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 استهالل

وَأَنْزَىْنَااِّلِىَكَاالَِِىْنبََااََِِّْااّىََِّْقًِ لَاااقبّيِىب َااََِّااكَنَِ َاَ َاا بًِباانَِِِِِِِ] 

َِِّْوًَ هَكَ بنّيِعَيَكَ بِفَّحَنُمَََِكَنَه مََِِ َاِّأَنْازَهَِِىيُا  ِوَََََُِِّْاََِأَاَاىََِْا مَِعَ  اِِِِِِِّ ِىْنَب

مَِشباَْعًَيِوًَبنَهَّجاّيِوَىَاىَِشَاَِِّْىيُا  ِِِِِِجََّْكًَِبنَِِىََِّْقِىبنُوٍِّجَعَيْنَاًِّبانَنُِِ

وَِحباااََكِوَىَنباانَِىبكََْيُااىَمُمَِفباامًَِااِّتََّااّمُمَِفَّ َااََِْ ُىِِِِِِ ىَجَعَيَنُاامَِأًُ ااًِي

لِىَاااهِِىيُااا بًَِاااَْجِع نُمَِجَ بكعاااّيِفَك نَْقاااُُنُمََِِ َاااِّمُنَاااَُمَِفبكااا بِِِِِِِ ِىْخَكَاااَِْإِب

  [ََّخََْيبفُىنَِ
 

 (84)سورة املائدة/اآلية:
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  إهداء
إلـــى والـــدي العزيـــز الـــذي أعـــانني كثيـــراً فـــي جميـــع حيـــاتي، وخاصـــة فـــي مواصـــلة  ?

  الدراسة بجميع مراحلها.
  إلى والدتي الحنونة التي ما فتئت تدعو لي وتشجعني مع شدة ألم ابتعادي عنها. ?

وأدعو لهما بـالعمر المديـد  ،عند اهللا تعالى ثواباله وقبلَ  ،أهدي إليهما هذا الجهد
  والعافية الدائمة.

لى شقيقي األكبر محمد الذي كان له الـدور الكبيـر فـي التحـاقي بهـذه الدراسـة، إ ?
  وحثني على الدوام وأعانني بكل القوى المعنوية والنفسية.

أم محمد، التي لم تسلم مـن تجـرع معانـاة الغربـة إلى شريكة العمر ورفيقة الدرب  ?
ومشـــاقها معـــي وصـــبرت إلـــى أقصـــى الحـــدود وأمـــدت عزمـــي وإصـــراري علـــى الـــدوام 

  لمواصلة دراستي.
إلى إخواني وأخـواتي الـذين تـركتهم فـي ظـرف مـا كـانوا ليسـتغنوا عنـي لـوال إيثـارهم  ?

  وتضحياتهم من أجلي...
  إلى كل األصدقاء والزمالء الذين أشاركهم ويشاركونني األفراح واألحزان... ?

  
 أهدي إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضع
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 شكر وتقدير
الحمددد الاالدددمتا تتم دددااحددد واالالدددالحام الالالددده الالنددده ا  ددد ا  ددد لااا  ددد  ا

ا حم ال   اآلاالأصحا ااالط ب   ال ت :
(اعثماا أمحد ااممحعثماا أفددي أاأمدد  ا شكدد اوددر تاللافدد احلدد ك تالر دد   االدد     ا 

كبامال ر  اا اإلود ا ا  د اادمااالبحدتالفححافداالدأا  لد كواال    يداماالل صمد الال الد ا
ال م ل  اللل ال  ما تاااال  ت اداال ا اإل دا  أ الح ل دما تداااإلمبداكاالرا د افدأا د ا
الممالظ   اأ أكاالاحتال اأناكجشكاث ا االأناكتتوا   اا   ا اال أ جالاا  االت ماء.ا

(اعباااممحه عاااامحعباااممحهع   ااا محل مدددااأودددر ا دددهاا ددد اا  ددد الك االرا ددد   :االددد      ا
ا.(ال ر  يماا متامش اامهاال  ال الحل  مياحممممحعبممحهعكريملال     ا 

 ددملأاأحلدد  ا شددر تالا  تددا أاإلدا  ا ا تدد اأ دد   انااإل دده   ا  دد ا تحيدداالددأا
ف ص اف ماكاال  ا  اف يا الأخصا الشر ا    االش كت الاللا  نال    اال  ا اماالت  اا

لمتا  د الحندي  ااإل د اءامالمدااح ل دما دتيوا د ااند ااا- ماد الأ داحم ال د ظر  ا–
االمط    .

ل مددااأل ددشاالشددر الا دد   شاالتشدد االجيدد داالمجمصتدد المتعمدد ا التدد ل االتالم دد ا
ل شددبااااإل دده أا/ا ر ددشاالندد دان(افددأا جدداكاحتال يدداا ددناالط بدد اال افدد ك الحلدد كوا

االرج  ا  اال ني هماليو افالشر ا  ص كافل يواأك اا.
ار  ددد االنددد دانالودددتبيااإلحااددد اف صددد اال  ا ددد االالاكندددتتأااتددداافالاأناأودددر ا

احا كسردددا ا ندددأكاالاليدددواالندددتاد ا اأا رددا االت كددد أ لاإلما دد ا يدددمااالب ددد االم ددد ا أ االط صدددشأ
الا   الاال  ل ا .

لأخ  اااأور ا  ا  ام ص الأاك االت نالالمنا   ال ااوافدأافخد اهاادمااالبحدتا
 الجشاء.ورهاال  م  ا ا شىاالاالجم نا تصأاخ  ا
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسـلني حممـد وعلـى آلـه وأصـحابه 
  الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم واهتدى بطريقتهم إىل يوم الدين، أما بعد:

فـــإن التفقـــه يف ديـــن اهللا مـــن الضـــروريات الـــيت ال ميكـــن التخلـــف عنهـــا، بـــل جيـــب علـــى 
هللا بــه خــرياً، كمــا قــال رســول ومــن تفقــه يف الــدين فقــد أراد ا املســلمني أن يولــوه اهتمامــاً بالغــاً،

، وإن اهللا تعــاىل بــّني لنــا بأنّــه ينبغــي )١(» مــن يــرد اهللا بــه خيــراً يفقهــه فــي الــدين«   yاهللا
ــونx   للمــؤمنني أن يتفقهــوا يف ديــنهم وال ينشــغلوا عنــه مجيعــا، فقــال عزوجــل:  نمؤالْم ــان ــا كَ مو

وا          لينفروا كَافَّةً عـجإِذَا ر مهموا قَـورذ نـيلينِ وي الـد وا فـ تَفَقَّهـيفَـةٌ لطَائ مهن مـ قَةركُلِّ ف نم ال نَفَرفَلَو
ونذَرحي ملَّهلَع هِمإِلَيv)٢(.  

وإن اهللا تعـــاىل برمحتـــه وفضـــله ضـــمن بقـــاء طائفـــة مـــن هـــذه األمـــة ظـــاهرين علـــى احلـــق 
ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا، وجعل السبب يف بقائهم بقاء  ناهجني منهج الصدق

علمــائهم وإقتــداؤهم بــأئمتهم وبفقهــائهم، وأظهــر يف كــل طائفــة مــن فقهائهــا أئمــة يقتــدى �ــم 
وينتهــى إىل رأيهــم، وهكــذا بــرز علمــاء كثــريون يف هــذا ا�ــال وقــدموا جهــداً رائعــاً، ومــن هــؤالء 

مــن ا�ــددين هلـــذا الــدين يف عصــره، والـــذي صــّنف يف كثــري مـــن  اإلمــام الشــوكاين، الــذي يعـــد
العلوم الشرعية، وتعترب تصانيفه يف غاية النفـع والفائـدة، ويعـّول علـى آرائـه يف كثـري مـن املسـائل 
الشرعية، وهو من ا�تهدين الذين خلعـوا ربقـة التقليـد واعتمـدوا الـدليل يف مصـنفا�م وأقـواهلم، 

لبحــث والدراســة يف املســائل الفقهيــة وغريهــا مــن املســائل مــع مقارنتهــا يف فكــان أقوالــه جــديراً با

                                           
)، تحقیـق: د.مصـطفى دیـب البغـا، دار ابـن ٢٥٦á، ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل البخـاري(صحیح البخاري) ١(

دین، رقـم م، كتاب العلـم، بـاب مـن یـرد اهللا بـه خیـرا بفقهـه فـي الـ١٩٨٧ - ١٤٠٧á/ ٣بیروت، ط –كثیر،الیمامة 
ـــن الحجـــاج القشـــیري النیســـابوري(صـــحیح مســـلم، و٣٩/ص١)، ج٧١الحـــدیث( )، ٢٦١á، ألبـــي الحســـن مســـلم ب

بیــــروت كتــــاب الزكــــاة، بــــاب النهــــي عــــن المســــألة، رقــــم  -تحقیــــق: محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار إحیــــاء التــــراث 
 .٧١٨/ص٢)، ج١٠٣٧الحدیث(

 .١٢٢)  سورة التوبة: اآلیة٢(
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ذات الوقـت مــع أقــوال املــذاهب األخــرى، فهــم أعـالم هــذه األمــة وأئمتهــا، واخلــري كــل اخلــري يف 
اقتفاء آثارهم وإتباع أقواهلم، فقد بينوا لنا كل ما من شأنه االلتباس، وتركـوا وراءهـم ثـروة علميـة 

عينها كل طالب للعلم إىل يـوم الـدين، فجـزاهم اهللا عنـا وعـن املسـلمني أحسـن غنية ينهل من م
  اجلزاء.

  موضوع البحث:

يتكون موضوع البحث مـن ذكـر املسـائل الـيت انفـرد �ـا اإلمـام الشـوكاين يف بـايب احلـدود 
رى، واجلنايات، ومن مث مقارنتها مع اآلراء واألقوال املعتمدة يف املذاهب الفقهية املشهورة األخـ

  ويأيت توضيح ذلك أكثر عند احلديث عن حدود البحث ومشكلته.
  أھمیة الموضوع:

إن الفقـــه يف ديـــن اهللا تعـــاىل لـــه أمهيـــة عظيمـــة، بـــه يســـعد اإلنســـان يف الـــدنيا واآلخــــرة، 
ويعرف أحكام اهللا تعاىل اليت شرعها لعباده، ومن الفقه يف الدين معرفـة األحكـام واحلـدود الـيت 

لعباده زجراً عن املعاصي وحفظاً للضروريات اخلمس، وملعرفة حكم الشرع يف   شرعها اهللا تعاىل
ذينx   كل ما جيرتحه اإلنسان من جناية على النفوس واألطراف، وقد قال اهللا تعـاىل:  ا الـَّ هـا أَيي

بِالْع دبالْعو ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم      لَـه ي فـع ن الْـأُنْثَى بِالْـأُنْثَى فَمـو دب
ةٌ فَمـ            مـحرو كُـمبر ن مـ يـفتَخْف ك انٍ ذَلـ سـبِإِح ه إِلَيـ اءأَدو وفرعبِـالْم اع فَاتِّبـ ءي شـ يهأَخ ننِ م

 يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بتَداع+ اةياصِ حصي الْقف لَكُمو تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعي الْأَلْبا أُوليv)١( 
إقامـة حـد بـأرض « أنّـه قـال:  yوقد روى أبـو هريـرة رضـي اهللا عنـه عـن رسـول اهللا  

  )٢(»خير ألهلها من مطر أربعين صباحا

                                           
 .١٧٩-١٧٨یة ) سورة البقرة: اآل١(
)، تحقیــق: شــعیب األرنــؤوط، ٣٥٤á، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التمیمــي البســتي(صــحیح ابــن حبــان) ٢(

م، كتــاب الحــدود، ذكــر االخبــار عــن فضــل إقامــة الحــدود مــن ١٩٩٣-١٤١٤á/ ٣بیــروت، ط –مؤسســة الرســالة 
ألبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن  بى)ســنن النســائي(المجت، و٢٤٣/ص١٠)، ج٤٣٩٧األئمــة العــدول، رقــم الحــدیث(

م، ١٩٨٦– ١٤٠٦á/ ٢حلــب، ط -)، تحقیق:عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات ٣٠٣áشــعیب النســائي(
 .٧٦/ص٨)، ج٤٩٠٥كتاب قطع السارق، الترغیب في إقامة حد، رقم الحدیث(
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ومــن جانــب آخــر تتضــح أمهيــة هــذا املوضــوع يف أنــه عبــارة عــن حبــث واستقصــاء لــرأي 
م احلــدود واجلنايــات والعقوبــة املخصصــة لكــل منهمــا والــيت فرضــها الشــريعة اإلســالمية يف جــرائ

ــك مــن ثنايــا أمهــات الكتــب الفقهيــة املعتمــدة مــع املقارنــة بينهــا،  الشــارع احلكــيم مســتخرجاً ذل
  ومن مث إبراز رأي أحد العلماء املشهورين فيها.

  أسباب اختیار الموضوع:

بـــة حبثـــه، تعرتضـــه مواضـــيع عنـــدما يبـــدأ الباحـــث ســـعيه الختيـــار موضـــوع مناســـب لكتا
ـــدة، وتتجمـــع يف ذهنـــه توجهـــات خمتلفـــة الختيـــار املناســـب منهـــا واألليـــق مبيولـــه واألقـــرب  عدي
الهتماماتــــه، لكــــن التمحــــيص خيلصــــه مــــن هــــذا املــــأزق ويســــهل لــــه حســــن االختيــــار يف �ايــــة 

قويــاً يف  املطــاف، ومــن العوامــل الــيت ســاعدتين يف تنقــيح املواضــيع وغربلتهــا، والــيت كانــت باعثــاً 
  اختيار هذا املوضوع:

مــا يتكــرر يوميــاً يف جمتمعاتنــا مــن اســتهانة األمــة اإلســالمية بتجــاوز احلــدود احملرمــة  .١
شــرعاً وعــدم االكــرتاث هلــا، ممّــا أّدى إىل تفشــي القتــل بغــري حــق وســفك الــدماء والزنــا والســرقة 

ــك الــد ــك مــن األمــور الــيت �ل ين والــنفس والعقــل وشــرب اخلمــور واالرتــداد عــن الــدين وغــري ذل
 والعرض واملال.

غياب تطبيق أحكام القصاص وعقوبات جرائم احلدود بني املسلمني وجهل كثري  .٢
مـن أبنـائهم �ـا جممـًال وتفصـيًال، وتولّـد مـن هـذا اجلهـل املتحضـر اجـرتاء بـال قيـود للتجـّين علــى 

ر بــذنب أو أي األنفــس الربيئــة وجتــاوز كــل احلــدود، دون أن خيــاجل هــذه األنفــس املريضــة شــعو 
 تقصري.

ومن العوامل املهمة اليت حثّتين على الكتابة يف هذا املوضوع الشغف املتولد لدّي  .٣
للنظــر يف اجتهــادات وآراء أحــد األئمــة األعــالم مــن خــارج املــذاهب األربعــة ومقارنــة أقوالــه مــع 

مـــن  أقـــواهلم والنقـــاش فيهـــا. ومالحظـــة منهجـــه يف اســـتقاللية آرائـــه وعـــدم تقيـــده بـــأي مـــذهب
ــذي نشــأ وترعــرع اإلمــام الشــوكاين يف ظلــه وبــني  املــذاهب الفقهيــة، ال ســيما املــذهب الزيــدي ال



- ط -   

أحضانه، ومل يقف عند هذا احلّد، بل قام ببيان احلق والصواب من بـني مجيـع األقـوال ودحـض  
 كل اآلراء املخالفة لألدلة الشرعية الصحيحة الصرحية بغض النظر عن أصحا�ا.

أحكــام احلــدود واجلنايــات يف أمــور القضــاء والفصــل بــني النــاس  وأخــرياً إن تصــدر .٤
علـــى غريهـــا مـــن األحكـــام كـــان لـــه أثـــره اخلـــاص علـــّي الختيـــار هـــذا املوضـــوع، إذ يـــدور حفـــظ 
الضروريات اخلمس على هذه األحكـام ومـدى نشـرها وتطبيقهـا بـني املسـلمني، وال خيفـى علـى 

الشــريعة ومقاصــدها يســري باجتــاه محا�ــا  أحــد أمهيــة وأولويــة هــذه الضــروريات، فجميــع أحكــام
  واحملافظة عليها.

  دراسات سابقة: 

إّن املكانة العلمية املتمّيزة لإلمام الشوكاين ودوره املؤثر يف تلك احلقبة التارخيية اليت عاش 
فيهــا، جعــل منــه مــاّدة خصــبة يقصــدها البــاحثون والكتــاب يف كــل ا�ــاالت، فــدور هــذا العــامل 

 واحلديث والفقه واألصول والتاريخ وغري ذلـك مـن العلـوم الـيت أضـفى عليهـا تشعب يف التفسري
طابعاً جديداً باجتهاداته وآرائه القّيمة واجلديدة، فشّمر طـالب العلـم عـن سـواعد اجلـد واجلهـد 
لدراسة كل حمور من هذه احملاور اليت نبغ فيها، وقاموا مبقارنة أقواله واجتهاداته مع بـاقي علمـاء 

من ّمث إبراز قيمتها ولفت االنتباه إليها، لكنه مـن الصـعب عـّد مـا كتـب عنـه مـن حبـوث األمة و 
المســـائل التـــي انفـــرد بهـــا اإلمـــام ودراســات، أّمـــا مـــا خيــص موضـــوع هـــذا البحـــث املوســوم بــــ(

) فإنـــه بعـــد البحـــث واالستفســـار يف كثـــري مـــن املكتبـــات الشـــوكاني فـــي الحـــدود والجنايـــات
ة دراسة سابقة تناولت هذا املوضـوع، ومل يتطـرق إليـه أحـد حسـب واجلامعات، مل أقف على أي

  علمي وإطالعي.
  حدود البحث ومشكلتھ:

إّن أهم ما يعاجله هذا البحث هو متييز املسـائل الـيت انفـرد فيهـا رأي اإلمـام الشـوكاين يف 
ــذين خــالفهم يف  بــايب احلــدود واجلنايــات، وبيــان األدلــة الــيت اعتمــدها هــو وغــريه مــن العلمــاء ال

الرأي واعتماده املباشر على النصوص املبين علـى العلـم والبصـرية، وهـل ميكـن أن يـأيت الصـواب 
مـــن خـــارج اجتهـــادات املـــذاهب األربعـــة؟ ويقصـــد بـــانفراده مـــا انفـــرد بـــه عـــن راجـــح قـــول هـــذه 
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املـــذاهب، إذ ينـــدر أن ال يوافـــق أحـــد األئمـــة إمامـــاً آخـــر يف قـــول أو وجـــه، وال يعـــين ذلـــك أن 
هـــو انفـــراد عـــن مجيـــع علمـــاء األمـــة، إذ مـــن النـــادر أن ينفـــرد عـــامل بـــرأي يف مســـألة مـــن  انفــراده

املسائل وال يوجد من يوافقه مـن علمـاء األمـة وأعيا�ـا، بنـاًء علـى ذلـك يتمحـور البحـث حـول 
ما انفرد به اإلمام الشوكاين يف البابني املذكورين عن أئمة املذاهب األربعة، وال أتطرق لغريه من 

ـــك مـــن خـــالل كتابيـــه: (الســـيل اجلـــرار) و(نيـــل املو  اضـــيع وإن كثـــر جـــدال العلمـــاء حوهلـــا، وذل
األوطار )، الذين حويا معظم آرائـه الفقهيـة واجتهاداتـه، فأنقـل آرائـه وترجيحاتـه حيثمـا وقفـت 

  عليها منهما.
  منھجي في البحث:

قــوم علــى لقــد رأيــت مــن املــنهج االســتقرائي الطريــق األنســب ملثــل هــذه البحــوث الــيت ت
مقارنة األقوال وأدلتها، فقبل كل شيء شرعت جبمع آراء كـل مـذهب مـن املـذاهب األربعـة يف  
كــل مــن بــايب احلــدود واجلنايــات مــع أدلتهــا بــانفراد ومــن مث مقارنتهــا كــًال مــع مــا كتبــه اإلمــام 
ــث عــاودت النظــر يف املســألة الواحــدة أحيانــاً أكثــر مــن عشــر مــرّات كــي  الشــوكاين فيهمــا، حبي

تضـــح يل أوجـــه اخلـــالف واالتفـــاق فيهـــا، وهـــل هـــي مـــن املســـائل الـــيت انفـــرد فيهـــا رأي اإلمـــام ي
الشـــوكاين أم ال؟ ملـــا فيهـــا مـــن تفريعـــات وتشـــابك حـــاّد حـــىت أّن علمـــاء املـــذاهب أنفســـهم قـــد 
اضــــظربت أقــــواهلم يف مســــائل منهــــا وتــــرددوا فيهــــا، مث بّوبــــت هــــذه املســــائل بعــــد تشخيصــــها 

  حث على النحو اآليت:واستخراجها، وكتبت الب
أوًال أعرض للموضوع بصورة عامة وأذكر أهّم نقاط اخلالف فيها مع نسبة اآلراء  .١

ألصحا�ا، مث أبدأ بذكر قول كل مـذهب وأدلتـه ورّده علـى غـريه علـى حـده، وذلـك باالعتمـاد 
على أمهات الكتب املعتمدة لـدى كـل مـذهب، مث أحلقهـا بـرأي اإلمـام الشـوكاين والـذي انفـرد 

ه عن غريه مع دليله ورّده لرأي غريه، مع إبداء رأيـي يف املوضـوع إن مل تكتنفـه إشـكالية حـاّدة ب
جتعل الكالم فيه مستعصياً على أمثالنا، وقد أفتتح املسـألة بـذكر رأي اإلمـام الشـوكاين لصـغرها 

 وعدم احتدام الكالم عنها.
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 البحــث وعزوهــا إىل مراعــاة التشــكيل اإلعــرايب لآليــات القرآنيــة الــواردة ذكرهــا يف .٢
 سورها يف القرآن الكرمي، مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.

ــث واآلثــار الــواردة يف البحــث مــن مصــادر احلــديث املعتمــدة عنــد  .٣ ختــريج األحادي
أهل السنة واجلماعـة، وشـرح غريبـه مـن كتـب الشـروح والغريـب املشـهورةيف هـذا ا�ـال، منتهجـاً 

 تســـهل الرجـــوع إيل الـــنص عنـــد الرغبـــة وذلـــك بـــذكر اســـم الكتـــاب أفضـــل طـــرق التخـــريج الـــيت
 والباب ورقم احلديث ورقم اجلزء للمصدر مع رقم الصفحة.

ترمجــة األعــالم الــواردة أمســاءهم يف البحــث بشــكل عــام مــن غــري اســتثناء، حرصــاً  .٤
ـــك  ـــذكرياً للمشـــهورين مـــنهم وكشـــفاً عـــن املغمـــورين، وذل علـــى التمســـك باألســـلوب العلمـــي وت

 لرجوع إىل كتب الرتاجم والسري.با

ـــــان معانيهـــــا مـــــن كتـــــب اللغـــــة  .٥ شـــــرح الكلمـــــات املبهمـــــة واأللفـــــاظ الغامضـــــة وبي
 ومعامجها.
تدوين كافة ما يتعلق بتوثيـق املرجـع مـن معلومـات يف أول ذكـر لـه يف اهلـامش، مث  .٦

افة إىل االكتفــاء بــذكر امســه واإلشــارة إليــه بأنــه مرجــع ســابق، إلعــالم مــن أراد الرجــوع إليــه، إضــ
  أنين أسجل مجيع هذه املعلومات يف قائمة املصادر واملراجع يف �اية البحث.

وضـــع عـــدة فهـــارس يف �ايـــة الرســـالة، منهـــا: فهـــرس لآليـــات القرآنيـــة، وفهـــرس  .٧
  لألحاديث واآلثار، وفهرس لألعالم، وفهرس للمواضيع، باإلضافة إىل قائمة املصادر واملراجع.

  
  ھیكل البحث: 

  من مقدمة وثالثة فصول وخامتة: يتكون البحث
:Fَ¥±ُئ ذ:d[کك[ن:\غِض[ه٠: ا¥ّ h:Tُق ±ف:\پ ويتكون من متهيد وثالثة \غد

  مباحث:
  متهيد: مدخل إىل املوضوع

  المبحث األول: عصر اإلمام الشوكاني، وفيه أربعة مطالب:
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  املطلب األول: احلالة السياسية.
  املطلب الثاين: احلالة الدينية.

  احلالة االجتماعية. املطلب الثالث:
  املطلب الرابع: احلالة الفكرية والثقافية.

  المبحث الثاني: حياته الشخصية، وفيه أربعة مطالب:
  املطلب األول: امسه ونسبه.

  املطلب الثاين: مولده ونشأته.
  املطلب الثالث: جوانب من حياته.

  املطلب الرابع: وفاته.
  ة مطالب:المبحث الثالث: حياته العلمية، وفيه أربع

  املطلب األول: طلبه للعلم.
  املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه.

  املطلب الثالث: مذهبه.
  املطلب الرابع: مؤلفاته.

H ُ ¡ à \:، 8:\هد¥ :dٌ[:\کك[ن:\غِض[ه٠: ±ف:\غm[هT٠\̂©[٧ف:\غ ::\غد
  ويتكون من متهيد وأربعة مباحث:

  متهيد: نظرة عامة يف احلدود.
  وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول: حد الزنا،

  املطلب األول: رجوع املقّر بالزنا عن إقراره.
  املطلب الثاين: اجللد مع الرجم للمحصن.

  املطلب الثالث: احلفر للمرجوم.
  المبحث الثاني: حد القذف ، وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: اشرتاط العفة يف املقذوف.
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  املطلب الثاين: اشرتاط احلرية يف املقذوف.
  ملطلب الثالث: قذف الوالد لولده.ا

  المبحث الثالث: حد الشرب، وفيه ثالثة مطالب:
  املطلب األول: تقدير حد الشرب.

  املطلب الثاين: يقام احلد على السكران وإن مل يصُح.
  املطلب الثالث: إثبات حّد الشرب.

  المبحث الرابع: حد السارق. وفيه مطلبان:
  ميني السارق. املطلب األول: االقتصار على قطع

  املطلب الثاين: قطع الولد إذا سرق من والده.
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  ويتكون من متهيد وثالثة مباحث:
  متهيد: نظرة عامة يف اجلنايات.

المبحث األول: المسائل التي انفرد بها اإلمام الشوكاني في أحكام القتل 
  مطالب: : وفيه مخسةاصوالقص

  املطلب األول: كيفية إثبات القصاص أو الدية يف القتل العمد.
  املطلب الثاين: موجب القتل العمد.

  املطلب الثالث: القصاص يف جروح الشجاج.
  املطلب الرابع: اإلكراه على القتل.

  املطلب اخلامس: الكفارة يف القتل.
إلمام الشوكاني في أحكام الديات المبحث الثاني: المسائل التي انفرد بها ا

  وفيه ستة مطالب:والقسامة، 
  املطلب األول: أصول الدية والتنويع فيها.

  املطلب الثاين: أرش املرأة.
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  املطلب الثالث: دية احلواس واملنافع
  املطلب الرابع: مقدار الدية الواجبة باجلناية على ما دون النفس.

  املطلب اخلامس: العاقلة.
 ادس: القسامةاملطلب الس 

  اخلامتة: 
وحتتــوي علــى أهــم النتــائج الــيت تيســر التقاطهــا وإبرازهــا بوجــه خــاص مــن خــالل الدراســة 
  والتحقيق، باإلضافة إىل بعض املقرتحات لكل من يسري يف هذا املسلك من البحث والدراسة.

ثوابـه  أسأل اهللا تعـاىل العفـو واملغفـرة مـن كـل مـا كتبتـه وقلتـه مـن أخطـاء وهفـوات، راجيـاً 
  وحسن جزائه لكل ما وفقت فيه واهتديت، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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إّن دراسة آراء وتوجهات أي شخص تتطلـب دراسـة حياتـه وبيئتـه الـيت نشـأ فيهـا وتـرّىب، 
لينجلي للباحث كل العوامل اليت كانت هلا دور مباشـر أو غـري مباشـر يف إبـراز ذلـك الشـخص 

 اهتمــامبلـغ  هـذا الشـخص الــذيهــو ن فــال بـّد أن يعلـم القــارئ َمـومتيّـزه يف عصـره وبــني أقرانـه، 
  .الناس به إىل درجة دراسة آرائه وإفرادها بالبحث واملقارنة

فــــــالظروف السياســــــية مــــــن ســــــلطان الدولــــــة وأمرائهــــــا، ونشــــــوب الصــــــراعات وحــــــدوث 
رابات وفقدان االستقرار وضياع احلقوق وغريها من العناصر اليت تدخل مباشرة يف خلق االضط

الظرف السياسي وحتدث فيه تغيريا، هلا أثر بالغ يف رأي األفراد الذين يعيشون ساعات ودقـائق 
ذلك الظرف، وخاصة املفكرين والعلماء منهم، ممّا حيـدو �ـم كـي ال ينجـروا مـع األحـداث وال 

متاها�ـا، بـل تكـون هلـم الكلمـة املسـموعة املـؤثرة يف تصـويب األمـور وتقليـب الواقـع  يضيعوا يف
  حنو األفضل ديناً ودنياً.

عادات ا�تمع وتقاليده اليت ورثها من اآلباء واألجداد تعترب  أنّ من جانب آخر نالحظ 
انب ذو حمورين، احملور اجلوهذا  من العوامل املهمة الداخلة على توجيه آراء اإلنسان وحتريكها،

يف تنشــئة األفــراد مــن حيــث الصــغر وتــأثرهم مبــا يعايشــونه مــن واقــع يف  األول دور هــذه التقاليــد
ر الثاين أخذهم لعـادات ا�تمـع وأعرافـه بعـني االعتبـار بعـد يا�م اليومية، واحملو هم أثناء حجمتمع

ــك الشــخص مــن أهــل الشــرع نضــوجهم  يف تصــرفا�م وتوجهــا�م وحــىت يف فتــاواهم إن كــان ذل
  .والفتوى

والذي ال ميكن  الثقايف الناس من حيث النضوج الفكري والرقيّ واقع حياة باإلضافة إىل 
مـــذهب النـــاس وبالتـــايل تـــأثر اإلنســـان بـــه، أّمـــا  ة حيـــاة النـــاس يف أي جمتمـــعجتاهلـــه عنـــد دراســـ

أعمال هذا العامل الذي يدرس الباحث حياته، فيجد أنّه فهو أيضاً له أثر بالغ على  وعقائدهم
  .هفرق الباطل وأعوان، ودحض كل ما خيالفه من آراء وإذالل ومؤيديهنصرة احلق قد اشتغل ب
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يـدرس الباحـث حياتـه، مث   عنـه بعصـر صـاحب الرتمجـة والـذيكل ذلك ما ميكن التعبري
امسه ونسبه وتنشئته وأسرته وطلبه للعلم وشيوخه وتالميذه ومصنفاته وأهم مـا قـام بـه  إىلينتقل 

كل من يقرأ وللباحث أوًال لوتتم املعرفة هكذا تتضح الرؤية و  .من أعمال خالل حياته مثّ وفاته
ّمـــن لوجـــه الثـــاين آلراء قـــراءة او نـــة تاّمـــة أثنـــاء تقيـــيم يـــع علـــى بيّ ، ويكـــون اجلمهـــذا البحـــث ثانيـــاً 

  .آرائه وانفراداته ُخصص البحث جلمع
يف بايب احلدود واجلنايات، فكـان ال بـّد مـن  اإلمام الشوكاينمبا أّنين أحبث يف انفرادات و 

ـــه وعصـــره أوًال، مث  ـــذا التعريـــف حبيات ـــاً، ول ـــه ثاني ذا ل األول مـــن هـــخّصصـــت الفصـــخـــوض آرائ
وقَســمت الفصــل إىل ثالثــة مباحــث، وحتــت كــل والتعريــف بــه وبعصــره،  البحــث لدراســة حياتــه

  ث عّدة مطالب، والتقسيم على النحو اآليت:مبح
  ، ويتكون من أربعة مطالب:اإلمام الشوكانيعصر المبحث األول: 

  احلالة السياسية. املطلب األول:
  املطلب الثاين: احلالة الدينية.

  : احلالة االجتماعية.املطلب الثالث
  املطلب الرابع: احلالة الفكرية والثقافية.

  حياته الشخصية، ويتكون من أربعة مطالب:المبحث الثاني: 
  امسه ونسبه. املطلب األول:
  مولده ونشأته.املطلب الثاين: 

  جوانب من حياته.املطلب الثالث: 
  املطلب الرابع: وفاته.

  كون من أربعة مطالب:المبحث الثالث: حياته العلمية، ويت
  طلبه للعلم.املطلب األول: 

  املطلب الثاين: شيوخه وتالميذه.
  مذهبه.املطلب الثالث: 

 املطلب الرابع: مؤلفاته.
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ـوكاين أن  ينبغي علينا يف حديثنا عن احلالة السياسية للعصر الذي عاش فيه اإلمام الش
ــة  ننظر يف القرن الثاين عشر والقرن الثالث عشر اهلجريني، ألنه عاش يف هذه الفترة احلرج

من تأريخ األمة اإلسالمية واملليئة باألحداث الساخنة اليت شهدها العامل اإلسالمي بأسره. 
ــل إىل  فكانت هناك الدولة العثمانية اليت بدأ سلطاا تضعف شيئاً فشيئاً بعدما وص
ـلباً  أوجه، ومما ضاعف من وهنها خروج الكثري من والا وأمرائها عن طاعتها وذلك أثر س
ـات  يف تفلت األمن و ظهور السلب و الفوضى(١)، وقد وقعت مكاتبات ومعاهدات واتفاق
بني الدولة العثمانية وبني األئمة الزيدية يف كثري من األحيان، وكانت الدولة العثمانية تبسط 
ـه  نفوذها يف بعض األحيان على أكثر أجزاء اليمن وتارة يتقلص نفوذها إىل أجزاء يسرية من
واحلرب مل يهدأ أوزارها وصارت اليمن تعرف مبقربة الغزاة وقد أفنــت احلـرب غـالب 
اجليوش العثمانية اليت وصلت إىل اليمن وقد أساءت الدولة إىل الشعب اليمــين يف آخـر 
ــك إىل اسـتعمار بريطانيـا  عهدها حيث سلمت عدن إىل الدولة الربيطانية وقد أدى ذل
للمنطقة وبالتايل من بث بذور الفرقة بني أبناء الشعب الواحد مث التمهيد لتقسيم اليمـن إىل 
شطرين كما عرف بعد ذلك باليمن اجلنوبية واليمن الشمالية، ويف أيام الشــوكاين ردت 
الدولة العثمانية امة مجيعها إلمام اليمن آن ذاك بعد أن قضت على دولة األشراف والدولة 

السعودية يف دورها األول(٢). 
أما يف بالد فارس فكانت هناك دولة رافضية على مذهب اإلمامية مغالية يف الرفــض 
إىل درجة معاداا الدولة العثمانية على أساس اعتبارها دولة سنية، وقد انتــهت الدولـة 

الصفوية مبقتل آخر ملك هلا(٣). 

                                          
(١) تأريخ المشرق العربي، د.عمر عبد العزيز عمر، دار المعرفة الجامعية – األسكندرية، ص١٠٩وما بعدها. 

ــة المصريـة-القـاهرة، ط٢/  (٢) موسوعة التأريخ اٍإلسالمي والحضارة اإلسالمية، د.أحمد شلي، مكتبة النهض
١٩٨٢، ج٧/ص٣٦٤. 

(٣) منهج اإلمام الشوكاني في العقيدة، د.عبد اهللا نومسوك، ص٢٨. 



 -٥-

ــم   أما أشراف مكة فقد عاصر اإلمام الشوكاين عدداً منهم، لكن احتكاكه الكثري
ــن مكاتبـات  كان يف زمن الشريف غالب بن مساعد(١) الذي دارت بينه وبني إمام اليم
ــائل  طويلة، وكان اجلواب عليها من قبل اإلمام الشوكاين نيابة عن اإلمام، ويف هذه الرس
ـة  دليل على حسن العالقة والتعاون الكامل بني أشراف احلجاز ودولة اليمن يف جمال السياس

واالقتصاد وحماربة العدو املشترك(٢). 
ــاب(٣)  وأما يف مشال اجلزيرة العربية واحلجاز فكانت دعوة اإلمام حممد بن عبد الوه
اإلصالحية تناضل لنشر عقيدة التوحيد، يقول اإلمام الشوكاين يف معــرض حديثـه عـن 
احلكام يف هذه املنطقة املعتقدين عقيدة حممد بن عبد الوهاب وخاصة صاحب جند: ( فقـد 
مسعنا أنه قد استوىل على بالد احلسا والقطيف وبالد الدواسر وغالب بالد احلجــاز ومـن 
ـن  دخل حتت حوزته أقام الصالة والزكاة والصيام وسائر شعائر اإلسالم ودخل يف طاعته م
ــني  عرب الشام الساكنني ما بني احلجاز وصعدة غالبهم إما رغبة وإما رهبة وصاروا مقيم
ـه إال  لفرائض الدين بعد أن كانوا ال يعرفون من اإلسالم شيئا وال يقومون بشيء من واجبات
جمرد التكلم بلفظ الشهادتني على ما يف لفظهم ا من عوج وباجلملة فكانوا جاهلية جهالء 

                                          
ـرور  (١) الشريف غالب: (١٢٣١ ه ) غالب بن مساعد بن سعيد الحسني: من أمراء مكة. وليها بعد وفاة أخيه س
(سنة ١٢٠٢ ه ) ونازعه ابن أخيه ( عبد اهللا ابن سرور ) فقبض عليه غالب واستتب له األمر زمنا. في أيامه 
قوي اإلمام سعود ابن عبد العزيز بنجد، وهاجمت جيوشه الحجاز. فقاتلها الشريف غالب، وتقهقر إلى جدة. ثم 
ــي  أظهر الطاعة لسعود، حتى كان كأحد عماله، وعاد إلى مكة، واستمر في اإلمارة إلى أن زحف محمد عل
باشا بجيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين، فتحول الشريف عن والئه آلل سعود، فاستخدمه محمــد 
مدة قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر فأقام أشهرا وأرسل إلى اآلستانة فنفته حكومتها إلى سالنيك فتوفي 
ــام  فيها.:  األعالم، خيرالدين الزركلي، دار العلم للماليين - بيروت، ط٥، ج٥/ص١١٥. والبدر الطالع، لإلم

الشوكاني، ج٢/ص٤. 
ـاهرة، ط٤/ ١٤٠٢،  (٢) الدولة السعودية األولى، عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، دار الكتاب الجامعي – الق

ج١/ص١٦٥ وما بعدها. 
(٣) محمد بن عبد الوهاب: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن راشد، يذكر أنه من مضر 
ـيره  ثم بني تميم، ولد سنة ١١١٥ بالعينية من بالد نجد ونشأ بها وقرأ القرآن وسمع الحديث، أخذ عن أبيه وغ
ــاب التوحيـد)، و(كشـف  من نجد،دعا إلى توحيد اهللا وترك الشرك، توفي سنة ١٢٠٦هـ. من مؤلفاته: (كت
الشبهات)، و(األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، أبجد العلوم، صديق بن حسن القنوجي، تحقيق: عبد الجبار 
زكار، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٧٨، ج٣/ص١٩٤. و هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 

إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ج٢/ص٣٥٠. 
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كما تواترت بذلك األخبار إلينا مث صاروا اآلن يصلون الصلوات ألوقاا ويــأتون بسـائر 
األركان اإلسالمية على أبلغ صفاا ولكنهم يــرون أن مـن مل يكـن داخـال حتـت  
دولة صاحب جند وممتثال ألوامــره خـارج عـن اإلسـالم)(١)  مث يشـري إىل بعـض  
ــول: ( ومـا أظـن   األخبار اليت تبلغه عنهم من األمور املنافية للشريعة ويرد صحتها فيق
ذلك صحيحا فإن صــاحب جنـد(٢) ومجيـع أتباعـه يعملـون مبـا تعلمـوه مـن  
ــان حنبليـا مث طلـب احلديـث باملدينـة املشـرفة فعـاد   حممد بن عبد الوهاب وك
إىل جنـد وصـار يعمـل باجتـــهادات مجاعــة مــن متــأخري احلنابلــة  
ـــى   كـابن تيميـة(٣) وابـن القيـم(٤) وأضرامـا ومهـا مـن أشـد النـاس عل
ــو اآلن   معتقـدي األمـوات وقـد رأيـت كتابـا مـن صـاحب جنـد الـذي ه

ــا يعتقـده  صاحب تلك اجلهات أجاب به على بعض أهل العلم وقد كاتبه وسأله بيان م
فرأيت جوابه مشتمال على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة فاهللا أعلم حبقيقة احلال )(٥). 

ــانبني يشـري إليـها اإلمـام الشـوكاين يف   وكانت هناك عالقة ومراسلة بني اجل
كتابه البدر الطالع: ( مث يف ســنة ١٢٢٢ وصـل إلينـا مجاعـة مـن صـاحب جنـد  

                                          
ــوكاني، دار المعرفـة – بـيروت،  (١) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد الش

ج٢/ص٥. 
(٢) هو سعود بن عبدالعزيز، ستأتي ترجمته قريباً. 

