تجب القسامة والدية " )أحدا  حفظ
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لو يؤخذ ىنا بقوؿ اإلماـ عمي  ، فى مف وجػد  -في رأيي  –وكاف أحرى       
 بالفالة، قاؿ : " أديت ديتو مف بيت الماؿ ، وال يطل دـ امرئ ".

وىو قوؿ عمر بف  –ورواية عف أحمد  –وفى رأى اإلماـ مالؾ والشافعي      
 ذ ألنو إذا لـ يعمػـ قاتمػو بعينػو اسػتحاؿ أف يؤخػذ بػو عبد العزيز : ال دية عند

( ، وقد جػا  فػى المدونػة " قمػت( أرأيػت القتيػل إذا وجػد فػي دار قػـو أو 7أحد)
في محمة قـو أو أرض قـو أتكوف فيػو القسػامة أـ ال ؟ )قمػت( أرأيػت إف وجػد 
 قتيل في أرض المسمميف أو في فموات المسمميف ال يدري مف قتمو أتكوف ديتو
عمى المسمميف في بيت ماليـ أـ ال ؟ )قاؿ( الذي قاؿ مالؾ فػي كتابػو الموطػأ 
أنو ال يؤخذ بو أحد ، وليس كذلؾ إذا وجد فػي قريػة قػـو أو دراىػـ ، فػإذا قػاؿ 
مالؾ ال يؤخذ بو أحد فأراه قد أبطمو ،ولـ أوقفو عميو ، وذلؾ رأيي أنو يبطػل ، 

فالحػديث الػذي جػا  ال يبطػل دـ وال يكوف في بيت الماؿ وال عمػى أحػد )قمػت( 
 ( .8المسمـ ؟ )قاؿ( لـ أسمع مف مالؾ في ىذا شي ا .)

وفى رأيي فإف التوسع الذي ينسب إلى اإلمػاـ عمػى كػـر هللا وجيػو ىػو        
األجػػدر باالعتبػػار ، صػػونا لمػػدما  عػػف اليػػدر ، وقػػد نقػػل السرخسػػي عػػف أبػػى 

عاقمتػو الديػة اسػتدؿ بقولػو ػ حنيفة قولو " مف وجد قتيال فى  دار نفسو فعمى 
(وىػذه 9أي ميدر الػدـ ).« ال يترؾ في اإلسالـ مفرح»عميو الصالة والسالـ ػ: 

م االة فػى صػوف الػدما  تتحمميػا العاقمػة بػال سػبب ، فمػف بػاب أولػى تتحمػل 
 الدولة  وقد ضمنت الحقوؽ اإلنسانية ألفراد الرعية . 
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 اخلامتة
كػوف سػياحتي حػوؿ المبػدأ اإلسػالمي الراقػي ال الحا أننى كنت أود لو ت      

يطل دـ فى اإلسالـ أطوؿ مما وقع مساحة وزمنػا ، وأف يكػوف نظػري وتفكػري 
خالليا أبعد وأعما ، ولكف قدر هللا تعالى أف امتحنت بضيا الوقػت ، وقمػة ،  
بػل نػدرة المراجػع ، وكػاف مػف جػػرا  ذلػؾ أف جػا  تقصػى الموقػف الفقيػي مػػف 

 –العموي  دوف المستوى المطموب ، ال أشػؾ فػى ذلػؾ ، وأعػد  تطبيقات المبدأ
 بتدارؾ النقص فى القريب .  –إف أذف ربى 

ومع ذلؾ فإف الذي مكننا هللا مف الوقوؼ عنده ، مف  النص القرآني ،        
والخبػر النبػػوي ، واألثػر السػػمفي ، واالجتيػػاد الفقيػي كػػل ذلػػؾ يؤكػد فػػى جػػال  

 الحقا ا اآلتية :
 ريعة والفقو زاخراف باألحكاـ التى تعالج آثار الجريمة .أف الش -7
ف لػػـ يػرد بمفظػػو فػػى فقػػو الشػػريعة  -8 أف مصػطمح " ضػػحايا الجريمػػة " وا 