(٣) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية، الحراني، الحنبلي، الدمشقي الملقب بتقي الدين، 
المكنى بأبي العباس، ولد سنة ٦٦١هـ، ولد بحران وقدم به والده وبأخويه عند استيالء التتار على البالد إلـى 
دمشق فسمع من علمائها، أقبل على العلوم في صغره، تأهل للفتوى والتدريس وهو دون عشرين ســنة، أمـا 
ـنة  تصانيفه فإنها تبلغ ثالثمائة مجلد منها: (مجموع فتاوى)، (قاعدة في أصول الفقه)، توفي رحمه اهللا تعالى س
ـــ)، مكتبـة الحـرم المكـي،  ٧٢٧هـ محبوساً في قلعة دمشق.: تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي(٧٤٨ه

ج٤/ص١٤٩٦، والبداية والنهاية البن كثير(٧٧٤هـ)، مكتبة المعارف – بيروت: ج١٤/ص١٣٥ـ١٤٠. 
(٤) ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعى الدمشقى شمس الدين ابن قيــم   الجوزيـة 
ــاق األقـران  الحنبلى، ولد سنة ٦٩١ هـ وسمع من ابن تيمية ودرس بالصدرية وأم بالجوزية وبرع في جميع العلوم وف
واشتهر في اآلفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف، واعتقل مع ابن تيمية وأهين، فلما مات ابن تيمية أفرج عنه، مات ـ 
رحمه اهللا تعالى ـ في ثالث شهر رجب سنة ٧٥١ هـ .وله من التصانيف: ( أعالم الموقعين) و( بدائع الفوائد) و(طرق 
السعادتين) و( مصايد الشيطان) و(مفاتيح دار السعادة) و(الروح) و(حادي األرواح) وغير ذلك،:  البداية والنهاية،البــن 
كثير:١٤/ ٢٣٤. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، البن حجر العسقالني، مراقبة: محمد عبد المعيد ضان، مجلــس 

دائرة المعارف - حيدر آباد/الهند، ط٢/ ١٩٧٢: ج٥/ص١٣٧. 
(٥) البدر الطالع- مرجع سابق - ، ج٢/ص٦-٧. 
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ــن سـعود إىل اإلمـام  سعود بن عبد العزيز(١) لبعضهم معرفة يف العلم ومعهم مكاتيب م
ـنة ١٢٢٧ مث  املنصور باهللا(٢) رمحه اهللا تعاىل وإيلّ أيضا مث وصل مجاعة آخرون كذلك يف س
وصل مجاعة آخرون كذلك يف سنة ١٢٢٨ ودار مع هؤالء الواردين ومع غــريهم مـن 
ـانيون  املكاتبة ماال يتسع املقام لبسطه )(٣) واستمرت هذه الظروف إىل أن متكن القادة العثم
ـنة  من القضاء على هذه الدولة عن طريق حاكم مصر حممد علي باشا(٤)،  مث بعد هذا يف س
١٢٢٩ خرج باشة مصر الباشا حممد على جبنود السلطان ووصل إىل مكة وأسر الشــريف 

غالب وجهزه إىل الروم مث بلغ موته هنالك.(٥) 
وخالل هذه الفترة عاصر اإلمام الشوكاين أحداث احلملة الفرنسية على مصر، وقـد 
أشار إليها يف كتابه واصفاً إياها بالرزية العظمى واملصيبة الكربى والبلية اليت تبكى هلا عيون 

اإلسالم واملسلمني.(٦) 
ــن  أما اليمن فكان حاهلا حال باقي البالد اإلسالمية، صراعات و تعرض هلجمات م
دول أخرى، واإلمام الشوكاين بوجه اخلصوص عاش يف ظل الدولة القامسية اليت أنشــأها 
ــن  اإلمام األعظم املنصور باهللا القاسم بن حممد بن على يف اليمن، يقول اإلمام الشوكاين ع

                                          
(١) سعود بن عبد العزيز: ( ١١٦٣ - ١٢٢٩ ه ) هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: إمام، من أمراء 
نجد، يعرف بسعود الكبير. وليها يوم مقتل أبيه بالدرعية ( سنة ١٢١٨ ه ) وجند جيشا كبيرا أخضع به معظم 
جزيرة العرب، وكان موفقا يقظا، لم تهزم له راية، موصوفا بالذكاء، على جانب من العلــم واألدب، مـهيب 
ــالم،  المنظر، فصيح اللسان، شجاعا، مدبرا. كانت إقامته في الدرعية. وتولى بنفسه كثيرا من المغازي. األع

خيرالدين الزركلي:ج٣/ص٩٠، والبدر الطالع، اإلمام الشوكاني، ج١/ص٢٦٢. 
(٢) المنصور باهللا: ( ٩٦٧ - ١٠٢٩ ه ) هو القاسم بن محمد بن علي، من ساللة الهادي إلى الحـق: صـاحب 
اليمن، من أئمة الزيدية. ولد ونشأ في أطراف صنعاء، وأدرك طرفا من العلوم. ودعا الناس إلى مبايعته، فبايع 
له خلق كبير باإلمامة وبعث رسله إلى القبائل، فقوي أمره. وقاتل نواب السلطنة التركية في اليمن، فتغلب على 
ــي شـهارة.:  كثير من أصقاعه، وأطبق أهل الجبال على طاعته. وكان حازما شجاعا. استمر إلى أن توفي ف

األعالم، خيرالدين الزركلي: ج٥/ص١٨٢. والبدر الطالع، لإلمام الشوكاني، ج٢/ص٤٧. 
(٣) البدر الطالع- مرجع سابق - ، ج٢/ ص٨. 

ــة بمصـر، ألبـاني األصـل، ولـد سـنة  (٤) محمد علي باشا: هو محمد بن علي بن علي مؤسس دولة ملكي
ــه لمصـر:  األعـالم  (١١٨٤هـ)، وتوفي سنة (١٢٦٥هـ)، ودفن بالقاهرة، له وقائع كثيرة في فترة حكم

للزركلي، ج٦/ص٢٩٨. 
ــاهرة،  (٥) محمد علي وشبه الجزيرة العربية، د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، دار الكتاب الجامعي – الق

ط١/ ١٩٨١، ج٢/ص١٩٧. 
(٦) البدر الطالع- مرجع سابق - ، ج٢/ص٨. 
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ــه مـن  هذا اإلمام: (وكانت اليمن إذ ذاك تشتعل من الدولة التركية اشتعاال ملا جبلوا علي
اجلور والفساد الذي ال حتتمله طباع أهل هذه البالد دعا هذا اإلمام الناس إىل مبايعته وكان 
ذلك يف شهر حمرم سنة ١٠٠٦ ست وألف يف جبل قارة بالقاف والراء املهملة فلما ظهرت 
دعوته اشتد طلب األتراك له يف كل مكان فصار يتنقل من مكان إىل مكان)(١) وبعد صراع 
ــه  ونزاع حاد وطويل بينه وبني األتراك ثبت األمر له، وكان آخر األمر أنه وقع الصلح بين
ـان  وبني األتراك على أن تثبت يده على ما قد استوىل عليه من البالد وهو غالب اجلبال وك
ـار  األمر كذلك حىت مات، فأخرج األتراك من مجيع األقطار اليمنية أوالده وصفت هلم الدي

اليمنية ومل يبق هلم فيها منازع. 
وكان لإلمام الشوكاين عالقة متميزة مع األئمة من الدولة القامسية، فقد تولَى القضاء 
ــة إىل  يف عهود ثالثة منهم وكان دور كبري يف حل األزمات اليت كانت حتل بالبلد باإلضاف
دوره البارز يف تثبيت البيعة هلم وقبضها من الناس وكان يرافقهم يف طلعام، يقول اإلمــام 
ــن يـوم  الشوكاين عند ترمجته ألحد أئمتهم: ( وقعت املبايعة مىن له بعد طلوع الفجر م
األربعاء املذكور مث أخذت له البيعة من مجيع أمراء صنعاء وحكامها ومجيع آل اإلمام ومجيع 
ــا   الرؤساء واألعيان وبايعه بعد ذلك مجيع أهل القطر اليمىن واستبشروا بدولته واغتطبوا

واهللا جيعل فيه اخلري والربكة للمسلمني )(٢)  
 

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص٤٨. 

(٢) المصدر السابق، ج١/ص٣٧٧. 
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ــول  إن املراد من احلالة الدينية للفترة اليت عاشها اإلمام الشوكاين يف اليمن هو احلص
ــوذ يف اليمـن  على رؤية واضحة وبينة للمذاهب والفرق الفقهية والعقدية اليت كان هلا نف

جبميع أشكاهلا وألواا، وفيما يلي عرض موجز ألهم هذه الطوائف: 
 ١. أهل السنة: 

تعترب اليمن من املراكز املهمة للحديث وأهله، وحصنا منيعا للسنة النبوية، وكيف ال؟ 
ـه  وهي وجهة رســوِل رسول اهللا y الصحايب اجلليل معاذ بن جبل(١)  عندما بعث
إليها يعلم الناس ويفتيهم(٢)، وظل كذلك لفترة طويلة يربز من بينهم العلماء واحلفاظ وكان 
فيما بعد قـلعة من قـالع السنة املطهرة لكبار احملدثني أمثال طاوس(٣)ومعمر بن راشد(٤)  

                                          
(١) معاذ بن جبل : الصحابي الجليل اإلمام معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو 
ابن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج األنصارى الخزرجى ثم الجشــمى، 
يكنى أبا عبد الرحمن، المقدم في علم الحالل والحرام، كان أبيضاً وضيء الوجه، براق الثنايا، أكحل العينيــن، 
ـر،  شهد المشاهد كلها، وروى عن النبي  yأحاديث، وبعثه النبي y إلى اليمن، وقدم منها في خالفة أبي بك
وكانت وفاته بالطاعون في الشام في خالفة معاوية سنة سبع عشرة، أو التي بعدها وهو قول األكثر. (اإلصابة 
في تمييز الصحابة البن الحمد بن حجر العسقالني(٨٥٢)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل - بيروت، 
ط١/ ١٩٩٢: ج٦/ص١٣٦، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألحمد بن محمد بن خلكان(٦٨١)، تحقيــق: 

احسان عباس، دار الثقافة - لبنان: ج٧/ص٢١٤ ).  
(٢) الحديث في صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث(١٣٣١)، ج٢/ص٥٠٥، وصحيح 

مسلم، كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم، رقم الحديث(١٩)، ج١/ص٥١. 
(٣) طاووس: هو طاوس بن كيسان الجندي، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقهاً في الدين، ورواية للحديث، 
ـــ،  وتقشفاً في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ولكنه ولد في اليمن سنة ٣٣ه
ونشأ بها، وتوفي حاجاً سنة ١٠٦هـ. (صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي الجوزي(٥٩٧)، تحقيق: محمـود 
ــان  فاخوري و د.محمد رواس قلعه جي، دارالمعرفة - بيروت، ط٢/ ١٩٧٩، ج٢/ص٢٨٤،  ووفيات األعي

البن خلكان، ج٢/ص٥٠٩). 
ــن،  (٤) معمر بن راشد: اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبو عروة بن أبي عمرو األزدي موالهم البصري نزيل اليم
ـي  مولده سنة خمس أو ست وتسعين، عالم كبير بصري انتقل إلى صنعاء ومات بها في حد الكهولة، مخرج ف
ـم  الصحيحين، أثنى عليه الشافعي، وكان يقال أنه ثلث اإلسالم في الرواية، أدرك الحسن البصري، وطلب العل
في صغره، فسمع من شيوخ البصرة وصنعاء والكوفة وغيرها حتى الكبار وأقرانه، وكان من أوعية العلم مع 
ــار وابـن  الصدق والتحري والورع والجاللة وحسن التصنيف، حدث عنه أيوب وأبو إسحاق وعمرو بن دين
ـاؤوط  المبارك وغيرهم. (سير أعالم النبالء لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبي(٧٤٨هـ)، تحقيق: شعيب األرن
و محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط٩/ ١٤١٣، ٥/٧ـ١٧. وطبقات الحفاظ لعبد الرحمن 

السيوطي(٩١١هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت، ط١/ ١٤٠٣، ص٨٨). 
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ـافعي(٢)  وهشام بن يوسف (١) وغريهم، وقد قصدهم األعالم من أئمة اإلسالم كاإلمام الش
ــارك(٤)  حيث روى من هشام بن يوسف قاضي صنعاء واإلمام أمحد بن حنبل(٣) وابن املب

وغريهم. 
ــؤالء انتشـر احلديـث الشـريف بـاليمن، وبقـي سـائداً ـا   وعلى يد ه
ـــة(٦)   ال ينازعـه غـريه حـىت دخلتـه املذاهـب اهلدامـة كالباطنيـة(٥) والقرامط

                                          
(١) هشام بن يوسف الصنعاني ويكنى أبا عبد الرحمن، تولى القضاء باليمن، وروى عن معمر رواية كثيرة وعن 
ــو  ابن جريج وجماعة، وروى عنه الشافعي وأحمد وابن المديني ويحيى وإسحاق وآخرون، قال ابن معين: ه
ـنة  أثبت من عبد الرزاق في ابن جريج. وقال ابن ناصر الدين: كان ثقة برز وفاق على أقرانه. مات باليمن س
سبع وتسعين ومائة. (المعين في طبقات المحدثين، للمحمد بن أحمد الذهبي(٧٤٨هـ)، تحقيق: د.همام عبــد 

الرحيم سعيد، دار الفرقان - عمان/األردن، ط١/ ١٤٠٤، ص٧٠. وطبقات الحفاظ للسيوطي، ص١٥٠).  
ــن  (٢) اإلمام الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد ب
ـر،  هشام بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، اإلمام عالم العص
 y ــول اهللا ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد اهللا القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد، نسيب رس
وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب، ولد بغزة سنة خمسين ومائة، وقيل بأنه ولد يوم مات أبو 
ــد  حنيفة، وصنف التصانيف، ودون العلم، ورد على األئمة متبعاً األثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبع

صيته، وتكاثر عليه الطلبة.( سير أعالم النبالء : للذهبي : ج١٠/ص٥).  
ــالمه  (٣) أحمد بن حنبل : هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد،ينتهي نسبه إلى ابراهيم صلوات اهللا وس
عليه وعلى جميع النبيين، إمام المذهب الحنبلي، وأحد األئمة األربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، 
ـ، فنشأ منكباً على طلب العلم، وصنف (المسند) ستة مجلدات، يحتوي على ثالثين ألف  ولد ببغداد سنة ١٦٤ ه
ــل،  حديث، وله مؤلفات أخرى، وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنب
وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً المتناعه عن القول بخلق القرآن، وأطلق سنة ٢٢٠هـ 
ـن  ولم يصبه شر في زمن الواثق باهللا، ولما توفي الواثق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم اإلمام أحمد ب
حنبل وقدمه، ومكث مدة ال يولي أحداً إال بمشورته، توفي ببغداد يوم سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله ســبع 
ــي، دار المعرفـة -  وسبعون سنة. (طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعلى(٥٢١هـ)، تحقيق: محمد حامد الفق

بيروت: ج١/ص٤، ووفيات األعيان البن خلكان: ج١/ص٦٣). 
ــه  (٤) ابن المبارك: هو أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي موالهم المروزي الفقي
الحافظ الزاهد المجاهد ذو المناقب، أحد األئمة األعالم اإلمام المتفق عليه، قال اإلمام أحمد: لم يكن في زمان 
ــاً  ابن المبارك أطلب للعلم منه، وكان صاحب حديث حافظاً. وكان عالماً متثبتاً صحيح الحديث. مات منصرف
ــات  من الغزو إحدى وثمانين ومائة وله ثالث وستون سنة. ينظر: (طبقات الحفاظ للسيوطي، ص١٢٣. ووفي

األعيان البن خلكان، ج٣/ص٣٢). 
(٥) سيأتي التعريف بها عند الحديث عن الباطنية. 

(٦) القرامطة: فرقة شيعية من الباطنية دعا إليها رجل يقال له حمدان قرمط كان في بداية أمره أكارا (زراعا) من 
أكرة سواد الكوفة، سمي ب(قرمط) لقرمطه (تقاربه) في خطه أو في خطوه، يزعمون أن النبي نص على علي 
ابن أبي طالب وأنه نص على إمامة ابنه الحسن وهكذا إلى ينصون على محمد بن إسماعيل ويعتبرونه حياً إلى 
ــاهر  اليوم، ويزعمون أنه ال يموت حتى يملك األرض وأنه هو المهدي. (الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن ط
ـن  البغدادي(٤٢٩هـ)، دار اآلفاق الجديدة – بيروت، ط٢/ ١٩٧٧، ج١/ص٢٦٦، ومقاالت اإلسالميين لعلي ب

إسماعيل األشعري(٣٢٤هـ)، تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث - بيروت، ط٣، ج١/ص٢٦). 
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ـــل   واخلـوارج(١) والصوفيـة(٢) واملعتزلـة(٣) وغريهـا، ومل تـزل طائفـة مـن أه
ــذت   احلديـث ثابتـة، وكـان الشـوكاين أحـد أفـراد هـذه الطائفـة الـيت نب
ـــلف الصــاحل وحتصيــل   التقليـد ودعـت إىل اتبـاع السـنة ومذهـب الس

االجتهاد يف فهم الدليل.(٤) 
ـــة يف   وقـد انتشـر  املذهـب الشـافعي يف بعـض منـاطق اليمـن وخاص
ــريون،   زبيـد(٥) وامـة و منـاطق اليمـن األسـفل وجنوبـه(٦)، ولـه أتبـاع كث
ــاء كبـار أصبحـوا عمـدة جلميـع املذاهـب مـن هـؤالء أحـد   وبرز منهم علم

املسندين احلفاظ األربعة باليمن حيىي بن عمر األهدل(٧)، الذي وصفه اإلمام الشوكاين بأنه: 
(مسند الديار اليمينة وله جمموع يف األسانيد نفيس ومن بعده من املشتغلني بعلــم الروايـة 

عيال عليه)(٨). 

                                          
ــا الذيـن  (١) الخوارج: كل من خرج عن اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، ويقصد بهم هن
خرجوا على أمير المؤمنين على   في حرب صفين، وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بالتبري مــن عثمـان 
ــاب  وعلي رضي اهللا عنهما ويقدمون ذلك على طاعة وال يصححون المناكحات إال على ذلك ويكفرون أصح
ــل لمحمـد بـن عبـد الكريـم  الكبائر ويرون الخروج على اإلمام إذا خالف السنة حقا واجبا. (الملل والنح

الشهرستاني(٥٤٨هـ)، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة – بيروت، ١٤٠٤،ج١/ص١١٤). 
(٢) سيأتي التعريف بها عند الحديث عن الصوفية. 
(٣) سيأتي التعريف بها عند الحديث عن المعتزلة. 

(٤)اإلمام الشوكاني مفسراً،  محمد حسن بن أحمد الغماري، دار الشروق - جدة، ط١/ ١٩٨١ ص٤٠-٤١.  
ــها اسـم  (٥) زبيد: بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب ثم غلب علي
ــاحل  الوادي فال تعرف إال به وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وبإزائها ساحل غالفقة وس
ــد اهللا  المندب وهو علم مرتجل لهذا الموضع ينسب إليها جمع كثير من العلماء. (معجم البلدان لياقوت بن عب

الحموي(٦٢٦هـ)، دار الفكر – بيروت، ج٣/ص١٣١). 
ــري، دار الفكـر، دمشـق، ط/١، ١٤١١هــ ـ ١٩٩٠م،  (٦) الشوكاني رائد عصره، حسين بن عبد اهللا العم

ص٩٥-٩٦. 
ـدل  (٧) األهدل: (١٠٧٣ - ١١٤٧ ه) هو يحيى بن عمر بن عبد القادر بن أحمد، ابن المقبول، من بني علي االه
ــد سـكنا  الحسيني، الزبيدي اليماني، عرف بيحيى بن عمر مقبول : عالم بالحديث، من الشافعية. من أهل زبي
ووفاة. مولده بقرية الدريهي، من قرى وادي رمال ( بكسر الراء )، كان إماما في جميع العلوم غلب عليه علم 
الحديث حتى نسب إليه وله من الحفظ واالطالعات شيء ال يمكن وصفه، له كتب منها " مجموع في االسانيد " 

(األعالم للزركلي ج٨/ص١٦١، وأبجد العلوم للقنوجي، ج٣/ص١٧٢). 
(٨) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٢٦٨. 
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 ٢. الزيدية(١): 
ـة  انتشر مذهب الزيدية يف اليمن على يد اإلمام اهلادي حيىي بن احلسني(٢) مؤسس دول
ــن قبـل ذلـك  الشرفاء العلويني، وواضع أساس الفقه اهلادوي يف اليمن، وكان أهل اليم
ــب الشـافعي  متمذهبني باملذهبني احلنفي واملالكي، مث أخذا يف التالشي عندما دخل املذه
ــع  وانتشر يف بعض مناطق اليمن الساحلية واجلنوبية، واستقر فيها منذ منتصف القرن الراب

اهلجري(٣). 
ــدي عـن مجيـع املذاهـب الشـيعية باحلريـة الفكريـة   وخيتلف املذهب الزي
واحلض على االجتهاد، بل يذهب أبعــد مـن ذلـك بتحـرمي التقليـد كمـا قـال  
اإلمام الشوكاين: (ألم–  أئمة أهل البيــت - مجيعـا حرمـوا التقليـد علـى مـن  
ــك   بلـغ رتبـة االجتـهاد وأوجبـوا عليـه أن جيتـهد رأى نفسـه ومل خيصـوا ذل
مبسئلة دون مسئلة)(٤)وقد يكــون هـذا أحـد أسـباب ظـهور عـدد مـن األئمـة  

ــري مـن  اتهدين داخل املذهب الزيدي الذين خلعوا ربقة التقليد وخالفوا مذهبهم يف كث
املسائل معتمدين يف ذلك على الكتاب والسنة وإن تعرضوا يف بعض األحيان للنقد والتشنيع 
ــهدوا رأيـهم  من قبل املتعصبني واجلامدين، ومن هؤالء العلماء الذين تركوا التقليد واجت

اإلمام الشوكاين. 

                                          
(١) الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم ساقوا اإلمامة فــي أوالد 
فاطمة رضي اهللا عنها ولم يجوزا ثبوت اإلمامة في غيرهم إال أنهم جوزا أن يكون كل فاطمي عالم شــجاع 
سخي خرج باإلمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أوالد الحسن أو من أوالد الحسين، وهم 
أصناف ثالثة جارودية وسليمانية وبترية والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد، والزيدية من أقرب فرق 
ــل  الشيعة من أهل السنة، فهم يرون صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما مع أن علياً  هو األفض

عندهم. ( الملل والنحل ج١/ص١٥٤وما بعدها، و مقاالت اإلسالميين، ج١/ص٦٥). 
ــام  (٢)الهادي إلى الحق: ( ٢٢٠ - ٢٩٨ ه) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي: إم
زيدي. ولد بالمدينة، ونشأ فقيها عالما ورعا، فيه شجاعة وبطولة. وخوطب بأمير المؤمنين، وتلقب بالهادي إلى 
ــه  الحق. وفتح نجران، وأقام بها مدة وملك صنعاء ( سنة ٢٨٨ ) وامتد ملكه، وضربت السكة باسمه. وعاجلت
ــها "  الوفاة بصعدة، ودفن بجامعها. وأكثر من ملك اليمن بعده من أئمة الزيدية هم من ذريته، وصنف كتباً، من
الجامع " ويسمى " االحكام في الحالل والحرام والسنن واالحكام و " المسالك في ذكــر النـاجي مـن الفـرق 

والهالك. (األعالم للزركلي، ج٨/ص١٤١). 
(٣) مائة عام من تأريخ اليمن الحديث، حسين عبد اهللا العمري، دار الفكر، دمشق، ط/١، ص١٧.  

(٤) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج٢/ص١٣٥. 
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ـث أن  فإنه رمحه اهللا درس هذا املذهب ونشأ يف ظله وتفقه على أسسه، إالّ أنه مل يلب
ــل  ختلى عن التقليد والتمذهب، وأصبح ال يتقيد بفرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف، ب
اعتمد اعتمادا مباشرا على الكتاب والسنة واستقى منهما األحكام، وأصبح من اتهدين يف 
البحث عن احلكم الشرعي واألصل العقائدي من خالل األدلة والرباهني، وميكن تلمــس 
ــه  ذلك جبالء يف كتبه خاصة يف خروجه على املذهب الزيدي يف كثري من املسائل وموافقت

ألهل السنة أو انفراده برأي مستقل معتضد بأدلة الكتاب والسنة.(١) 
 ٣. الباطنية(٢): 

ـهم  إن ضرر الباطنية على فرق املسلمني اعظم من ضرر اليهود والنصارى واوز علي
ـذي   بل اعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم بل اعظم من ضرر الدجال ال
ـم اىل  يظهر يف آخر الزمان ألن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعو
ـى  يومنا اكثر من الذين يضلون بالدجال  يف وقت ظهوره الن فتنة الدجال ال تزيد مدا عل

أربعني يوما وفضائح الباطنية اكثر من عدد الرمل والقطر.(٣) 
ــداح(٤) إىل  دخلت هذه الفرقة الضالة إىل اليمن سنة ٢٩١ حيث بعث ميمون الق
اليمن اثنني من دعاته، وبعد أن تغرس فيهما خمايل النجابة أطلعهما على سره وذكر هلما أنه 
سيكون لولده شأن عظيم وأخذ عليهما العهود الوثيقة وعرفهما حقيقة مذهبه، وملا وصـال 

                                          
(١) منهج اإلمام الشوكاني في العقيدة - مرجع سابق -  ص٤١. 

ــهم ميمـون بـن ديصـان  (٢) الباطنية: فرقة شيعية ظاهرها التحلل وباطنها الكفر الصريح، أسسها جماعة من
المعروف بالقداح ومنهم محمد بن الحسين الملقب بذيذان، ويقال إن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من 
ــوا  أوالد المجوس وكانوا مائلين الى دين أسالفهم ولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين فوضع
هذه العقيدة التي تفضل في الباطن أديان المجوس وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي عليه السالم على موافقــة 
ــل تـنزيل تـأويال،  عقيدتهم، اشهر ألقابهم الباطنية وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر باطنا ولك
وبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية، وبخراسان التعليمية والملحدة، وهم يقولون نحن اإلسماعيلية. 

( الفرق بين الفرق ج١/ص٢٦٩، والملل والنحل ج١/ص١٩٢). 
(٣) الفرق بن الفرق - مرجع سابق -  ج١/ص٢٦٥. 

ــم أبيـه ديصـان، أو  (٤) ميمون القداح: ( ١٠٠ - نحو ١٧٠ ه ) ميمون بن داود بن سعيد، القداح، وقيل : اس
غيالن، كان يظهر التشيع ويبطن الزندقة. ولد بمكة وانتقل إلى األهواز. واتصل بمحمد البـاقر وابنـه جعفـر 
الصادق. روى عنهما، استقر في سلمية ( بسورية ) حيث ألف كتابيه (الميزان ) و (الهداية ) وتوفــى بـها. 
ــب. (األعـالم للزركلـي  ويرى اإلسماعيلية أنه كان بصيرا بالفلسفة اليونانية، وعمل على إدخالها في المذه

ج٧/ص٣٤١). 
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اليمن  أظهرا الزهد والورع والتقشف حىت مال الناس إليهما وقصدمها العامة من كل مكان 
للتربك ما ومجعوا هلما املال وعظم شأما وأظهرا األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر 
ــه  وحصنا احلصون وبنيا القالع وبدءا بتنفيذ اخلطة واستوليا على اليمن بأسره إال القليل من
ــام  وملا مت هلما ما أرادا أظهرا مذهبهما اخلبيث، وبقي أثر هذه الطغمة الضالة إىل أيام اإلم

الشوكاين، وكان هلا دور كبري يف العامل العريب ككل ويف اليمن بالذات.(١) 
 ٤. الرافضة(٢): 

كان للرافضة يف اليمن دوراً خبيثاً يف إشعال نار الفتنة بني مجيع الطوائف، وقــاموا 
ـن  بإثارة األحداث واإلخالل باالستقرار يف البلد، وكانوا يتكلمون بني الناس بالتعصب ولع
الصحابة وسب بعض السلف ودعوة الناس إىل عقائدهم الباطلة الزائفة وتضليل العوام منهم 
بدعوى االنتساب إىل أهل البيت ومناصرم. وقاموا رجم البيوت ال لسبب إالّ إنّ صاحبها 

مل يكن رافضياً لعاناً او كان أموي النسب او متظهراً بالسنة متربياً من الرفض.(٣) 
ــنت الـيت أحدثتـها  عاش اإلمام الشوكاين رمحه اهللا االحنرافات واالضطرابات والف
ــح خطرهـم،  الرافضة يف عصره، فكان موقفه منهم موقفاً شديداً، فقد حذر منهم، ووض
وكشف فضائحهم، يف عديد من كتبه، حىت إنه يقول عنهم أم فعلوا ماال يفعله مؤمن وال 
ـن  كافر، بل أشار على اخلليفة أن يقوم حببس املتصدرين منهم وأن ما يتظاهرون به من اللع
ــم عليـها إال  ليس املقصود به إال إغاظة املنحرفني وحنو هذا من اخلياالت اليت ال حامل هل
طلب املعاش والرياسة والتحبب إىل العامة، ويصف أحدهم بأنه كان رافضيا جلدا مع كونه 

                                          
(١) اإلمام الشوكاني مفسراً - مرجع سابق -  ص٤١. 

ــالب  (٢) الرافضة: هم جماعة من غالة الشيعة يجمعون على أن النبي  y نص على استخالف على بن أبي ط
 باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة  ضلوا بتركهم االقتداء به بعد وفــاة النبـي   yوأن 

اإلمامة ال تكون إال بنص وتوفيق وأنه قرابة وأنه جائز لإلمام في حال التقية أن يقول أنه ليس بإمام إلى غير 
ــل: سـموا  ذلك من االعتقادات الباطلة، وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وقي
ــك فطعـن  بالروافض ألن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  خرج على هشام بن عبد المل
ــن علـي  عسكره في أبي بكر   فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إال مائتا فارس فقال لهم أي زيد ب
ــرق المسـلمين والمشـركين لمحمـد بـن عمـر  رفضتموني قالوا نعم فبقى عليهم هذا االسم. (اعتقادات ف
الرازي(٦٠٦هـ)، تحقيق: علي سامي النشار، دار الكتب العليمة – بــيروت، ١٤٠٢،ج١/ص٥٢، ومقـاالت 

اإلسالميين لألشعري.ج١/ص١٦). 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج٢/ص٣٤٦. 
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جاهال جهال مركبا وفيه حدة تفضى به إىل نوع من اجلنون وصار جيمع مؤلفات من كتب 
ــهم أن  الرافضة وميليها يف اجلامع على من هو أجهل منه ويسعى يف تفريق املسلمني ويومه

 (٢).  (١)م ناصبة يبغضون علياأكابر العلماء وأعيا
ــام الشـوكاين رسـالة يف الـرد علـى الرافضـة   ويف سنة ١٢٠٨ كتب اإلم
و نتجت عنها مداوالت وخالفات كثــرية، لـنرى كيـف حيكـي بنفسـه كتابتـه  
ــيب إىل مذهـب أهـل البيـت   لتلك الرسالة: (وملا ألفت الرسالة اليت مسيتها [إرشاد الغ
يف صحب النيب] ونقلت إمجاعهم من ثالث عشرة طريقة علــى عـدم ذكـر الصحابـة  
ــت هـذه الرسـالة بـأيدي مجاعـة مـن الرافضـة الذيـن   بسب أو ما يقاربه وقع
ــوا   بصنعـاء املخـالفني ملذاهـب أهـل البيـت فجـالوا وصـالوا وتعصبـوا وحتزب
ـــس فيــها إال حمــض الســباب واملشــامتة) إىل أن   وأجـابوا بأجوبـة لي
يقـول: (وكـثرت األجوبـة حـىت جـاوزت العشـرين وأكثرهـــا ال يعــرف  
صاحبه واشتغل الناس بذلك أيامــا وزاد الشـر وعظمـت الفتنـة فلـم يبـق صغـري  
وال كبري وال إمام وال مأموم إال وعنده من ذلك شيء وأعــام علـى ذلـك مجاعـة  

ممن له صولة ودولة)(٣) 
ما سبق كان جزءا يسريا مما كتبه وقاله اإلمام الشوكاين عن الرافضة، واكتفينا ــذا 
ــم   ألنه يظهر موقفه منهم جبالء ووضوح، فكل مؤلفاته حتتوي على الرد عليهم والتنكيل

وبيان ضاللتهم وزيف عقائدهم. 

                                          
ــن قصـي القرشـي  (١) علي بن أبي طالب : هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ب
ـح  الهاشمي، أبو الحسن، أول الناس إسالماً في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحي
فربى في حجر النبيy ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إال غزوة تبوك، فقال لهy بســبب تـأخيره لـه 
بالمدينة : أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وزوجه بنته فاطمة، وكان قد اشتهر بالفروسية 
ــان  والشجاعة واإلقدام، أستشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي، في ليلة السابع عشر من شهر رمض
ـس  سنة أربعين من الهجرة، وهو أبن ثالث وستين سنة، ودفن بالكوفة في قصر اإلمارة، وكان مدة خالفته خم
ـعد  سنين إال ثالثة أشهر ونصف شهر. ( اإلصابة البن حجر : ج٤/ص٥٦٧،  والطبقات الكبرى لمحمد بن س

الزهري(٢٣٠هـ)، دار صادر – بيروت: ج٦/ص١٢). 
(٢) البدر الطالع- مرجع سابق - ج٢/ص٣٤٧. 

(٣) المصدر السابق، ج١/ص٢٣٣. 
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 ٥. املعتزلة(١): 
ــول مذهـب املعتزلـة يف اليمـن إىل القـرون األوىل لظـهور   يعود تأريخ دخ
ــن   االعـتزال ملـا روى أن عبـد الـرزاق الصنعـاين(٢) قـال: قـال يل إبراهيـم اب
أيب حيىي(٣): إين أرى املعتزلة عندكــم كثـريا ؟ قـال: قلـت نعـم، وهـم يزعمـون  

ــال: لــم ؟  أنك منهم؟ قال: أفال تدخل معي هذا احلانوت حىت أكلمك ؟ قلت: ال، ق
ــب املعتزلـة  قلت: ألن القلب ضعيف وأن الدين ليس ملن غلب. فهذا يدل على أن مذه

باليمن قدمي الزمن.(٤) 
ــع املعتزلـة يف أصوهلـم، مـع اسـتبدال أحـد أصوهلـم   وقد اتفقت الزيدية م

ــت  وهو: املنـزلة بني املنـزلتني، بأصل آخر يقول بإثبات اإلمامة يف آل البيت، وأصبح
هذه األصول اخلمسة أصوالً للزيدية، والعمل ا يف اليمن ظاهر ومتميز حتت ظلّ حكومــة 
ــة يف عقـائدهم  األئمة الزيدية. إالّ أنّ اإلمام الشوكاين خالف املعتزلة كما خالف الزيدي

املنحرفة.(٥) 
                                          

ــري،  (١) المعتزلة: فرقة منحرفة أسسها واصل بن عطاء الغزال و عمرو بن عبيد، اعتزال مجلس الحسن البص
وأخذا يقرران أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وال كافر ويثبتان له المنزلة بين المنزلتين، يؤمنــون بأصولـهم 
الخمسة وهي: (التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، واألمر بالمعروف والنــهي عـن 
المنكر)، ويلقبون بالقدرية إلسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيــد لقولـهم 
ــه  بوجوب األصلح ونفي الصفات القديمة وقالوا بنفي الصفات عن اهللا تعالى وبأن كالمه مخلوق محدث وبأن
غير مرئي في اآلخرة والحسن والقبح عقليان. (الفرق بين الفــرق، ص٩٨، والملـل والنحـل، ج١/ص٤٣، 
والمواقف لعبد الرحمن بن أحمد اٌإليجي(٧٥٦هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل – لبنان/بــيروت، 

ط١/ ١٤١٧، ج٣/ص٦٥٢). 
ــيري، موالهـم، أبـو بكـر  (٢) عبد الرزاق الصنعاني: ( ١٢٦ – ٢١١  ) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحم
الصنعاني : من حفاظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء. كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألــف حديـث. لـه ( 
ــيرالدين الزركلـي،ج٣/ ص  الجامع الكبير ) في الحديث، قال الذهبي : وهو خزانة علم. ينظر: األعالم، خ

 .٣٥٣
ــمعان  (٣) إبراهيم بن أبي يحيى األسلمي: ابن أبي يحيى ( ٠٠٠ - ١٨٤ ه ) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى س
االسلمي، أبو إسحاق : من العلماء بالحديث. من أهل المدينة. من شيوخ االمام الشافعي، أخذ عنه في صغره. له 
ــع : كـان  ( الموطأ ) أضعاف موطأ مالك. طعن فيه رجال الحديث، وقالوا قدري معتزلي جهمي. وقال الربي
ــر: األعـالم، خـيرالدين الزركلـي  الشافعي إذا قال حدثنا من ال أتهم، يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى. ينظ

ج١/ص٥٩. 
ــن  (٤) تأريخ مدينة دمشق لعلي بن الحسن ابن هبة اهللا الشافعي(٥٧١هـ)، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر ب

غرامة العمري، دار الفكر – بيروت، ١٩٩٥، ج٣٦/ص١٨٦. 
(٥) منهج اإلمام الشوكاني في العقيدة - مرجع سابق -  ص٥١-٥٢. 
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 ٦. األشاعرة(١): 
بدأت العقيدة األشعرية باالنتشار يف اليمن يف القرن اخلامس اهلجــري، ويظـهر أن 
املذهب األشعري جيري يف اليمن مع مذهب الشافعي يف الفروع جنباً إىل جنب، فاألشاعرة 
ــاليمن ويف  غالباً يكونون شافعية املذهب، ويسود املذهب األشعري يف املناطق الساحلية ب
ـال  منطقة اجلنوب وهذا االختالف مع الزيدية الذين يسكنون شرقي اليمن ومشاله حيث اجلب
ــات،  الشاهقة أدى إىل حدوث مصادمات دموية كثرية حتكم السيف فيها يف غالب األوق
ـر،  ويكون ذلك مدعاة إىل االنفصال واالحنياز إىل أي دولة كانت تغزو اليمن من حني آلخ

بغية االستقواء بالغزاة لالنتصار على خمالفيهم يف املذهب والعقيدة.(٢) 
 ٧. الصوفية(٣): 

انتشرت الصوفية يف اليمن بشكل حمدود، وتركزت انتشارها على املناطق الــيت تقطنـها 
الطائفة الشافعية، وأغلبهم قبوريون، وقد ندد م اإلمام الشوكاين وكثري من معاصريه وتالمذته، 
ويروي لنا أن أحد تالمذته كتب إليه أن حيكم بينه وبني بعض الصوفية يف بعض املناقشات الــيت 
حدثت بينهم، فيقول: (فأجبت عن هذا السؤال برسالة يف كراريس مسيتها الصــوارم احلـداد 
القاطعة لعالئق مقاالت أرباب االحتاد ………وقد أوضحت يف تلك الرسالة حال كل واحـد 
من هؤالء وأوردت نصوص كتبهم وبينت أقوال العلماء يف شأم ) إىل أن يقول : ( وأتربأ مــن 

                                          
ــماعيل االشـعري( ٢٦٠ـ٣٣٠   ) المنتسـب الـى ابـي موسـى  (١) االشاعرة: اصحاب ابي الحسن بن اس
االشعري كان معتزلياً ثم تبنى آراءا جديدة عرف بها المذهب االشعري، ثم رجع إلى مذهب السلف، وهم 
بالجملة ال يثبتون من صفات الباري عز وجّل إلّا سبعاً، ألن العقل دّل على إثباتها، ويؤولون بقيــة الصفـات 

بتأويالت عقلية. (الملل والنحل، ج١/ص٩٤ وما بعدها). 
(٢) اإلمام الشوكاني مفسراً - مرجع سابق -  ص٤٩. 

ــس ومجـاهدة  (٣) الصوفية: وهي فرقة دينية أخالقية فلسفية، تعتمد على التأمل والتعبد والتقشّف، ورياضة النف
ـدق  الطبع برده عن األخالق الرذيلة وحمله على األخالق الجميلة من الزهد والحلم والصبر واإلخالص والص
ـان  إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في األخرى، والتصوف طريقة ك
ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون اليها بالسماع والرقص، وهذا االسم ظهر للقوم قبل ســنة مـائتين 
ــل  للهجرة، وقد قيل في سبب التسمية أنها من الصوف للبسهم الصوف، وقيل النتسابهم إلى أ÷ل الصفة، وقي
النتسابهم إلى رجل قبل اإلسالم، وقيل غيرذلك. (تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن علي الجــوزي(٥٩٧هــ)، 
تحقيق: د.السيد الجميلي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط١/ ١٤٠٥-١٩٨٥، ج١/ص١٩٩، والتعرف لمذهب 

أهل التصوف لمحمد الكالباذي(٣٨٠هـ)، دار الكتب العلمية –بيروت، ١٤٠٠، ج١/ص٢١). 
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كل ما كان من أقواهلم وأفعاهلم خمالفا هلذه الشريعة البيضاء الواضحة الىت ليلــها كنـهارها ومل 
يتعبدين اهللا بتكفري من صار يف ظاهر أمره من أهل اإلسالم)(١)  

ــن  وهكذا فإن هلذه احلالة الدينية املضطربة أثرها السيئ على احلياة العامة مبا محلته م
الفرقة واالنقسام ومبا صاحبها من الفنت واملنازعات بني العشائر والقبائل، ومبــا أن اجلـزء 
ـي  الساحلي يعتنق املذهب الشافعي يف الفروع واملذهب األشعري يف األصول، والقسم اجلبل
ــاً،  النجدي من اليمن يعتنق املذهب اهلادوي يف الفروع واملذهب املعتزيل يف األصول غالب
فإن االختالف يف املذهب يكون مدعاة للقلق واالضطراب، باإلضافة إىل وجــود فـرق 
ــركيات  أخرى واليت عاصرها الشوكاين وما وقع منهم من الفساد والشرور والبدع والش
كان هلا أثرها البعيد يف ظهور اإلمام الشوكاين وقيامه باإلصالح،  فما كانت آراؤه العلمية 

إال دواء ألدواء عصره وحالً للمشاكل اليت كثرت يف ذلك العصر. 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٣٧. 
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لو نظرنا يف اتمع اليمين جند أنه يتكون من عدة طبقات ممتدة على مــر العصـور، 
ــر  حبيث أن التأريخ القدمي واحلديث لليمن يظهر تقسيم اتمع إىل هذه الطبقات، وهذا أم
ــم  طبيعي، فاتمع البشري ككل يصنف أفراده إىل جمموعات و مراتب تبىن عليها يف معظ
ـن  األحيان أسس التعامل واالعتبار وحىت أداء الواجب وإعطاء احلق، مع اختالف شكلي م

جمتمع آلخر، وأحيانا جوهري يف التسميات والتصنيفات واملعاملة. 
يف اتمع اليمين - الذي هو موضوع حبثنا –  جند أنه مكون بوجه عام مــن طبقـة 
خاصة وأخرى عامة، فالطبقة اخلاصة يراد ا أصناف متعددة من الناس، منهم السادة الذين 
ــاحلصول  حيظون بكل التقدير واالحترام، وال يتوقف األمر عند ذلك بل إم األوفر حظاً ب
ـال  على املناصب العليا وإدارة أمور الدولة، يأيت بعدهم الفقهاء املشتغلون بالعلوم الشرعية، ف
ــون  يقلون شأناً عن السادة يف نيل التقدير واملكانة البارزة يف اتمع، مث القضاة الذين حيتل
ـوم  غالبا مناصب الدولة فهم كبار املوظفني ورؤساء الدواوين، أما الدور العملي املباشر فيق
ــاء  ا طبقة املشايخ الذين هم مبثابة العمد يف القرى واألحياء، والشيخ يعتمد كثرياً على أبن
ــاك طبقـة  قبيلته من حيث القوة والنصرة، وكثرياً ما يضطهدهم ويفعل م ما يشاء، وهن
ــة العامـة  أخرى تسمى العقال الذين يوازون املشايخ من حيث القدر والنفوذ. أما الطبق
فيتمثلون يف كبار مالكي األرض وسواد الفالحني واخلدم و أصحاب احلــرف األخـرى، 

وهؤالء تتفاوت مكانتهم االجتماعية حسب الدور الذي تلعبه كل طبقة.(١) 
ــر الشـرع والتزامـهم  هذا من حيث التقسيم الطبقي، أما من حيث امتثاهلم ألوام
ـأمترون  باألوامر والنواهي، فقد قسمهم اإلمام الشوكاين إىل ثالثة أقسام، قسم هم الرعايا ي
ــي  بأمر الدولة وينتهون بنهيها، ال يقدرون على اخلروج عن كل ما يرد عليهم من أمر و
ــه  كائن من كان، ويصفهم بأن أكثرهم ال حيسنون الصالة، وال يعرفون ما ال تصلح إال ب

                                          
(١) محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية، صالح محمد صغير، دار الجيل، بــيروت، ط/١، ١٤٠٩هــ ـ 

١٩٨١م، ص٩٢. 
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ـوال،  وال تتم بدونه ، بل ال يوجد منهم من يتلو سورة الفاحتة تالوة جمزئة إالّ يف أندر األح
ــا بألفـاظ  إىل غري ذلك من تركهم للفرائض واستهانتهم ا، وكثريا ما يأيت هؤالء الرعاي
كفرية، أما القسم الثاين فهم طوائف خارجون عن أوامر الدولة متغلبون يف بالدهم، وهــم 
أشد وأفظع من القسم األول، فإم مجيعاً ال حيسـنون الصـالة وال القـراءة، وباجلملـة 
ــهم يتحـاكمون إىل الطـاغوت  فالفرائض الشرعية بأسرها مهجورة عندهم متروكة، ف
ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويقسمون باألوثان وغري ذلك من املنكرات الشنيعة، أما 
ـاس  القسم الثالث فهم أهل املدن وهم داخلون حتت أوامر الدولة، وأم وإن كانوا أبعد الن
ــهالً  عن الشر،لكن غالبهم عامة جهال يهملون كثرياً مما أوجبه اهللا عليهم من الفرائض ج

وتساهالً.(١) 
أما من حيث التقاليد فإن العالقات األسرية يف اتمع اليمين بني األبنــاء واآلبـاء 
ــدح  متماسكة وقوية، فاألب الذي ميثل رب األسرة اليت تضم النساء والصبيان؛ يكد ويك
ليهيئ ألسرته العيش الرغيد، واحلياة اهلادئة اآلمنة، وكذلك األبناء والزوجة يقومون بــدور 
ــاعب احليـاة  إجيايب وفعال يف مساعدة رب األسرة يف توفري العيش والتخفيف عنه من مت
ـالزواج  ومصاعبها، وإن تكوين األسرة من األمور اليت يبادر الناس إليها يف اتمع اليمين، ف
ــهم و صـون  املبكر عادة سارية عندهم يقصدون من ورائها استقامة األبناء وعدم احنراف

األعراض وتكثري النسل وحفظ األنساب، وهذه من العادات احملمودة لديهم.(٢) 
و ال بد أن نشري عند حديثنا عن اتمع اليمين إىل أن اخلرافة والعقائد الباطلة كان هلا 
ـد  نصيبها من اتمع اليمين كسائر اتمعات اإلسالمية يف هذا العصر، وما ظهور دعوة حمم
بن عبد الوهاب يف شبه اجلزيرة العربية وانتشارها يف غريها من الدول اإلسالمية إالّ تـأكيد 
ـام  حلقيقة أنّ  املعتقدات الباطلة واملنحرفة بلغت أوجها يف هذه احلقبة من الزمن، ويشري اإلم
ـول  الشوكاين إىل هذه احلقيقة عند كالمه عن اعتقادهم يف األموات: ( … ومن أنكر حص

                                          
ــة، القـاهرة، ١٤١١هــ ـ ١٩٩٠م،  (١) الدواء العاجل في دفع العدو الصائل لإلمام الشوكاني مكتبة ابن تيمي

ص٢٩ وما بعدها. 
(٢) محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية - مرجع سابق -  ص٩٢. 
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ــن  النداء لألموات واالستغاثة م استقالالً فليخربنا ما معىن ما نسمعه يف األقطار اليمنية م
قوهلم: يا ابن العجيل… )(١)  

ومما ابتلي به اتمع اليمين مضغ القات وهي عادة دخيلة يف جمتمعهم منذ فترة ليست 
بالقصرية. 

ــال الوفـري،  وقد أصبح للقات قيمة اقتصادية ملن ميلكه؛ ألنه يعود على صاحبه بامل
وأخذت زراعتها تنتشر بصورة مفزعة يف أحناء اليمن وخاصة يف وقتنا احلــاضر، حـىت أن 
ــات ألن  بعض الفالحني جلأ إىل قلع النب وغريه من اخلضراوات واستبدل مكاا زراعة الق
مردوده االقتصادي سريع وال حيتاج إىل وقت طويل، وقد أدى هذه العادة السيئة إىل تضييع 
ــن وقتـها  األوقات واجلهد واملال والعيال، والتفريط يف حق اهللا تعاىل بتأخري الصلوات ع

والتهاون يف أدائها.(٢) 
ويرى اإلمام الشوكاين أن سوء حالة أهل عصره يف اتمع اليمين من أعظم األسباب 
ـع  املوجبة لرتول الباليا عليهم، من تسلط األعداء، وسفك الدماء، ومن ضيق املعاش، وتقط
ــبهم،  كثري من أسباب الرزق وعقر املكاسب حىت ضعفت أموال الناس وجتارام ومكاس

وأفضى إىل ذهاب كثري من األمالك، وعدم نفاق نفائس األموال، وحبائس الذخائر.(٣) 
وهلذا تصدر اإلمام الشوكاين ملهمة اإلصالح والتغيري يف اتمع اليمين وواجه يف سبل 
ــه  ذلك الكثري من املتاعب واعترضته صعاب مجة لكنه مل يستسلم، بل وأخذ على معاصري
ــافون علـى أنفسـهم  من العلماء مداهنتهم ألمر العامة وأخطائهم، ( كان أهل العلم خي
ــداراة هلـم وهـذه  وحيمون أعراضهم فيسكتون عن العامة وكثريا منهم كان يصوم م
ـقوط  الدسيسة هى املوجبة الضطهاد علماء اليمن وتسلط العامة عليهم ومخول ذكرهم وس
مراتبهم ألم يكتمون احلق فإذا تكلم به واحد منهم وثـارت عليـه العامـة صـانعوهم 
ــاء  وداهنوهم وأومهوهم ام على الصواب فيتجرءون ذه الذريعة على وضع مقادير العلم

                                          
ــاهرة، ١٤١١هــ ـ ١٩٩٠م،  (١) الدر النضيد في إخالص كلمة التوحيد لإلمام الشوكاني مكتبة ابن تيمية، الق

ص٣٧. 
(٢) محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية - مرجع سابق -  ص٩٥. 

(٣) الدواء العاجل في دفع العدو الصائل - مرجع سابق -  ص٣٠ وما بعدها. 
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وهضم شأم ولو تكلموا بالصواب أو نصروا من يتكلم به أو عرفوا العامة إذا ســألوهم 
ــتطع  احلق وزجروهم عن االشتغال مبا ليس من شأم لكانوا يدا واحدة على احلق ومل يس
العامة ومن يلتحق م من جهلة املتفقهة إثارة شيء من الفنت فإنا هللا وإنا إليه راجعون)(١).  

                                          
(١)  البدر الطالع - مرجع سابق -  ج١/ص٢٣٤. 
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ــبق  إنّ حالة اليمن الفكرية والثقافية ختتلف اختالفاً كبرياً عن حاالا الثالث اليت س
ــاد فيـه  ذكرها، فعلى الرغم من أن عصر اإلمام الشوكاين كان حافالً بالصراعات، وس
ــة التـأليف،  اجلمود والتقليد واجلهل يف عوام الناس، إالّ أنّ اليمن كانت منعشة يف حرك
ــاالً حيويـاً ومؤثـراً يف  وكان املسجد بصفته املدرسة األوىل للقضاة والعلماء واألدباء جم

املناظرات الفقهية واالجتهادية، بل األدبية واللغوية، وسائر شعب املعارف اإلنسانية.(١) 
ــرن الثـاين عشـر  لقد نشطت حركة التأليف يف عصر اإلمام الشوكاين خالل الق
والثالث عشر نشاطاً متميزاً، فكانت اليمن يف ضة علمية كربى يف مجيع الفنون منذ القرن 
ـانت  الثالث اهلجري إىل عصر اإلمام الشوكاين، كما أن عناية اهلادوية بالكتب والتأليف ك
ــروط  كبرية وال يكاد يرشح إمام للخالفة إالّ إذا كان جمتهداً وله تأليف، ألنّ  ذلك من ش
ـل  اإلمامة عندهم اليت جيب توفرها يف البيعة لإلمام وبدوا ال جتب طاعته وال تنعقد بيعته، ب
ال بد أن يبني اجتهاداته يف مؤلف ويناقش اإلمام من قبل هيئة كبار العلماء يف عصره وكان 
ــو لالجتـهاد  هذا حافزاً قوياً لكثرة التأليف يف اليمن، إضافة إىل أنّ املذهب الزيدي يدع
ـارة  والتحرر من التقليد وكان هذا أقوى سالح يف يد اإلمام الشوكاين عندما شن عليهم الغ
يف التقليد وألزمهم احلجة حيث خالفوا قواعد املذهب الزيــدي وأخلـدوا إىل اجلمـود 

والتعصب، فقد ندد م يف كثري من كتبه.(٢) 
ومن أقواله البليغة يف ذلك تأكيده على حترمي التقليد عندهم وأن ذلك مــن األمـور 
البديهية اليت يلقن ا الطالب منذ بداية طلبه للعلم، حيث يقول: (ألم مجيعا حرموا التقليد 
ـألة دون  على من بلغ رتبة االجتهاد وأوجبوا عليه أن جيتهد رأى نفسه ومل خيصوا ذلك مبس
ــده إال إذا  مسألة ولكن املتعصب أعمى واملقصر ال يهتدي إىل صواب وال خيرج عن معتق

                                          
(١) منهج اإلمام الشوكاني في العقيدة - مرجع سابق -  ص٦٣. 

(٢) اإلمام الشوكاني مفسراً - مرجع سابق - ص٥٤. 
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ـي  كان من ذوى األلباب مع أن مسألة حترمي التقليد على اتهد هي حمررة يف الكتب اليت ه
مدارس صغار الطلبة فضال عن كبارهم)(١) 

ــى الذيـن  ونرى أنّ اإلمام الشوكاين يف مقدمة كتابه (البدر الطالع) حيمل بقوة عل
ــة  يقولون بوقف االجتهاد و خلو الزمان من اتهدين، ويصف هذا القول باملقالة املخذول
ــداىن  واحلكاية املرذولة، بل ويقول أن من أسباب تأليفه هلذا الكتاب هو هذه املقالة: ( ح
ــم  ذلك إىل وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعده
ــل علـى  مما بلغين خربه إىل عصرنا هذا ليعلم صاحب تلك املقالة أن اهللا وله املنة قد تفض
ــني  اخللف كما تفضل على السلف بل رمبا كان يف أهل العصور املتأخرة من العلماء احمليط

باملعارف العلمية على اختالف أنواعها من يقل نظرية من أهل العصور املتقدمة)(٢). 
وعلى الرغم من وجود االزدهار الفكري واألديب يف عصر اإلمام الشــوكاين، فـإن 
ــة  التقليد والتعصب غلبا على أهل اليمن وعارضوا العلماء املنصفني املؤثرين لنصوص األدل
ـه  على أقوال الرجال، ويشري اإلمام الشوكاين إىل ذلك عند حديثه عن حياة أحد العلماء بأن
ــن وهـو  مل يسلم من التعصبات عليه من مجاعة من اجلهال حىت جرت له بسبب ذلك حم
صابر حمتسب وهذا شأن هذه الديار وأهلها والعامل املصنف يف غربة ال يزال يكابد شـدائد 
ــم بغـري  وجياهد واحدا بعد واحد وهللا األمر من قبل ومن بعد وإمنا يويف الصابرون أجره
ــن وطـأة  حساب، وكان كثري من العلماء املستندين إىل الدليل النابذين للتقليد يعانون م
املتعصبني وواجهتهم من قبل أبناء دهره قالقل وزالزل كما جرت به عادة كثري من األقطار 
ــال، ال  اإلسالمية من وضع جانب أكابر علمائهم املؤثرين لنصوص األدلة على أقوال الرج

سيما القطر اليمىن كما تظهر من كثري من كتابات اإلمام الشوكاين. 
ــة، وبـني  وكان هلذه اخلصومات املوجودة بني أصحاب املذاهب املختلفة من ناحي
املتعصبني للمذاهب واملنصفني املتحررين من ناحية أخرى دور كبري لدفع عجلة التــأليف 

والكتابة إىل األمام، وتواصل حركة اإلنتاج الفكري والعلمي. 
                                          

(١) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج٢/ص١٣٥ 
(٢) المصدر السابق، ج١/ص٣. 
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ــالعلوم الشـرعية  ومع أنه كان هنالك مجع غفري من العلماء الكبار الذين اشتغلوا ب
ــن  واعتكفوا على خدمة هذا الدين كما يذكرهم اإلمام الشوكاين: (فإن يف ديار الزيدية م
أئمة الكتاب والسنة عددا جياوز الوصف يتقيدون بالعمل بنصوص األدلة ويعتمدون على ما 
صح يف األمهات احلديثية وما يلتحق ا من دواوين اإلسالم املشتملة على سنة سيد األنــام 
وال يرفعون إىل التقليد رأسا ال يشوبون دينهم بشيء من البدع الىت ال خيلو أهل مذهب من 
ــاب اهللا  املذاهب من شيء منها بل هم على منط السلف الصاحل يف العمل مبا يدل عليه كت
وما صح من سنة رسول اهللا مع كثرة اشتغاهلم بالعلوم اليت هي آالت علم الكتاب والسـنة 
ــو مل  من حنو وصرف وبيان وأصول ولغة وعدم إخالهلم مبا عدا ذلك من العلوم العقلية ول
ــذه خصيصـة  يكن هلم من املزية إال التقيد بنصوص الكتاب والسنة وطرح التقليد فإن ه
ـادرا) إالّ أنّ  خص اهللا ا أهل هذه الديار يف هذه األزمنة األخرية وال توجد يف غريهم إال ن
سببني رئيسني كان هلما دور كبري يف حمو ذكر هؤالء العلماء وضياع كثري من مؤلفــام 
ونتاج أفكارهم وجهودهم الفكرية والعلمية، أوهلما مداهنة العلماء للعامة و االجنــرار وراء 
ــهم وحيمـون  أهواءهم خوفاً من تسلطهم وابتغاء نيل رضاهم، فكانوا خيافون على أنفس
ــي  أعراضهم فيسكتون عن العامة وكثريا منهم كان يصوم مداراة هلم وهذه الدسيسة ه
ـم  املوجبة الضطهاد علماء اليمن وتسلط العامة عليهم ومخول ذكرهم وسقوط مراتبهم أل
يكتمون احلق فإذا تكلم به واحد منهم وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم وأومهوهــم 
ــن  ام على الصواب فيتجرءون ذه الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم شأم، لك
ــى  اإلمام الشوكاين يرى أن العلماء لو ثبتوا على احلق ومل يذعنوا ألهواء الناس لكانوا أعل
ــوا العامـة إذا  منـزلة وأكثر مهابة، ولو تكلموا بالصواب أو نصروا من يتكلم به أو عرف
سألوهم احلق وزجروهم عن االشتغال مبا ليس من شأم لكانوا يدا واحدة على احلــق ومل 

يستطع العامة ومن يلتحق م من جهلة املتفقهة إثارة شيء من الفنت. 
أما السبب الثاين من أسباب ضياع الثروة الفكرية والعلمية يف اليمن هو تعود أهلــها 
ـهم  على غمط حماسن بعضهم لبعض ودفن مناقب أفاضلهم وجتاهل املكانة العليا ملن ينبغ بين
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ــة مـع كـثرة  من العلماء واملفكرين كما حتدث عن ذلك اإلمام الشوكاين: (ألن الزبدي
ــة  فضالئهم ووجود أعيان منهم يف كل مكرمة على تعاقب األعصار هلم عناية كاملة ورغب
وافرة يف دفن حماسن أكابرهم وطمس آثار مفاخرهم فال يرفعون اىل ما يصدر عن أعيـام 
ــدر مـن  من نظم أو نثر أو تصنيف رأسا وهذا مع توفر رغبام اىل االطالع على ما يص
ــهم التارخييـة  غريهم واالشتغال الكامل مبعرفة أحوال سائر الطوائف واالكباب على كتب
ــن  وغريها وإين ألكثر التعجب من اختصاص املذكورين ذه اخلصلة اليت كانت سببا لدف
ــابرهم وهلـذا  سابقهم والحقهم وغمط رفيع قدر عاملهم وفاضلهم وشاعرهم وسائر أك

أمهلهم املصنفون  يف التاريخ على العموم)(١) 

                                          
(١) المصدر السابق، ج١/ص٥٩-٦٠. 
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ــد اهللا بـن  هو القاضي العالمة أبو علي، بدر الدين، حممد بن على بن حممد بن عب
ـاء  احلسن الشوكاين مث الصنعاين كما ترجم لنفسه، وانتهى بنسبه إىل (الدعام)(١) أحد زعم
ــه مـن  اليمن يف عهد اإلمام اهلادي إىل احلق، وأشار إىل أن اهلادي ذكره يف إحدى خطب
ـام إىل  أنصاره الذين أعانوا على قدومه إىل اليمن، مث ينقل عن الكتب اليت تتبعت نسب الدع

أن رفعه  إىل آدم  وذلك عند ترمجته لوالده(٢). 
ــقط رأسـه  وعرف ىف صنعاء بالشوكاين نسبة اىل شوكان(٣)، ولقب به ألا مس

ـــد انتقــل والــده إىل صنعــاء   ومكـان والدتـه، حيـث كـان إذ ذاك ق
ــاك،  واستوطنها، ولكنه خرج إىل وطنه القدمي يف أيام اخلريف فولد له اإلمام الشوكاين هن

                                          
(١) الدعام األرحبي: ( ٠٠٠ - نحو ٢٩٨ ه) الدعام بن إبراهيم بن عبد اهللا بن يأس االرحبي : شيخ كهالن ، بل 
سيد همدان ، في عصره . اشتهر بالنجدة والفروسية والدهاء والجود . قال الهمداني: (وهو الذي قام على آل 
يعفر - في اليمن - فاستلب الملكة منهم ، وملك بلدهم ، وتأمر بصنعاء، وجبيت إليه المين إلى ساحل عدن ( 
واستعان آل يعفر ) بالموفق والمعتضد ، فخرج الدعام من صنعاء ، ثم عاد إليها مع الهادي إلى الحق ( يحيى 
ــر أيامـه.  بن الحسين ) سنة ٢٨٨ ه ، وسلمه بلد همدان، وقاتل معه القرامطة وغيرهم ، وظل معه إلى آخ

(األعالم للزركلي، ج٢/ص٣٣٩). 
(٢) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، السيد أبي طيب الحسيني النجاري القنوجي (١٣٠٧هـ)، 
تصحيح وتعليق: عبد الحكيم شرف الدين، دار اقرأ- بيروت، ط١٩٩٠/٢م، ص٤٤٣، والبدر الطالع - مرجع 

سابق -  ج١/ص٤٨٠. 
(٣) هي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خوالن، بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم، وهي أحــدى المنـاطق 
التى تطلق عليها اسم شوكان، وهناك مناطق أخرى بنفس التسمية، فهي اسم قرية من قرى بخارى، وهي أيضا 
اسم لقرية باليمن من ناحية ذمار، وهناك حصن بنفس األسم في اليمن، وأيضا اسم لبلدة من ناحية خابران بين 
سرخس وأبيورد، وهي أيضا اسم موضع بالبحرين. ويطلق تسمية الشوكان ـ بفتح أولــه وضمـه ـ علـى 

موضع كثير النخل، قال امرؤ القيس:   
                         أفال ترى أظعانهن بعاسم  

                                           كالنخل من شوكان حين صرام 
ــن عبـد  (البدر الطالع، ج١/ص٤٨٠. ومعجم البلدان للحموي، ٣٧٣،٣١٦/٣. ومعجم ما استعجم لعبد اهللا ب

العزيز األندلسي(٤٨٧هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب – بيروت، ط٣/ ١٤٠٣، ج٣/ ص٨١٧). 
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ــه  ويلقب أيضا بالصنعاين وذلك نسبة إىل صنعاء الستقراره ا منذ أن نزح والده من بلدت
إليها. 

ـو  ونسبة صاحب الترمجة اىل شوكان ليست حقيقية ألن وطنه ووطن سلفه وقرابته ه
ـرة  مكان عدين شوكان بينه وبينها جبل كبري مستطيل يقال له اهلجرة وبعضهم يقول له هج

شوكان فمن هذه احليثية كان انتساب أهله اىل شوكان. 
وكان اإلمام الشوكاين يعتز ذه النسبة وهي قطاع صغري اشتهر بالعلم فيه قضــاة 
زعماء أمناء علماء، ويذكر عفة والده ونزاهته وامتناعه عن قبول قضاء خوالن وحرصــه 
ـل  على طلب العلم وأنه انتقل إىل صنعاء قبل القضاء ا، (وهذه اهلجرة معمورة بأهل الفض
ـارة  والصالح والدين من قدمي األزمان ال خيلو وجود عامل منهم ىف كل زمن ولكنه يكون ت

ىف بعض البطون وتارة ىف بطن أخرى)(١). 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج١/ص٤٨١. 
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ــوم االثنـني الثـامن  ولد اإلمام الشوكاين حسبما وجد خبط والده يف وسط ار ي
ـوكان،  والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١١٧٣ ثالث وسبعني ومائة وألف يف هجرة ش
وكان إذ ذاك قد انتقل والده إىل صنعاء واستوطنها ولكنه خرج إىل وطنه القدمي يف أيــام 
اخلريف فولد له اإلمام الشوكاين هنالك(١)، وقيل كان مولده يف يــوم االثنـني الثـامن 

والعشرين من ذي قعدة احلرام سنة ١١٧٢، اثنتني وسبعني بعد مائة وألف(٢). 
نشأ اإلمام الشوكاين بصنعاء يف بيئة ميسورة احلال، ويف كنــف أسـرة عريقـة يف 
النسب واملكانة االجتماعية، والعلم والصالح والفقه واملعرفة والفضل، نشأةً دينية طـاهرة، 
ــة القحطانيـة،  فهي تعد من بني األسر اليمنية العريقة اليت تصل جذورها إىل القبائل اليمني
ـل  فحفظ القرآن الكرمي وجوده على يد مجاعة من املعلّمني، وحفظ عدداً كبرياً من املتون قب
ــري  أن يبدأ عهد الطلب ومل تتعد سنه العاشرة من عمره، وكان قبل شروعه يف الطلب كث
االشتغال مبطالعة التواريخ وجماميع األدب، فطالع كتباً عدة وجماميع كثرية، وكان ال يكتفي 
بدراسة الكتاب بل يتتبع بالكتاب الواحد عدداً من أساتذته حىت يستفرغ ما عندهم مــن 

مادة.(٣) 
ــاً يف العلـوم  فاإلمام الشوكاين نشأ وتربى يف بيئة علمية يئه ألن يصبح عاملاً نابغ
الشرعية، وكان لوالده األثر الفعال يف توجيهه إىل االشتغال املستمر بتحصيل العلم، وكان 
ــر فلـي  أبوه من العلماء الكبار وكان يشتغل منصب قاضي صنعاء، مما كان له أكرب األث
ــه كـلّ  تكوين شخصية اإلمام الشوكاين، حيث كفاه أبوه مؤونة طلب الزرق، وكفّل ل
وسائل احلياة، مما أعانه على أن يتفرغ لطلب العلم بذهن خال من اهلموم، يقول يف ذلـك: 
ــه  (ولقد بلغ معي إىل حد من الرب والشفقة واإلعانة على طلب العلم والقيام مبا أحتاج إلي

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٢١٥. 
(٢) أبجد العلوم - مرجع سابق -  ج٣/ص٢٠١. 

ــع سـابق -   (٣) منهج اإلمام الشوكاني في العقيدة - مرجع سابق - ص٧٣، و اإلمام الشوكاني مفسراً - مرج
ص٥٩. 
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ـان  مبلغا عظيما حبيث مل يكن يل شغلة بغري الطلب فجزاه اهللا خريا وكافاه باحلسىن)، بل ك
والده أستاذاً له ودرس على يديه يف أيام الصغر يف شرح األزهار وشرح الناظرى مع غــريه 

من الطلبة(١).  
ــدرس علـى  وبعد شروعه يف طلب العلم جيد بيئة علمية زاخرة بالعلماء واألدباء ف
البارزين منهم خمتلف العلوم، والزم العلماء فأخذ عنهم وتأثّر م، واستمر على ذلك مــدة 
ــان هلـذه املالزمـة  حىت مل يبق عند أحد من شيوخه ما مل يكن من مجلة ما قد قرأه وك

لشيوخه دور كبري وأثر بالغ يف تنشئته وتكوين شخصيته. 
ـل  وكان منجمعا عن بىن الدنيا مل يقف بباب أمري وال قاض وال صحب أحدا من أه
ــا  الدنيا وال خضع ملطلب من مطالبنا بل كان مشتغال يف مجيع أوقاته بالعلم درسا وتدريس
وإفتاء وتصنيفا عائشا يف كنف والده رمحه اهللا راغبا يف جمالسة أهل العلم واألدب ومالقام 

واالستفادة منهم وإفادم(٢). 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٤٨٤. 

(٢) المصدر السابق، ج٢/ص٢٢٤. 
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إنّ نبوغ اإلمام الشوكاين وتفوقه كان ملحوظاً للجميع أثناء طلبه للعلم، فمــا رام 
ـل  علماً من العلوم وال فناً من الفنون إال وأصبح ذا باٍع طويل فيه حبيث يتميز على أقرانه، ب

وعلى شيوخه، مما جعله يشرع يف التدريس يف سن مبكّر جداً. 
ــم  ولقد منح رب العاملني من حبر فضله الواسع هذا القاضي اإلمام ثالثة أمور ال أعل

أا يف هذا الزمان األخري مجعت لغريه: 
األول سعة التبحر يف العلوم على اختالف أجناسها وأنواعها وأصنافها. 

الثاين سعة التالميذ احملققني والنبالء املدققني أويل األفهام اخلارقة والفضائل الفائقة. 
الثالث سعة التأليف احملررة والرسائل واجلوابات احملربة اليت تسامى يف كثرا اجلهابذة 

الفحول وبلغ من تنقيحها وحتقيقها كل غاية وسول(١). 
ــأخذون  ويتحدث اإلمام الشوكاين عن نفسه بأنه فرغ نفسه إلفادة الطلبة فكانوا ي
ــات  عنه يف كل يوم زيادة على عشرة دروس يف فنون متعددة واجتمع منها يف بعض األوق
ــق والفقـه واجلـدل  التفسري واحلديث واألصول والنحو والصرف واملعاين والبيان واملنط

والعروض. 
ـن  بل أنه درس كتباً هو مل يفرغ من دراستها، وأنه درس تالمذته كل ما أخذه هو ع
ــاء، وقـد درس يف  شيوخه، يقول بعد ذكره للعلوم والكتب اليت قرأها وأخذها عن العلم
ــك الكتـب  مجيع ما تقدم ذكره وأخذه عنه الطلبة وتكرر أخذهم عنه يف كل يوم من تل
وكثريا ما كان يقرأ على مشاخيه فإذ أفرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تالمذته بــل رمبـا 
اجتمعوا على األخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه وكان يبلغ دروسـه يف 
اليوم والليلة إىل حنو ثالثة عشر درسا منها ما يأخذه عن مشاخيه ومنها ما يــأخذه عنـه 

تالمذته. 

                                          
(١) أبجد العلوم - مرجع سابق -  ج٣/ص٢٠٦. 
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بل أبعد من ذلك أنه درس تالمذته علوماً مل يأخذها عن أحد،(وأخذ عنه الطلبة كتبا 
غري الكتب املتقدمة مما ال طريق له فيها إال اإلجازة وهى كثرية جدا يف فنون عــدة بـل 
ــها علـم الريـاضي  أخذوا عنه يف فنون دقيقة مل يقرأ يف شئ منها كعلم احلكمة اليت من

والطبيعي واإلهلي وكعلم اهليئة وعلم املناظر وعلم الوضع.  
ويؤكّد اإلمام الشوكاين بأنه ما كان يرغب يف سوى العلوم والتدريس: (وكنـت إذ 
ـل  ذاك مشتغال بالتدريس يف علوم االجتهاد واإلفتاء والتصنيف منجمعا عن الناس السيما أه
ــوى  األمر وأرباب الدولة فإين ال أتصل بأحد منهم كائنا من كان ومل يكن يل رغبة يف س
العلوم وكنت أدرس الطلبة يف اليوم الواحد حنو ثالثة عشر درسا منها ما هو يف التفســري 
كالكشاف وحواشيه ومنها ما هو يف األصول كالعضد وحواشيه والغاية وحاشيتها ومجـع 
ــيهما  اجلوامع وشرحه وحاشيته ومنها ما هو يف املعاين والبيان كاملطول واملختصر وحواش
ــالبحر  ومنها ما هو يف النحو كشرح الرضى على الكافية واملغىن ومنها ما هو يف الفقه ك

وضوء النهار ومنها ما هو يف احلديث كالصحيحني وغريمها)(١). 
ــري  وإىل جانب التدريس كان يفيت الناس ويستفتونه مع صغر سنه، وكان لفتاواه تأث
ـف  واضح جعل الكثري من أهل صنعاء، بل وغريهم من أهايل املدن ااورة يستفتونه يف خمتل
ــاس يف  شؤون الدين، وكل ذلك ال يأخذ أجراً مادياً على فتاواه على النقيض من عادة الن
ـل  ذلك الوقت، وكان يف أيام قراءته على الشيوخ و إقرائه لتالمذته يفىت أهل مدينة صنعاء ب
ومن وفد إليها بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياء وكادت الفتيا 
تدور عليه من أعوام الناس وخواصتهم واستمر يفىت من حنو العشرين من عمره فما بعــد 
ذلك وكان ال يأخذ على الفتيا شيئا تنـزها فإذا عوتب يف ذلك قال أنا أخذت العلم بــال 

مثن فأريد إنفاقه كذلك. 
ـني  أما معظم حياته فقد عاشها مع القضاء، فلقد ولّي القضاء وهو يف السادسة والثالث
ـه  من عمره، وبقي فيها إحدى وأربعني سنة إىل أن وافته املنية، ولوال أنه علم بأنه جيب علي

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج١/ص٤٦٤. 
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توليه هلذا املنصب ملا تقلّده إلقباله الشديد على العلم والتدريس وإدباره عن أي شيء آخـر 
يشغله، ففي شهر رجب من سنة ١٢٠٩  تويف كبري قضاة اليمن القاضي حيىي ابن صـاحل 
السحويل(١) فأرسل إليه اخلليفة ووالّه القضاء، ولنر كيف يروي اإلمام الشوكاين قصة توليه 

القضاء:  
ــوم االجتـهاد  (فلما مات يف ذلك التاريخ وكنت إذ ذاك مشتغال بالتدريس يف عل
ـأحد  واإلفتاء والتصنيف منجمعا عن الناس السيما أهل األمر وأرباب الدولة فإين ال أتصل ب
ـن  منهم كائنا من كان ومل يكن يل رغبة يف سوى العلوم ……  فلم أشعر إال بطالب يل م
ــد  اخلليفة بعد موت القاضي املذكور بنحو أسبوع فعزمت إىل مقامه العايل فذكر يل أنه ق
ــال:  رجح قيامي مقام القاضي املذكور، فاعتذرت له مبا كنت فيه من االشتغال بالعلم فق
ـايل  القيام باألمرين ممكن وليس املراد إال القيام بفصل ما يصل من اخلصومات إىل ديوانه الع
يف يومي اجتماع احلكام فيه، فقلت: سيقع مىن االستخارة هللا، واالستشارة ألهل الفضـل، 
وما اختاره اهللا ففيه اخلري، فلما فارقته مازلت مترددا حنو أسبوع ولكنه وفد إيلّ غالب مـن 
ينتسب إىل العلم يف مدينة صنعاء وأمجعوا على أن اإلجابة واجبة وأم خيشون أن يدخل يف 
ــه  هذا املنصب الذي إليه مرجع األحكام الشرعية يف مجيع األقطار اليمنية من ال يوثق بدين
وعلمه وأكثروا من هذا و أرسلوا إيلَّ بالرسائل املطولة فقبلت مســتعينا بـاهللا ومتكـال 

عليه)(٢). 
ومع أنّ اإلمام الشوكاين كان يرى ذلك ابتالء وامتحاناً من ربــه، وعارضـاً مـن 
ــة،  عوارض العلم، لكنه قبله لعدة أمور، منها لو أنه رفض هذا املنصب العتاله أناس جهل
ـو  كما يقول: (وقد كثر التتابع من اجلهلة يف هذا املنصب الشريف واشتروه باألموال ممن ه

                                          
(١) السحولي: ( ١١٣٤ - ١٢٠٩ه) يحيى بن صالح بن يحيى الشجري ثم الصنعاني، المعروف بالسحولي: قاض 
من فقهاء الزيدية، من الوزراء، مولده ووفاته بصنعاء، ولي القضاء فيها للمنصور ( حسين بن القاسم ) سـنة 
١١٥٣ ثم نكبه المهدي ( العباس بن الحسين ) سنة ١١٧٢ واعتقله ثالث سنين، ولما توفــي المـهدي أدنـاه 
المنصور ( علي بن العباس ) وواله الوزارة والقضاء،  فاستمر على حال مرضية إلى أن توفي. (األعــالم 

للزركلي، ج٨/ص١٥١، والبدر الطالع، ج٢/ص٣٣٣). 
(٢) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٤٦٤. 
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أجهل منهم حىت عمت البلوى مجيع األقطار اليمنية)(١). بل يرى إمهال هذا املنصب مــن 
الكفء مبثابة ترك أعظم واجب، يقول يف ذلك: (فالقاضي القادر على احلكم باحلق والعدل 
ــه مـن األمـر  ومبا أنزل اهللا إذا امتنع من الدخول يف القضاء فقد أمهل ما أوجبه اهللا علي
ــذا  باملعروف والنهي عن املنكر وترك أعظم ما أوجبه اهللا على عباده وأهم ما كلفهم به ه
على تقدير أنه يغين عنه غريه أما إذا كان ال يغين عنه غريه فأي واجب أوجب عليــه مـن 

الدخول وأي تكليف شرعي يعدل هذا التكليف)(٢). 
ومن أسباب قبوله هذا املنصب ربما أنه رأى فيه فرصة متاحة لنشر الســنة وإماتـة 
ــان  البدعة والدعوة إىل طريق السلف الصاحل والتقليل من التقليد األعمى بغري دليل وال بره
ونبذ التعصب والرجوع هدى الصحابة والتابعني مهما أمكن، ومن ناحية أخــرى فـإنّ 

منصب القضاء سيصد عنه كثرياً من التيارات املعادية اليت جتمعت حوله. 
ــد سـلك يف  وقد كان تولّ اإلمام الشوكاين القضاء كسباً كبرياً للحق والعدل، فق
ــن  قضائه مسلك العدل، وأعطى كلّ ذي حق حقّه، وكان ورعاً شديداً، فلم يقبل هدية م
ـف  الناس، حىت وإن كانت اهلدية من أقاربه، وأنصف املظلوم من الظامل وأبعد الرشوة وخف

من غلو التعصب. 

                                          
(١) نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني(١٢٥٠هـ)، دار الجيل - بيروت، 

١٩٧٣، ج٩/ص١٦٦. 
ـود  (٢) السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٢٥٠هـ)، تحقيق: محم

إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط١/ ١٤٠٥، ج٤/ص٢٦٧. 
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ـوة  بعد حياة حافلة بالعلم واجلهاد والدعوة إىل اهللا والعدل بني الناس وحماربة البدع والرش
والفساد، تويف اإلمام الشوكاين يف يوم األربعاء يف السادس والعشرين من مجادى اآلخــرة مـن 
شهور سنة ١٢٥٠  ،عن ست وسبعني سنة وسبعة أشهر، وقربه مبقربة خزيـــمة املشـهورة 
ــوم  بصنعاء، ومبوته طفئ على أهل اليمن مصباحهم املنري وال أظن يرون مثله يف حتقيقه للعل
ــا وقيامـا  والتحرير، وعلى اجلملة فما رأى مثل نفسه وال رأى من رأى مثله علما وورع

باحلق بقوة جنان وسالطة لسان(١). 
ـوه  وكان اإلمام الشوكاين قد أجنب ولدين صاحلني فاضلني مها علي بن حممد(٢) وأخ
ـة،  أمحد(٣) الذي ض فيما بعد بدور شبيه بدور والده يف القضاء واملشاركة يف احلياة العام
وعاش بعد والده أحد عشر عاماً، يف حني كانت املنية قد عاجلت عياص فمات قبل وفـاة 
ــب أي  والده شيخ اإلسالم بشهرين ومل يكن قد جتاوز الثالثة والثالثني من عمره، ومل يعقّ
منهما ولداً ذكراً أو رمبا مل يعش هلما ولد ذكر، فانقطع ذا فرع شيخ اإلسالم من دوحـة 

أسرة الشوكاين العريقة(٤). 
وممن مدحه يف شعره القاضي حيىي بن صاحل السحويل: 

                                          
(١) أبجد العلوم - مرجع سابق -  ج٣/ص٢٠٥، ومنهج اإلمام الشوكاني في العقيدة - مرجع سابق -  ص٨٠. 
ــي بـن محمـد  (٢) علي بن محمد: ( ١٢١٧ - ١٢٥٠ ه) المعروف بابن الشوكاني، هو علي بن محمد بن عل
الشوكاني: فقيه، من أهل االجتهاد. يماني من صنعاء. ولد بها وتوفي قبل وفاة أبيه بشهرين. له كتب، منـها " 
ــي،ج٥/ص١٧، ومعجـم  القول الشافي السديد في نصح المقلد وإرشاد المستفيد. (األعالم، خير الدين الزركل
ــي - بـيروت، الناشـر/ مكتبـة المثنـى- بـيروت  المؤلفين د.عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العرب

ج٧/ص٢٢٢). 
ــل صنعـاء،  (٣) أحمد بن محمد: ( ١٢٢٩ - ١٢٨١ ه ) هو أحمد بن محمد بن علي الشوكاني: قاض، من أه
ــن  نصب للقضاء في صنعاء زمنا. وأصابته محن في أيام الناصر ( عبد اهللا بن الحسن ) وأيام اإلمام أحمد ب
هاشم، فسجن في عهد األول، وفر من صنعاء في عهد الثاني، فطاف متنقال في بعض االطراف، ثم استقر في 

( الروضة ) يحكم وينفذ الشريعة وهو لم يول ذلك فكان علماء اليمن يسمونه ( قاضي أرحم الراحمين ) وتوفي 
فيها، من كتبه  كشف الريبة في الزجر عن الغيبة . (األعالم للزركلي، ج١/ص٢٤٦، ومعجم المؤلفين لعمـر 

كحالة، ج٢/ص١٣٤). 
(٤) اإلمام الشوكاني رائد عصره - مرجع سابق -  ص٢٩. 
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  (١)

وكذلك مدحه القاضي عبد الرمحن بن حيىي اآلنسي(٢): 
 
 
  إليه
 
 

مث يستمر إىل أن يقول:  
 
 
 
 

 (٣)

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٣٣٧. 