ال ػػرا  فمعنػػاه  مرعػػى ال شػػؾ فػػى ذلػػؾ ، وكمػػا رأينػػا فػػى االسػػتعماؿ 
الم ػػوي فػػإف الضػػحية ىػػو الميػػت ، وىػػو المتػػأذي ، واألوؿ ىػػو مػػف 

مػف تػأذى بسػببيا ، وقػد قػاؿ الفقيػا  وقعت عميػو الجريمػة ، والثػانى 
فى الدية إنيا تجب لمميػت وليػذا تػورث عنػو ، وتػؤدى منيػا ديونػو ، 

ومحصمة ذلؾ أف   -كما رأينا سمطانا  –وقد أثبت الشرع ألوليا  الدـ 
 أحكاـ الضحية محل اعتبار ، نصا وفقيا .  

قصد أف النصوص مف القرآف الكريـ والسنة المشرفة لتؤيد كل اتجاه ال -9
منو تحقيا حمايػة أوفػر لضػحايا الجريمػة ، واتخػاذ كػل مػا مػف شػأنو 
صيانة الدما  عف اليدر ،ومنع تفاقـ آثار جريمة القتػل ، وقػد وضػح 
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ممػػػا تمونػػػا وروينػػػا وبحثنػػػا أف الحمايػػػة تشػػػمل الجوانػػػب اإلجرا يػػػة ، 
 واألحكاـ الموضوعية عمى حد سوا  .

قرار القسامة خروجا عمى وتطبيقا لذلؾ : ترخص الشرع فى اإلثبات بإ
القواعػػد العامػػة فػػى إثبػػات القتػػل ، وتوسػػع فػػى الموضػػوع بجعػػل الديػػة 
عمى أىل الموضػع الػذي وجػد فيػو الضػحية إف وجػد ثمػة شػاىد عمػى 
ال فالديػػة فػػى بيػػت المػػاؿ ، كمػػا  تقصػػيرىـ ، فػػى الحفػػ  والصػػيانة ، وا 
ا ، تجب فيو متى وجد القتيل بمحل ىو تحت يد الدولة وفى مس وليتي

 ولـ يعرؼ لو قاتل .
أنو رلـ التوسع الظاىر فى صوف الدما  فقيا فػإف النصػوص تحتمػل  -:

إقرار حماية أوسع ، بل إف ظاىر المرويات عف النبى صمى هللا عميػو 
وسمـ فى ىػذا الشػأف يحتمػل القػوؿ بتحمػل الخزانػة العامػة الديػة سػدا 

 لباب الفساد ، وقطعا ألسباب النزاع . 
عػػف المضػػروريف مػػف قبيػػل البػػر والتقػػوى  فػػإف كػػل وألف دفػػع الضػػر   -;

تعاوف محمى أو إقميمي أو دولي فى ىذا الخصوص مما تحػض عميػو 
 الشريعة ال را ، وتحث أتباعيا عمى السعي إليو والعمل عمى إقراره . 

 أدعو هللا أف يوفا والة أمورنا إلى ما فيو صالح البالد والعباد.     
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الشػػاطبي . إبػػراىيـ بػػف موسػػي . الموافقػػات . بتحقيػػا دمحم عبػػد  ->7        
.،  8008ىػػ 7:89القادر الفاضمي   المكتبة العصػرية . األولػى . بيػروت 

 و طبعة  دار إحيا  الكتب العممية
 الشافعي . دمحم بف إدريس . األـ   . ضمف المكتبة األلفية .  -=7    
الشربيني الخطيب : دمحم . م نػى المحتػاج فػي شػرح المنيػاج    -<7      

 دار الفكر ) ضمف طالب العمـ ( 
الشػػوكاني . دمحم بػػف عمػػى . السػػيل الجػػرار المتػػدفا عمػػى حػػدا ا  -?7   