(٢) اآلنسي: ( ١١٦٨ - ١٢٥٠ ه ) عبد الرحمن بن يحيى بن أحمد االنسي ثم الصنعاني: قاض، مــن شـعراء 
ـى  اليمن. من أهل صنعاء. تعلم بها وولي القضاء في بالد حجة، وتوفي بصنعاء. له نظم في ديوان مرتب عل
ــدر الطـالع  الحروف، سمي [ االنموذج الفائق الجامع للنظم الرائق]. (األعالم للزركلي، ج٣/ص٣٤١، والب

لإلمام الشوكاني، ج١/ص٣٤٠). 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٣٤٤. 
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ــة ويف أسـرة عريقـة ومعروفـة بـالعلم،   إنّ نشأة اإلمام الشوكاين يف بيئة علمي
ــة الصعوبـة، وأنّ طلبـه للعلـم كـان   جعلت تفرغه لتحصيل العلوم أمراً ليس يف غاي
ــان سـائداً يف ذلـك الزمـان،   يف صنعاء حيث مسكنه، ومل يرحل لطلب العلم كما ك
ــن لـه، وهـذا مـن بـره مـا   ألسباب يذكر منها اإلمام الشوكاين عدم إذن األبوي
ــخٍص هكـذا منــزلته مـن حيـث الفـهم   وإحسانه معهما، وليس بغريب على ش
ــده الـذي ربـاه وكفـاه مجيـع   والعلم والدين، واهتمام والديه به كبري، وخاصة وال
ما حيتاج إليه، وهذا ما ذكره اإلمام الشوكاين يف كتابه البدر الطــالع، ولعـلّ السـبب  
اآلخر يف عدم ترحله يف سبيل طلب العلم عدم احلاجــة امللحـة إليـه، فقـد كـانت  
ــن كـان عليـهم املعـول يف ذلـك الزمـان،   بلدته مليئة بكبار العلماء والشيوخ الذي

بل كان الناس يقصدوم من األماكن األخرى للتتلمذ على أيديهم، ولكنه حصــل علـى 
معظم ما يبتغيه من العلوم دون عناء السفر و تكابد املشاق مــن أجلـها، وهـذا مـن  
نعم اهللا تعاىل على املرء أن حيصل على ما يروم يف بيتــه و حميطـه الـذي يعيـش فيـه،  
ــفر، لكنـه جـبر عـوزه باعتمـاد فهمـه   وإن كان بعض هذه العلوم حيتاج إىل الس
ــذه العلـوم مـن الكتـب دون شـيخ، كمـا يقـول   وملكته يف أخذ جمموعة من ه
ـــم   أنّ تالميـذه، أخـذوا عنـه يف فنـون دقيقـة مل يقـرأ يف شـيء منـها كعل
ــاضي والطبيعـي واإلهلـي وكعلـم اهليئـة وعلـم املنـاظر   احلكمة اليت منها علم الري

وعلم الوضع(١). 
فبعد أن قرأ القرآن وختمه على مجاعٍة من معلمي األوالد، جوده على مجاعــة مـن 
مشايخ القرآن بصنعاء، وعلى عادة الدراسة وتقاليده يف زمنه وإىل عهد قريب، فقد حفـظ 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق -  ج٢/ص٢١٨. 
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ــه  التلميذ منت (كتاب األزهار(١)) وخمتصرات عديدة يف خمتلف فروع اللغة واألدب والفق
واملنطق واحلديث وغريها قبل شروعه مبرحلة الطلب، وبعده انتظم يف التتلمذ على كبــار 
شيوخ صنعاء وعلمائها فقرأ بتمحيص وإتقان وحتقيق كل ما كان عندهم من خمتلف العلوم 
والفنون من الفقه وأصوله، واحلديث ورجاله وفنونه، والتفسري، واللغة، واألدب، واملنطــق 
والتأريخ، والسري، واملذاهب، كما يفصل القول بنفسه فيما قرأه وعند من أخذه من العلماء 
ــة  واملشايخ(٢)، واستمر على ذلك مدة حىت مل يبق عند أحد من شيوخه ما مل يكن من مجل

ما قد قرأه صاحب الترمجة بل انفرد مبقروءات بالنسبة إىل كل واحد منهم على انفراده. 
ــه:  هذا باإلضافة إىل ما جاز له روايته باإلجازة وهي كثرية، قال بعد سرده ملقروءات
(هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترمجة ومقروءاته، وله غــري ذلـك مـن 
ــت  املسموعات واملقروءات، وأما ما جيوز له روايته مبا ما معه من اإلجازات فال يدخل حت

احلصر)(٣). 
ــرز  وباجلملة أخذ من غري واحد من املشائخ يف مجيع العلوم العقلية والنقلية حىت أح
ــوم االجتـهاد  مجيع املعارف واتفق على حتقيقه املخالف واملوالف وصار مشاراً إليه يف عل

بالبنان والي يف معرفة غوامض الشريعة عند الرهان، له املؤلفات يف أغلب العلوم(٤). 

                                          
(١) كان (كتاب األزهار في فقه األئمة األطهار) لإلمام أحمد بن يحيى المرتضى (٧٦٤-٨٤٠) معول كل طالب 
ــاً  العلم المبتدئين والفقهاء، وقد وضعه صاحبه وهو في السجن بين عامي (٧٩٤-٨٠١)، وكان يسرب قطع
خارج السجن، وقد جاء مختصراً مركزاً بالغ التركيز ليسهل حفظه وتناقله وأضفت ظروف الســجن والظلـم 
هالة عليه وعلى صاحبه وقام علماء كبار بشرحه وأحياناً بنقده ومن أشهر أولئك العالمة الكبير الحسن الجالل 

١٠١٤-١٠٨٤  بكتابه (ضوء النهار) واإلمام الشوكاني بكتابه (السيل الجرار). 
(٢) اإلمام الشوكاني رائد عصره - مرجع سابق -  ص٢٥. 

(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٢١٨. 
(٤) أبجد العلوم - مرجع سابق -  ج٣/ص٢٠٢. 
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تتلمذ اإلمام الشوكاين على جمموعة مـن كبـار العلمـاء وأعيـام يف زمـام،  
ذكرهم يف كتابه البدر الطالع وأثىن عليهم وبيــن عنـد ترمجـة كـل واحـد منـهم  

العلوم اليت أخذها منه، وكان لبعض منهم دور بارز يف حتصيله للعلم، بل كــان لـه مـع 
ــة، ومطارحـات يف مسـائل   بعضهم مالزمة طويلة و مناقشات علمية ومراسالت أدبي
ــترام والتقديـر،   هامة دون بعضاً منها يف كتبه، وكان اإلمام الشوكاين يِكن هلم كلّ االح

حىت مع من كان منهم أظهر العداء له و شتمه أمثال احلوثي كما سيأيت الكالم عنه قريبــاً، 
ـة  وفيما يلي سرد بأبرز شيوخه مع ترمجة موجزة لكل واحد منهم تفادياً لإلطالة مع اإلحال

إىل املصدر ملن أراد االستزادة: 
  (  ١١٢٧-١١٩٧) :١. أمحد بن عامر احلدائي 

ــر  وكان زاهدا متقلال من الدنيا مواظبا على الطاعات آمرا باملعروف ناهيا عن املنك
ـني ويف  يغضب إذا بلغه ما خيالف الشرع، قرأ عليه اإلمام الشوكاين يف األزهار وشرحه مرت
ــف  الفرائض وشرحها مرات، مات يف شهر رجب أو شعبان سنة سبع وتسعني ومائة وأل

ولعله قد جاوز السبعني(١). 
 ( ١١٢٠-١٢٠٦) :٢. إمساعيل بن احلسن املهدي 

ــن اإلمـام القاسـم بـن ولـد تقريبـا   إمساعيل بن احلسن بن أمحد بن احلسن ي
بعد سنة عشرين ومائة وألف، ونشأ بصنعــاء، قـرأ عليـه اإلمـام الشـوكاين ملحـة  
ــان يـأيت اجلـامع املقـدس يف أيـام الشـتاء وشـدة الـربد   اإلعراب  وشرحها وك
ــه اهللا علـى ذلـك   فيقعد للتدريس وقد أثر فيه الربد مع احلركة تأثريا قويا، واستمر رمح
حىت توفاه اهللا تعاىل يف يوم اجلمعة لست عشرة ليلة خلــت مـن شـهر صفـر سـنة  

ست ومائتني وألف(٢). 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٦٣. 

(٢) المصدر السابق، ج١/ص١٤٥. 
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 ( ١١٣٥-١٢٠٦) :٣. عبد الرمحن بن احلسن األكوع 
نعته اإلمام الشوكاين بشيخ الفروع وحمققها، قرأ عليه أوائل كتاب الشفاء، ومات يف 

شهر ذى احلجة ست ومائتني وألف(١). 
 ( ١١٣٥-١٢٠٧) :٤. عبد القادر بن أمحد الكوكباين 

هو عبد القادر بن أمحد بن عبد القادر بن الناصر، من ساللة االمام املهدي أمحد بن حييي، 
حمدث جمتهد، من علماء الزيدية باليمن. مولده ووفاته بصنعاء. نشأ بكوكبان، وإليها نســبته، 
ـام  وتنقل يف اليمن، وسافر إىل مكة واملدينة فأخذ عن علماء كل بلد. وهو من كبار شيوخ اإلم

الشوكاين، يصفه باحملدث احلافظ املسند اتهد املطلق(٢). 
 ( ١١٤٣-١٢٠٧) :٥. علي بن إبراهيم بن علي 

هو على بن إبراهيم بن على بن إبراهيم بن امحد بن عامر الشهيد،ولد ســنة ثـالث 
ـه  وأربعني ومائة وألف وقيل سنة ١١٣٩، مسع منه اإلمام الشوكاين اجلامع الصحيح من أول
إىل آخره، توفاه اهللا يف اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع ومائتني وألف(٣). 

 ( ١١٤٠-١٢٠٨) :٦. احلسن بن إمساعيل املغريب 
احلسن بن إمساعيل بن احلسن بن حممد املغريب نسبة إىل مغارب صنعاء مث الصنعــاىن، 
حفيد شارح بلوغ املرام ولد بعد سنة أربعني ومائة وألف ونشأ بصنعاء، وكان يقبل علــى 
ــرح  اإلمام الشوكاين إقباال زائدا ويعينه على الطلب بكتبه وهو من مجلة من أرشده إىل ش
املنتقى، يقول اإلمام الشوكاين: (وكان كثريا ما يتحدث يف غيبىت أنه خيشى علــى مـن 
عوارض العلم املوجبة لالشتغال عنه فما أصدق حدسه وأوقع فراسته فأىن ابتليت بالقضــاء 
ـرين  بعد موته بدون سنة) وانتقلت روحه الطاهرة إىل جوار اهللا يف يوم الثالثاء الثالث والعش

من شهر ذي احلجة سنة  مثان ومائتني وألف(٤). 

                                          
(١) المصدر السابق، ج١/ص٣٣٥. 

(٢)األعالم - مرجع سابق - ج٤/ص٣٧. 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٤١٦. 

(٤) المصدر السابق، ج١/ص١٩٥. 
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 ( ١١٦٢-١٢٠٩) :٧. قاسم بن حيىي اخلوالين 
ـف،  القاسم بن حيىي اخلوالىن مث الصنعاىن ولد يف شهر رمضان سنة اثنتني وستني ومائة وأل
ونشأ بصنعاء، أخذ عنه اإلمام الشوكاين يف أوائل الطلب والزمه، يقول عنه: (وكان رمحــه اهللا 
يطارحين يف البحث مطارحة املستفيد تواضعا منه)، مات رمحه اهللا يف اليوم الثاين من شهر شوال 

سنة تسع ومائتني وألف(١). 
 ( ١١٦٥-١٢١٠) :٨. عبد اهللا بن احلسن بن علي 

هو عبد اهللا بن احلسن بن على بن احلسني بن على ابن اإلمام املتوكل على اهللا، ولـد 
سنة مخس وستني ومائة وألف، وقد أخذ عنه اإلمام الشوكاين يف أوائل أيام الطلب شــرح 
ــر ومـائتني  اجلامى من أوله إىل آخره، كان موته رمحه اهللا يف رابع شهر ذي القعدة سنة عش

وألف(٢). 
 ( ١١٣٠-١٢١١) :٩. على بن حممد الشوكاىن 

ــده  والد اإلمام الشوكاين، الذي كان له دور كبري يف تنشئته وتوجيهه لطلب العلم، مول
ــاه اهللا تعـاىل  تقريبا يف سنة ثالثني ومائة، وقرأ عليه يف أيام الصغر وبدأ طلب العلم عنده، توف
بصنعاء ليلة االثنني بعد أذان العشاء وهي الليلة املسفرة عن رابع شهر ذي القعدة سنة إحــدى 
عشر ومائتني وألف وكان قاضيا ملدة أربعني سنة، لكنه مل يباشر شيئا مما يتعلق بالقضاء قبل موته 

بنحو سنتني(٣). 
 ( ١١٢١-١٢١١) :١٠. عبد الرمحن بن قاسم املداين 

ــام طلبـه  وهو أحد شيوخ اإلمام الشوكاين، أخذ عنه يف شرح األزهار يف أوائل أي
ــوكاين  للعلم، مات يف شهر ذي القعدة سنة إحدى عشر ومائتني وألف ويظن اإلمام الش

بأنه قد قارب التسعني رمحه اهللا(٤). 

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص٥٣. 

(٢) معجم المؤلفين - مرجع سابق - ج٦/ص٤٣. 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٤٧٩. 

(٤) المصدر السابق، ج١/ص٣٣٦. 
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 ( ١١٤٠-١٢١٣) :١١. يوسف بن حممد بن عالء الدين املزجاجي 
هو يوسف بن حممد بن عالء الدين املزجاجى الزبيدى احلنفي، ولـد تقريبـا سـنة 
أربعني ومائة وألف أو قبلها بيسري او بعدها بيسري، ونشأ بزبيد، ووفد إىل صنعاء يف شــهر 
ذي احلجة سنة ١٢٠٧  ، فاجتمع به اإلمام الشوكاين ومسع منه وأجازه لفظا جبميع مــا 
ـنة  جيوز له روايته مث كتب له اجازة بعد وصوله إىل وطنه وأرسل ا إليه، وكان موته يف س

ثالث عشرة ومائتني وألف رمحه اهللا(١). 
 ( ١١٥٠-١٢٣١) :١٢. السيد احلسني ين يوسف زبارة 

ــد  هو السيد احلسني ين يوسف بن احلسني بن أمحد زبارة، ومولده على التقريب بع
ـه  سنة ١١٥٠ نشأ بصنعاء، يقول عنه اإلمام الشوكاين بأنه أحد علماء العصر املفيدين، وأن
ــنة  أجاز له مجيع ما يرويه عن أبيه عن جده احلسني، تويف رمحه اهللا يف أوائل شهر حمرم س

إحدى وثالثني ومائتني وألف(٢). 
 ( ١٣. أمحد بن حممد احلرازي: ١١٥٨-١٢٢٧ 

هو امحد بن حممد بن أمحد بن مطهر القابلى نسبة إىل مجاعة معروفة يسكنون بالقرب من 
ــع،  حصن شبام حراز املعروف باحلرازى، يصفه اإلمام الشوكاين بشيخ شيوخ الفروع بال مداف
ولد -حسبما كتبه خبطه- يف يوم األضحى من شهر احلجة سنة مثان ومخسني ومائة وألف بذمار 
مث نشا ا، وقد الزمه اإلمام الشوكاين  يف الفروع حنو ثالث عشرة سنة، وانتفع به وخترج عليه، 

ومات رمحه اهللا يف شهر شوال سنة سبع وعشرين ومائتني وألف(٣). 
 ( ١١٥٠-١٢٢٨) :١٤. عبد اهللا بن إمساعيل النهمي 

ــني ومائـة  هو عبد اهللا بن إمساعيل بن حسن بن هادى النهمي، ولد بعد سنة مخس
وألف، ونشأ بصنعاء، وهو أحد شيوخ اإلمام الشوكاين  يف اوائل طلبه للعلم، مات رمحه اهللا يف 

شهر صفر سنة مثان وعشرين ومائتني وألف(٤). 
                                          

(١) المصدر السابق، ج٢/ص٣٥٦. 
(٢) األعالم - مرجع سابق –ج١ص٢٧٥. 

(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٩٦. 
(٤) المصدر السابق، ج١/ص٣٧٩. 
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 ( ١١٦٤-١٢٣٦) :١٥. علي بن هادي عرهب 
ــام  هو على بن هادى عرهب الصنعاىن املولد والدار واملنشأ، أحد علماء عصر اإلم
الشوكاين املشاهري، ولد سنة أربع وستني ومائة وألف، قرأ عليه اإلمام الشوكاين يف أوائل أيام 

الطلب، مث انقطعت دراسته عنده لكثرة عروض األعذار من جهته(١). 
 ( ١١٦٤-١٢٣٧) ١٦. هادي بن حسني القارين 

هو الشيخ هادى بن حسني القارىن مث الصنعاىن، شيخ القراء بصنعاء، ولد سنة أربع وستني 
ومائة وألف بصنعاء ونشأ ا، وهو أحد شيوخ اإلمام الشوكاين يف التالوة وأخذ عنه يف شــرح 

اجلزرية وقرأ عليه يف أيام الصغر يف امللحة وشرحها(٢). 
 ( ١١٦٠-١٢٤٧) ١٧. حيىي بن حممد احلوثي 

ــأ  السيد حيىي بن حممد احلوثى مث الصنعاىن، ولد تقريبا سنة ستني ومائة وألف، ونش
ـب  بصنعاء، وهو شيخ اإلمام الشوكاين  يف علم الفرائض والوصايا والضرب واملساحة، نش
ــت  بينه وبني اإلمام الشوكاين بعض اخلالف بسبب ضلوع احلوثي يف فنت ومشاكل أضرم
نرياا الرافضة يف اليمن، لكنه بعد انتهاء األمر عاد عن آرائه، يقــول يف ذلـك اإلمـام 
الشوكاين: (وبعد هذه الواقعة بنحو سنة عول صاحب الترمجة يف أن يكون أحــد أعـوان 
الشرع ومن مجلة من حيضر لدى فأذنت له وصار يعتاش مبا حيصل له من أجرة حترير الورق 

وذلك خري له مما كان فيه إن شاء اهللا)(٣).  
  •

ــة  أما تالمذته فهم كثريون حبيث يصعب عد مجيعهم واإلحاطة بأمسائهم، فاملكانة العلمي
ـل  لإلمام الشوكاين والتحول النوعي يف االجتهاد والفتوى والتدريس الذي اصطحب بروزه، جع
من الكثريين يسعون للفوز مبالزمته واالرتواء من منهل علمه الغري الناضب، فكانوا يقصدونه من 
ــه أو مسعـوا،  كلّ األماكن، حىت أنّ كثرياً من شيوخه استفادوا فيما بعد من علمه وأخذوا من

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٤٩٩. 

(٢) المصدر السابق، ج٢/ص٣١٩. 
(٣) المصدر السابق، ج٢/ص٣٤٤-٣٤٨. 
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ناهيك عن طالب العلم املتلهفني لالجتماع به واالندراج ضمـن حلقـات دروسـه املكثفـة 
واملستمرة ليال وارا، وفيما يلي سرد بأمساء عدد من أهم تالمذته املعروفني والبارزين، وال سيما 
ــي بغـرض إجـالء  الذين الزموه فترة طويلة من الزمن مع ترمجة موجزة لكل واحد منهم تف

الغموض عنه: 
 ( ١١٧٠-١٢٢٢) :١. أمحد بن عبد اهللا الضمدي 

ــرأ علـى  هو أمحد بن عبد اهللا الضمدى، ولد يف سنة سبعني ومائة وألف تقريبا، ق
اإلمام الشوكاين يف شرح الغاية وسأله مبسائل عديدة أجاب عليها جبواب مساه العقد املنضد 
يف جيد مسائل عالمة ضمد، مات رمحه اهللا يف سنة اثنتــني وعشـرين ومـائتني وألـف 

 ٢. أمحد بن علي بن حمسن: (١١٥٠-١٢٢٣ ) تقريبا(١). 
ــن القاسـم  هو السيد امحد بن على بن حمسن بن األمام املتوكل على اهللا إمساعيل ب
الصنعاىن، ولد تقريبا سنة مخسني ومائة وألف، واشتغل بطلب العلم بعد أن قارب اخلمسني 
من عمره، مث قرأ على اإلمام الشوكاين يف النحو والصرف واملنطق واملعاىن والبيان واحلديث 
ـويف  والتفسري وأدرك إدراكا كامال السيما يف العلوم اآللية كما قال عنه اإلمام الشوكاين، ت

رمحه اهللا يف سنة ثالث وعشرين ومائتني وألف(٢). 
 ( ١١٧٠-١٢٢٥) :٣. حسني بن علي العماري 

ــة وألـف  هو حسني بن على بن صاحل العمارى الصنعاين، ولد  يف سنة سبعني ومائ
ــة وىف مغـىن  تقريبا ونشأ بصنعاء وقرأ على اإلمام الشوكاين يف شرح الرضى على الكافي
ـرين  اللبيب وىف شرح غاية السؤل وىف شرح خمتصر املنتهى، وكان موته يف سنة مخس وعش

ومائتني وألف ببالد عمار(٣). 
 ( ١١٧٥-١٢٢٤) :٤. عبد اهللا بن عيسى الكوكباين 

ــبعني  هو السيد عبد اهللا بن عيسى بن حممد بن احلسني الكوكباىن، ولد بعد سنة س
ومائة وألف، من ساللة املتوكل على اهللا حيىي شرف الدين احلسين، قــرأ علـى اإلمـام 

                                          
(١) األعالم - مرجع سابق – ج١/ص١٦٣. 

(٢) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٨٢. 
(٣) المصدر السابق، ج١/ص٢٢٣، 



  -٤٥-

الشوكاين يف النحو واملعاين والبيان والصرف واحلديث وغري ذلك، تويف يف شهر شوال سنة 
أربع وعشرين ومائتني وألف(١). 

 ( ١١٥٩-١٢٢٦) :٥. السيد على بن حيىي أبو طالب 
ــى  هو السيد على بن حيىي أبو طالب، ولد سنة تسع ومخسني ومائة وألف، وقرأ عل
ــر، ويف الصحيحـني وسـنن  اإلمام الشوكاين يف تفسري الكشاف ويف تفسريه فتح القدي

أخرى(٢). 
 ( ١١٦٥-١٢٢٧ ) :٦. السيد إمساعيل بن إبراهيم 

هو السيد إمساعيل بن إبراهيم ابن احلسني بن احلسن بن يوسف بن اإلمام املــهدى 
لدين اهللا حممد بن املهدى لدين اهللا أمحد بن احلسن بن اإلمام القاسم رمحهم اهللا، ولد ســنة 
مخس وستني ومائة وألف بصنعاء ونشأ ا، اخذ عن اإلمام الشوكاين  يف الفقه واألصــول 
واحلديث كتب له تفسريه املسمى فتح القدير بعد أن كتب غالب مصنفاته ومسعها منه(٣). 

 ( ١١٨٠-١٢٤٨) :٧. عبد الرمحن بن أمحد الضمدي 
هو عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن على البهكلى الضمدى مث الصبيائى، ولد ســنة 
ــه  مثانني ومائة وألف بصبيا ونشأ ا، أخذ عن اإلمام الشوكاين يف فنون متعددة واختص ب

اختصاصا كامال وسأله مسائل كثرية فأجاب عليه بأجوبة مطولة وخمتصرة(٤).  
 ( ١١٦٠-١٢٣٠) :٨. احلسني بن حيىي السلفي 

ــة وألـف، أخـذ   هو احلسني بن حيىي السلفي الصنعاىن، ولد بعد سنة ستني ومائ
ــاقل، حسـن السـمت،   عن اإلمام الشوكاين علوم متعددة، يصفه بأنه رجل ساكن، ع
ــه األدلـة، مـات يف  سـنة ثالثـني   قوى املشاركة يف علوم االجتهاد، عامل مبا تقتضي

ومائتني وألف(٥). 
                                          

(١) األعالم - مرجع سابق – ج٤/ص١١٢. 
(٢) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٥٠٢. 

(٣) المصدر السابق، ج١/ص١٣٧. 
(٤) األعالم - مرجع سابق -  ج٣/ص٢٩٨. 

(٥) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٢٣٧. 



  -٤٦-

 ( ١١٨٠-١٢٣٢) :٩. السيد حممد بن عز الدين النعمي 
ــف، الزم  هو السيد حممد بن عز الدين النعمي التهامى، ولد يف سنة مثانني ومائة وأل
ـول  اإلمام الشوكاين مدة طويلة فقرأ عليه يف النحو والصرف واملنطق واملعاين والبيان واألص
ــف يف  واحلديث وألفقه ومتيز يف مجيع هذه العلوم، مات يف سنة اثنتني وثالثني ومائتني وأل

امة(١). 
 ( ١١٨٩-١٢٤٣) :اف١٠. لطف اهللا بن أمحد جح 

ـاىن  هو لطف اهللا بن أمحد بن لطف اهللا بن أمحد بن لطف اهللا بن أمحد جحاف الصنع
ــة وألـف، الزم اإلمـام  املولد والدار واملنشأ، ولد نصف شعبان سنة تسع ومثانني ومائ
ــان واألصـول  الشوكاين  دهرا طويال فقرأ عليه يف النحو والصرف واملنطق واملعاين والبي
ــر  واحلديث ومسع منه غري هذا، وبرع يف هذه املعارف كلها وصار من أعيان علماء العص

وهو يف سن الشباب(٢). 
 ( ١١٨٨-١٢٣٥) :١١. احلسني بن حممد العنسي 

ــن عبـد اهللا العنسـى مث الصنعـاىن، ولـد سـنة مثـان   هو احلسني بن حممد ب
ــة وألـف، قـرا علـى  اإلمـام الشـوكاين يف شـرح الرضـى علـى   ومثانني ومائ
ــى والعضـد وحواشـيه قـراءة تشـد إليـها الرحـال ولـه   الكافية وشرحه للمنتق
قـراءة عليـه يف غـري ذلـك مـن مؤلفاتـه وغريهـا كالكشـــاف وحواشــيه  
ـــن   واملطـول وحواشـيه، يصفـه بأنـه قليـل النظـري  يف  فـهم الدقـائق وحس

التصور وقوة اإلدراك(٣)، 
 ( ١١٧٨-١٢٣٦) :١٢. حممد بن أمحد بن سعد السودي 

ــة  هو حممد بن أمحد بن سعد السودى، مث الصنعاىن املولد واملنشأ والدار، ولد يف ليل
ـام  اجلمعة مستهل مجادى اآلخرة سنة مثان وسبعني ومائة وألف، وحفظ القرآن مث الزم اإلم

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص٢٠٥. 

(٢) األعالم - مرجع سابق -  ج٥/ص٢٤٢. 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٢٢٨. 
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ـن  الشوكاين منذ ابتداء طلبه إىل انتهائه، فقرأ عليه علوماً كثرية وفنوناً مجة، يصفه بأنّ له ذه
وقاد، وعقل حسن، وفهم إىل تصور الدقائق منقاد(١). 

 ( ١١٩٠-١٢٥٧) ١٣. حممد عابد بن على السندي 
ــنة  هو حممد عابد بن على بن امحد بن حممد مراد السندى مث األنصارى، ولد يف س
ـرأ  تسعني ومائة وألف، وكان وصوله إىل صنعاء سنة ١٢١٣ وتردد إىل اإلمام الشوكاين وق

عليه يف علم احلكمة(٢). 
 ( ١١٦٦-١٢٣٩ ) :١٤. السيد القاسم بن أمحد بن عبد اهللا 

ــد اهللا بـن القاسـم بـن أمحـد بـن لقمـان   هو السيد القاسم بن أمحد بن عب
ابن أمحد بن مشس الديــن ابـن اإلمـام املـهدى أمحـد بـن حيـىي، ولـد يف سـنة  
سـت وسـتني ومائـة وألـف، أخـذ عـن   اإلمـام الشـوكاين يف  العربيـــة  
ــه احلديثيـة،يقـول عنـه بأنـه مفـرط الذكـاء سـريع الفـهم   وحضر يف دروس
ــتفاد بدرايتـه أكـثر ممـا اسـتفاد بروايتـه، وكـان بينـه وبـني   قوى اإلدراك اس
اإلمام الشوكاين مودة أكيدة وحمبة قوية، وقد اســتمر االتصـال بينـهما أكـثر مـن  

مخس عشرة سنة(٣). 
 ( ١١٨٠-١٢٣٥) :١٥. على بن أمحد هاجر الصنعاىن 

ـام  هو على بن أمحد هاجر الصنعاىن، ولد سنة مثانني ومائة وألف، وله قراءة على اإلم
ــا يف  الشوكاين يف علم املنطق وقد فهمه فهما بديعا وأتقنه اتقانا عجيبا وله قراءة عليه أيض
ـهم،  الكشاف واملطول وىف شرحه على املنتقى ويف كثري من كتب السنة، ينعته بأنه قوى الف

جيد اإلدراك، صحيح التصور(٤). 

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص١٠٣. 

(٢) األعالم - مرجع سابق - ج٦/ص١٧٩. 
(٣) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٣١. 

(٤) المصدر السابق، ج١/ص٤٢٦. 



  -٤٨-

 ( ١٢١٧-١٢٥٠) ١٦. علي بن حممد الشوكاين 
ــه  ومن تالمذته جنله علي بن حممد، املعروف بابن الشوكاين، وقد أخذ معظم علوم

من والده منذ بداية طلبه للعلم وإىل وفاته(١). 
 ( ١١٩٠-١٢٤١) :١٧. عبد اهللا بن حممد العنسي 

هو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا العنسى مث الصنعاين، ولد سنة تسعني ومائة وألـف، 
ـان  يصفه اإلمام الشوكاين حبسن اإلدراك وجودة الفهم وقوة التصور،قرأ عليه يف املعاين والبي

والتفسري ويف احلديث ويف بعض مؤلفاته(٢). 
 ( ١١٩٤-١٢٦٤) :١٨. حممد بن علي بن حسني العمراين 

ــة  هو حممد بن على بن حسني العمراىن مث الصنعاىن، ولد يف سنة أربع وتسعني ومائ
وألف، وقد أخذ عن اإلمام الشوكاين من مجلة الطلبة، مسع عليه غالب األمهات الست ويف 
العضد وحواشيه واملطول وحواشيه والكشاف وحواشيه وغري هذه الكتب ومسع منه أكــثر 

مصنفاته(٣). 
 ( ١٢٠٠-١٢٨٦) :١٩. حممد بن حسن الشجين الذماري 

هو حممد بن حسن بن علي بن امحد بن ناصر بن عبد اهللا بن علي بــن امحـد بـن 
امساعيل الشجين ، الذماري، ولد سنة ١٢٠٠ ه أو بعدها بيسري ، ونشأ مبدينة ذمار، مسـع 

من اإلمام الشوكاين وأجازه يف مجيع معلوماته من مسموعاته وإجازاته(٤). 
 ( ١١٩٠-١٢٦٧) :٢٠. حيىي بن عليي بن حممد الشوكاين 

ــد  حيىي بن على بن حممد بن عبد اهللا الشوكاىن الصنعاىن، أخو اإلمام الشوكاين، ول
ضحوة يوم األربعاء الثامن والعشرين من شهر رجب سنة تسعني ومائة وألف بصنعاء ونشأ 
ــن كتـب احلديـث  ا، وقرأ عليه يف مصنفاته وغريها، وقد مسع منه األمهات وغريها م

                                          
(١) معجم المؤلفين - مرجع سابق - ج٧/ص٢٢٢. 

(٢) البدر الطالع - مرجع سابق - ج١/ص٣٩٩. 
(٣) المصدر السابق، ج٢/ص٢١٠. 

(٤) معجم المؤلفين - مرجع سابق - ج٩/ص٢٠١. 
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والتفسري والنحو وغري ذلك، مث أكد له اإلمام الشوكاين ذلك باإلجازة العامة له يف مجيع ما 
اشتمل عليه كتابه ( إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر) ومجيع مصنفاته ومجيع ماله مــن نظـم 

ونثر(١).  
 ( ١٢٠٠-١٢٧٦) :٢١. حسن بن أمحد الرباعي 

ــاين  هو حسن بن أمحد بن يوسف الرباعي الصنعاىن، ولد تقريبا على رأس القرن الث
عشر، وله قراءة على  اإلمام الشوكاين يف علم املعــاين والبيـان وىف علـم التفسـري وىف 

الصحيحني والسنن وىف مؤلفاته(٢). 

                                          
(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٣٣٨. 

(٢) األعالم - مرجع سابق - ج٢/ص١٨٣. 
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ــه املذهـب  اتضح لنا فيما سبق أنّ اإلمام الشوكاين نشأ وتربى يف حميط يغلب علي
ــه ميكننـا  الزيدي، بل وإنه تفقّه وتعلم على أيدي علماء ينتمون إىل املذهب ذاته، مبعىن أن
ــة عالقـة  القول بأنه كان زيدياً لوال شقّه لنفسه طريقاً مميزاً و تبنيه آلرائه اليت ال متت بأي
ــوى  باملذهب الزيدي، بل وختالفه كثرياً، وهذا كان واضحاً عليه منذ تصدره ملنصب الفت
وهو يف ريعان شبابه وإىل بروز تطلّعاته اجلديدة عندما دعا إىل مذهب الدليل والتمســك 
ــا، وبـدأ  بأقوال الكتاب والسنة دون غريمها من أقوال الناس إالّ ما كان منها موافقاً هلم
ــه  يتجرد كلياً عن التقليد والتمذهب، ويطلق عنان االجتهاد وحيمل بشدة يف كثري من كتب
ـهدين  على التقليد األعمى العاري عن بصرية الدليل والعلم الشرعي، ويثين على العلماء ات
والعوام املتبصرين، وذا أضاف حيوية وجتديداً بالغ األثر إىل املســرية العلميـة واحلركـة 
ــوكاين  التعلمية والتعليمية يتعاقبه األجيال ويتوارثونه فيما بينهم، ابتداًء من عهد اإلمام الش

ووصوالً إىل عصرنا. 
ــرة:  يقول يف حديثه عن علماء الزيدية الذين ختلوا عن التقليد واعتمدوا الدليل مباش
(فإن يف ديار الزيدية من أئمة الكتاب والسنة عددا جياوز الوصف يتقيدون بالعمل بنصوص 
ــن اإلسـالم  األدلة ويعتمدون على ما صح يف األمهات احلديثية وما يلتحق ا من دواوي
ــيء مـن  املشتملة على سنة سيد األنام وال يرفعون إىل التقليد رأسا ال يشوبون دينهم بش
البدع اليت ال خيلو أهل مذهب من املذاهب من شيء منها بل هم على منط السلف الصـاحل 
يف العمل مبا يدل عليه كتاب اهللا وما صح من سنة رسول اهللا مع كثرة اشتغاهلم بالعلوم اليت 
هي آالت علم الكتاب والسنة من حنو وصرف وبيان وأصول ولغة وعدم إخالهلم مبا عــدا 
ـرح  ذلك من العلوم العقلية ولو مل يكن هلم من املزية إال التقيد بنصوص الكتاب والسنة وط
ــد  التقليد فإن هذه خصيصة خص اهللا ا أهل هذه الديار يف هذه األزمنة األخرية وال توج

يف غريهم إال نادرا)(١). 
                                          

(١) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٨٣. 
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ويرى اإلمام الشوكاين أنّ االجتهاد ليس باألمر املستحيل وال شبهه، وأنّ اإلنسان إذا 
حصل على آلة االجتهاد - ويقصد ا علوم اللغة العربية - فإنه يستطيع أن يفــهم مـن 
ــريه  نصوص األدلة ما فهمه األولون، ويتعجب من تقليد حامل هذه العلوم آلراء وأقوال غ
ــريه إن مل  من العلماء وعدم بذل ما ميلكه من طاقة اجتهادية ال تنقص كثرياً عن طاقات غ
تبلغها. لنر ماذا يقول حول ذلك: ( وإين ألكثر التعجب من مجاعة من أكــابر العلمـاء 
ــن العلمـاء  املتأخرين املوجودين يف القرن الرابع وما بعده كيف يقفون على تقليد عامل م
ــى يف  ويقدمونه على كتاب اهللا وسنة رسوله مع كوم قد عرفوا من علم اللسان ما يكف
ـمعه  فهم الكتاب والسنة بعضه فإن الرجل إذا عرف من لغة العرب ما يكون به فامها ملا يس
منها صار كأحد الصحابة الذين كانوا يف زمنه  صلى اهللا عليه وسلم  وآله وسلم ومن صار 
ـرك  كذلك وجب عليه التمسك مبا جاء به رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وآله وسلم وت
ـا  التعويل على حمض اآلراء فكيف مبن وقف على دقائق اللغة وجاليلها إفرادا وتركيبا وإعراب
ـى  وبناء وصار يف الدقائق النحوية والصرفية واألسرار البيانية واحلقائق األصولية مبقام ال خيف
عليه من لسان العرب خافية وال يشذ عنه منها شاذة وال فاذة وصار عارفا مبا صــح عـن 
ــن علمـاء  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وآله وسلم يف تفسري كتاب اهللا وما صح ع
ــها  الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل زمنه وأتعب نفسه يف مساع دواوين السنة اليت صنفت
ـدل  أئمة هذا الشأن يف قدمي األزمان وفيما بعده فمن كان ذه املثابة كيف يسوغ له أن يع
ـام  عن آية صرحية أو حديث صحيح إىل رأى رآه أحد اتهدين حىت كأنه أحد العوام األعت

الذين ال يعرفون من رسوم الشريعة رمسا)(١). 
ــتطاع أن ميلـك أبسـط  واالجتهاد عند اإلمام الشوكاين أمر يستطيعه كل من اس
ــترك  الوسائل لفهم كتاب اهللا وسنة رسوله y وأنه ال يرى لذلك الشخص أية رخصة ل
ـريه  االجتهاد وتقليد اآلراء، ويبني بوجه جممل ما حيتاجه املرء كي جيتهد رأيه ويترك رأي غ
ــن لغـة  ذا جمرداً عن الدليل، وميضي قائالً: ( والذي أدين اهللا به أنه ال رخصة ملن علم م

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص٨٤. 
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ـن  العرب ما يفهم به كتاب اهللا بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر م
مهمات كليات أصول الفقه يف ترك العمل مبا يفهمه من آيات الكتاب العزيز مث إذا انضــم 
ـون  إىل ذلك االطالع على كتب السنة املطهرة اليت مجعها األئمة املعتربون وعمل ا املتقدم
ــه بـني  واملتأخرون كالصحيحني وما يلتحق ما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو مجعوا في
ــل مبـا  الصحيح وغريه مع البيان ملا هو صحيح وملا هو حسن وملا هو ضعيف وجب العم
ــه واحـدا أو  كان كذلك من السنة وال حيل التمسك مبا خيالفه من الرأي سواء كان قائل
ــاآلراء  مجاعة أو اجلمهور فلم يأت يف هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك ب
ــذي جاءنـا يف  املتجردة عن معارضة الكتاب أو السنة فكيف مبا كان منها كذلك بل ال
 (١) y كتاب اهللا على لسان رسول اهللا
(٣) إىل  (٢)
ــا فـهو رد»(٤)  غري ذلك وصح عن رسول اهللا y أنه قال: «كل أمر ليس عليه أمرن
ــا ورد  فاحلاصل أن من بلغ يف العلم إىل رتبة يفهم ا تراكيب كتاب اهللا ويرجح ا بني م
ــح  خمتلفا من تفسري السلف الصاحل ويهتدي به إىل كتب السنة اليت يعرف ا ما هو صحي
ــائل  وما ليس بصحيح فهو جمتهد ال حيل له أن يقلد غريه كائنا من كان يف مسألة من مس

الدين)(٥).  
من جانب آخر يرى اإلمام الشوكاين أن التقليد هو قبول قول الغري من غري حجــة، 
ــم، مثّ الذيـن  ه مل تظهر يف األمة اإلسالمية إالّ بعد انقراض خري القرون مثّ الذين يلووأن
ــه أن يتحـرى  يلوم، وال يطلب اإلمام الشوكاين أن يصبح مجيع الناس جمتهدين، بل علي
ــى  الدليل حيث كان وأن يطلب ممن يسأله أن يرشده إىل الصحيح من الرأي باالعتماد عل

                                          
(١) سورة الحشر: من اآلية٧. 

(٢) سورة آل عمران: من اآلية٣١. 
(٣) سورة األحزاب: من اآلية٢١. 

(٤) صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، رقم الحديث(١٧١٨) 
ج٣/ص١٣٤٣. ولفظه: (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد). 

(٥) البدر الطالع - مرجع سابق - ج٢/ص٨٥. 



  -٥٣-

ــوم  نصوص الكتاب والسنة، فيقول: ( على أين أقول بعد هذا أن من كان عاطال عن العل
ــور الـيت  الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسنة يف األم
ـت يف  جتب عليه من عبادة أو معاملة وسائر ما حيدث له فيقول ملن يسأله علمين أصح ما ثب
ــن  ذلك من األدلة حىت أعمل به وليس هذا من التقليد يف شئ ألنه مل يسأله عن رأيه بل ع
ـن  روايته ولكنه ملا كان جلهله ال يفطن ألفاظ الكتاب والسنة وجب عليه أن يسأل من يفط
ذلك فهو عامل بالكتاب والسنة بواسطة املسؤول) إىل أن يقول: (فمن قال انه ال واســطة 
ــهدين أمـا  بني املقلد واتهد قلنا له قد كان غالب السلف الصاحل ليسوا مبقلدين وال جمت
ـاء  كوم ليسوا مبقلدين فألنه مل يسمع عن أحد من مقصري الصحابة أنه قلد عاملا من علم
ـون  الصحابة املشاهري بل كان مجيع املقصرين منهم يستروون علمائهم نصوص األدلة ويعمل
ــع  ا وكذلك من بعدهم من التابعني وتابعيهم ومن قال إنّ مجيع الصحابة جمتهدون ومجي

التابعني وتابعيهم فقد أعظم الفرية وجاء مبا ال يقبله عارف)(١). 
ــذي  هذا هو مذهب اإلمام الشوكاين، ونتلمس ذلك بوضوح خالل هذا البحث ال
ــدة كتبـهم  كرس لبيان اجتهاداته اليت رد فيها على أراء املذهب الزيدي أثناء شرحه لعم
(حدائق األزهار)، بل وجعلته ينفرد بالرأي عن املذاهب األربعة معتمداً يف ذلك كلّه الدليل 

الصحيح والصريح، تاركاً ورائه التقليد واجلمود. 

                                          
(١) المصدر السابق، ج٢/ص٨٩. 
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لقد بذل اإلمام الشوكاين جهوداً جبارة يف جمال التأليف، فعلى الرغم من اشــتغاله 
ــه يف جمـال  بالقضاء، وبالتدريس واإلفتاء، وبالعمل الوزاري والسياسي أحياناً فإنّ إنتاج
ــه  التأليف مل يتوقف، فلم يترك النسخ يوماً واحداً، وإذا عرض ما مينع من النسخ، فعل من

شيئاً يسرياً، ولو سطراً  أو سطرين(١). 
مؤلفات اإلمام الشوكاين كثرية جداً، حبيث يصعــب حصرهـا وعدهـا مجيعـاً، 
وسأكتفي هنا بذكر أهم مؤلفاته سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة، وأبدأ أوالً بذكر مؤلفاته 

املطبوعة، مث أحلقها مبؤلفاته املخطوطة. 
 : /ًأوال
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ــالق،   ٩. وبل الغمام على شفاء األوام، حتقيق وتعليق وختريج: حممد صبحي حسن ح
دار ابن تيمية ـ القاهرة، ومكتبة العلم ـ جدة، الطبعة األوىل، ١٤١٦هـ. 

 ١٠. املسك الفائح يف حط اجلوائح، مكتبة النهضة، ١٣٩٥هـ. 
ـره،   ١١. ديوان الشوكاين املسمى بـ (أسالك اجلوهر) واحلياة الفكرية والسياسية يف عص

حتقيق وتقدمي: د.إبراهيم هالل، دار النهضة العربية، القاهرة. 
 ١٢. أدب الطلب، حتقيق: عبد اهللا حممد احلبشي، مركز الدراسات واألحباث اليمنيــة، 

صنعاء، ١٩٧٩. 
ــدري،   ١٣. إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق: أيب مصعب حممد سعيد الب

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ١٩٩٢. 
ــب   ١٤. حتفة الذاكرين يف شرح عدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني، دار الكت

العلمية، بريوت، ١٩٨٨. 
 ١٥. الدراري املضية شرح الدرر البهية، مؤسسة الريان، بريوت، ط/٤، ١٤١٩هـ. 

ــن حيـىي املعلمـي   ١٦. الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، حتقيق: عبد الرمحن ب
اليماين، دار الكتب العلمية، بيوت، ١٩٦٠. 

ــدمي: د. هـالل   ١٧. قطر الويل على حديث الويل(والية اهللا والطريق إليها) حتقيق وتق
إبراهيم هالل، دار الكتب احلديثة، القاهرة، مصر، ١٩٧٩. 

 ١٨. ذكريات الشوكاين، حتقيق: د. صاحل حممود رمضان، دار العودة، بريوت، ١٩٨٣.  
 ١٩. رسالة صفات الباري تعاىل، ضمن كتاب املنار واليمن، حتقيق: د. العمــري، دار 

الفكر، دمشق، ط/١٩٨٧،١م. 
ــام   ٢٠. أطفال املسلمني يف اجلنة، حتقيق: حممد صبحي حسن حالق، سلسلة تراث اإلم

الشوكاين، دار اهلجرة، صنعاء. 
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ــى طبعـة   ٢١. جملد الرسائل السلفية، عن دار الكتب العلمية، بريوت، وهو مصور عل
سنة١٩٣٠ دون اإلشارة إىل مكاا، وتضم مثاين رسائل بعضها قد حققت ونشرت 
ــع العـدو  لوحدها، وقد وردت اإلشارة إليها، وتبقى منها:(الدواء العاجل يف دف

الصائل). 
ــف   ٢٢. الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد، حققه وخرج أحاديثه: علي عبد اللطي
وعاطف املهدري، دار القدس، صنعاء، ١٩٨٧. وطبع أيضاً ضمن الرسائل السلفية، 

دار الكتب العلمية، بريوت، عن طبعة مصورة عام ١٩٨٨. 
ـة   ٢٣. القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد، دراسة وحتقيق: حممد عثمان اخلشت، مكتب

القرآن، القاهرة، ١٩٨٨. وقد حققه غريه كثريون. 
ـهما   ٢٤. كشف الشبهات عن املشتبهات ـ شرح حلديث(احلالل بني واحلرام بني وبين
أمور مشتبهات..)، ومعه رسائل أخرى، هي: (شرح الصدور يف حترمي رفع القبور، 
ــل املسـائل،  رفع الريبة عن ما جيوز وما ال جيوز من الغيبة، إرشاد السائل إىل دالئ

القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد، الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد) 
 ٢٥. أمناء الشريعة، حتقيق وتقدمي: د. إبراهيم إبراهيم هالل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

١٩٧٦. وقد أورد فيه ثالثة عشرة رسالة حمققة. 
ـد   ٢٦. الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين، حققه وخرج أحاديث وضبط نصه حمم
ــا عشـر جملـد،  صبحي حسن حالق، مكتبة اجليل اجلديد، اليمن ـ صنعاء. اثن

وحيتوي على معظم رسائل اإلمام الشوكاين. 
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  /ًثانيا
 ١. اللمعة يف االعتقاد بإدراك الركعة من اجلمعة. 

 ٢. القول الصادق يف حكم إمامة الفاسق. 
 ٣. التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر واملسيح. 
 ٤. الصوارم اهلندية املسلولة على الرياض الندية. 

 ٥. إطالع أرباب ذوي الكمال على ما يف رسالة اجلالل من االختالل. 
 ٦. الرسالة املكملة يف أول البسملة. 
 ٧. املختصر البديع يف اخللق الوسيع. 

 ٨. الذريعة إىل دفع األجوبة املنيعة على األحباث البديعة 
 ٩. التعريف بتزييف ما يف التعريف. 

 ١٠. إرشاد املستفيد إىل دفع كالم ابن دقيق العيد يف الطالق والتقييد. 
 ١١. الصاحل اللطيف على الطود املنيف، وعليه حاشية مسماة طوق الصادح. 

 ١٢. أمنية املتشوق يف حتقيق علم املنطق. 
 ١٣. حبث يف إخراج أجرة احلاج من رأس املال ومل جيزه إال إذا تربع الورثة. 

 ١٤. حبث يف التعليق على الفوائد البن القيم. 
 ١٥. حبث فيمن أوصى بالثلث قاصداً إحرام الوارث. 

 ١٦. حبث يف وصايا الضرار. 
 ١٧. حبث يف إنشاءات النساء. 

 ١٨. حبث فيمن وقف على أوالده بدون زوجته. 
 ١٩. حبث يف بيع املشاع من غري تعيني. 

 ٢٠. حبث يف اآليات واألحاديث الواردة يف التسبيح، خبط اإلمام الشوكاين 
 ٢١. حبث يف العمل باخلط. 
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ـط   ٢٢. حبث حول سؤال عن يهودي وجد مع امرأة هامشية مث أسلم، ما يكون حكمه؟ خب
اإلمام الشوكاين. 

 ٢٣. حبث يف السجود املنفرد. 
 ٢٤. حبث يف تطبيق احلدود. 

 ٢٥. حبث يف الصالة يف مكان أو مسجد أو قرب. 
 ٢٦. حبث يف صالة السفر. 

 ٢٧. حبث يف كون شريعتنا ناسخة ملا قبلها من الشرائع. 
 ٢٨. حبث يف الصالة. 

 ٢٩. حبث فيمن قرأ ومل يشق القاف. 
 ٣٠. حبث يف شرح قوله y:(الدنيا ملعونة ملعون ما فيها). 

 ٣١. تشنيف السمع بإبطال أدلة اجلمع (أي اجلمع بني الصالتني يف احلضر). 
 ٣٢. جواب سؤال يتعلق بيمني العنت والشهادة. 

 ٣٣. رسالة يف حكم لبس احلرير. 
 ٣٤. رسالة يف جواز استناد احلاكم يف حكمه إىل تقومي العدول. 

 ٣٥. رسالة يف التسعري هل جيوز أو ال ؟. 
 ٣٦. رسالة يف الرد على القائل بوجوب التحية. 

 ٣٧. رسالة يف نفقة املطلقة ثالثاً. 
 ٣٨. رسالة يف القراءة اليت يهدى ثواا إىل امليت من األحياء. 

 ٣٩. رسالة يف أسباب سجود السهو. 
 ٤٠. رسالة يف وجوب توحيد اهللا عز وجل. 

 ٤١. رسالة يف بيع الشيء قبل قبضه. 
 ٤٢. رسالة يف زيادة ثواب من باشر العبادة مبشقة. 

 ٤٣. رسالة يف حكم بيع املاء. 
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 ٤٤. رسالة يف حكم أن الطالق ال يتبع الطالق على الراجح. 
 ٤٥. رسالة يف اختالف العلماء يف تقدير النفاس. 

 ٤٦. رسالة يف رفع املظامل واملآمث. 
 ٤٧. رسالة يف حكم االستجمار. 

 ٤٨. رسالة يف كون تطهري الثياب والبدن من شرائط الصالة أم ال ؟. 
 ٤٩. رسالة يف كون أجرة احلج بالثلث. 

 ٥٠. رسالة يف كون اخللع طالقاً أو فسخاً ؟. 
 ٥١. رسالة يف حد السفر الذي جيب معه قصر الصالة. 

 ٥٢. شفاء العلل يف زيادة الثمن ألجل. 
 ٥٣. هفوات األئمة.  
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ــا  احلد لغة: املنع والفصل واحلاجز بني الشيئني ومنتهى كل شيء، لئال خيتلط أحدمه
ــني  باآلخر أو لئال يتعدى أحدمها على اآلخر ومجعه حدود، فكأن حدود الشرع فصلت ب

احلالل واحلرام(١).  
ويف الشرع: عرف بأنه: عقوبة متنع من الوقوع يف مثله، وهلذا إنّ العقوبات املقــدرة 
ــون  جيوز أن تكون مسيت بذلك من املنع ألا متنع من الوقوع يف مثل ذلك الذنب وأن تك

مسيت احلدود اليت هي احملارم لكوا زواجر عنها أو باحلدود اليت هي املقدرات(٢). 
ويطلق لفظ احلد عادة على جرائم احلدود وعلى عقوباا فيقال ارتكب اجلاين حــدا 
ــا،  ويقال عقوبته حد، وإذا أطلق لفظ احلد على اجلرمية فإمنا يقصد تعريف اجلرمية بعقوبا

أي بأا جرمية ذات عقوبة مقدرة شرعا،فتسمية اجلرمية باحلد تسمية جمازية(٣). 
ــرب إىل  وقيل بأنه: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا هللا تعاىل عز شأنه، وهذا أق
الصواب إلخراج عقوبات جرائم القصاص والدية، ألا مقررة شرعاً حقاً للعبد، وكذلـك 

خترج عقوبة التعزير، ألا غري مقدرة(٤). 
ــهاء  ومعىن أا مقررة حفاً هللا تعاىل، أا مقرة لصاحل اجلماعة ومحاية نظامها، والفق
ــل  حينما ينسبون العقوبة هللا جل شأنه،  ويقولون إا حق هللا تعاىل يعنون بذلك أا ال تقب

اإلسقاط ال من األفراد وال من اجلماعة(٥). 
                                          

(١) القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي(٧١٨هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، ج١/ص٣٥٢، ولسان 
العرب لمحمد بن مكرم بن منظور(٧١١هـ)، دار صادر – بيروت، ط١، ج٣/ص١٤٠. 

ــتراث - بـيروت،  (٢) اإلنصاف لعلي بن سليمان المرداوي(٨٨٥هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء ال
ـــ)، المكتـب اإلسـالمي - بـيروت،  ج١٠/ص١٥٠، والمبدع إلبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(٨٨٤ه

١٤٠٠هـ، ج٩/ص٤٣ 
ــالة، بـيروت، ط/١٤،  (٣) التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرس

١٤١٩هـ.، ج٣٤٣/٢. 
(٤) بدائع الصنائع لعالء الدين الكاساني(٥٨٧هـ)، دار الكتاب العربي - بــيروت، ط٢/ ١٩٨٢، ج٧/ص٣٣، 
وشرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحــد السيواسـي(٦٨١هــ)، دار الفكـر - بـيروت، ط٢ 

ج٥/ص٢١٢. 
(٥) التشريع الجنائي اإلسالمي - مرجع سابق - ج٣٤٤/٢. 



  -٦٢-

وجرائم احلدود سبع، هي: الزنا، والقذف، وشرب اخلمر، والســرقة، واحلرابـة، 
والردة، والبغي. 

ــار  وإقامة احلدود يف األرض من األمور اليت رغب فيها كثرياً ووردت أحاديث وآث
ــدم الرأفـة  تؤكد هذا املعىن، فإا مما ينتفع به الناس ملا فيه من تنفيذ أحكام اهللا تعاىل وع
بالعصاة وردعهم عن هتك حرم املسلمني وهلذا ثبت عنه y من حديث عائشة رضي اهللا 
ــانوا إذا  عنها أن النيب y خطب فقال:« أيها الناس إمنا هلك الذين من قبلكم أم ك
ــان  سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا احلد عليه»(١)،  فإذا ك
ـل  ترك احلدود واملداهنة فيها وإسقاطها عن األكابر من أسباب اهلالك كانت إقامتها على ك
ـل  أحد من غري فرق بني شريف ووضيع من أسباب احلياة وتبني سر قوله y: « حد يعم

به يف األرض خري ألهل األرض من أن ميطروا أربعني صباحا»(٢).(٣) 
 • أشد احلدود: 

 ـد أماّ اشد احلدود، فقد اختلف العلماء يف ذلك على عدة أقوال، فأكثرهم يرى أنّ ح
ــق  الزىن من أشد احلدود وأغلظها(٤)، ويرى آخرون أنّ التعزير من أشدها، ويتعلل كل فري
ــرأي فيـه  لرأيه بعلل تفتقر إىل النصوص، وخاصة إن موضوع احلدود أمر توقيف ليس لل
ــاذف  جمال، بينما يرى فريق آخر أنّ احلدود كلها سواء ألن اهللا تعاىل أمر جبلد الزاين والق

أمرا واحدا ومقصود مجيعها واحد وهو الزجر فيجب تساويها يف الصفة.(٥) 
                                          

(١)  صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد ، رقم الحديــث(٣٥٢٦)، ج١٣٦٦/٣، 
وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم الحديث(١٦٨٨)، ج١٣١٥/٣، واللفـظ 

لمسلم. 
ــي إقامـة الحـدود، رقـم الحديـث(٧٣٩١)،  (٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب قطع السارق، باب الترغيب ف

ج٤/ص٣٣٥، وسنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود، رقم الحديث(٢٥٣٨)، ج٢/ص٨٤٨، واللفظ 
البن ماجه. 

(٣) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٧٥. 
(٤) المبدع  - مرجع سابق - ج٩/ص٥٦، وإعانة الطالبين ألبي بكر ابن السيد محمــد الدميـاطي، دار الفكـر 

للطباعة - بيروت، ج٤/ص١٤٢، وبدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٦٠. 
(٥) المغني لعبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي(٦٢٠هـ)، دار الفكر – بــيروت، ط١/ ١٤٠٥،  ج٩/ص١٤٣، 
ـد  والتمهيد ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر(٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عب

الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف - المغرب، ١٣٨٧هـ،  ج٥/ص٣٢٧. 
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أما اإلمام الشوكاين فله رأي خاص حيث يقول: (احلدود على اختالف أنواعها قد 
شرع اهللا فيها ما شرعه من جلد ورجم وقطع وقتل فينبغي أن يكون على الصفة الواردة 
من غري خمالفة، فدعوى أن بعضها أشد من بعض ال دليل عليها وال ورد مــا يرشـد 

إليها)(١). 
ــوكاين وخـالف  وأتناول يف هذا الفصل املسائل اليت انفرد فيها رأي اإلمام الش

املذاهب األربعة دون التطرق إىل غريها، وقسمته إىل أربعة مباحث: 
املبحث األول: حد الزنا. ويتكون من ثالثة مطالب: 

املطلب األول: رجوع املقر بالزنا عن إقراره. 
املطلب الثاين: اجللد مع الرجم للمحصن. 

املطلب الثالث: احلفر للمرجوم. 
املبحث الثاين: حد القذف. ويتكون من ثالثة مطالب: 

املطلب األول: اشتراط العفة يف املقذوف. 
املطلب الثاين: اشتراط احلرية يف املقذوف. 

املطلب الثالث: قذف الوالد لولده. 
املبحث الثالث: حد الشرب. ويتكون من ثالثة مطالب: 

املطلب األول: تقدير حد الشرب. 
 .املطلب الثاين: يقام احلد على السكران وإن مل يصح

املطلب الثالث: إثبات حد الشرب. 
املبحث الرابع: حد السرقة. ويتكون من مطلبني: 

املطلب األول: االقتصار على قطع ميني السارق. 
املطلب الثاين: هل يقطع الولد بسرقته من والده؟  

                                          
(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٢٦. 
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من أقر على نفسه بالزنا يقام عليه احلد، وال خالف يف ذلك بني العلماء من حيث 
أصل اإلقرار وإن اختلفوا يف عدد مرات اإلقرار، ولكن هل يقبل رجوعه عن إقراره سواء 

قبل إقامة احلد عليه أو بعدها؟ 
 y فذهبت املذاهب األربعة إىل سقوط احلد عنه مستدلني بروايات عن الرسول

وبعلل عقلية، وفيما يلي أقواهلم وأدلتهم: 
أوالً/ احلنفية: 

ــبيله،   قال يف البحر الرائق: (فإن رجع عن إقراره قبل احلد أو يف وسطه خلى س
ـاإلقرار  ألن الرجوع خرب حمتمل للصدق كاإلقرار وليس أحد يكذبه فيه فتحقق الشبهة ب
خبالف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه)(١)وهذا من العلل 

اليت أوردها احلنفية يف كتبهم(٢). 
ثانياً/ املالكية: 

والرجوع عن اإلقرار يف الزنا قويل وعملي، قويل بأن يقول كذبــت يف إقـراري 
وحنو ذلك، وعملي بأن يهرب أثناء إقامة احلد عليه، وهذا التفصيــل وارد يف كـالم 
املالكية عند رأيهم يف املسألة، وهم منقسمون إىل رأيني يف حكم الراجع عن إقراره، وإن 

كان أرجحهما يف املذهب هو قبول رجوعه وإسقاط احلد عنه كما سنبينه. 
فمنهم من يرى أن رجوعه عن اإلقرار مقبول منه مطلقا وهو الراجح عندهــم، 
ــه(٣)، جـاء يف  ومنهم من يرى أنه ال يقبل الرجوع إال إذا ذكر شبهة تسقط احلد عن

                                          
(١) البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي(٩٧٠هـ)، دار المعرفة – بيروت، ط٢، ج٥/ص٨. 

(٢) بدائع الصنائع – مرجع سابق – ج٧/ص٥٠، وحاشية ابن عابدين، لمحمد أميـن ابـن عـابدين، دار الفكـر 
للطباعة– بيروت، ١٤٢١، ج٤/ص١٠، وشرح فتح القدير- مرجع سابق -  ج٥/ص٢٢٣. 

(٣) حاشية الدسوقي لمحمد عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر- بيروت، ج٤/ص٣١٩. 
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التمهيد:( الصحيح أنه ال جيلد إذا رجع عن إقراره ألنه حمال أن يقام عليه حد وهو منكر 
له بغري بينة أال ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادم قبل إقامة احلد عليــه مل يقـم 
ــه  وكذلك ال يتم عليه إذا ابتدئ به ألنه كل جلدة قائمة بنفسها فغري جائز أن يقام علي
ـه  شيء منها بعد رجوعه كرجوع الشهود سواء وليس اإلقرار حبد اهللا وحق ال يطالب ب
آدمي كاإلقرار باملال لآلدميني ألن اإلقرار باحلد توبة مل تعرف إال من قبله فإن نزع عنها 
كان كمن مل يأت ا والكالم يف هذا واضح وباهللا التوفيق)(١)ويف الشرح الكبري: (…إالّ 
أن يرجع عن إقراره مطلقا - حال احلد أو قبله - رجع لشبهة أوال، كقوله كذبت على 
نفسي أو وطئت زوجيت وهي حمرمة فظننت أنه زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على 

إقراره وهو ينكر فال حيد)(٢). 
ـل  أما اهلارب من احلد الذي أقيم عليه بسبب إقراره، فمنهم من يرى أنّ اهلارب قب

ــد، بـل يتبـع إلقامتـه عليـه،  فـإن هـرب أثنـاء   إقامة احلد ال يسقط عنه احل
ــه فإنـه يـترك وال يكمـل احلـد عليـه، ورد ذلـك بـأنّ املنقـول   إقامته علي
ــال يتوهـم أن فـراره يف احلـد مـن شـدة األمل ال رجوعـا   عدم احلد مطلقا، لئ
منه عن اإلقرار (٣)، بنمــا يـرى آخـرون أن اهلـارب سـواء كـان قبـل احلـد  

ــتدالال  أو يف أثنائه يستفسر فإن كذب إقراره ترك ال إن كان رد اخلوف أو األمل، اس
بقوله y يف حديث ماعز بن مالك(٤) ملا هرب يف أثناء احلد فاتبعوه فقــال ردوين إىل 
ــه  رسول اهللا فلم يردوه ورمجوه حىت مات مث أخربوا النيب بقوله فقال هال تركتموه لعل

يتوب فيتوب اهللا عليه.(٥) 

                                          
(١) التمهيد - مرجع سابق - ج٥/ص٣٢٧. 

(٢) الشرح الكبير ألبي البركات سيدي أحمد الدردير، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر - بيروت، ج٤/ص٣١٨. 
(٣) المصدر السابق. 

ـي   y وهـو  (٤)  ماعز بن مالك: هو ماعز بن مالك األسلمي ويقال أن اسمه عريب وماعز لقبه، صحب النب
ـال:  الذي أصاب الذنب ثم ندم فأتى رسول اهللا فاعترف عنده وكان محصنا فأمر به رسول اهللا  y فرجم وق
ــة  لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي ألجزت عنهم، وقال: لقد رأيته يتحضحض في انهار الجنة. (اإلصاب

البن حجر العسقالني: ٥/ ٧٠٥، رقم(٧٥٩٣)، والطبقات الكبرى البن سعد: ٤/ ٣٢٤). 
(٥) حاشية الدسوقي - مرجع سابق - ج٤/ص٣١٩. ويأتي نص الحديث بالكامل مع تخريجه قريباً. 
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ثالثاً/ الشافعية: 
ــقط    وللشافعية حنواً من هذا، قال يف مغين احملتاج: (ولو أقر بالزنا مث رجع عنه س

ـو  احلد عنه ألنه y عرض ملاعز بالرجوع بقوله لعلك قبلت أو غمزت(١) أو نظرت فل
ـم  مل يسقط به احلد ملا كان له معىن، وألم ملا رمجوه قال ردوين إىل رسول اهللا y فل
يسمعوا وذكروا ذلك للنيب y فقال هــال تركتمـوه لعلـه يتـوب فيتـوب اهللا 
ـت أو  عليه(٢)……… وحيصل الرجوع بقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زني

كنت فأخذت أو حنو ذلك وسواء رجع بعد الشروع يف احلد أو قبله)(٣) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ـه،  أما احلنابلة فهم يعتربون البقاء على اإلقرار إىل متام احلد من شروط إقامة احلد ب
فإن رجع أو هرب كف عنه، يقول يف احملرر: ( ومن رجع عن إقراره بزىن أو ســرقة أو 

شرب قبل إقامة احلد سقط وإن رجع يف أثنائه سقطت بقيته وإن هرب منه ترك)(٤). 
رأي اإلمام الشوكاين: 

لكن اإلمام الشوكاين يرى أنّ احلد ال يسقط عن املقر مبجرد رجوعه عن إقراره ما 
ــدرأ ـا حـدود  مل يأت بشبهة تدرأ عنه احلد، ويقول: ( هذا الرجوع ليس بشبهة ت
اهللا...... وأنه ال دليل يدل على الرجوع عن اإلقرار يسقط به احلد وقد حصل املقتضي 

باإلقرار فال يسقط إال بدليل يدل على سقوطه داللة بينة ظاهرة)(٥). 

                                          
(١) غمز: اإلشارة كالرمز بالعين او الحاجب او اليد، ينظر: النهاية في غريب األثر ج٣/ص٣٨٦. 

(٢) سيأتي الحديث بكامله مع تخريجه عند مناقشته لإلمام الشوكاني له. 
(٣) مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر - بيروت، ج٤/ص١٥٠، وإعانــة الطـالبين - مرجـع 
سابق-  ج٤/ص١٤٩، والمهذب ألبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الفكر - بــيروت، 

ج٢/ص٣٤٥. 
(٤) المحرر في الفقه لعبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية الحراني(٦٥٢هـ)، مكتبة المعــارف – الريـاض، ط٢/ 
ــاض  ١٤٠٤، ج٢/ص١٦٥، والروض المربع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي(١٠٥١هـ)، مكتبة الري

الحديثة - الرياض، ١٣٩٠، ج٣/ص٣١٢، والمغني - مرجع سابق - ج٩/ص٦٣. 
(٥) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٧-٣٣٨. 
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ـني  واستدل األولون حبديث أيب هريرة(١)  «قال: قيل للنيب y إن ماعزا ح
وجد مس احلجارة واملوت فر فقال هال تركتموه»(٢)  

ــقوط احلـد  لكن اإلمام الشوكاين قال ال يصح االستدالل ذا احلديث على س
بالرجوع عن اإلقرار، ألنه ال يدل على أنه قد سقط عنه احلد بذلك، بل على أنه إذا ترك 

ورجع إىل رسول اهللا y قد يأيت بشبهة مقبولة(٣). 
ـن  وكذلك استدلوا حبديث جابر بن عبد اهللا(٤)  والذي يقول فيه: «كنت فيم
رجم الرجل إنا ملا خرجنا به فرمجناه فوجد مس احلجارة صرخ بنا يا قـوم ردوين إىل 
 y ــول اهللا رسول اهللا y فإن قومي قتلوين وغروين من نفسي وأخربوين أن رس
ـال:  غري قاتلي فلم ننـزع عنه حىت قتلناه فلما رجعنا إىل رسول اهللا y وأخربناه ق

فهال تركتموه وجئتموين به، ليستثبت رسول اهللا y منه فأما لترك حد فال»(٥). 
ــه  رد اإلمام الشوكاين االحتجاج ذا احلديث ألنّ الرسول y أراد رجوعه إلي
االستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة، ال سيما إنّ جابراً قد صرح بذلك يف اية احلديث. مث 
ــرع يف القتـل،  قال اإلمام الشوكاين إنما فر إىل احملل الذي توجد فيه احلجارة اليت تس

                                          
ــن بـن  (١)  أبو هريرة: هو أبو هريرة الدوسي اليماني، اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها: عبد الرحم
ــك، ولـى إمـرة  صخر، المشهور عنه: أنه كني بأوالد هرة برية، قال: وجدتها فأخذتها في كمي فكنيت بذل
المدينة، وكان حافظ الصحابة وأكثرهم رواية، توفي بمكة، وقيل بالمدينة، وقيل: بالعقيق، سنة سبع وخمسون، 
ــن  وقيل سنة ثمان وخمسين، وقيل تسع وخمسين. (اإلصابة ألبن حجر : ج٧/ص٤٢٥،  والبداية والنهاية ألب

كثير: ج٨/ص١٠٣). 
ـح  (٢) المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث(٨٠٨١)، ج٤/ص٤٠٤،وقال فيه: هذا حديث صحي
ــن المعـترف إذا  على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد ع

رجع، رقم الحديث(١٤٢٨)، ج٤/ص٣٦، وقال: هذا حديث حسن. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٧. 

(٤)  جابر بن عبداهللا: هو جابر بن عبد اهللا ابن عمرو بن حرام،  صاحب رسول اهللا y ويكنى أبا عبد اهللا أحد 
ــن تسـعا  الستة الذين شهدوا العقبة األولى وكان أصغرهم يومئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وك
ــب بصـره، (اإلصابـة ألبـن  وخلفه أيضا يوم أحد ثم شهد ما بعد ذلك توفي سنة ٧٨   بالمدينة بعد أن ذه

حجر:ج١/ص٤٣٤ ، وسير أعالم النبالء للذهبي:ج٣/ص١٨٩). 
(٥) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، رقــم الحديـث(٤٤٢٠)، ج٤/ص١٤٥، والسـنن الكـبرى 

للنسائي، كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه، رقم الحديث(٧٢٠٦)، ج٤/ص٢٩١. 
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ــالك أتـى  واستدلّ حبديث أيب سعيد(١)  «أن رجال من أسلم يقال له ماعز بن م
رسول اهللا y فقال: إين أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النيب y مرارا، قال: مث 
سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إال أنه أصاب شيئا يرى أنه ال خيرجه منــه إال أن 
يقام فيه احلد، قال: فرجع إىل النيب y فأمرنا أن نرمجه، قال: فانطلقنا به إىل بقيــع 
ــزف(٣)،  الغرقد، قال: فما أوثقناه وال حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم واملدر(٢) واخل
ـرة  قال: فاشتد واشتددنا خلفه حىت أتى عرض احلرة، فانتصب لنا فرميناه جبالميد احل
- يعين احلجارة - حىت سكت، قال: مث قام رسول اهللا y خطيبا من العشى فقال: 
أو كلما انطلقنا غزاة يف سبيل اهللا ختلف رجل يف عيالنا له نبيب(٤) كنبيب التيس على 

أن ال أوتى برجل فعل ذلك إال نكلت به، قال: فما استغفر له وال سبه»(٥). 
وكذلك استدلّ أيضاً حبديث بريدة(٦)  «قال: كنا أصحــاب رسـول اهللا 
ـد  نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو مل يرجعا بع
اعترافهما مل يطلبهما وإمنا رمجهما عند الرابعة»(٧)، فقوله: (قولـه لـو رجعـا بعـد 
ــن الظـاهر  اعترافهما) أي رجعا إىل رحاهلما وحيتمل أنه أراد الرجوع عن اإلقرار ولك

                                          
(١)  أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري الخزرجي، ومشهور بكنيته أبو ســعيد الخـدري، 
استصغر بأحد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها، روى عن النبي  y الكثير، وكان من أعيان الصحابة 
وفقهائهم، شهد الخندق وبيعة الرضوان وغيرهما، مات سنة ٧٤ ، (اإلصابة ألبن حجر:ج٣/ص٧٨، وصفـة 

الصفوة ألبن الجوزي:ج١/ص٧١٤). 
(٢) المدر: قطع الطين اليابس، لسان العرب ج٥/ص١٦٢. 

(٣) الخزف: ما عمل من الطين وشوي بالنار، فصار فخارا واحدته خزفة، لسان العرب ج٩/ص٦٧. 
(٤) النبيب: صوت التيس عند السفاد، ونبنب الرجل إذا هذى عند الجماع، ينظر: لسان العرب ج١/ص٧٤٧ 

(٥) صحيح مسلم، كتاب الحدود،باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الحديث(١٦٩٤)، ج٣/ص١٣٢٠، والسنن 
ــالف النـاقلين للخـبر فـي ذلـك، رقـم  الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، باب كيف يفعل بالرجل وذكر اخت
ــدود، بـاب رجـم مـاعز بـن مـالك، رقـم  الحديث(٧٧٩١)، ج٤/ص٢٨٨، وسنن أبي داود، كتاب الح

الحديث(٤٤٣١)، ج٤/ص١٤٩. 
(٦) بريدة األسلمي: هو بريدة بن الحصيب بن عبداهللا بن الحارث األسلمي، يكنى أبا عبد اهللا، أسلم قبل بدر، ولم 
يشهدها، وشهد الحديبية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى 
ــة  البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازياً، فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية، وبقي ولده بها، (اإلصاب

البن حجر،ج١/ص٢٨٦، والطبقات الكبرى البن سعد،ج٧/ص٨). 
(٧) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، رقم الحديث(٤٤٣٤)، ج٤/ص١٤٩. 
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األول لقوله: أو قال لو مل يرجعا فإن املراد به مل يرجعا إليه y فيكون معىن احلديــث 
لو رجعا إىل رحاهلما ومل يرجعا إليه y بعد كمال اإلقرار مل يرمجهما(١)، قال اإلمــام 
ـرد  الشوكاين: وعلى كل حال ليس هذا التحدث الواقع بينهم مما تقوم به احلجة ألنه جم

حدس.(٢) 
ــبب  ويظهر من مقارنة األقوال واألدلة أنّ رجوع املقر عن إقراره  مهما كان س
ـد  رجوعه هو شبهة واردة على احلد سواء كان قبل إقامته أم بعدها، ولذلك إسقاط احل
ــبهة، ومنـها حديـث  أوىل من إقامته لورود النصوص بعدم إقامته مع وجود أدىن ش
عائشة(٣) رضي اهللا عنها قالت: قال رسول اهللا y: «ادرءوا احلدود ما استطعتم عن 
ـري  املسلمني فإن وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام ألن خيطئ يف العفو خ

له من أن خيطئ يف العقوبة»(٤). 
ــوال  وذهب اإلمام الشوكاين بعد ذكره لألحاديث الواردة يف املوضوع وسرد أق
 ـد العلماء يف صحتها وضعفها، إىل أنّ أحاديث الباب وإن كان يف بعضها مقال، فقد ش

بعضها من عضد اآلخر فصلح لالحتجاج به.(٥) 

                                          
(١) نيل األوطار - مرجع سابق -  ج٧/ص٢٦٢. 
(٢) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٨. 

ــه  (٣) عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان ، وعائشة أخت عبد الرحمن بن أبي بكر ألبي
وأمه ، تزوجها رسول اهللا  y بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثالث سنين، وهي بنت ست سنين، وابتني بها 
بالمدينة وهي ابنة تسع ، ولم ينكح  y بكراً غيرها ، وكانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس، وأحسن الناس 
ــة البـن حجـر، ج٨/ص١٦،  رأيا في العامة، توفيت سنة سبع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة. (اإلصاب

والطبقات الكبرى البن سعد، ج٨/ص٥٨). 
(٤) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(٨)، ج٣/ص٨٤، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب 
الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث(١٦٨٣٤)، ج٨/ص٢٣٨، وسنن الترمذي، كتاب 

الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم الحديث(١٤٢٤)، ج٤/ص٣٣. 
(٥) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٧٢. 



  -٧٠-

 

ــىت املـوت،  ال خالف بني العلماء أنّ عقوبة الزاين احملصن هي الرجم باحلجارة ح
ــا رواه  معتمدين يف ذلك على نصوص صحيحة من السنة وآثار الصحابة ، منها م
عبداهللا بن عباس(١) «أنّ عمر بن اخلطاب(٢) رضي اهللا عنه قال وهو جالس علــى منـرب 
ــزل  رسول اهللا y إن اهللا قد بعث حممدا y باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أن
عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول اهللا y ورمجنا بعده فأخشـى 

ــد الرجـم يف كتـاب اهللا فيضلـوا بـترك   إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما جن
فريضة أنزهلا اهللا وإن الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن مــن الرجـال 

والنساء …… »(٣). 
ــاال:  ومنها ما روى عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين(٤) رضي اهللا عنهما أما ق
«إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا y فقال: يا رسول اهللا، أنشدك اهللا إال قضيت 
يل بكتاب اهللا فقال اخلصم اآلخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اهللا وائــذن يل، 

                                          
(١) عبد اهللا بن عباس: هو عبد اهللا ابن عم رسول اهللا  y العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشــمي، حـبر 
ــوا مـن  األمة، وإمام التفسير، مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة  بثالث سنين، صحب النبي  y نح
ـهم  ثالثين شهراً، وكان يقال له البحر، والحبر، وترجمان القرآن، وذلك ألن النبي  y قال في دعائه له:( الل
فقهه في الدين وعلمه التأويل)، توفي سنة ثمان وستين للهجرة.(شذرات الذهب ألبن العماد: ج١/ص٧٥، وسير 

أعالم النبالء للذهبي: ج٣/ص٣٣١). 
ـالث  (٢) عمر بن الخطاب: هو عمر بن الخطاب أبن نفيل القرشي العدوى، يكنى أبا حفص، ولد بعد عام الفيل بث
عشرة سنة، وكان من المهاجرين األولين، وشهد بدراً، وبيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول اهللا y ولى 
ــو  الخالفة بعد أبى بكر، وفتح اهللا له الفتوح بالشام والعراق ومصر، وهو الذي أرخ التاريخ من الهجرة، وه
أول من سمى بأمير المؤمنين، أستشهد   سنة ثالث وعشرين. (اإلصابــة ألبـن حجـر: ج٤/ص٥٨٨، 

والطبقات الكبرى البن سعد، ج٣/ص٢٦٥). 
ــث(١٦٩١)، ج٣/ص١٣١٧، وصحيـح  (٣) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى، رقم الحدي
البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والــردة، بـاب رجـم الحبلـى فـي الزنـا إذا أحصنـت، رقـم 

الحديث(٦٤٤٢)، ج٦/ص٢٥٠٤. 
(٤) زيد بن خالد: هو زيد بن خالد الجهيني، مختلف في كنيته بين أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة ، روى 
ـانون،  عن النبي  y وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة ، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وله خمس وثم
ــات قبـل ذلـك فـي خالفـة معاويـة بالكوفـة. (اإلصابـة ألبـن  وقيل: مات سنة ثمان وستين، وقيل م

حجر:ج٢/ص٦٠٣، والطبقات الكبرى البن سعد: ج٤/ص٣٤٤). 
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ــزىن بامرأتـه وإين  فقال رسول اهللا y : قل، قال: إن ابين كان عسيفا(١) على هذا ف
ـربوين  أخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخ
 : y أمنا على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهللا
والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة 
ــال: فغـدا عليـها  وتغريب عام، اغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعترفت فارمجها، ق

فاعترفت فأمر ا رسول اهللا y فرمجت»(٢). 
ـل  عن جابر بن مسرة(٣) قال «رأيت ماعز بن مالك حني جيء به إىل النيب y رج
ــول اهللا  قصري أعضل(٤) ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زىن فقال رس

y : فلعلك قال: ال واهللا إنه قد زىن األِخر(٥) قال فرمجه»(٦). 
ــا  ومنها مارواه بريدة  يف حديث طويل: «… …  فجاءت الغامدية فقالت: ي
رسول اهللا إين قد زنيت فطهرين، وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول اهللا مل تردين؟ 
لعلك أن تردين كما رددت ماعزا، فواهللا إين حلبلى، قال: إما ال فاذهيب حــىت تلـدي، 
ــه  فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهيب فأرضعيه حىت تفطمي
فلما فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز فقالت هذا يا نيب اهللا قد فطمته وقد أكــل 

                                          
(١) عسيفا: أي أجيراً، النهاية في غريب األثر ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(٦٠٦هـ)، تحقيق:طاهر 

أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ، ج٣/ص٢٣٧. 
(٢) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي ال تحل في الحدود، رقم الحديث(٢٥٧٥)، ج٢/ص٩٧١، 

وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم الحديث(١٦٩٧)، ج٣/ص١٣٢٥. 
(٣) جابر بن سمرة: جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب، يكنى أبو خالد السوائي ويقال أبو عبد اهللا،مـن حلفـاء 
ــي  زهرة،  له صحبة مشهورة ورواية أحاديث،يقول عن نفسه: جالست النبي y أكثر من مائة مرة، مات ف
ـيز  والية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين. (سير أعالم النبالء ج٣/ص١٨٦، واإلصابة في تمي

الصحابة ج١/ص٤٣١). 
(٤) أعضل: األعضل والعضل المكتنز اللحم، (النهاية في غريب األثر - مرجع سابق - ج٣/ص٢٥٣). 

(٥) األِخر: األرذل واألبعد واألدنى وقيل اللئيم وقيل الشقي وكله متقارب ومراده نفسه فحقرها، (شرح النــووي 
على صحيح مسلم ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي(٦٧٦هـ)، دار إحياء التراث – بيروت، ط٢/ ١٣٩٢، 

ج١١/ص١٩٥). 
ــم الحديـث(١٦٩٢)، ج٣/ص١٣١٩،  (٦) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رق
ــى يعـترف أربـع مـرات، رقـم  وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الحدود، باب من قال ال يقام عليه الحد حت

الحديث(١٦٧٧٣)، ج٨/ص٢٢٦. 
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ــاس  الطعام فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر ا فحفر هلا إىل صدرها وأمر الن
فرمجوها……»(١). 