ىػػ ، ولػو أيضػا . نيػل  :7:7األزىار   المجمس األعمى لمش وف اإلسػالمية 
 .  8000حـز .األولى . بيروت األوطار شرح منقى األخبار .   دار ابف 

الشػػػيباني . أحمػػػد بػػػف عمػػػرو بػػػف أبػػػى عاصػػػـ . الػػػديات . ضػػػمف  -80   
برنامج المكتبية األلفية لمسنة النبويػة إصػدار مركػز التػراث ألبحػاث الحاسػب 

 .   =<?7اآللي، طبع بكراتشي مف طريا إدارة القرآف والعمـو اإلسالمية 
تفػػا عميػػو الشػػيخاف إصػػدار شػػركة صػػخر . برنػػامج البيػػاف فيمػػا ا  -87  

 >??7صخر لبرامج الحاسب . اإلصدار األوؿ 
الطبرى . دمحم بف جرير . جامع البياف فػي تأويػل آي القػرآف .   دار  -88 

 الكتب العممية  )ضمف طالب العمـ ( 
العسػػقالني . أحمػػد بػػف عمػػى ) ابػػف حجػػر( . فػػتح البػػاري  -89           

ا األسػتاذ دمحم فػؤاد عبػد البػاقي ، محػب الػديف شرح صحيح البخاري . بتحقيػ
الخطيب   دار المعرفة مصور . ضمف المكتبة األلفية لمسػنة . ، ولػو أيضػا 
 .تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . نشر مكتبة ابف تيمية 

العظػػيـ أبػػادي فػػي التعميػػا الم نػػي عمػػى سػػنف الػػدار قطنػػي . نشػػر  -:8  
 مكتبة المتنبي . 
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العػػوا . دمحم سػػميـ .فػػي أصػػوؿ النظػػاـ الجنػػا ي اإلسػػالمي   ثانيػػة .  -;8  
  9<?7دار المعارؼ 

 عودة عبد القادر عودة . التشريع الجنا ي اإلسالمي .   الرسالة .  -  >8
ال زالػػػػي . أحمػػػػد دمحم بخيػػػػت . ضػػػػماف عثػػػػرات الطريػػػػا فػػػػي الفقػػػػو  -=8 

" نشر مكتبة النيضة المصػرية اإلسالمي والقوانيف الوضعية . دراسة مقارنة 
. بحػػوث فػػي تػػاري  التشػػريع والسياسػػة الجنا يػػة فػػي اإلسػػالـ . دار 8008

. أثػػػر الػػػوعي اإلسػػػالمي فػػػي النيضػػػة القانونيػػػة  8007النيضػػػة العربيػػػة 
األوربيػػػة فػػػي العصػػػور الوسػػػطى . دراسػػػة تاريخيػػػة تحميميػػػة . دار النيضػػػة 

 . 8007العربية 
  أبو حامد .المستصفى .  دار الفكر .ال زالي . دمحم بف دمحم  -<8 
الفيروزآبػػادي . دمحم بػػف يعقػػوب )مجػػد الػػديف ( القػػاموس المحػػي     -?8  

. ضمف مكتبة الفقو اإلسالمي . السمسمة اإلسػالمية 9??7مؤسسة الرسالة 
. عمى قرص مض و  ) سى .دى ( إصدار شركة العريس لمكمبيوتر .بيروت 

8008 . 
 بػػػف أحمػػػد ) موفػػػا الػػػديف ( الم نػػػي بتحقيػػػا ابػػػف قدامػػػة . عبػػػد هللا -90

الػػدكتور عبػػد هللا عبػػد المحسػػف التركػػي ، والػػدكتور ماجػػد الحمػػو   . عػػالـ 
 ىػ  .;7:0.    دار الفكر. األولى . بيروت  =??7الكتب الثالثة 

القرضػػاوى . يوسػػف  محمػػود .مػػدخل لدراسػػة الشػػريعة اإلسػػالمية .   -97  
 .=??7مكتبة وىبة   ثالثة 