لكن اخلالف هنا هل جيمع للزاين احملصن بني عقوبيت اجللد والرجم؟ 
ــيت نقلـها  ذهبت احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف إحدى الروايتني عنهم وال
ــهما  األكثرون منهم، أنه ال جيمع بني اجللد والرجم، وذلك لألدلة القاضية بعدم اجلمع بين

إطالقاً، وفيما يلي سرد لقول كل مذهب مع أدلتهم: 
أوالً/ احلنفية: 

ــه  جاء يف كتب للحنفية أنه ال جيمع يف عقوبة احملصن بني الرجم واجللد… …   ألن
عليه الصالة والســالم مل جيمـع، وهـذا علـى وجـه القطـع ىف مـاعز والغامديـة  
وصاحبة العسيف، ولو كان اجلمع حدا ملــا تركـه، وقـد تظـافرت الطـرق عنـه  

ـالرجم  عليه الصالة والسالم أنه بعد سؤاله عن اإلحصان وتلقينه الرجوع مل يزد على األمر ب
ــها ومل يقـل  فقال اذهبوا به فارمجوه وقال اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمج
فاجلدها مث ارمجها، وقال ىف باقي احلديث فاعترفت فأمر ا رسول اهللا y فرمجت وكذا 
ـن  ىف الغامدية … مل يزد على األمر برمجها وتكرر ومل يزد أحد على ذلك فقطعنا بأنه مل يك

غري الرجم.(٢) 
 y ــول اهللا ويف ردهم على احلديث الذي رواه عبادة بن الصامت(٣)  أنّ رس
ــنة  قال: «خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي س

                                          
ــم الحديـث(١٦٩٥)، ج٣/ص١٣٢٣،  (١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رق
والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، باب تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها، رقم 

الحديث(٧٢٧١)، ج٤/ص٣٠٤. 
(٢) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٢٤٠. والبحر الرائق - مرجــع سـابق - ج٥/ص١١، وتبييـن 

الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتب اإلسالمي - القاهرة، ١٣١٣هـ، ج٣/ص١٧٣. 
(٣) عبادة بن الصامت: هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم،  يكنى أبا الوليد، شهد العقبة مع السبعين مــن 
ـدراً  األنصار، وهو أحد النقباء األثني عشر، وآخى رسول اهللا y بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد عبادة ب
ــة مـن  وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اهللا y فكان عبادة عقبياً نقيباً بدرياً أنصارياً، ومات بالرمل
أرض الشام، سنة أربع وثالثين، وهو أبن اثنتين وسبعين سنة. (اإلصابة ألبــن حجـر: ٦٢٤/٣، والطبقـات 

الكبرى البن سعد: ٥٤٦/٣). 
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ــد مـع  والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(١) والذي فيه إشارة صرحية إىل مشروعية اجلل
ــال  الرجم، قالوا بأنّ معناه الثيب بالثيب جلد مائة أو الرجم ألن (الواو) جتيء مبعىن (أو) ق
ــة  اهللا تعاىل: (٢) أي أويل أجنح
مثىن أو ثالث أو رباع فيكون معىن احلديث الثيب بالثيب الرجم إن كانا حمصنني أو جلــد 
ـون  مائة إن مل يكونا حمصنني وهذا معىن مستقيم ال إشكال فيه، فإن كل ثيب ال يرجم فيك
تنبيها منه عليه الصالة والسالم على احلكمني يف الثيب، وألن اجللد يعرى عن املقصود وهو 
ــة  االنزجار أو قصد االنزجار ألن القتل إذا كان الحقا كان اجللد خلوا عن الفائدة الدنيوي
ــد لعـدم  اليت شرع هلا احلد، وهلذا لو تكرر من شخص ما يوجب احلد يكتفى حبد واح
الفائدة يف الباقي ألن املقصود وهو زجره وزجر غريه حيصل باألول، وقالوا أيضــاً بأنـه 
ــاىل  منسوخ، والنسخ قد حتقق يف حق الزنا فإنه كان أوال األذى باللسان على ما أمر به تع
ــه  يف قولـه:(٣) مث نسـخ بـاحلبس يف حقـهن بقول
:تعـاىل
(٤) فإنه كان قبل سورة 
النور لقوله عليه الصالة والسالم: خذوا عىن قد جعل اهللا هلن سبيال وإال لقال خذوا عن اهللا 
وال خيفى أن ذلك غري الزم والصواب ما ذكرنا من القطع بأنه مل جيمع بني اجللد والرجــم 
ـن  فلزم نسخه وإن مل يعلم خصوص الناسخ، فكان اجللد حد كل زان مث نسخ يف حق احملص
ــن  بالرجم فبقي يف حق غري احملصن معموال به فاستقر احلكم على اجللد فقط يف غري احملص

وعلى الرجم فقط يف حق احملصن(٥). 
ويف ردهم حلديث «…  كان لشراحة زوج غائب بالشام وإا محلت فجــاء ـا 
موالها إىل علي بن أيب طالب  فقال: إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم اخلميــس 

                                          
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم الحديث(١٦٩٠)، ج٣/ص١٣١٦، والسنن الكبرى للنسائي، 

كتاب الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب أحاديث، رقم الحديث(٧١٤٣)، ج٤/ص٢٧٠. 
(٢) سورة فاطر: من اآلية١ 

(٣) سورة النساء: من اآلية١٦. 
(٤) سورة النساء: اآلية ١٥. 

(٥) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٢٤٠. وتبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٣/ص١٧٣. 
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ـراحة  مائة ورمجها يوم اجلمعة وحفر هلا إىل السرة……  »(١) قالوا: وأما جلد علي  ش
ــت عنـده إحصاـا إال بعـد جلدهـا، وتأخـريه الرجـم   مث رمجها، فإما ألنه مل يثب
ــة دليـل عليـه ألن تأخـري احلـد بعـد وجوبـه ال جيـوز وعـرف   إىل يوم اجلمع
أحـد احلديـن بكتـاب اهللا تعـاىل واآلخـر بالسـنة فلـــهذا قــال جلدــا  
بكتـاب اهللا تعـاىل ورمجتـها بسـنة رسـول اهللا y، ال ألن اجلمـع مشـــروع  

ــن  يف واحد، أو أنّ ما فعله رأى ال يقاوم إمجاع الصحابة  وال ما ذكرنا من القطع ع
 (٢).y رسول اهللا

وأما ورد من مجع النيب y بني اجللد والرجم يف حديــث جـابر بـن عبـد اهللا  
ــأمر  رضي اهللا عنه «أن رجال زىن بامرأة فأمر النيب y فجلد احلد مث أخرب أنه حمصن ف

به فرجم»(٣). فقالوا إمنا جلده أول مرة ظنا منه أنه غــري حمصـن مث ملـا عـرف أنـه  
حمصن رمجه(٤). 

ثانياً/ املالكية: 
ــزىن علـى  وجاء يف املدونة الكربى للمالكية: (قلت: هل جيتمع اجللد والرجم يف ال
الثيب يف قول مالك(٥)؟  قال: ال جيتمع عليه والثيب حده الرجم بغري جلد والبكــر حده 
اجللد بغري رجم بذلك مضت السنة).(٦) وقالوا: إن رسول اهللا y رجم ماعزا األســلمي 

                                          
ــائي،  (١) مسند اإلمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب، رقم الحديث(٩٧٨)، ج١/ص١٢١، والسنن الكبرى للنس

كتاب الرجم، باب عقوبة الزاني الثيب، رقم الحديث(٧١٤٠)، ج٤/ص٢٦٩. 
(٢) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٢٤٠، وتبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٣/ص١٧٣. 

(٣) السنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، باب في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، رقم الحديث(٧٢١١)، 
ج٤/ص٢٩٣،  وسنن أبي داود، كتاب الحدود،باب المرأة التي أمر النبي ص برجمها مــن جهينـة، رقـم 

الحديث(٤٤٣٨)، ج٤/ص١٥١. 
(٤) تبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٣/ص١٧٣. 

(٥) مالك بن أنس: هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي الحميري، أبو عبد اهللا المدني، إمام 
ـث  دار الهجرة، وأحد األئمة األربعة،  ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة، تمهر في علوم شتى وخاصة الحدي
والفقه، جلس للفتيا وهو ابن سبع عشرة سنة بعد أن شهد له سبعون من أهل العلم، من مؤلفاته: ( الموطـأ) و 
ــنة ١٧٩ بالمدينـة  (رسالة في القدر والرد على القدرية)و ( رسالة في األقضية)، توفي رحمه اهللا تعالى س

المنورة. (طبقات الحفاظ للسيوطي: ج١/ص٩٦، ووفيات األعيان ألبن خلكان: ج٤/ص١٣٥). 
(٦) المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس، دار صادر – بيروت، ج١٦/ص٢٣٦. 
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ــر(١) وعمـر ومل  ورجم يهوديا ورجم امرأة ومل جيلد واحدا منهم، وكذلك رجم أبو بك
ـن  جيلدا، وأما حديث علي يف قصة شراحة فليس بالقوي، وأما حديث عبادة بن الصامت ع
النيب y قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، فإمنا كان هذا يف أول نزول آية اجللد.(٢) 

ثالثاً/ الشافعية: 
ـه y يف  واستدلت الشافعية باألدلة والعلل ذاا و قالوا ال جلد مع الرجم لعدم فعل

رمجه لصاحبة العسيف يف احلديث الذي سبق ذكره، ولو كان واجباً ملا تركه.(٣) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ـه  وروت احلنابلة عن اإلمام أمحد أنه قال يف حديث عبادة - الذي سبق ذكره -: أن
ــم ومل  أول حد نزل وأن حديث ماعز بعده، رمجه رسول اهللا y ومل جيلده، وعمر رج
ــل  جيلد، وألنه حد فيه قتل فلم جيتمع معه جلد كالردة وألن احلدود إذا اجتمعت وفيها قت

سقط ما سواه فاحلد أوىل.(٤) مع أنهم رووا عنه رواية أخرى يقول باجلمع بينهما. 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـتدلّ  أما اإلمام الشوكاين فذهب إىل مشروعية اجلمع بينهما ورد ما سوى ذلك واس
ــوب  لرأيه بعدة أدلة، منها آية الزنا يف سورة النور، وقال إنّ القرآن الكرمي يدل على وج
  :اجللد لكل زان وزانية قال اهللا عز وجل
ــم  (٥) فكيف إذا انضم إىل ذلك من السنة ما هو صريح يف اجلمع بني اجللد والرج
للمحصن كحديث عبادة املذكور وال سيما وهو y يف مقام البيان والتعليــم ألحكـام 

                                          
ـي  (١) أبو بكر الصديق: هو خليفة رسول اهللا  y اسمه عبد اهللا ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرش
ــه خـبر  التيمي ولد بعد مولد النبي y بسنتين وأشهر، وهو أول من أسلم من الرجال، سمي صديقا لتصديق
المسرى، قال العلماء صحب النبي  y من حين أسلم إلى حين توفي لم يفارقه سفراً وال حضراً إالّ فيما أذن 
له النبي y في الخروج من حج وغزو، وشهد معه المشاهد كلها وهاجر معه وترك عياله وأوالده رغبة في 
اهللا ورسوله y وهو رفيقه في الغار، توفي  سنة ١٣ من الهجرة وهو ابن ٦٣ سنة. (اإلصابة البن حجر 

العسقالني: ج٤/ ص١٦٩،  والطبقات الكبرى البن سعد: ج٣/ص١٦٩). 
(٢) التمهيد - مرجع سابق - ج٩/ص٨٠-٨٣. 

(٣) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢٦٦، وإعانة الطالبين - مرجع سابق - ج٤/ص١٤٧. 
(٤) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٦١، والكافي في فقه ابن حنبل ألبي محمد عبد اهللا بن قدامــة المقدسـي، 

المكتب اإلسالمي – بيروت، ج٤/ص٢٠٨، والمغني - مرجع سابق - ج٩/ص٤٠. 
(٥) سورة النور: من اآلية٢. 
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ـين  الشرع على العموم بعد أن أمر الناس يف ذلك املقام بأخذ ذلك احلكم عنه فقال خذوا ع
ــن  خذوا عين فال يصح االحتجاج بعدم نص الكتاب والسنة بسكوته y يف بعض املواط
ــه مل يتعـرض  أو عدم بيانه لذلك أو إمهاله لألمر به وغاية ما يف حديث جابر بن مسرة أن
ـه  لذكر جلده y ملاعز، وجمرد هذا ال ينتهض ملعارضة ما هو يف رتبته فكيف مبا بينه وبين
ما بني السماء واألرض، وقد تقرر أن املثبت أوىل من النايف وال سيما كون املقام مما جيــوز 

فيه أن الراوي ترك ذكر اجللد لكونه معلوما من الكتاب والسنة.(١)   
ويرى إنّ عدم ذكر اجللد مع الرجم يف قصة ماعز ال يدل على العدم كمـا هـو 
معلوم لكل عاقل، إذ أن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية باجللد وأيضا عـدم 
ــم  الذكر ال يعارض صرائح األدلة القاضية باإلثبات وعدم العلم ليس علما بالعدم ومن عل

حجة على من مل يعلم. 
ــح   ويف رده ملن قال بأن حديث عبادة منسوخ، أجاب مبنع التأخر املدعي فال يصل
ـأخره  ترك جلد ماعز للنسخ ألنه فرع التأخر ومل يثبت ما يدل على ذلك ومع عدم ثبوت ت
ـه  ال يكون ذلك الترك مقتضيا إلبطال اجللد الذي أثبته القرآن على كل من زىن وال ريب أن

يصدق على احملصن أنه زان. 
ـك  وكيف يليق بعامل أن يدعي نسخ احلكم الثابت كتابا وسنة مبجرد ترك الراوي لذل
ــول بعـد  احلكم يف قضية عني ال عموم هلا وهذا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  يق
ــد: جلدـا بكتـاب اهللا  موتهy بعدة من السنني ملا مجع لتلك املرأة بني الرجم واجلل
ــة  ورمجتها بسنة رسول اهللا، فكيف خيفى على مثله الناسخ وعلى من حبضرته من الصحاب

األكابر.  
ــان علـى    وباجلملة أنا لو فرضنا أنه y أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك لك
فرض تقدمه منسوخا وعلى فرض التباس املتقدم باملتأخر مرجوحا ويتعني تأويله مبا حيتملــه 
من وجوه التأويل وعلى فرض تأخره غاية ما فيه أنه يدل على أن اجللد ملن استحق الرجــم 

غري واجب ال غري جائز. (٢) 
                                          

(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٠، ونيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٥٥. 
(٢) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٥٥-٢٥٦. 
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ــوت،  ذكرنا يف املطلب السابق أنّ عقوبة الزاين احملصن هي الرجم باحلجارة حىت امل
ــرق  ونتناول يف هذا املطلب كيفية الرجم من حيث احلفر للمرجوم وعدمه، وهل يوجد ف

بني الرجل واملرأة يف ذلك؟ 
ـار  اضطرب كالم املذاهب األربعة يف هذا املوضع اضطراباً شديداً حبيث يصعب اختي

الراجح عندهم، لكننا حناول قدر اإلمكان أن حندد رأيهم يف هذا املوضوع. 
أوالً/ احلنفية: 

ذهبت احلنفية إىل أنه ال حيفر للمرجوم وال يربط بشيء وال ميسك ولكــن ينصـب 
ــا  قائما للناس فريجم، ألن رسول اهللا y رجم ماعزا ومل حيفر له وال ربطه «… فانطلقن
ــس  به إىل بقيع الغرقد قال فما أوثقناه وال حفرنا له …  »(١) فإنه روى «… ملا وجد م
ــاس حـىت مـات  احلجارة فر يشتد حىت مر برجل معه حلي مجل فضربه به وضربه الن
ـول  فذكروا ذلك لرسول اهللا y أنه فر حني وجد مس احلجارة ومس املوت فقال رس
اهللا y هال تركتموه … »(٢) ويف رواية «…قال فأمر به فرجم فأتى به أرضا قليلــة 
ــان  احلجارة فلما أبطأ عليه املوت انطلق يسعى إىل ارض كثرية احلجارة…»(٣)، ولو ك

مربوطا أو يف حفرية مل يتمكن من اهلرب.(٤) 

                                          
ــم الحديـث(١٦٩٤)، ج٣/ص١٣٢٠،  (١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رق

وسنن أبي داواد،كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم الحديث(٤٤٣١)، ج٤/ص١٤٩. 
ــع، رقـم الحديـث(١٤٢٨)،  (٢) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رج
ــاب رجـم اليـهودي واليهوديـة، رقـم الحديـث(٢٥٥٤)،  ج٤/ص٣٦، سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، ب

ج٢/ص٨٥٤. 
ــب العلميـة –  (٣) كتاب اآلثار ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري(١٨٢هـ)، تحقيق:أبو الوفا، دار الكت

بيروت، ١٣٥٥، باب القضاء، رقم الحديث (٧١٩)، ج١/ص١٥٧ 
(٤) المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة – بيروت، ج٩/ص٥١، وبدائع الصنائع - مرجع ســابق - 

ج٧/ص٥٩، والبحر الرائق - مرجع سابق - ج٥/ص١٠. 
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ــه  أما حديث بريدة  الذي يذكر احلفر للمرجوم «…  فلما كان الرابعة حفر ل
ــة املشـهورة  حفرة مث أمر به فرجم … »(١)فقالوا بأنه منكر ملخالفته الروايات الصحيح

والروايات الكثرية املتضافرة.(٢) 
ــر إىل  هذا مذهبهم بالنسبة للرجل، أما حكمهم على املرأة فهم يقولون برجوع األم
اإلمام إن شاء حفر هلا وان شاء مل حيفر، أما احلفر فألنه روى أنه عليه الصالة والسالم حفر 
  ـى للمرأة الغامدية إىل ثندوا(٣) وأخذ حصاة مثل احلمصة ورماها ا وحفر سيدنا عل
ــتر هلـا ألـا  لشراحة اهلمذانية إىل سرا،  وألن مبىن حال املرأة على الستر، واحلفر أس
ـن  تضطرب إذا مستها احلجارة فرمبا ينكشف شيء من عورا، ولكن مع هذا احلفر ليس م
ـا ال  ا ألاحلد يف شيء فال يضر تركه، وأما ترك احلفر فالن احلفر للستر وهى مستورة بثيا

جترد عند إقامة احلد(٤). 
ثانياً/ املالكية: 

ــهل  يرى املالكية عدم احلفر مطلقاً للرجل واملرأة، قال يف املدونة الكربى: (قلت: ف
ـه  حيفر للمرجوم يف قول مالك؟ قال: سئل مالك، فقال ما مسعت عن أحد ممن مضى حيد في
حدا أنه حيفر له أو ال حيفر له، إال أن الذي أرى أنه ال حيفر له، قال: وقال مالك ومما يدلك 
على ذلك: احلديث قال فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارة(٥) فلو كان يف حفــرة 

ما حىن عليها وال أطلق ذلك).(٦) 

                                          
ــم الحديـث(١٦٩٥)، ج٣/ص١٣٢٣،  (١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رق

ومسند اإلمام أحمد، حديث بريدة األسلمي ، رقم الحديث(٢٢٩٩٠)، ج٥/ص٣٤٧. 
(٢) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٢٣٤. 

(٣) الثّندوة: بفتح الثاء لحم الثدي، وقيل هي اللحم الذي حول الثدي، ينظر: غريب الحديث ألبــي الفـرج عبـد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أميــن القلعجـي، درا الكتـب العلميـة - 

بيروت/لبنان، ط١/ ١٤٠٥-١٩٨٥، باب الثاء مع النون، ج١/ص١٢٩ 
(٤) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٦٠، والمبسوط للسرخسي - مرجع سابق - ج٩/ص٥٢. 

(٥) الحديث ورد في صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره 
ــاب فـي رجـم  بالزنا عند الحاكم، رقم الحديث(٦٤٥٠)، ج٦/ص٢٥١٠، وسنن أبي داود، كتاب الحدود، ب

اليهوديين، رقم الحديث(٤٤٤٦)، ج٤/ص١٥٣. 
(٦) المدونة الكبرى - مرجع سابق - ج١٦/ص٢٤١، والتمهيد - مرجع سابق - ج٢٤/ص١٣٦. 
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ثالثاً/ الشافعية: 
ــر  ذهبت الشافعية إىل أنّ املرجوم إن كان رجال مل حيفر له ، الن النيب y مل حيف
ــة أقـوال،  ملاعز ، وألنه ليس بعورة، وإن كان امرأة فاختلفوا يف حكم احلفر هلا على ثالث
ـر  منهم من يرى استحبابه مطلقاً حلديث بريدة ، وألنه أستر هلا، ومنهم من يرجع األم
ـن  إىل اإلمام، ومنهم من يقول باحلفر هلا إال إذا ثبت زناها عن طريق إقرارها كي يتمكن م
ــيما إذا كـانت إىل صدرهـا،  الفرار إن رجعت عن قوهلا، فاحلفرة مانعة من هرا الس
ـأن  واعترض على هذا القول بأنه ثبت احلفر يف قصة الغامدية مع أا كانت مقرة، فأجابوا ب
ـواء  ذلك فعل بيانا للجواز، قال اإلمام النووي(١): (فإن كان رجال مل حيفر له عند الرجم س
ـون  ثبت زناه بالبينة أم باإلقرار، ويف املرأة أوجه: أحدها: يستحب أن حيفر إىل صدرها ليك
ــا بالبينـة  أستر هلا، والثاين: ال يستحب بل هو إىل خرية اإلمام، وأصحها: إن ثبت زناه

يستحب أن حيفر وإن ثبت باإلقرار فال؛ ليمكنها اهلرب إن رجعت)(٢). 
رابعاً/ احلنابلة: 

الراجح من مذهب احلنابلة عدم احلفر مطلقاً، سواء كان املرجوم رجالً أو امــرأة، 
ــان  وذلك ألن رسول اهللا y مل حيفر ملاعز وال لليهوديني، قال يف املغين: (فصل وإذا ك
الزاين رجال أقيم قائما ومل يوثق بشيء ومل حيفر له سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار ال نعلم فيه 
ــا   مل حيفر ملاعز …  …  وألن احلفر له ودفن بعضه عقوبة مل يرد y  خالفا ألن النيب
ــر هلـا  الشرع يف حقه فوجب أن ال تثبت، وإن كان امرأة فظاهر كالم أمحد أا ال حيف

                                          
ــي  (١) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني ، النووي ، الشافعي، أبو زكريا، محي
ـانيف  الدين، عالمة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في نوا ( من قرى حوران ، بسورية ) واليها نسبته، له تص
كثيرة منها (منهاج الطالبين) و(شرح صحيح مسلم) و(المجموع شرح المهذب) شرح إلى باب الربا، و(رياض 
 ،ــالى سـنة ٦٧٦ الصالحين من كالم سيد المرسلين) و(التبيان في آداب حملة القرآن)، توفي رحمه اهللا تع
ــق: د.محمـود محمـد  (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي(٧٧١هـ)، تحقي
الطناحي، ود.عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، ط٢/ ١٤١٣هـ، ج٨/ ص٣٩٥ـ٤٠٠، وطبقات 

الحفاظ السيوطي: ج١/ ص٥١٣). 
ــووي(٦٧٦هــ)، المكتـب اإلسـالمي – بـيروت، ط٢/  (٢) روضة الطالبين ألبي زكريا يحيى بن شرف الن
١٤٠٥هـ، ج١٠/ص٩٩، ومغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١٥٣، والمــهذب - مرجـع سـابق - 

ج٢/ص٢٧١. 
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ـاإلقرار،  أيضا)(١)، وهناك رأي مرجوح يف املذهب وهو أنه حيفر للمرأة إالّ إذا ثبت زناها ب
وخرجوه على النحو الذي سبق يف رأي الشافعية.(٢) 

رأي اإلمام الشوكاين: 
ـر  اإلمام الشوكاين بدوره اضطرب أيضاً يف كتابه نيل األوطار، لكنه ثبت رأيه يف آخ
ــروعيته للرجـل قـوالً  كتبه السيل اجلرار، فرأى مشروعية احلفر للمرأة مطلقاً وعدم مش
ــا  واحداً، فقال: (أما ماعز فلم حيفر له بل رجم قائما كما يف احلديث احلاكي لقصته، وأم
ـروعيته  الغامدية فقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه أنه حفر هلا إىل صدرها، فهذا يقتضي مش
ـرأة  للمرأة كما أن ترك احلفر ملاعز يقتضي عدم مشروعيته للرجل ووجه الفرق ظاهر فإن امل

كلها عورة مع الرجال الرامجني هلا)(٣). 
لكنه قال مبشروعية احلفر يف نيل األوطار وأراد إجياد تفسري ملا يبدو من تعارض بـني 
ــرية ال  حديثني أحدمها ينفي احلفر ملاعز واآلخر يثبته، فحاول اجلمع بينهما بأن املنفي حف
ـروا  ميكنه الوثوب منها واملثبت عكسه، أو أم مل حيفروا له أول األمر مث ملا فر فأدركوه حف
ـس  له حفرية فانتصب هلم فيها حىت فرغوا منه، أو أم حفروا له يف أول األمر مث ملا وجد م
ــدمي روايـة  احلجارة خرج من احلفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم إمكان اجلمع فالواجب تق
ــوع إىل  اإلثبات على النفي، ولو فرضنا أن ذلك غري مرجح توجه إسقاط الروايتني والرج

غريمها، فمال إىل تثبيت مشروعية احلفر مستنداً على ما قدم من أدلة(٤). 
 

                                          
(١) المغني - مرجع سابق - ج٩/ص٤٠ 

ــابق - ج٤/ص٢١٢، و  (٢) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص١٦١، والكافي في فقه ابن حنبل - مرجع س
الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٣٠٨. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٤. 

(٤) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٧٩ 
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القذف الرمي، وقَذَف بالشيء رمى به.(١) ويف الشرع الرمي بوطء يوجب احلــد 
على املقذوف.(٢) 

 :ــاىل وهو حمرم باإلمجاع وسنده قوله تع
  (٣)

ــن؟ قـال:  وقوله y: ((اجتنبوا السبع املوبقات. قالوا: يا رسول اهللا وما ه
ـال  الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل م

اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت))(٤) 
  :به باإلمجاع مستندين إىل قوله تعاىل وتعلق احلد


  (٥)
  واملراد الرمي بالزنا، حىت لو رماه بسائر املعاصي غريه ال جيب احلد، بل التعزيز، 
ويف النص إشارة إليه - أي إىل أن املراد الرمي بالزنا - وهو اشتراط أربعة من الشـهود 
ــيء يتوقـف ثبوتـه  يشهدون عليها مبا رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به وال ش
ـذا  بالشهادة على شهادة أربعة إال الزنا، مث ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بداللة ه

                                          
(١) لسان العرب - مرجع سابق - ج٩/ص٢٧٦، والقاموس المحيط - مرجع سابق - ج١/ص١٠٩٠. 

ــد العزيـز  (٢) سبل السالم شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني األمير(٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد عب
ــيروت، ط٤/ ١٣٧٩، ج٤/ص١٥، والبحـر الرائـق - مرجـع سـابق -  الخولي، دار إحياء التراث - ب
ــابق - ج٢/ص٢٧٢،  ج٥/ص٣١، وحاشية الدسوقي - مرجع سابق - ج٤/ص٣٢٤، والمهذب - مرجع س

والروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٣١٤. 
(٣) سورة النور:٢٣. 

ــات، رقـم الحديـث(٦٤٦٥)،  (٤) صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رمي المحصن
ج٦/ص٢٥١٥، وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث(٨٩)، ج١/ص٩٢. 

(٥) سورة النور:٤. 
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النص بالقطع، بإلغاء الفارق وهو صفة األنوثة واستقالل دفع عار ما نسب إليه بالتأثــري 
حبيث ال يتوقف فهمه على ثبوت أهلية االجتهاد.(١) 

ــأنّ املـراد منـه العفّـة،  وذهب أهل التفسري يف معىن اإلحصان يف هذه اآلية ب
ــالذكر ألن  فاحملصنات هن العفائف، ويرى اإلمام الشوكاين أنّ اهللا تعاىل خص النساء ب
ــني  قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء يف هذا احلكم بال خالف ب
ـد  علماء هذه األمة، وقيل إن اآلية تعم الرجال والنساء والتقدير واألنفس احملصنات ويؤي
ــن  (٢) فإن البيان بكو :هذا قوله تعاىل
من النساء يشعر بأن لفظ احملصنات يشمل غري النساء وإال مل يكن للبيان كثري معىن.(٣) 

ــذف حبـق  وبناء على تفسري هذه اآلية اشترطت املذاهب األربعة لتنفيذ حد الق
القاذف أن يكون املقذوف عفيفاً، مبعىن أنه مل يعلم عنه أنه زنا قبل اامه بالزنا، وفيمــا 

يلي أقوال املذاهب حول ذلك: 
أوالً/ احلنفية: 

ــال  قال يف البحر الرائق: (وخرج غري العفيف ألن اإلحصان ينتظم العفة أيضا ق
ـذوف  تعاىل: (٤) أي العفائف وألن املق
إذا مل يكن عفيفا فالقاذف صادق)(٥) وقالوا إنّ غري العفيف ال يلحقه العار وحد القذف 

مبين على أساس دفع العار عن املقذوف.(٦) 
ثانياً/ املالكية: 

ــذف وبعـده  قال يف الشرح الكبري: (أي كان عفيفا عن الزنا أو اللواط قبل الق
ــب  إلقامة احلد على قاذفه وهو املراد بقوله: عن وطء يوجب احلد، واحترز بقوله يوج

                                          
(١) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣١٦. 

(٢) سورة النساء: من اآلية٢٤. 
ـــ)، دار الفكـر -  (٣) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني(١٢٥٠ه

بيروت، ج٤/ص٧. 
(٤) سورة المائدة: من اآلية٥. 

(٥) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٥/ص٣٥. 
ــالمية،  (٦) الهداية شرح البداية ألبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني(٥٩٣هـ)، المكتبة اإلس

ج٢/ص١١٢، وشرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣١٧. 



  -٨٣-

احلد عن وطء ال يوجبه، وإن أوجب األدب كوطء يمة أو وطء بني فخذين أو يف دبر 
امرأته، فشمل كالمه صورتني عدم وطء أصال وارتكاب وطء ال يوجب حدا فيحــد 
قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب احلد ومفهومه أن من ارتكب وطأ يوجب احلد مل حيــد 

قاذفه ألنه غري عفيف)(١) 
ويف تفسري العفة عندهم آراء عديدة، فمنهم من يقول بأنه السالمة من فعل الزنـا 
ـا  قبل القذف وبعده ومن ثبوت حده الستلزامه إياه، وأن كل مسلم حممول على العفة م
ـه  مل يقر بالزنا أو يثبت عليه بأربعة عدول أو ظهور محل، فإذا علم ذلك يعلم أنه إذا قذف
 :بالزنا فاملطالب بإثبات الزنا وعدم العفة هو القاذف، لقولــه تعـاىل
 
ـون  (٢) وأما املقذوف فال يطالب بإثبات العفاف، ألنّ الناس حممول
ـال  على العفاف حىت يثبت القاذف خالفه.(٣) ومنه يعلم أنه إذا ثبت على املقذوف زىن ف
ــىن العفـاف أن ال  حد على قاذفه ولو قذفه بزىن غري الزىن الذي ثبت عليه، وقيل: مع
ــا بـالظلم والغصـب  يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزىن، فلو قذف معروف
والسرقة وشرب اخلمر وأكل الربا والقذف، حيد له إذا كان غري معروف مبا ذكرنا.(٤) 

ثالثاً/ الشافعية: 
قال يف اإلقناع: (واعتربت العفة عن الزنا ألن من زنا ال يتعري به)(٥). 

  :ولو قذف غري حمصن مل جيب عليه احلد، لقوله عزوجل

ـن  (٦) فدل على أنه إذا قذف غري حمصن مل جيلد، ومن الشروط املعتربة يف احملص

                                          
(١) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٣٢٦. 

(٢) سورة النور:٤. 
(٣) حاشية الدسوقي - مرجع سابق - ج٤/ص٣٢٦. 

(٤) مواهب الجليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي(٩٥٤هـ)، دار الفكر - بيروت، ط٢/ ١٣٩٨، ج٦/ص٣٠٠. 
(٥) اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الخطيب الشربيني، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، دار 

الفكر -  بيروت، ١٤١٥، ج٢/ص٥٢٨. 
(٦) سورة النور:٤. 
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ــذف  الذي جيب احلد بقذفه من الرجال والنساء  أن يكون عفيفاً من الزنا، وهلذا إن ق
ــه إذا  زانيا مل جيب عليه احلد لآلية الكرمية، فأسقط احلد عنه ، إذا ثبت أنه زىن فدل أن
ــا إذا  قذفه وهو زان مل جيب عليه احلد.(١) وتبطل العفة بكل وطء يوجب احلد ومنه م
وطئ جارية زوجته أو جارية أحد أبويه أو نكح حمرما له أو وطئ املرن املرهونة عاملــا 

بالتحرمي.(٢) 
رابعاً/ احلنابلة: 

من شروط إقامة حد القذف على القاذف عندهم (أن يكون املقذوف حمصنا لقوله 
  (٣)  :تعاىل
مفهومه أنه ال جيلد بقذف غري احملصن واحملصن هو احلر املسلم العـاقل العفيـف عـن 
ــك، ومـراده  الزىن)(٤) ألن غري العفيف ال يشينه القذف واحلد إمنا وجب من أجل ذل
بالعفيف عن الزىن هو العفيف ظاهرا على الصحيح من املذهب، وقيل هو العفيف عــن 

الزىن ووطء ال حيد به مللك أو شبهة، وقيل جيب البحث عن باطن عفة.(٥) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـترط  خيتلف اإلمام الشوكاين يف هذه املسألة مع املذاهب األربعة ويرى بأنه ال يش
ــد فسـر  حلد القاذف كون املقذوف عفيفاً عن الزىن، مع أنّ اإلمام الشوكاين نفسه ق
احملصنات يف اآلية الكرمية يف سورة النور بالعفائف(٦)، لكنه سار منحى آخر يف آخــر 
 :ـبحانه كتبه حيث قال: (وأما اشتراط العفة فمبين على أن احملصنات يف قوله س
ــإن مـن معـاين  (٧)هن العفيفات وهو غري مسلَّم ف
ــف داخـل يف العصمـة  اإلحصان احلرية واإلسالم والتزوج، مث هذا الذي ليس بعفي

                                          
(١) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢٧٢، وإعانة الطالبين - مرجع سابق - ج٤/ص١٥٠. 

(٢) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٨/ص٣٢١. 
(٣) سورة النور:٤. 

(٤) الكافي في فقه ابن حنبل - مرجع سابق - ج٤/ص٢١٦. 
(٥) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص٢٠٤، والمبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٨٥. 

(٦) فتح القدير - مرجع سابق - ج٤/ص٧. 
(٧) سورة النور: من اآلية٢٣. 



  -٨٥-

ـى  اإلسالمية ال خيرج عنها مبجرد ارتكابه لبعض معاصي اهللا سبحانه، وأي دليل يدل عل
ـدد يف  أنه يستحل منه ما حرمه اهللا مبجرد عدم عفته، فإن اهللا سبحانه قد حرم الغيبة وش
ــالقذف  أمرها وهي أن يذكر الغائب مبا فيه ومل جيعل كونه مسوغا لذكره به فكيف ب
وقد أقام عمر بن اخلطاب حد القذف على من شهد على املغرية(١) بالزنا مع اشتهار عدم 

عفته(٢) وكان ذلك مبحضر من الصحابة)(٣). 

                                          
ــرة الحديبيـة  (١) المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، يكنى أبا عبد اهللا، أسلم قبل عم
وشهدها وبيعة الرضوان وله فيها ذكر وحدث عن النبي y، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وبعثه أبو 
ـان  بكر الصديق  إلى أهل النجير وأصيبت عينه باليرموك ثم كان رسول سعد إلى رستم،  قال الشعبي: ك
من دهاة العرب، وواله عمر  البصرة ففتح ميسان وهمذان وعدة بالد إلى أن عزله لما شهد عليه أبو بكرة 
ــال إلـى أن  ومن معه، ثم واله عمر  الكوفة وأقره عثمان  ثم عزله فلما قتل عثمان  اعتزل القت
حضر مع الحكمين ثم بايع معاوية  بعد أن اجتمع الناس عليه ثم واله بعد ذلك الكوفة فاستمر على إمرتها 
حتى مات سنة ٥٠ هـ عند األكثر. (اإلصابة البن حجر العسقالني: ج٦/ ص١٩٧، والطبقات الكبرى البــن 

سعد، ج٦/ص٢٠). 
(٢) عن أبي عثمان قال: لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة، جاء زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء 
اهللا إال بحق، قال: رأيت انبهارا ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: ال، قال: فأمر 
بهم فجلدوا، (سنن البيهقي الكبرى، كتاب الشهادات، باب الشهادة في الطالق والرجعة وما في معناهما،  رقم 
الحديث(٢٠٣١١)، ج١٠/ص١٤٨، ومصنف ابن أبي شيبة،كتــاب الحـدود، فيمـن يبـدأ الرجـم، رقـم 

الحديث(٢٨٨٢٢)، ج٥/ص٥٤٤). 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٤٢. 
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ــي   (احملصن) من الكلمات اليت هلا معاين متعددة يف القرآن الكرمي، وهذه الكلمة ه
أساس الشروط اليت وضعها العلماء لتوافرها يف املقذوف كي يعاقب القاذف باحلد الواجب 
ــذه  شرعاً، فالشروط اخلمسة (احلرية، العقل، البلوغ، اإلسالم، العفة) كلها مستقاة من ه
  :الكلمة يف قوله تعاىل

 (١)
(٢) ذكـر   :ففي تفسري قوله تعاىل
اإلمام الشوكاين معاين هذه الكلمة فقال: (واملراد باحملصنات هنا ذوات األزواج وقــد ورد 
 :اإلحصان يف القرآن ملعان هذا أحدها، والثاين يراد به احلرة، ومنه قوله تعــاىل
 :(٣) وقولــه
ـاىل:  (٤) والثالث يراد به العفيفة ومنه قوله تع
ــه  (٥) (٦) والرابع املسلمة ومنه قول

 (٨).((٧) :تعاىل
وبين اإلمام القرطيب(٩)يف تفسريه وجه اشتراط احلرية يف املقذوف بعد أن فسر احملصنة 
 :مبعىن حرة فقال: (واحلرية متنع احلرة مما يتعاطاه العبيــد قـال اهللا تعـاىل

                                          
(١) سورة النور:٤. 

(٢) سورة النساء: من اآلية٢٤. 
(٣) سورة النساء: من اآلية٢٥. 
(٤) سورة المائدة: من اآلية٥. 

(٥) سورة النساء: من اآلية٢٥. 
(٦) سورة النساء: من اآلية٢٤. 
(٧) سورة النساء: من اآلية٢٥. 

(٨) فتح القدير - مرجع سابق - ج١/ص٤٤٨. 
ــو عبـد اهللا القرطبـي،  (٩) القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي المالكي، أب
ـرة ،  صاحب التفسير المشهور المسمى بجامع أحكام القرآن، وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخ
 ،ــنة ٦٧١ وكان إماما زاهدا عالما بالقراءات عارفا بوجوهها، مات بمنية بني خصيب من صعيد مصر  س
ـيروت، ج١/ص٣١٧،  الديباج المذهب إلبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية - ب
وطبقات المفسرين للداودي ألحمد بن محمد األدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخــزي، مكتبـة العلـوم 

والحكم- السعودية، ط١/ ١٤١٧هـ – ١٩٩٧م، ج١/ص٢٤٦. 



  -٨٧-

(١) أي احلرائر، وكان عرف اإلماء يف اجلاهلية الزىن أال ترى إىل قول هند بنت 
عتبة(٢) للنيب y حني بايعته: وهل تزىن احلرة؟(٣)).(٤) 

ـة  وبناء على ما مر من تفسري اآلية الكرمية، فذهبت املذاهب األربعة إىل اشتراط احلري
يف املقذوف إلنزال احلد بالقاذف، فإن مل يكن حراً فال حيد بل يعزر، وفيما يأيت أقواهلم: 

أوالً/ احلنفية: 
جاء يف اهلداية: (واإلحصان أن يكون املقذوف حرا عاقال بالغا مسلما عفيفا عــن 
 :ا احلرية فألنه يطلق عليه اسم اإلحصان قال اهللا تعاىلفعل الزنا أم
(٥) أي احلرائر)(٦)، وال جيب حد القذف عندهــم إال إذا كـان 
ــالوا بـأنّ  املقذوف حرا ثبتت حريته بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته، وق
الشرائط اخلمسة لإلحصان داخلة حتت قوله تعاىل: (٧) فإذا فقد 

واحد منها ال يكون حمصنا.(٨) 

                                          
(١) سورة النور: من اآلية٤. 

(٢) هند بنت عتبة: هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاويــة بـن أبـي 
ــلمين  سفيان، أخبارها قبل اإلسالم مشهورة، وشهدت أحداً، وفعلت ما فعلت بحمزة، ثم كانت تؤلب على المس
ــوم  إلى أن جاء اهللا بالفتح، فأسلم زوجها، ثم أسلمت هي يوم الفتح، ماتت في خالفة عمر بن الخطاب في الي
الذي مات فيه أبو قحافة أبو بكر الصديق ، وقيل ماتت في خالفة عثمان . (اإلصابة البــن حجـر: 

١٥٥/٨، والطبقات الكبرى البن سعد، ج٨/ص٢٣٥). 
(٣) عن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول اهللا y لتبايعه فنظر إلى يديها، 
ـى أن  فقال لها: اذهبي فغيري يدك، قال فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت إلى رسول اهللا y فقال: أبايعك عل
ـالق –  ال تشركي باهللا شيئا وال تسرقي وال تزني – قالت: أو تزني الحرة؟ – قال: وال تقتلن أوالدكن خشية إم
ــن  قالت: وهل تركت لنا أوالدا نقتلهم؟ – قال: فبايعته ثم قالت له وعليها سواران من ذهب: ما تقول في هذي
ــى ألحمـد بـن علـي بـن المثنـى أبـو يعلـى  السوارين؟ قال: جمرتان من جمر جهنم.( مسند أبي يعل
ــند  الموصلي(٣٠٧هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، ط١/ ١٤٠٤ -١٩٨٤، مس

عائشة رضي اهللا عنها، رقم الحديث(٤٧٥٤)، ج٨/ص١٩٤). 
(٤) الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب - القاهرة ج٥/ص١٢٠. 

(٥) سورة النساء: من اآلية٢٥. 
(٦) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٢/ص١١٢. 

(٧) سورة النور: من اآلية٤. 
(٨) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٥/ص٣٤. 
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ثانياً/ املالكية: 
ـد  يشترط املالكية حرية املقذوف يف حد القذف وعبروا عن ذلك بقوهلم: (كما ال ح
ــا  على قاذف عبد - أي بزنا أو بنفي نسبه - إال أن يكون أبواه حرين مسلمني فيحد هلم
اتفاقا)(١) ويف إثباا ال يطالبون املقذوف، بل على القاذف أن يثبت عكس ذلك، قال ابـن 
عبد الرب(٢): (وال يكلف املقذوف إقامة البينة على حرية أمه وال عفافها، فإن أقام القــاذف 
ــل  البينة على ما يسقط عنه احلد من رق املرأة أو كفرها أو أا زانية وإالّ حد)(٣)ويف تعلي
ـد  اشتراطهم للحرية قال ابن العريب(٤): (وأما احلرية؛ فإمنا شرطناها ألجل نقصان عرض العب
ــالعبد وال حيـد  عن عرض احلر بدليل نقصان حرمة دمه عن دمه، ولذلك ال يقتل احلر ب

بقذفه)(٥). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ـه،  وكذلك ذكر الشافعية احلرية من شروط اإلحصان يف املقذوف، وبالتايل حيد قاذف
ــه  فقالوا: ( شروط اإلحصان هنا مخسة: اإلسالم، والبلوغ، والعقل، واحلرية........ وقول

حر: خرج الرقيق فال حيد قاذفه لنقصه)(٦). 

                                          
(١) حاشية الدسوقي - مرجع سابق - ج٤/ص٣٢٥. 

ـي،   (٢) ابن عبد البر: هو الحافظ  أبو عمر ، يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب
ولد سنة ٣٦٨، كان أوالً ظاهرياً، ثم صار مالكياً فقيهاً حافظاً، عالماً بالقراءات والحديث والرجال والخالف، 
ــل  كثير الميل إلى أقوال الشافعي، وله عدة مصنفات: كالتمهيد، واالستيعاب، وجامع بيان العلم وفضله، والعق
ــاظ  والعقالء، والدرر في اختصار المغازي والسير، مات سنة٤٦٣، وله خمس وتسعون سنة. (طبقات الحف

للسيوطي: ج١/ص٤٣١،  ووفيات األعيان ألبن خلكان: ج٧/ص٦٦). 
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي(٤٦٣هـ)، دار الكتب 

العلمية – بيروت، ط١٤٠٧/١، ج١/ص٥٧٦. 
(٤) ابن العربي: هو القاضي محمد بن عبداهللا بن محمد المعافري األشبيلي المالكي، أبوبكر بن العربي، كان مولده 
ـس،  في أشبيلية سنة ٤٦٨، بلغ رتبة االجتهاد في علوم الدين، وكان حافظاً مستبحراً، وهو ختام علماء األندل
ــول  وآخر أئمتها وحفاظها، من مصنفاته: أحكام القرآن، واإلنصاف في مسائل الخالف، والمحصول في أص
الفقه، والعواصم من القواصم،  ، توفي سنة ٥٤٣، (وفيات األعيان البن خلكان: ج٤/ص٢٩٦ ، وسير أعالم 

النبالء للذهبي، ج٢٠/ص١٩٧). 
ــر  (٥) أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبد اهللا ابن العربي(٥٤٣هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفك

للطباعة – لبنان، ج٣/ص٣٤١. 
(٦) إعانة الطالبين - مرجع سابق - ج٤/ص١٥٠. 
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ــه حـد، ألنّ  وبناء على مذهبهم هذا يرون أنّ من قذف عبداً بتهمة الزنا فليس علي
ــزر إلحلـاق األذى  نقص الرق مينع كمال احلد فيمنع وجوب احلد على قاذفه، ولكن يع

بغريه.(١) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــتراط  واحلنابلة أيضاً مثل باقي املذاهب األخرى انطلقت من معىن اإلخصان إىل اش
ــر املسـلم  احلرية يف املقذوف لوجوب احلد على القاذف، وقالوا بأنّ (احملصن هنا هو احل
ـألن  العاقل العفيف الذي جيامع مثله هذه صفة احملصن الذي حيد بقذفه أما احلرية واإلسالم ف
ــة وردت يف احلـرة  العبد والكافر حرمتهما ناقصة فلم ينتهض إلجياب احلد واآلية الكرمي
ــر  املسلمة وغريمها ليس يف معنامها)(٢). ورأوا بأن قذف غري احملصن كالعبد يوجب التعزي

على القاذف، ردعا عن أعراض املعصومني.(٣) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـد  يرى اإلمام الشوكاين بأنه ال يشترط يف املقذوف أن يكون حراً، بل إنّ قاذف العب
ــه، ألن  حيد كما حيد قاذف احلر، فقال: ( وأما اشتراط أن يكون املقذوف حرا فال وجه ل
ــم بـه  العبد واألمة قد صارا بدخوهلما يف اإلسالم معصومي الدم واملال والعرض مبا عص

األحرار، فانتهاك احلرمة منهما بالرمي بالزنا كانتهاك احلرمة من األحرار).(٤) 
والذي يظهر يل أنّ رأي اإلمام الشوكاين هو األصوب، فكرامة اإلنســان وعرضـه 
ــرق يف عصرنـا  مطلوب بالشرع صوا، وكونه عبداً ال يزيل عنه إنسانيته، السيما أنّ ال

انتهى أو كاد أن ينتهي.  

                                          
(١) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢٧٢، والتنبيــه إلبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي أبـو 

اسحاق(٤٧٦هـ)، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب - بيروت، ط١/ ١٤٠٣، ج١/ص٢٤٣. 
(٢) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٨٥. 

(٣) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٣١٤، وكشاف القناع لمنصور بن يونس بن إدريــس البـهوتي، 
تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر - بيروت، ١٤٠٢، ج٦/ص١٠٥. 

(٤) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٤١. 



  -٩٠-

 

ــع  مر بنا يف املطلبني السابقني أنّ من رمى آخر بالقذف جيب عليه احلد له، وذلك م
ــه  توفر شروط اإلحصان اخلمسة اليت اتفقت عليها املذاهب األربعة، واليت استندت إىل قول
 :تعاىل

 .(١)
أما هنا فنتطرق إىل استثناء ورد على هذا العموم مما ميكن تسميته مبانع مــن موانـع 
ــان  تطبيق حد القذف مع أنّ املقذوف قد يكون حمصناً، وهذا املانع هو األبوة، مبعىن إذا ك
ــق  القاذف والداً للمقذوف مل جيب عليه احلد من أجل ولده وإن طالب االبن باستيفاء احل
ــوكاين  من والده، وهذا احلكم هو ما اتفقت عليه املذاهب األربعة واختلف فيه اإلمام الش

معهم، وفيما يلي سرد بأقوال كل مذهب مبفرده: 
أوالً/ احلنفية: 

ــذف أمـه، ألن  جاء يف البحر الرائق ما نصه: (وال يطلب ولد وعبد أباه وسيده بق
املوىل ال يعاقب بسبب عبده، وكذا األب بسبب ابنه وهلذا ال يقاد الوالد بولده وال الســيد 
ــى، قـالوا  بعبده، املراد بالولد الفرع وإن سفل وباألب األصل وإن عال ذكرا كان أو أنث
ــده وإن عـال وأمـه وجدتـه وإن  وليس للولد املطالبة باحلد إذا كان القاذف أباه أو ج
ــس  علت)(٢)، وقالوا إنّ الولد منسوب إىل الوالد بالوالدة وال يعاقب الوالد جبنايته على نف
ــد القـذف  الولد وأطرافه مع أن القصاص متيقن بسببه والغالب فيه حق العبد، خبالف ح
الذي جيتمع فيه حق اهللا وحق العبد، فكذلك ال يعاقب بالتناول من عرضه بطريق أوىل.(٣) 

ثانياً/ املالكية: 
ــد بقـذف  الراجح من مذهب املالكية واملعتمد عندهم عدم إجياب احلد على الوال
ــالزىن  ولده، فقد ورد يف املدونة الكربى: (قلت: أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده ب

                                          
(١) سورة النور:٤. 

(٢) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٥/ص٣٨. 
(٣) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣٢٥، والمبسوط - مرجع سابق - ج٩/ص١٢٣. 
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ـتثقل أن  من قبل الرجال أو النساء أحتده هلم يف قول مالك؟ قال: أما ابنه فإنّ مالكا كان يس
حيده فيه ويقول ليس ذلك من الرب، قال ابن القاسم(١): وإن أقام على حقه فإن ذلــك لـه 
وعفوه عنه جائز عند اإلمام، وأما ولد ولده فإين مل أمسعه من مالك ولكين أرى أن يكــون 

مثل ولده)(٢). 
وبناء على ذلك ليس للولد أن يطالب باحلد، وإن طالب ال ميكّن من ذلك، وهذا هو 
األظهر واملعتمد يف املذهب وإن كان هناك رأي آخر خيالف ما نقلناه عنهم، لكنه ضعيـف 

كما صرحوا بذلك.(٣) 
ثالثاً/ الشافعية: 

ـها  مل خيتلف كالم الشافعية عن املذاهب األخرى يف املوضوع، بل اعتمدوا العلة نفس
ـاألب  اليت اعتمدها اآلخرون، فقالوا: (ويشترط لوجوب احلد أن ال يكون القاذف أصال ك
واألم وإن عليا ألنه إذا مل يقتل األصل به، فعدم حده بقذفه أوىل، نعم يعزر ألن القــذف 

أذى)(٤) وألنه عقوبة جتب حلق اآلدمي فلم جتب للولد على الوالد كالقصاص.(٥) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ـال  قال يف املغين: (وإذا قذف ولده وإن نزل مل جيب احلد عليه سواء كان القاذف رج
ــد  أو امرأة) ويف التعليل لذلك قال: (إنه عقوبة جتب حقا آلدمي فال جيب للولد على الوال
كالقصاص أو نقول إنه حق ال يستوىف إال باملطالبة باستيفائه فأشبه القصاص وألن احلــد 

                                          
(١) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زبيد بن الحارث العتقي، الفقيه المالكي، يكنى 
أبا عبد اهللا، ولد سنة ١٢٨، جمع بين الزهد والعلم وتفقه باإلمام مالك رضي اهللا عنه ونظرائه وصحب مالكا 
ــهم  عشرين سنة وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب المدونة في مذهبهم وهي من أجل كتب
ــنة ١٩١، (الديبـاج المذهـب البـن فرحـون المـالكي،  وعنه أخذها سحنون، توفي ابن القاسم بمصر س

ج١/ص١٤٦، ووفيات األعيان البن خلكان، ج٣/ص١٢٩). 
(٢) المدونة الكبرى - مرجع سابق - ج١٦/ص٢٢٨. 

(٣) مواهب الجليل - مرجع سابق - ج٦/ص٣٠٤، والشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣١. 
(٤) كفاية األخيار في حل غاية االختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي، تحقيق: علي 

عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، ط١/ ١٩٩٤، ج١/ص٤٧٩. 
(٥) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢٧٢. 
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ــقط القصـاص  يدرأ بالشبهات فال جيب لالبن على أبيه كالقصاص وألن األبوة معىن يس
فمنعت احلد كالرق والكفر)(١). 

رأي اإلمام الشوكاين: 
ـاب  سبقت اإلشارة إىل أنّ اإلمام الشوكاين خيتلف عن املذاهب األربعة بأنه يرى إجي
ـد  حد القذف على الوالد إذا رمى ابنه بالزىن، حيث قال: (وأما عدم سقوط احلد على الوال
ــه الشـرع  إذا قذف ولده فلدخوله يف عموم األدلة وعدم ورود الدليل باستثنائه ومل يبح ل
 :ــه تعـاىل استحالل ما حرمه اهللا من ولده).(٢) فهناك إطالق يف قول

(٣) وألنه حد هو حق اهللا فال مينع من إقامته قرابة الوالدة. 
وأجيب بأن اإلطالق أو العموم خمرج منه الولد على سبيل املعارضة بقولــه تعـاىل: 
ـانتقضت  (٤) واملانع مقدم وهلذا ال يقاد الوالد بولده وال يقطع بسرقته ف
ــا رواه عمـر بـن  عليه احلد باإلمجاع على عدم القطع وصار األصل عموم هذه اآلية وم
ـدم  اخلطاب  أنّ رسول اهللا y قال: «ال يقاد الوالد بالولد»(٥) وأما اإلمجاع على ع
ـق  القطع فلشبهة امللك لألب يف املسروق، والفرق بني القذف والزنا أن حد الزنا خالص حل
ــال يثبـت لالبـن علـى أبيـه  اهللا تعاىل ال حق لآلدمي فيه وحد القذف حق آلدمي ف

كالقصاص.(٦) 

                                          
(١) المغني - مرجع سابق - ج٩/ص٧٩. 

(٢) السيل الجرار - مرجع سابق - ج: ٤ ص: ٣٤٤. 
(٣) سورة النور:٤. 

(٤) سورة االسراء: من اآلية٢٣. 
ــاد منـه أم ال، رقـم الحديـث(١٤٠٠)،  (٥) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يق

ج٤/ص١٨، وسنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره رقم الحديث(١٨٢)، ج٣/ص١٤١. 
(٦) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣٢٥، والمغني - مرجع سابق - ج٩/ص٧٩. 
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ــدة،  شرب اخلمر حرام حترمياً قطعياً بنص القرآن الكرمي بعد مرور التحرمي مبراحل ع
 :ائياً وذلك يف قوله تعـاىل لكنه يف األخري حرم
(١)، أما عقوبة مــن 
ـبهة، وإن مل  شرب اخلمر فهي أيضاً قد ثبت عن النيب y ثبوتاً متواتراً ال شك فيه وال ش
ــاجلريد  يقع االتفاق على مقدار معني يف حده، وحاصل ما روى أنه y جلد يف اخلمر ب

والنعال كما يظهر يف األحاديث اآلتية: 
عن أنس بن مالك(٢)  «أن النيب y ضرب يف اخلمر باجلريد والنعــال»(٣)، 
ويف رواية ملسلم عنه: «أن النيب y أيت برجل قد شرب اخلمر فجلده جبريدتني حنــو 
ـان(٦)  أربعني»(٤)، وعن عقبة بن احلارث(٥)  «أن النيب y أُتى بنعيمان أو بابن نعيم
وهو سكران فشق عليه وأمر من يف البيت أن يضربوه فضربوه باجلريد والنعال وكنـت 

                                          
(١) سورة المائدة:٩٠. 

 ،yــول اهللا (٢) أنس بن مالك : هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم ، اإلمام أبو حمزة األنصاري، خادم رس
ــم  وقرابته من النساء وتلميذه، له صحبة طويلة، وحديث كثير، راوية اإلسالم، روى عن النبيy علماً جماً، ث
ــاجر وإلـى أن  أخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان، صحب النبي y أتم الصحبة، والزمه أكمل المالزمة منذ ه
ــان  مات، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، وكان آخر الصحابة موتاً، توفي سنة واحد وتسعين، وك
ــن البصـرة  عمره حين مات تسع وتسعون سنة على القول الصحيح، ومات في بيته بالقَطَن على فرسخين م
ودفن فيه. (اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ١٢٦/١-١٢٩، والطبقات الكبرى البن سعد ج٧/ص١٧). 
(٣) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم الحديث(٦٣٩١)، ج٦/ص٢٤٨٧، 

وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم الحديث(١٧٠٦)، ج٣/ص١٣٣١. 
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم الحديث(١٧٠٦)، ج٣/ص١٣٣٠. 

(٥) عقبة بن الحارث: هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، أبو سروعة فــي 
قول أهل الحديث، أسلم يوم الفتح، ومات في خالفة بن الزبير، (اإلصابة البن حجر، ج٤/ص٥١٨، والطبقات 

الكبرى البن سعد، ج٥/ص٤٤٧). 
(٦) نعيمان: قال ابن حجر: والراجح النعيمان بال شك، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث األنصاري  
ــار، عـرف  وله صحبة شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وشهد العقبة اآلخرة مع السبعين من األنص
بمزاحه الكثير ويروى عنه في ذلك قصص كثيرة، مات في زمن معاوية. (اإلصابة البن حجر، ج٦/ص٤٦٣، 

والطبقات الكبرى البن سعد، ج٣/ص٤٩٣). 
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فيمن ضربه»(١). وعن أيب هريرة  «أتى النيب y برجل قد شرب قال اضربوه قال 
أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعــض 

القوم أخزاك اهللا قال ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان»(٢). 
واعتماداً على هذه األحاديث وغريها اتفقت األمة اإلسالمية على حترمي اخلمر، ولكن 
ــع اختالفـهم يف عـدد  العلماء اختلفوا يف مقدار حد شارب اخلمر، فاملذاهب األربعة م
ــا اإلمـام  ناً، أمالشرب مقداراً معي هم اتفقوا يف أنّ حلدشارب اخلمر، أال إن جلدات حد
الشوكاين فقد خالف مجيعهم بعدم حتديد أي عدد هلذا احلد، وهذا سرد بأقواهلم وأدلتهم: 

أوالً/ احلنفية: 
ــن  ذهبت احلنفية إىل أنّ حد شارب اخلمر مثانني جلدةً، مستدلّني مبا ورد يف ذلك م
ــرب قطـرة مثـانون  أحاديث وآثار، جاء يف البحر الرائق: (وحد السكر واخلمر ولو ش
ــال:  سوطا،إلمجاع الصحابة ، روى البخاري من حديث السائب بن يزيد(٣)  ق
«كنا نؤيت بالشارب على عهد رسول اهللا y وإمرة أيب بكر وصدرا من خالفة عمــر 
ــوا  فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حىت كان آخر إمرة عمر فجلد أربعني حىت إذا عت
وفسقوا جلد مثانني»(٤)وحاصل ما يف فتح القدير أنه عليه الصالة والسالم مل يسن فيه عددا 
معينا مث قدرة أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما بأربعني مث اتفقوا على مثانني، وإمنا جاز هلم أن 
ـهى  جيمعوا على تعيينه واحلكم املعلوم عنه عليه السالم عدم تعيينه لعلمهم أنه عليه السالم انت
إىل هذه الغاية يف ذلك الرجل لزيادة فساد منه مث رأوا أهل الزمان تغريوا إىل حنوه أو أكــثر 

                                          
(١) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم الحديث(٦٣٩٣)، ج٦/ص٢٤٨٨. 

ــال، رقـم الحديـث(٦٣٩٥)، ج٦/ص٢٤٨٨،  (٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنع
وصحيح ابن حبان، كتاب الحظر واإلباحة، باب ما يكره من الكالم وما ال يكره، ذكر الزجــر عـن سـب 

المحدودين إذا حد، رقم الحديث(٥٧٣٠)، ج١٣/ص٣٧. 
(٣) السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ويقال عائذ بن األسود الكندي أو األزدي وقيل هــو 
كناني ثم ليثي، يعرف بابن أخت النمر، مات سنة اثنتين وثمانين وقيل بعد التسعين، ينظـر: اإلصابـة البـن 
حجر، ج٣/ص٢٦، والوافي بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركـي 

مصطفى، دار إحياء التراث - بيروت، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م، ج١٥/ص٦٦. 
ــال، رقـم الحديـث(٦٣٩٧)، ج٦/ص٢٤٨٨،  (٤) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنع

والمستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث(٨١٢٧)، ج٤/ص٤١٦. 
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على ما تقدم من قول السائب حىت عتوا وفسقوا وعلموا أن الزمان كلما تأخر كان فسـاد 
أهله أكثر فكان ما أمجعوا عليه هو ما كان حكمه عليه السالم يف أمثاهلم)(١) واستدلوا أيضاً 
ــتري  بقول علي  «أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املف
مثانون»(٢).و مبا روي عن أنس بن مالك «أن نيب اهللا y جلد يف اخلمر باجلريد والنعال 
ــرون يف  مث جلد أبو بكر أربعني فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ت
ـر  جلد اخلمر فقال عبد الرمحن بن عوف(٣) أرى أن جتعلها كأخف احلدود قال فجلد عم

مثانني»(٤). 
ثانياً/ املالكية: 

ــال يف  وكذلك املالكية يرون ضربه مثانني سوطاً ويستدلون مبا استدلّ به احلنفية: ق
الشرح الكرب بعد أن ذكر شروط احلد وأنواع املسكرات، قال: يضــرب (احلـد مثـانون   

جلدة على احلر ذكرا أو أنثى)(٥). 
ــوف   قال ابن عبد الرب بعدما ذكر استشارة عمر بالصحابة ورأي عبد الرمحن بن ع
يف ذلك: (وانعقد عليه إمجاع الصحابة وال خمالف هلم منهم وعليه مجاعة التابعني ومجــهور 
ــهور، وتعقـب مبـا يف  فقهاء املسلمني واخلالف يف ذلك كالشذوذ احملجوج بقول اجلم

                                          
ــرح فتـح  (١) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٥/ص٣١، وتبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٣/ص١٩٨، وش

القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣١٠. 
(٢) المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث(٨١٣١)، ج٤/ص٤١٧، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب 

األشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر، رقم الحديث(١٧٣١٦)، ج٨/ص٣٢٠. 
ــرة أبـو محمـد  (٣) عبد الرحمن بن عوف: هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد الحارث بن زه
القرشي الزهري، أسلم قديما على يدي أبي بكر، وهاجر إلى الحبشة والى المدينة، وشهد بدرا وما بعدها وهو 
ـات  أحد العشرة المشهود لهم بالجنة واحد الثمانية السابقين إلى اإلسالم واحد الستة أصحاب الشورى،  ولما م
صلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع عن خمس وســبعين سـنة. (اإلصابـة البـن حجـر العسـقالني: 

ج٤/ص٣٤٧.الطبقات الكبرى البن سعد،ج٣/ص١٢٤). 
ــن حبـان،  (٤) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم الحديث(١٧٠٦)، ج٣/ص١٣٣١، وصحيح اب
كتاب الحدود، باب حد الشرب، ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى، رقم الحديث(٤٤٤٨)، 

ج١٠/ص٢٩٨ 
(٥) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٣٥٣، والتاج واإلكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن ابي القاسم 
العبدري، (٨٩٧هـ)، دار الفكر - بيروت، ط٢/ ١٣٩٨، ج٦/ص٣١٧، والقوانين الفقهيــة البـن جـزي، 

ج١/ص٢٣٧. 
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الصحيح عــن علـي أنـه جلـد الوليـد(١) يف خالفـة عثمـان(٢) أربعـني مث قـال  
جلد النيب y أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب، إيل فلو أمجعوا 

ـــن عثمــان وجلــدوا   علـى الثمـانني يف زمـن عمـر ملـا خـالفوا يف زم
ــد عثمـان  أربعني إال أن يكون مراد أيب عمر -ابن عبد الرب- أم أمجعوا على الثمانني بع

فيصح كالمه)(٣). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ــا يف  ذهبت الشافعية إىل أنّ حد شارب اخلمر هو أربعني سوطاً، مستدلني مبا قدمن
هذا املطلب من أحاديث، قال يف املهذب: (وجب عليه احلد فإن كان حرا جلـد أربعـني 
ـح  جلدة ملا روى أبو ساسان(٤) قال «شهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد قد صلى الصب
ركعتني، مث قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجالن أحدمها محران(٥) أنه شرب اخلمر، وشــهد 
ــال  آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه مل يتقيأ حىت شرا فقال: يا علي قم فاجلده، فق

                                          
(١) الوليد: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية، أخو عثمان بن عفان ألمه، يكنى 
 y أبا وهب، قتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبراً، وكان شديداً على المسلمين، كثير األذى لرسول اهللا
ـى  فكان ممن أسر ببدر، وأسلم هو وأخوه عمارة يوم الفتح، وسكن الوليد بن عقبة بالمدينة، ثم نزل الكوفة وبن
بها داراً، فلما قتل عثمان نزل البصرة، ثم خرج إلى الرقة فنزلها، واعتزل علياً ومعاوية، ومات بها وبالرقـة 

قبره. (اإلصابة البن حجر: ج٦/ص٦١٤ ، والطبقات الكبرى البن سعد: ج٧/ص٤٧٦). 
ـى  (٢) عثمان: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية مولده قبل عام الفيل بستة أعوام وقيل بعده بستة، أسلم عل
ـن  يدي أبي بكر الصديق وتزوج ببنتي رسول اهللا y رقية ثم أم كلثوم وسمي ذا النورين، وهو ممن هاجر م
ــنة  مكة إلى أرض الحبشة الهجرة األولى والثانية، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة والخليفة الثالث، قتل س
ـر:  ٣٥  وهو ابن ٨٢ سنة وأشهر، وكانت خالفته اثنتي عشرة سنة إالّ اثني عشر يوما. (اإلصابة  ألبن حج

ج٤/ص٤٥٦، والطبقات الكبرى البن سعد: ج٣/ص٥٣). 
ـــ)، دار الكتـب  (٣) شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني(١١٢٢ه
العلمية – بيروت، ط١/ ١٤١١، ج٤/ص٢٠٥، والحديث ورد في صحيح مسلم، كتاب الحــدود، بـاب حـد 

الخمر، رقم الحديث(١٧٠٧)، ج٣/ص١٣٣١، وسيأتي بتمامه. 
(٤) أبو ساسان: هو حضين بن المنذر بن الحارث أبو ساسان الرقاشي وأبو ساسان لقب كان كنيته أبو محمد، أحد 
ــد أبـو حـاتم التميمـي  التابعين، مات سنة تسع وتسعين. (مشاهير علماء األمصار لمحمد بن حبان بن أحم

البستي(٣٥٤هـ)، تحقيق: م.فاليشهمر، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٩٥٩، ج١/ص٩٨). 
ــن  (٥) حمران: هو حمران بن أبان مولى عثمان أصله من النمر بن قاسط وسبي من عين التمر فابتاعه عثمان ب
المسيب بن نجبة فأعتقه وسمع من عمر وعثمان وغيرهما وكان حمران من العلماء الجلة أهل الرأي والشرف 
وحكى قتادة أنه كان يصلي خلف عثمان فإذا توقف فتح عليه  مات بالبصرة بعد السبعين. (اإلصابة في تمييز 

الصحابة ج٢/ص١٨٠، والطبقات الكبرى ج٧/ص١٤٨). 
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ـد(٣)  علي: قم يا حسن(١) فاجلده، فقال احلسن: ولّ حارها من توىل قارها(٢)، فكأنه وج
ــغ أربعـني،  عليه، فقال: يا عبد اهللا بن جعفر(٤) قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حىت بل
فقال: أمسك مث قال جلد النيب y أربعني وجلد أبو بكر أربعني وعمر مثانني وكــل 

سـنة»(٥).(٦) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــو  هناك روايتان عند احلنابلة، إحدامها تقرر الثمانني سوطاً حداً لشارب اخلمر، وه
املعتمد عندهم، كما قال يف اإلنصاف: (ومن شربه خمتارا عاملا أن كثريه يسكر قليال كـان 

أو كثريا فعليه احلد مثانون جلدة، هذا املذهب وعليه مجاهري األصحاب)(٧). 
ـاء يف  والرواية األخرى جتعل حد شارب اخلمر أربعني،  بل منهم من رجحها كما ج
ــن  كتاب املبدع: ( وعنه أربعون إن كان حرا ملا روي أن على بن أيب طالب جلد الوليد ب

                                          
(١) الحسن: هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، سبط رسول اهللا y وريحانتــه، أبـو 
محمد، ولد في نصف شهر رمضان سنة ثالث من الهجرة روى عن النبي y أحاديث حفظها عنـه، مـات 
الحسن بن على (رضى اهللا عنهما) بالمدينة، واختلف في وقت وفاته، فقيل: مات سنة تسع وأربعين، وقيل: بل 
ــدى  مات في ربيع األول من سنة خمسين بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين، وقيل: بل مات سنة إح
ــالة علـى  وخمسين، ودفن ببقيع الغرقد وصلى عليه سعيد بن العاص وكان اميراً بالمدينة قدمه الحسين للص

أخيه. (اإلصابة ألبن حجر: ج٢/ص٦٨). 
ــب  (٢)  قال اإلمام النووي: وقوله (ول حارها من تولى قارها) الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطي
وهذا مثل من أمثال العرب قال األصمعي وغيره معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير 
ــه يتولـون نكدهـا  عائد إلى الخالفة والوالية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخالفة ويختصون ب
وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه األدنين واهللا أعلم. (شرح النووي على 

صحيح مسلم ج١١/ص٢١٩). 
(٣) وجد: غضب، (النهاية في غريب األثر البن الجزري، ج٥/ص١٥٤). 

(٤) عبد اهللا بن جعفر: هو عبد اهللا بن جعفر بن أبى طالب القرشي الهاشمي ، يكنى أبا جعفر ، ولدته أمه أسماء 
ــظ  بنت عميس بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في اإلسالم بأرض الحبشة ، وقدم مع أبيه المدينة ، وحف
عن رسول اهللا y وروى عنه، توفى بالمدينة سنة ثمانين وهو ابن تسعين سنة، وقيل: إنه توفى سنة أربع أو 
خمس وثمانين وهو ابن ثمانين سنة، واألول أولى وعليه أكثرهم واهللا أعلم. (اإلصابة البن حجر: ج٤/ص٤٠، 

والبداية والنهاية البن كثير: ج٩/ص٣٣). 
ـاب  (٥) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم الحديث(١٧٠٧)، ج٣/ص١٣٣١، وسنن أبي داود، كت

الحدود، باب الحد في الخمر، رقم الحديث(٤٤٨٠)، ج٤/ص١٦٣ 
(٦) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢٨٦، وروضة الطــالبين - مرجـع سـابق - ج١٠/ص١٧١، وإعانـة 

الطالبين- مرجع سابق - ج٤/ص١٥٦ 
(٧) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص٢٢٩، وكشاف القناع - مرجع سابق - ج٦/ص١١٧. 
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ــذا  عقبة أربعني مث قال جلد النيب y أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وه
أحب إيل، ال يقال فعل عمر كان مبحضر من الصحابة فيكون إمجاعا وألن فعلــه عليـه 
ــي بـل  السالم حجة ال جيوز تركه لفعل غريه وال ينعقد اإلمجاع مع خمالفة أيب بكر وعل

حيتمل أن عمر فعل الزيادة على أا تعزير جيوز فعلها إذا رآها اإلمام)(١). 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ــر  على خالف املذاهب األربعة يرى اإلمام الشوكاين أنه ال يوجد حلد شارب اخلم
ــها  عدد معين من السياط، بل األمر راجع إىل اإلمام، فقال: (ويف الباب أحاديث وليس في
ــر  أنه ثبت عن النيب y يف حد الشرب مقدار معني، واختلف اجتهاد الصحابة يف التقدي
ـر  فكان الواجب هو جمرد الضرب باجلريد والنعال والثياب واأليدي واملرجع يف ذلك إىل نظ
اإلمام فإذا رأى أن جيلده عددا معينا إىل حد الثمانني اجللدة فله مبا وقع من الصحابة أسـوة 
ــول اهللا y أسـوة وإن رأى  وإن رأى أن يأمر مبطلق الضرب له من غري تعيني فله برس
ــني أو  زيادة الضرب إىل حد الثمانني على من استرسل يف شرا وختفيف الضرب إىل أربع
دوا على من مل يسترسل يف شرا كان له ذلك اقتداء مبا وقع من عمر يف حمضر الصحابة، 
فعرف مبجموع هذا أن حد الشرب ثابت مع تفويض مقداره إىل اإلمام واحلاكم وقد قيـل 
ــائر احلـدود  إنه مل يقع اإلمجاع على وجوب هذا احلد كما وقع اإلمجاع على وجوب س
........ ولكن هذا مدفوع مبتواتر السنة وبإمجاع الصحابة ومن بعدهم فال التفات إليه وال 

تعويل عليه واإلمجاع ثابت قبل وجود قائله وبعده)(٢).  

                                          
(١) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص١٠٣، والمغني - مرجع سابق - ج٩/ص١٣٧. 

(٢) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٤٧. 
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ــارب اخلمـر  هذا على رأي اإلمام الشوكاين الذي ال يرى االنتظار حلني صحو ش
إلقامة احلد عليه كما سنذكر رأيه يف اية املطلب، إالّ أنّ مجيع املذاهب يرون أنه ال بد من 
ــل  صحو شارب اخلمر قبل إقامة احلد عليه، بل ومنهم من يرى إعادة احلد عليه إنّ حد قب

صحوه، وفيما يلي آرائهم وتعليالم: 
أوالً/ احلنفية: 

قال يف شرح فتح القدير: (وال حيد السكران حىت يزول عنه السكر حتصيال ملقصــود 
ــرح خيفـف  اإلنزجار، وهذا بإمجاع األئمة األربعة؛ ألن غيبوبة العقل وغلبة الطرب والش
ــالط ثقيلـة  األمل، حىت حكى يل أن بعض املتصابني استدعوا إنسانا ليضحكوا عليه به أخ
ـال  لزجة بركبتيه ال يقلهما إال بكلفة ومشقة، فلما غلب على عقله ادعى القوة واإلقدام، فق
ــى ركبتـك، فـأقدم  له بعض احلاضرين ممازحا ليس بصحيح وإال فضع هذه اجلمرة عل
ووضعها حىت أكلت ما هناك من حلمه وهو ال يلتفت حىت طفئت أو أزاهلا بعض احلاضرين 
ــا   الشك مين- فلما أفاق، وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته ومكث –
مدة إىل أن برأت فعادت بذلك الكي البالغ يف غاية الصحة والنظافة من األخالط، وصــار 
ــك  يقول يا ليتها كانت يف الركبتني، مث مل يستطع أصال يف حال صحوه أن يفعل مثل ذل
باألخرى ليستريح من أملها ومنظرها، وإذا كان كذلك فال يفيد احلـد فائدتـه إال حـال 
ــل صحـوه،   الصحو، وتأخري احلد لعذر جائز)(١)، وقال بعضهم أنّ احلد يعاد إن أقيم قب
ـة  وحينئذ فال يلزم من أن اإلمام لو أخطأ فحده قبل صحوه أن يسقط الواجب عليه من إقام
ـإن  احلد بعد الصحو، وال يرد أنه لو قطع يسار السارق ال تقطع ميينه أيضا للفرق الواضح ف
االنزجار حاصل باليسار أيضا وإن كان الواجب قطع اليمني وألنه لو قطعت اليمني أيضــا 
ــة أو  يلزم تفويت املنفعة من كل وجه وذلك إهالك ولذا ال يقطع لو كانت يسراه مقطوع

إامها.(٢) 
                                          

(١) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٥/ص٣٠٩. 
(٢) حاشية ابن عابدين - مرجع سابق - ج٤/ص٣٩. 
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ثانياً/ املالكية: 
ـاألمل  وكذلك املالكية يرون باشتراط صحو السكران وإن كان جزئياً، حبيث يشعر ب
 ــد ولو يسرياً، بعبارة أخرى أنهم يقولون بإعادة احلد عليه إذا مل يشعر به مطلقاً، فقالوا الب
من إقامة احلد بعد صحوه، وإالّ أعيد عليه - أي احلد - من أوله وهذا إذا مل حيصــل لـه 
ــن أول  إحساس حال الضرب أصال، وأما إن مل حيس يف أوله وأحس يف أثنائه حسب له م
ما أحس(١)، وقال يف الشرح الكبري: (فإن جلد قبله – الصحو - اعتد به إن كان عنــده 

متييز، وإالّ أعيد عليه)(٢). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ــد الشـافعية االعتـداد بـاحلد الـذي أقيـم قبـل صحـو   أصح الوجهني عن
شارب اخلمر، مع أنهم يرون وجوب تأخري احلد إىل حال صحوه، فهم يقولون أن الشارب 

ـــه الــردع والزجــر والتنكيــل   ال حيـد حـال سـكره، ألن املقصـود من
ــي االعتـداد بـه   وذلك ال حيصل مع السكر بل يؤخر وجوبا لريتدع، فإن حد قبلها فف

وجهان أصحهما االعتداد به(٣). 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــة حصـول األمل بـالضرب عنـد إقامـة احلـد حبيـث   واملشترط عند احلنابل
ــود منـه مـن االنزجـار واالرتـداع، فـإن مل حيصـل فـال يعتـرب   يتحقق املقص
علــى األصــح عندهــم، بــل يؤخــر احلــد لســــكر حـــىت  
ــة احلـد وهـو الزجـر فلـو خـالف   يصحو الشارب نصا ليحصل املقصود من إقام
ــد يف سـكره  سـقط احلـد إن أحـس بـأمل الضـرب كمـا لـو   وأقام عليه احل

ـأليم ومل  مل يكن سكران، وإن مل حيس بأمل الضرب فال يسقط احلد؛ ألن كل حد شرطه الت

                                          
(١) حاشية الدسوقي - مرجع سابق - ج٤/ص٣٥٣. 

(٢) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٣٥٣. 
(٣) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١٩٠، وروضة الطالبين - مرجع سابق - ج١٠/ص١٧٣. 
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ـقط وإال  يوجد(١)، وقال يف اإلنصاف: (قلت الصواب أنه إن حصل به أمل يوجب الزجر س
فال)(٢). 

رأي اإلمام الشوكاين: 
ـوه،  اإلمام الشوكاين مع اعترافه باحلكمة من تأخري احلد عن شارب اخلمر حلني صح
ــه  ه مل يثبت أنوأن ،y ر عدم التأخري وقوفاً عند النصوص الثابتة عن رسول اهللالكنه يقر
y أخر احلد عن أحد شرب اخلمر، فقال: (وجه هذا - أي تأخري احلــد إىل صحـو 
ــه ال  السكران- أن أصل مشروعية احلد إلذاقة مرتكب موجب احلد وبال أمره ومعلوم أن
ـكره ال  يذوق ذلك إال صاحيا صحيح العقل سليم احلواس وأن وقوع الضرب عليه حال س
جيد له من التأمل ما جيده صاحيا لكنه ملا ثبت ثبوتا ال شك فيه أن النيب y كــان يـأمر 
بإقامة احلد على من وصلوا به إليه وقد شرب ومن اجلائز أن يكون يف تلك احلال باقيا على 
ــد  سكره ومن اجلائز أن يكون قد صحا كان ترك االستفصال دليال على أن يقام عليه احل

على احلالة اليت وفد عليها وأنه ال جيب انتظار حالة الصحو)(٣). 
  

                                          
ـــ)، المكتـب اإلسـالمي - دمشـق، ١٩٦١،  (١) مطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني(١٢٤٣ه

ج٦/ص١٦٥. 
(٢) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص١٥٩. 

(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٤٩. 
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إن أحد بل أهم طرق إثبات األحكام يف الشرع هو شــهادة الشـهود، ووردت يف 
ــني مبجموعـها  ذلك آيات عديدة يف القرآن الكرمي ونصوص من السنة النبوية الشريفة تب
ـن  أحكام الشهادة وأدائها وأهلية الشهود وشروطهم وما يتعلق بذلك من أحكام كثرية، فم
  :الكتاب العزيز قوله تعاىل

ــا رواه  (١)، وقوله: (٢)، ومن السنة م
ـال  وائل بن حجر(٣) قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل النيب y فق
ـي  احلضرمي: يا رسول اهللا إن هذا قد غلبين على أرض يل كانت أليب، فقال الكندي: ه
ــة؟  أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول اهللا y للحضرمي: ألك بين
قال: ال، قال: فلك ميينه، قال: يا رسول اهللا إن الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه 
وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إال ذلك، فانطلق ليحلف فقال رسـول اهللا 

y ملا أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقني اهللا وهو عنه معرض»(٤). 
وليس الكالم هنا عن اصل الشهادة وما يتعلق به، وإنما نتناول يف هــذا املطلـب 
ــه،  خالف العلماء حول كيفية إثبات احلدود، وخاصة ما انفرد فيها اإلمام الشوكاين برأي
فالكالم هنا عن العدد املشترط يف الشهود إلثبات احلدود الشرعية، وعلى وجه اخلصــوص 

                                          
(١) سورة البقرة: من اآلية: ٢٨٢. 

(٢) سورة الطالق: من اآلية٢. 
(٣) وائل بن حجر: هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد الحضرمي، يكنى بأبي هنيــدة، أحـد 
األشراف، كان سيد قومه، وكان قيالً من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وله وفادة وصحبة ورواية، 
ونزل العراق، فلما دخل معاوية الكوفة أتاه وبايعه. (اإلصابة ألبن حجر: ج٦/ص٥٩٦، وسير أعالم النبــالء 

للذهبي: ج٢/ص٥٧٢). 
(٤) صحيح مسلم، كتاب األيمان، باب وعيد من اقتطع حق المســلم بيميـن فـاجرة،  رقـم الحديـث(١٣٩)، 
ــى  ج١/ص١٢٣، وسنن الترمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدع

عليه، رقم الحديث(١٣٤٠)، ج٣/ص٦٢٥، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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 ــن حـد حد القذف وشرب اخلمر والسرقة، وحنن أوردنا هذا املوضوع خالل حديثنا ع
شرب اخلمر، ألن اإلمام الشوكاين قد فصل الكالم حوله يف هذا الباب وأحال عليه يف كل 

من باب حد القذف وحد السرقة. 
ال خالف بني املسلمني أنه ال يقبل يف الزنا أقل من أربعة شهود رجال، وقد نص اهللا 
 :تعاىل عليه بقوله
ــا رواه أبـو  (١)، وقوله: (٢)، وم
ـال  هريرة رضي اهللا عنه «أن سعدا(٣) قال: يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت مع امرأيت رج

أمهله حىت آيت بأربعة شهداء؟ قال: نعم»(٤). 
ــان  وأمجع املسلمون على أنه يشترط كوم مسلمني عدوال ظاهرا وباطنا وسواء ك
املشهود عليه مسلما أو ذميا ومجهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجاال أحرارا فـال 
ــني  تقبل شهادة النساء وال العبيد(٥)، وألنه ال يقوم إال من اثنني فصار كالشهادة على فعل

وألن الزنا من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة ليكون أستر.(٦) 
ــد اتفقـت املذاهـب األربعـة   هذا بشأن الشهادة على الزنا، أماّ باقي احلدود فق

على أنها تثبت بشهادة رجلني عدلَـين وال تؤخذ فيها شهادة النساء، وخالفــهم اإلمـام 
الشوكاين بقوله قبول شهادة رجل وامرأتني يف احلدود، ونعرض ألقواهلم فيما يأيت: 

                                          
(١) سورة النور:١٣. 

(٢) سورة النور: من اآلية٤. 
(٣) سعد بن عبادة: هو سعد بن عبادة بن دليم بن أبي حليمة، ويقال: ابن أبي حزيمة بن ثعلبة ابن طريــف بـن 
ــدراً  الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج األنصاري الساعدي، يكنى أبا ثابت،  وكان نقيباً شهد العقبة وب
في قول بعضهم، كان سيداً في األنصار، مقدما وجيها، له رياسة وسيادة، يعترف قومه له بها، مات بحـوران 
ــن  من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خالفة عمر  وذلك سنة خمس عشرة، وقيل: بل مات سعد ب
ــن  عبادة في خالفة أبي بكر سنة إحدى عشرة. (اإلصابة ألبن حجر: ج٣/ص٦٥-٦٦، والطبقات الكبرى الب

سعد،ج٣/ص٦١٣). 
ــرات والشـهود، عـدد الشـهود علـى الزنـا، رقـم  (٤) السنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، أبواب التعزي
ـم  الحديث(٧٣٣٣)، ج٤/ص٣٢٠، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب في من وجد مع أهله رجال أيقتله؟ رق

الحديث(٤٥٣٣)، ج٤/ص١٨١. 
(٥) المغني - مرجع سابق - ج١٠/ص١٥٥. 

(٦) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص٤٤١. 