القرطبى . دمحم بػف أحمػد . الجػامع ألحكػاـ القػرآف والمشػيور باسػـ  -98   
تفسػػير القرطبػػى .   دار الكتػػب العمميػػة . ) ضػػمف طالػػب العمػػـ ( . وطبعػػة 

 الرسالة بتحقيا د. عبد هللا عبد المسف التركي وآخريف . 
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القطػػاف . منػػاع خميػػل . مباحػػث فػػي عمػػـو القػػرآف الكػػريـ . الطبعػػة  -99 
 . 9<?7عشر . مؤسسة الرسالة . التاسعة 

قطػػػب . سػػػػيد . فػػػػي ظػػػالؿ القػػػػرآف .   دار الشػػػػروؽ . الخامسػػػػة  -:9  
 .  >??7والعشروف 

الكاسػػػاني  . أبػػػو بكػػػر بػػػف مسػػػعود . بػػػدا ع الصػػػنا ع فػػػى ترتيػػػب   -;9  
 ضمف برنامج مكتبة الفقو اإلسالمي -الشرا ع   دار الفكر

ف العظػيـ .   دار إحيػا  التػراث ابف كثير . إسماعيل  .  تفسير القػرآ ->9
 العربي . ) ضمف طالب العمـ(.

المػػاوردي . عمػػى بػػف دمحم بػػف حبيػػب . األحكػػاـ السػػمطانية والواليػػات  -=9 
الدينية بتحقيا أحمد مبارؾ الب دادي .   أولى . نشر مكتبػة دار ابػف قتيبػة 

  ?<?7. الكويت 
مكتبػػػة اإلسػػػالمية مجمػػػع الم ػػػة العربيػػػة . المعجػػػـ الوسػػػي  .   ال -<9  

طبعػة مصػورة مػف الطبعػة   –تركيػا  –لمطباعة والنشر والتوزيع . اسػتانبوؿ 
 . 8=?7الثانية 
المفتػػػػي . دمحم أحمػػػػد .ود. سػػػػامي الوكيػػػػل . النظريػػػػة السياسػػػػية   -?9  

اإلسالمية في حقػوؽ اإلنسػاف . دراسػة مقارنػة . ضػمف سمسػمة كتػاب األمػة 
 .  ;8القطرية العدد 

ذري .عبد العظيـ بف عبد القػوى . الترليػب والترىيػب بتحقيػا المن  -0:   
 ضمف المكتبة األلفية .  –إبراىيـ شمس الديف   دار الكتب العممية األولى 

منظػػػور . دمحم بػػػف مكػػػـر ) جمػػػاؿ الػػػديف( لسػػػاف العػػػرب .   : دار  -  7:
إحيا  التػراث العربػي . ضػمف مكتبػة ابػف تيميػة وابػف القػيـ وابػف الجػوزى .. 
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لسمسمة اإلسالمية . عمى قرص مض و  )سى دى ( إصػدار شػركة العػريس ا
 . 8008لمكمبيوتر . بيروت 

ابف نجيـ  .زيف الديف بف إبراىيـ .البحر الرا ػا شػرح كنػز الػدقا ا .  -8: 
 . . ضمف مكتبة طالب العمـ .  9??7  دار المعرفة .بيروت 

ضمف  –ار الفكر النووي . يحيى بف شرؼ .روضة الطالبيف .    د  -9: 
برنامج مكتبة الفقو اإلسالمي . شرح النووي عمى صػحيح مسػمـ . نشػر دار 

 ضمف مكتبة طالب العمـ .  –الفكر 
ىالؿ . ىالؿ فرلمػي . النظػاـ اإلسػالمي فػي تعػويض المضػرور مػف  -:: 

الجريمػػػة . نشػػػػر المركػػػز العربػػػػي لمدراسػػػات األمنيػػػػة والتػػػدريب بالريػػػػاض . 
 ىػ  .7:70السعودية 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 