  -١٠٤-

أوالً/ احلنفية: 
ــدود الذكـورة وقـالوا ال تقبـل فيـها شـهادة النسـاء   فقد اشترطوا يف احل

ــن  ملا روي عن الزهري(١) رمحه اهللا أنه قال مضت السنة من لدن رسول اهللا واخلليفتني م
ــدود   بعدمهـا رضـوان اهللا تعـاىل عليـهما أنـه ال تقبـل شـهادة النسـاء يف احل
ــا علـى الـدرء واإلسـقاط بالشـبهات   والقصاص(٢) وألن احلدود والقصاص مبنامه
وشهادة النساء ال ختلو عن شبهة ألن جبلن على الســهو والغفلـة ونقصـان العقـل  
ــبهة خبـالف سـائر األحكـام ألـا جتـب مـع الشـبهة   والدين فيورث ذلك ش

وألن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال واألبدال يف باب احلــدود غـري 
ــرعة االخنـداع  مقبولة كالكفاالت والوكاالت(٣)، مث الضالل والنسيان غالب عليهن وس
ــرز عنـها  وامليل إىل اهلوى ظاهر فيهن وذلك ميكن مة يف الشهادة وهي مة ميكن التح

جبنس الشهود(٤). 
ـا  أما عموم قوله تعال: (٥) بأنها ختص وتقيد مب
  :ورد يف الزنا يف قوله تعاىل
(٦) من إجياب أربعة شهود رجال، وقالوا: فتقدم هذه ألا مانعة وتلك مبيحة وأيضا 
ـوده  هذه تفيد زيادة قيد وزيادة القيد من طرق الدرء فإنه كلما كثرت قيود الشيء قل وج

بالنسبة إىل ما ليس فيه زيادة تقييد.(٧) 

                                          
ـرة  (١) ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زه
ــي،  بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، اإلمام العلم، حافظ زمانه، أبو بكر القرشي الزهري المدن
ــنة أربـع وعشـرين  نزيل الشام، تابعي جليل، ولد سنة خمسين، ورأى عشرة من الصحابة  ، وتوفي س

ومائة، (سير أعالم النبالء للذهبي: ج٥/ص٣٢٦، والبداية والنهاية البن كثير: ج٩/ص٣٤٠). 
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود، رقم الحديث(٢٨٧١٤)، ج٥/ص٥٣٣. 

(٣) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٦/ص٢٧٩، والهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٣/ص١١٦، والبحر 
الرائق - مرجع سابق - ج٧/ص٥٧. 

(٤) المبسوط - مرجع سابق - ج١٦/ص١٤٢. 
(٥) سورة البقرة: من اآلية٢٨٢. 
(٦) سورة النساء: من اآلية١٥. 

(٧) شرح فتح القدير - مرجع سابق - ج٧/ص٣٧٠. 
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ثانياً/ املالكية: 
ــهادة  جاء يف املدونة الكربى: (قلت: أرأيت إن شهد رجل وامرأتان أجتوز على ش
ـالق  رجل يف القصاص؟ قال: ال جتوز شهادة النساء يف احلدود وال يف القصاص وال يف الط
ـوه)(١)،  وال يف النكاح وال جتوز شهادن على شهادة غريهن عندي يف شيء من هذه الوج

واستدلّوا أيضاً حبديث الزهري الذي سبق ذكره آنفاً واستخرجوه بروايات عديدة.(٢) 
ثالثاً/ الشافعية: 

قال اإلمام النووي: (فإن كان عقوبة مل تثبت إال برجلني سواء فيه حــق اهللا تعـاىل 
كحد الشرب وقطع الطريق وقتل الردة وحق العباد كالقصاص يف النفس أو الطرف وحـد 
ــديث الزهـري  القذف، والتعزير كاحلد وال مدخل لشهادة النساء فيها)(٣)، واستدلّوا حب
 :ــه وبقوله تعاىل: (٤) وقول

 (٦).(٥)
رابعاً/ احلنابلة: 

ــبهات وال  قال يف املغين: (ولنا إن هذا ما حيتاط لدرئه وإسقاطه وهلذا يندرىء بالش
 :تدعو احلاجة إىل إثباته ويف شهادة النساء شبهة بدليل قولـه تعـاىل
ــهن رجـل  (٧) وأنه ال تقبل شهادن وإن كثرن ما مل يكن مع
فوجب أن ال تقبل شهادن فيه ...... وال يصلح قياس هذا على األموال خلفة حكمــها 
ـا  وشدة احلاجة إىل إثباا لكثرة وقوعها واالحتياط يف حفظها وهلذا زيد يف عدد شهود الزن

                                          
(١) المدونة الكبرى - مرجع سابق - ج١٣/ص١٦١. 

ـل  (٢) المدونة الكبرى - مرجع سابق - ج١٣/ص١٦٢، والكافي - مرجع سابق - ج١/ص٤٦٩، والتاج واإلكلي
- مرجع سابق - ج٦/ص١٨٠. 

(٣) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج١١/ص٢٥٣. 
(٤) سورة المائدة: من اآلية١٠٦. 

(٥) سورة الطالق: من اآلية٢. 
(٦) كفاية األخيار - مرجع سابق - ج١/ص٥٧٠، واألم لمحمد بن إدريس الشافعي(٢٠٤هـــ)، دارالمعرفـة - 

بيروت، ط٢/ ١٣٩٣، ج٧/ص٤٧، واإلقناع - مرجع سابق - ج٢/ص٦٣٦. 
(٧) سورة البقرة: من اآلية: ٢٨٢. 
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ـها  على شهود املال)(١)، وكذلك استدلّوا حبديث الزهري وبأا عقوبة مشروعة فال يقبل في
إال شهادة الرجال األحرار كحد الزىن وسواء كان القصاص يف النفــس أو مـا دوـا 

كاملوضحة واألطراف.(٢) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ــرقة شـهادة رجـل  يرى اإلمام الشوكاين أنه يقبل يف حد الشرب والقذف والس
وامرأتني إلثبات أي واحد من هذه احلدود، فقال يف كالمه عن حد شرب اخلمر: (ال وجه 
ــه  لالقتصار على شهادة العدلني بل يكفي يف ذلك شهادة رجل وامرأتني كما حكم اهللا ب
ــد بعلمـه وقـد  بني عباده يف الشهود....... وهكذا جيوز للحاكم أن حيكم يف هذا احل
أوضحنا ذلك فيما سبق ومثله حد القذف والسرقة ومل خيص من احلدود بكون الشــهود 
أربعة رجاال إال حد الزنا فيبقى ما عداه داخال يف عموم ما جعلــه اهللا مسـتندا حلكـم 

الشرع)(٣).  
ــاال،  ويرى أنه مع عدم وجود دليل ناهض يدل على اشتراط أن يكون الشهود رج
وأنه ال يثبت هذا احلد إال بشهادة رجلني، فإنه حكم من أحكام الشرع وقــد ثبـت يف 
الكتاب العزيز ويف السنة املطهرة أن مستندات أحكام الشرع أوسع من هذا ومل خيص مـن 

ذلك إال شهادة الزنا فيبقى ما عداه داخال يف مطلقات األدلة. 
ــهم  ورد على القائلني بعدم جواز شهادة النساء يف ما عدا حد الزنا بشدة وطلب من
الدليل، فظاهر القرآن أن الرجل واملرأتني يقومون مقام الرجلني يف كل شيء فمن ادعــى 
التخصيص فعليه الربهان، رافضاً استدالهلم حبديث الزهري ألنه مع كونه مرسال فــإنّ يف 
ــا اشـتراط  إسناده ضعفاً، فال يصلح أن يكون شبهة يف احلدود فضال عن القصاص، وأم
كوم رجاال أصوال فوجهه االحتياط والتحري يف احلدود ملا يستلزمه من اإلضرار باألبدان 

                                          
(١) المغني - مرجع سابق - ج١٠/ص١٥٦. 

ــاف - مرجـع سـابق - ج١٢/ص٧٩،  (٢) الكافي في فقه ابن حنبل - مرجع سابق - ج٤/ص٥٣٧، واإلنص
والروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٤٣٠. 

(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٤٨. 
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وملا ثبت فيها من أا تدرأ بالشبهات ولكن هذه العلة قاصرة على إفادة املطلوب، واحلاصل 
أنه مل يدل دليل على هذا االشتراط وال على اشتراط كــون الشـهادة يف حـق اهللا ويف 
ـدود  القصاص من الرجال األصول، ويف النهاية يرى أن هذا ناتج عن كثرة الشكوك يف احل

الناشئة عن ضعف العزائم يف تنفيذ حدود اهللا سبحانه.(١) 

                                          
(١) المصدر السابق، ج٤/ص١٨٧، وص٣٤٨. 
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ــه،  إن اإلسالم قد احترم املال، من حيث انه عصب احلياة، واحترم ملكية األفراد ل
ــذا  وجعل حقهم فيه حقا مقدسا، ال حيل ألحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، وهل
ــن شـأا أن تباشـر  حرم اإلسالم:  السرقة، وشدد فيها، فقضى بقطع يد السارق اليت م
ــب بـتره ليسـلم  السرقة، ويف ذلك حكمة بينة، إذ أن اليد اخلائنة مبثابة عضو مريض جي
اجلسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول. كما أن يف قطع 
يد السارق عربة ملن حتدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فال جيرؤ أن ميد يده إليها. يقول 
  :اهللا تعاىل

 (٢).(١)
ــى  قال القاضي عياض(٣) رمحه اهللا تعاىل: (صان اهللا تعاىل األموال بإجياب القطع عل
ــك قليـل  السارق ومل جيعل ذلك يف غري السرقة كاالختالس واالنتهاب والغضب ألن ذل
بالنسبة إىل السرقة وألنه ميكن استرجاع هذا النوع باالستدعاء إىل والة األمـور وتسـهل 
ــها  إقامة البينة عليه خبالف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبت

ليكون أبلغ يف الزجر عنها)(٤). 

                                          
(١) سورة المائدة:٣٨. 

(٢) فقه السنة لسيد سابق، دار الكتاب العربي - بيروت، ج٢/ص٤٨٥. 
(٣) القاضي عياض: هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عيــاض العالمـة، عـالم 
ــاني،  المغرب، أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة، أجاز له أبو علي الغس
ــك،  وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان، كالشفاء، وطبقات المالكية، وشرح مسلم، والتاريخ وغير ذل
ــهم وأنسـابهم،  وكان إمام أهل الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلومه، وبالنحو، واللغة، وكالم العرب، وأيام
وولي قضاء سبته ثم غرناطة، وحاز من الرئاسة في بلده، والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما 
زاده ذلك إال تواضعا، وخشية هللا تعالى، مات ليلة الجمعة: سنة أربع وأربعين وخمسمائة بمراكش، ودفن بباب 
إيالن داخل المدينة. (سير أعالم النبالء للذهبي، ج٢٠/ص٢١٢، ووفيات األعيان البن خلكان، ج٣/ص٤٨٣). 

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم - مرجع سابق - ج١١/ص١٨٠. 
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قال اإلمام النووي: (وقد أمجع املسلمون على قطع السارق يف اجلملة وإن اختلفوا يف 
ــغ سـرقته  فروع منه)(١)، فال خالف بني املسلمني يف وجوب قطع يد السارق الذي تبل
ــتدلني بقـراءة ابـن مسـعود(٢)  للنصاب على اختالف يف تقديره، وتقطع ميينه أوالً مس
«والسارق والسارقة فاقطعوا أميام»(٣)، لكن اخلالف وقع يف قطع يد الســارق بعـد 
ـه  معاودته للسرقة وتنفيذ احلد عليه يف املرة األوىل، مبعىن أنّ ميينه قد قطعت، فكيف يقام علي
ـن  احلد؟ فهناك من يقيسه على حد احلرابة فيقول بقطع قوائمه األربع من خالف، ومنهم م
ــع  يكتفي بقطع الرجل اليسرى بعد قطع يده اليمىن، ويرى اإلمام الشوكاين االكتفاء بقط
ميينه دون غريها، هذا كله من حيث قطع اليد، لكنهم يضعون عقوبات أخرى بدل القطـع 
ـع  للذي يعاود الكرة يف السرقة كاحلبس والتعزير، وفيما يلي نذكر أقوال املذاهب األربعة م

رأي اإلمام الشوكاين يف املسالة: 
أوالً/ احلنفية: 

ــإن  يرى احلنفية أنّ السارق تقطع يده اليمىن أوالً، فإن عاد فتقطع رجله اليسرى، ف
ـان  عاد فيعزر وال تقطع له ال يد وال ِرجل، واستدلوا على ذلك حبديث علي   «أنه ك
ــتحي أن ال  ال يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجال فإذا أيت به بعد ذلك قال إين ألس
يتطهر لصالته ولكن أمسكوا كله عن املسلمني وأنفقوا عليه من بيت املــال»(٤). ويف 
ــإين  رواية أخرى: «قال إذا سرق السارق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله فإن عاد ف

ألستحيي من اهللا أن ال أدع له يدا يأكل ا ورجال ميشي عليها»(٥). 
                                          

(١) المصدر السابق، ج١١/ص١٨١. 
(٢) ابن مسعود: هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وكان سادس من 
أسلم،  وهاجر الهجرتين، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، والزم النبيy وكان 
صاحب نعليه والسواك والوساد، شهد فتوح الشام وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، ثم أمره عثمان 
على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة، وتوفي قبل قتل عمر بالمدينة سنة ٣٢هـ، ودفــن بـالبقيع. 

(اإلصابة البن حجر: ج٤/ ص٢٣٣،  وشذرات الذهب ألبن العماد: ج١/ص٣٨). 
(٣) سنن البيهقي الكبرى، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة، باب الســارق يسـرق أوال 

فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، رقم الحديث(١٧٠٢٤)، ج٨/ص٢٧٠. 
ــه ثـم يعـود، رقـم الحديـث(٢٨٢٦١)،  (٤) مصنف ابن أبي شيبة، باب في السارق يسرق فتقطع يده ورجل

ج٥/ص٤٨٩. 
(٥) مسند أبي حنيفة، روايته عن أبي عبداهللا عمرو بن مرة، ج١/ص١٦٠. 
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ــرى،   وقالوا: (فأصل احملل عند أصحابنا طرفان فقط ومها اليد اليمىن والرجل اليس
ـد  فنقطع اليد اليمىن يف السرقة األوىل وتقطع الرجل اليسرى يف السرقة الثانية، وال يقطع بع

ذلك أصال ولكنه يضمن السرقة ويعزر وحيبس حىت حيدث توبة)(١). 
واستدلوا أيضاً مبا روي «أن عمر  أيت برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه مث 
أيت به الثانية فقطعه مث أيت به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي ال تفعل إمنا عليه يــد 
ـاقطعوا  ورجل ولكن احبس»(٢)، ويف رواية أنه قال: «إذا سرق فاقطعوا يده مث إن عاد ف
ــن  رجله وال تقطعوا يده األخرى وذروه يأكل ا الطعام ويستنجي ا من الغائط ولك

احبسوه عن املسلمني»(٣). 
ــهما مل يزيـدا يف   وبناء على ذلك قالوا: إنّ سيدنا عمر وسيدنا علي رضي اهللا عن
ـل  القطع على قطع اليد اليمىن والرجل اليسرى وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينق

 .(٤) أنه أنكر عليهما منكر فيكون إمجاعا من الصحابة
ـى أن  وكذلك استدلّوا باإلمجاع واملعقول، فقالوا: أنّ داللة اإلمجاع هي أنا أمجعنا عل
اليد اليمىن إذا كانت مقطوعة ال يعدل إىل اليد اليسرى بل إىل الرجل اليسرى ولو كــان 
ــن  لليد اليسرى مدخال يف القطع لكان ال يعدل إال إليها ألا منصوص عليها وال يعدل ع
ــا يف  املنصوص عليه إىل غريه فدل العدول إىل الرجل اليسرى ال إليها على أنه ال مدخل هل
ــت جنـس  القطع بالسرقة أصال......... وأما املعقول فهو أن يف قطع اليد اليسرى تفوي
ــع  منفعة من منافع النفس أصال وهي منفعة البطش ألا تفوت بقطع اليد اليسرى بعد قط
اليمىن فتصري النفس يف حق هذه املنفعة هالكة فكان قطع اليد اليسرى إهالك النفس مــن 
ــي ألن منفعـة  وجه وكذا قطع الرجل اليمىن بعد قطع الرجل اليسرى تفويت منفعة املش

                                          
ــية ابـن  (١) بدائع الصنائع ج٧/ص٨٦، والبحر الرائق ج٥/ص٦٦، والهداية شرح البداية ج٢/ص١٢٦، وحاش

عابدين ج٤/ص١٠٤.- مراجع سابقة -  
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب قطع السارق، رقم الحديث(١٨٧٦٦)، ج١٠/ص١٨٦. 

ــه ثـم يعـود، رقـم الحديـث(٢٨٢٦٣)،  (٣) مصنف ابن أبي شيبة، باب في السارق يسرق فتقطع يده ورجل
ج٥/ص٤٨٩. 

(٤) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٨٦. 
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ــس  املشي تفوت بالكلية فكان قطع الرجل اليمىن إهالك النفس من كل وجه وإهالك النف
من كل وجه ال يصلح حدا يف السرقة(١) 

ثانياً/ املالكية: 
ذهبت املالكية إىل قطع األعضاء األربعة للسارق من خالف، واستدلّوا مبا روي «أنّ 
ــده، مث  النيب y أيت بعبد قد سرق فقطع يده، مث الثانية فقطع رجله، مث أيت به فقطع ي
أيت به فقطع رجله»(٢)، ألنّ سامل األعضاء األربعة إن سرق قطعت يده اليمــىن فرجلـه 
ــزر  اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمىن ليكون القطع من خالف، مث إن سرق بعد ذلك، ع

وحبس إىل أن تظهر توبته أو ميوت كذا(٣). 
ثالثاً/ الشافعية: 

اتفقت الشافعية مع املالكية يف قطع القوائم األربع للسارق يف حال تكرار الســرقة 
ــر  منه، واستدلّوا مبا روي «أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أيب بك
الصديق  فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكــر 
 وأبيك(٤) ما ليلك بليل سارق، مث إم افتقدوا حليا ألمساء بنت عميس(٥) رضي اهللا 
ـل  عنها امرأة أيب بكر  فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك مبن بيت أه

                                          
(١) المصدر السابق، ج٧/ص٨٦. 

ـث(٢٨٢٦٩)،  (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم ال؟ رقم الحدي
ج٥/ص٤٩٠. 

(٣) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٣٣٣، واالستذكار ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري 
ــب العلميـة - بـيروت، ط١/  القرطبي(٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكت
٢٠٠٠م، ج٧/ص٥٤٦، والقوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي(٧٤١هـ)، ج١/ص٢٣٦، 
وكفاية الطالب ألبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقــاعي، دار الفكـر - بـيروت، ١٤١٢، 

ج٢/ص٤٣٤. 
ـاني- (٤) قسم على معنى ورب أبيك أو كلمة جرت على لسان العرب وال يقصدون بها القسم، ينظر: شرح الزرق

مرجع سابق - ج٤/ص١٩٥. 
ــالك بـن قحافـة  (٥) أسماء بنت عميس: هي أسماء بنت عميس بن معد بن تيم تيم بن الحارث بن كعب بن م
الخثعمية، أسلمت قبل دخول رسول اهللا y دار األرقم بمكة، وبايعت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر 
بن أبي طالب، فولدت له هناك عبد اهللا وعونا ومحمدا، فلما استشهد بمؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضى اهللا 
ــى أم  عنهما، فولدت له محمدا، ثم توفي عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعونا، فهي تدع
المحمدين، وكانت تخدم فاطمة إلى أن توفيت وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، وتوفيت ســنة ثمـان وثالثيـن 
للهجرة. (اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر، ج٧/ص٤٨٩، وسير أعالم النبالء للذهبي، ج٢/ص٢٨٢). 
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ـع  هذا البيت الصاحل(١)، فوجدوا احللي عند صائغ زعم أنّ األقطع جاء به فاعترف األقط
ــال أبـو بكـر  واهللا  أو شهد عليه فأمر به أبو بكر  فقطعت يده اليسرى وق

لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته»(٢). 
 قالوا: إن عاد قطعت رجلـه  واستدالالً ذا احلديث ومبا سبق من حديث عمر 
اليسرى، ألمره به عليه الصالة والسالم، وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنــهما وال 
خمالف هلما، وقياسا على قاطع الطريق، وألنا لو قطعنا الِرجل اليمىن الستوفينا حد اجلانبني؛ 
ــال يسـتويف  فيضعف فيكون فيه ضم عقوبة إىل عقوبة، وكذلك مل تقطع يده اليسرى؛ لئ
ــد  منفعة اجلنس فتزداد العقوبة، وتقطع من مفصل القدم كذا فعله عمر، وشرط قطعها بع
ــاك  اندمال اليد لئال يفضي به توايل القطع إىل اهلالك خبالف قطع احملاربة، ألن قطعهما هن
ــالم  حد واحد، فإن عاد قطعت اليسرى، فإن عاد قطعت اليمىن؛ ألمره عليه الصالة والس
ــع يـده  بذلك، وروي ذلك من فعل الصديق فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل فقط
اليسرى، فإن عاد بعد قطع األربعة عزر؛ ألن القطع ثبت بالكتاب والسنة ومل يذكر بعــده 

شيء آخر والسرقة معصية فعزر بسببها(٣). 
ــل: أن  ويف بيان احلكمة من قطع قوائمه األربعة قالوا: واحلكمة يف قطع اليد والرج
اعتماد السارق يف السرقة على البطش واملشي، فإنه يأخذ بيده وينقل برجله، فتعلق القطـع 
ما، وإمنا قطع من خالف؛ لئال يفوت جنس املنفعة عليه فتضعف حركته كما يف قطــع 
ــىن ورجلـه  الطريق، ألن السرقة مرتني تعدل احلرابة شرعا، واحملارب تقطع أوال يده اليم

اليسرى ويف الثانية يده اليسرى ورجله اليمىن(٤). 
 وقال اإلمام النووي: (فإن سرق بعد ذلك عزر، ونقل اإلمام عن القدمي قوال أنــه 
ــتحالله أو  يقتل للحديث، واملشهور التعزير واحلديث منسوخ أو مؤول على أنه قتله الس

                                          
(١) أي أغار عليهم ليال يأخذ العقد، (شرح الزرقاني - مرجع سابق - ج٤/ص١٩٥). 

ــث(١٧٠٤٠)،  (٢) سنن البيهقي الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثا ورابعا، رقم الحدي
ج٨/ص٢٧٣، وسنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات، رقم الحديث(٣٠١)، ج٣/ص١٨٣. 

(٣) كفاية األخيار - مرجع سابق - ج١/ص٤٨٧. واألم - مرجع سابق - ج٦/ص١٣٢. 
(٤) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١٧٨. 
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ـارق  لسبب آخر)(١)، وهو يشري بذلك إىل ما روي عن جابر بن عبد اهللا أنه قال «جيء بس
إىل النيب y فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اهللا إمنا سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، 
مث جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اهللا إمنا سرق، قال: اقطعـوه، قـال: 
فقطع، مث جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اهللا إمنا سرق، قال: اقطعوه، مث 
أيت به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اهللا إمنا سرق، قال: اقطعوه، فــأيت بـه 
ـا  اخلامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، مث اجتررناه فألقيناه يف بئر ورمين

عليه احلجارة»(٢)، ويأيت الكالم على هذا احلديث عند ذكر رأي اإلمام الشوكاين. 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــع  اتفقت احلنابلة مع احلنفية يف االكتفاء بقطع الرجل اليسرى للسارق ثانية بعد قط
ـه  يده اليمىن، دون يده اليسرى ورجله اليمىن، ويروى عنهم رواية أخرى توافق ما ذهب إلي
ــع  الشافعية من قطع األعضاء األربعة من السارق، لكنهم مل يعتمدوها، وقالوا بوجوب قط
اليمني من مفصل الكف إذا توفرت شروط القطع وانتفت موانعه لدى الســارق، ورأوا أنّ 
ــداء ـا أردع،  اليمني أوىل بالقطع لقراءة (أمياما)، وألنّ البطش ا أقوى، فكانت االبت

وألنها آلة السرقة غالباً فنسب عقوبته بإعدام آلتها من مفصل الكف.(٣) 
ــرة أن رسـول اهللا y قـال يف  فإن عاد قطعت رجله اليسرى ملا روى أبو هري
ــول أيب بكـر  السارق: «إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله»(٤)، وألنه ق

ـــا قطعــت   وعمـر وال خمـالف هلمـا يف الصحابـة فيكـون كاإلمجـاع، وإمن
الرجل اليسرى لقوله تعاىل:(٥) من خالف، وإذا ثبت ذلــك يف 

                                          
(١) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج١٠/ص١٤٩. 

(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارا، رقم الحديث(٤٤١٠)، ج٤/ص١٤٢، وســنن 
النسائي، كتاب قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، رقم الحديث(٤٩٧٨)، ج٨/ص٩٠، وقال 

فيه النسائي: (وهذا حديث منكر). 
(٣) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص١٤٠، واإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص٢٨٥، الــروض المربـع - 

مرجع سابق - ج٣/ص٣٢٩. 
(٤) سيأتي تخريجه. 

(٥) سورة المائدة: من اآلية٣٣. 
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ـهل  احملاربة ثبت يف هذا قياسا عليه، وألن قطع اليسرى أرفق به؛ ألن مشي الرجل اليمىن أس
وأمكن له من اليسرى، ويبعد مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ومل يقطع(١). 

ـه، وال  ووجهوا لرأيهم هذا بأنه يف احملاربة املوجبة قطع عضوين، إمنا تقطع يده ورجل
ـه  تقطع يداه، فنقول جناية أوجبت قطع عضوين فكانا رجال ويدا كاحملاربة، وألن قطع يدي
يفوت منفعة اجلنس، فال تبقى له يد يأكل ا، وال يتوضأ، وال يستطيب، وال يدفع عــن 

نفسه، فيصري كاهلالك، فكان قطع الِرجل الذي ال يشتمل على هذه املفسدة أوىل(٢) 
ـد  ويف ردهم على من استدلّ باآلية لقطع اليدين، قالوا بأنّ املراد ا قطع يد كل واح
ـع ألن  من السارق والسارقة، بدليل أنه ال تقطع اليدان يف املرة األوىل، وإمنا ذكر بلفظ اجلم

 (٤).(٣) :املثىن إذا أضيف إىل املثىن ذكر بلفظ اجلمع كقوله تعاىل
ـهم،  لكن استدالهلم حبديث أيب هريرة  ليس يف حمله، فاحلديث ضدهم وليس مع
ــإن  ومتامه هكذا: عن أيب هريرة عن النيب y : «قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده ف
ـه  عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله»(٥)، فهو ظاهر يف داللت

على قطع قوائمه األربعة. 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ــام السـارق  يرى اإلمام الشوكاين أنّ القطع خاص باليد اليمىن من السارق، فإذا ق
ـبحانه  بالسرقة مِرة أخرى بعد قطع يده، فال تقطع له ال يد وال ِرجل، فقال: (ظاهر قوله س
ــل،  (٦) أن القطع يف السرقة لأليدي، وأن اليد اليسار مقدمة على الرج
ــد  وال وجهه للقياس على احملاربة، ومل يرد ما تقوم به احلجة يف تقدمي قطع الرجل على الي
ــني  اليسرى، وال يصح أن يقال إنه قد روي بطرق يشهد بعضها لبعض فإن يف طرقه كذاب
ــالح أهـل فـن  وال يشهد حديث الكاذب للكاذب وال يعضده كما هو مقرر يف اصط

                                          
(١) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص١٤٠ 

(٢) المغني - مرجع سابق - ج٩/ص١٠٦. 
(٣) سورة التحريم: من اآلية٤. 

(٤) المغني - مرجع سابق - ج٩/ص١٠٦. 
(٥) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(٢٩٢)، ج٣/ص١٨١. 

(٦) سورة المائدة: من اآلية٣٨. 
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ــع  احلديث)(١)، مثّ تكلم عن حديث جابر  الذي سبق ذكره وقال بأنّ هذا احلديث م
ـق  عدم صحته ليس فيه إالّ ذكر القطع من غري تعيني رجل وال يد،  مع أنه قد ورد عن طري
 y فأيت به النــيب y احلارث بن حاطب(٢) «أن رجال سرق على عهد رسول اهللا
فقال: اقتلوه، فقالوا: إمنا سرق، قال: فاقطعوه، مث سرق أيضا فقطع، مث سرق على عهد 
  ـر أيب بكر فقطع، مث سرق فقطع حىت قطعت قوائمه، مث سرق اخلامسة فقال أبو بك
ــن  : كان رسول اهللا y أعلم ذا حني أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فدفع إىل فتية م
قريش فيهم عبد اهللا بن الزبري(٣)، فقال عبد اهللا بن الزبري: أمروين عليكم، فأمروه، فكان 
ــرد  إذا ضربه ضربوه حىت قتلوه))(٤)، مث قال اإلمام الشوكاين: (وإذا كان املنسوخ هو جم
ـان  القتل بعد قطع األعضاء األربعة، فال وجه لقول املصنف: مث حيبس فقط إن عاد، وإن ك
ــرى،  النسخ جلميع ما اشتمل عليه احلديث، فلم يرد ما تقوم به احلجة يف قطع الرجل اليس
بل وال يف قطع اليد اليسرى، ويكون الواجب قطع اليمىن على أي صفة كانت، فإن كانت 
قد قطعت لسبب آخر سقط القطع، هذا على تقدير أن حديث جابر هذا وما شهد له ممــا 
ــة، فيكـون  تقوم به احلجة، وقد عرفت ما قيل يف حديث جابر، واملنكر ال يقوم به حج
الواجب هو قطع اليد اليمىن فقط، وال جيب قطع غريها إذا سرق مرة أخرى ال رجــل وال 

يد)(٥). 
                                          

(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٦٤. 
(٢) الحارث بن حاطب: هو الصحابي الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بـن 
جمح القرشي الجمحي هاجر أبوه إلى الحبشة فولد له الحارث بها ومحمد، وللحارث بن حاطب روايــة عـن 
النبي y، استعمله مروان على المساعي أي بالمدينة وعمل البنه عبد الملك على مكة. (اإلصابة البن حجر، 

ج١/ص٥٦٨، والوافي بالوفيات للصفدي، ج١١/ص١٩٠). 
ــه  (٣) عبد اهللا بن الزبير: هو عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي األسدي، أم
ــد  أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي y وهو صغير، وهو أحد العبادلة، وأح
الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخالفة منهم، يكنى أبا بكر، ثم قيل له: أبو خبيب بولده، وبويع بالخالفة 
سنه أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إال بعض أهل الشام، وهو أول مولــود ولـد 
ــك  للمهاجرين بعد الهجرة، وحنكه النبي y وسماه باسم جده وكناه بكنيته، قتل (رحمه اهللا) فى أيام عبد المل
ــر: ج٤/ص٨٩،  سنة ثالث وسبعين، وهو ابن ثنتين وسبعين سنة، وصلب بعد قتله بمكة. (اإلصابة ألبن حج

وسير أعالم النبالء للذهبي: ج٣/ص٣٦٣). 
(٤) المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث(٨١٥٣)، ج٤/ص٤٢٣، وقال فيه الحاكم: (هذا حديث 
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه)، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد 

اليد، رقم الحديث(٧٤٧٠)، ج٤/ص٣٤٨. 
(٥) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٦٤. 
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  :إنّ عموم قوله تعاىل
ــارق، لكـن  (١) يدل على أنّ حكم السارق قطع اليد أيا كان الس
ــتثناء  العلماء واستناداً لنصوص أخرى قاموا باستثناء الوالد إذا سرق من ولده، وكذلك اس
ـروف  الولد إذا سرق هو اآلخر أيضاً من والده، مع اختالف بينهم يف وصف احلاالت والظ

اليت حتصل فيها هذه السرقة. 
ومن النصوص اليت تدلّ على أنّ للوالد التصرف يف مال ابنه، ما روي «أن رجال أتى 
النيب y فقال: يا رسول اهللا إنّ يل ماال وولدا، وإن والدي حيتاج مايل، قـال: أنـت 
ــا  ومالك لوالدك، إن أوالدكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أوالدكم»(٢)، وم
ــا أكلتـم مـن  روته عائشة رضي اهللا عنها قالت: قال رسول اهللا y : «إن أطيب م
كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم»(٣). ويف معرض شرحه للحديث، قال ابن حبــان(٤): 
ـول  (معناه أنه y زجر عن معاملته أباه مبا يعامل به األجنبيني، وأمر بربه والرفق به يف الق
ــن ميلكـه  والفعل معا إىل أن يصل إليه ماله، فقال له: أنت ومالك ألبيك، ال أن مال االب

األب يف حياته عن غري طيب نفس من االبن به)(٥). 

                                          
(١)  سورة المائدة:٣٨. 

ــم الحديـث(٣٥٣٠)، ج٣/ص٢٨٩،  (٢) سنن أبي داود، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، رق
وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم الحديث(٢٢٩٢)، ج٢/ص٧٦٩. 

(٣) سنن الترمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم الحديث(١٣٥٨)، ج٣/ص٦٣٩، 
وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، رقم الحديث(٤٤٥٠)، ج٧/ص٢٤١. 

(٤) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي، ويقال له ابن حبان: 
ـمرقند  مؤرخ، عالمة، جغرافي، محدث. ولد في بست ( من بالد سجستان ) وتنقل في االقطار، تولى قضاء س
مدة، ثم عاد إلى نيسابور، ومنها إلى بلده، حيث توفي في سنة ٣٥٤ ، في عشر الثمانين من عمره، وهو أحد 
المكثرين من التصنيف، من كتبه (المسند الصحيح) في الحديث، يقال: إنه أصح من سنن ابن ماجه، و(روضة 
العقالء)، و(االنواع والتقاسيم)، وغيرها. (الوافي بالوفيات للصفدي، ج٢/ص٢٣٦، وطبقات الحفاظ للسيوطي، 

ج١/ص٣٧٥). 
(٥) صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي(٣٥٤هـ)، تحقيق: شــعيب األرنـؤوط، 

مؤسسة الرسالة - بيروت، ط٢/ ١٤١٤-١٩٩٣، ج٢/ص١٤٢. 
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ـه  وبناء على مر ذهبت املذاهب األربعة إىل عدم قطع األصل وإن عال بسرقته من فرع
وإن سفل وكذلك العكس لوجود الشبهة، واحلدود تندرئ بالشبهات، ووافقهم اإلمــام 
الشوكاين يف األول – أي عدم قطع الوالد بولده –  وخالفهم يف الثاين،  حيث قــال بـأنّ 

الولد يقطع بوالده، وفيما يلي نورد األقوال بإجياز: 
أوالً/ احلنفية: 

ـبهة،  يرى احلنفية عدم القطع على أي واحد منهما بسرقته من مال اآلخر لوجود الش
ــده، وألنّ  وألنّ احلديث الذي ذكرناه يف بداية هذا املطلب اثبت للوالد امللكية يف مال ول
ــترط يف  مال الوالد ليس حبرز يف حق الولد، فإذا كان كذلك فال تقطع يده لتخلف ما اش
السرقة من كون املال املسروق حمرزاً، بل ذهبوا أبعد من ذلك فذهبوا إىل عدم قطع احملـارم 
ـه  إذا سرق بعضهم من بعض، فقالوا: من سرق من ذي رحم حمرم، ال برضاع، ومن زوجت
ــم، ومحـام  وزوجها وسيده وزوجته وزوج سيدته، ومكاتبه، وختنه، وصهره، ومن مغن
ــه  وبيت أذن يف دخوله، مل يقطع، لوجود الشبهة يف كل واحد منها، أما إذا سرق من قريب
ــه  احملرم فللدخول يف احلرز مع البسوطة يف املال يف األصول والفروع واملراد من السرقة من
ــه  السرقة من بيته، أطلقه فشمل ما إذا سرق ماله أو مال غريه، ألنّ بيته ليس حبرز يف حق
مطلقا، واحترز به عما إذا سرق مال حمرمه من بيت غريه، فإنه يقطع لوجود احلرز، وينبغي 
ــق  أن ال يقطع ملا يف القطع من القطيعة فيندريء، وقد يقال ليس القطع حقه، وإمنا هو ح
الشرع، فال يكون قطيعة، وينبغي أن ال يقطع يف األوالد ملا ذكرنا من الشبهة يف ماله، فعدم 

القطع يف األوالد للشبهة ال لعدم احلرز، ويف احملارم لعدم احلرز(١). 
ثانياً/ املالكية: 

ذهبت املالكية إىل عدم قطع الوالد إذا سرق من ولده ملا مر من األحاديث،  لكنـهم 
فصلوا يف االبن، وأمر التفصيل راجع إىل وجود احلرز وعدمه، فقالوا إن كان الوالد أحــرز 
ــرقته يقطـع  ماله يف بيته حبيث ال ميكن ألهل الدار بلوغه يف العادة، فهو حمرز منهم وبس

                                          
(١) البحر الرائق ج٥/ص٦٢، والهداية شرح البداية ج٢/ص١٢٣، وبدائع الصنائع ج٧/ص٧٠.- مراجع سابقة -  
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الولد، أما يف ما عدا ذلك فال يقطع، قال ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل: (وال يقطع األب وال 
ــن مـال أبيـه  اجلد فيما سرق من مال االبن وابن االبن على أي حال كان وأما االبن م
ـن  فحكمه حكم الزوجني)(١)، وحكم الزوجني قد بينه قبل قوله هذا بأسطر، حيث ذكر م
ــه،  ال قطع عليه، فبعد أن أشار إىل الذين ال قطع عليهم قال: (أو زوجته أو أهله الذين مع
ـي  إالّ أن يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله دوا، أو تفعل ذلك ه
ــه  بشيء من ماهلا عنه، فيفتح أحدمها غلق ذلك سرقة، ويأخذ منه ما جيب فيه القطع، فان

يقطع عند مالك).(٢) 
ثالثاً/ الشافعية: 

ــد الشـافعية،  ال قطع على الوالد بسرقة مال ابنه وعلى االبن بسرقة مال والده عن
لوجود الشبهة يف ماليهما، وألنّ مالَ كل واحد منهما يسد حاجة اآلخر، فأصبح مبثابــة 
ـه: (أو  ماله، جاء يف مغين احملتاج بعد ذكر أنواع الشبه اليت متنع من قطع يد السارق، ما نص
ــع  شبهة احملل: كسرقة االبن مال أصوله، أو أحد األصول مال فرعه، كما قال: - فال قط
ـاد، وإن  بسرقة مال أصل-  للسارق وإن عال - وفرع - له وإن سفل، ملا بينهما من االحت
اختلفت ديتهما كما حبثه بعض املتأخرين، وألنّ مال كل منهما مرصد حلاجة اآلخر، ومنها 
أن ال تقطع يده بسرقة ذلك املال خبالف سائر األقارب، وسواء أكان السارق منهما حــرا 

أو عبدا)(٣). 
رابعاً/ احلنابلة: 

 ــود أي اتفقت احلنابلة مع الشافعية يف عدم قطع الوالد والولد الشتراطهم عدم وج
شبهة لتنفيذ احلدود، مستدلّني مبا روي أنّ عائشة رضي اهللا عنها قالت: قال رســول اهللا 
ــوا  y : «ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن وجدمت للمسلم خمرجا، فخل

                                          
(١) الكافي - مرجع سابق - ج١/ص٥٧٨. 

ــرح الكبـير - مرجـع سـابق -  (٢) المصدر السابق، والقوانين الفقهية - مرجع سابق - ج١/ص٢٣٥، والش
ج٤/ص٣٣٧. 

(٣) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١٦٢، وكفاية األخيار - مرجع سابق - ج١/ص٤٨٦. 
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ــئ يف العقوبـة»(١)، وأعظـم  سبيله، فإنّ اإلمام أن خيطئ يف العفو، خري له من أن خيط
ــد  الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله، وألنّ نفقة كل واح

منهما جتب يف مال اآلخر.(٢) 
قال يف املبدع بعد ذكره لشروط القطع: (اخلامس: انتفاء الشبهة؛ ألن القطع حــد 
ــه عليـه  فيدرأ بالشبهة، فال يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل، ألن له فيه شبهة، لقول
ــن  السالم «أنت ومالك ألبيك»، وألنه أخذ ما لَه أخذه، لقوله: «إن أطيب ما أكلتم م
كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم»، وألنه يدرأ بالشبهة، وال الولد من مــال أبيـه وإن 
عال، ألن بينهما قرابة متنع شهادة أحدمها لصاحبه، فلم يقطع بالسرقة منـه كـاألب، ألن 

النفقة جتب لالبن يف مال أبيه حفظا له، فال جيوز إتالفه حفظا للمال)(٣). 
رأي اإلمام الشوكاين: 

يرى اإلمام الشوكاين أنّ الوالد إذا سرق من مال ولده ال يقطــع، لوجـود شـبهة 
ــو  امللكية، فقال: (ال شك أن حديث «أنت ومالك ألبيك» يكون شبهة أقل أحواله، وه

حديث تقوم به احلجة، وقد عضده حديث «كلوا من كسب أوالدكم»......)(٤). 
ــوص  أما الولد فال يرى له أية شبهة، ولذلك قال بقطع يده لدخوله يف عموم النص
ــه، وهـو  الواردة يف قطع يد السارق، فقال: (وأما الولد إذا سرق مال والده فال شبهة ل
مشمول باألدلة املوجبة للحد على السارق، ومن قال إن يف قطعه قطع رحم أمر اهللا بعلتها، 
فقد أسرف يف الغفلة، فإنه أوجب هذا الشرع الثابت بالكتاب والسنة وبإمجاع املسـلمني، 
ــا مل  وليست صلة الرحم بإسقاط ما أوجبه اهللا وجعله شرعا لعباده، ولو كان هذا صحيح
يثبت على قريب لقريبه حق ال يف نفس وال مال، والالزم باطل باإلمجاع فامللزوم مثله)(٥).  

                                          
ــدود بالشـبهات، رقـم الحديـث(١٦٨٣٤)،  (١) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الح

ج٨/ص٢٣٨. 
(٢) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٣٢٨. 

(٣) المبدع ج٩/ص١٣٣، واإلنصاف ج١٠/ص٢٧٨، والمغني ج٩/ص١١٦.- مراجع سابقة -  
(٤) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٦٧. 

(٥) المصدر السابق. 
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ـا،  اجلنايات واحدا جناية وهي مصدر جىن على نفسه وأهله جناية إذا فعل مكروه
 ـصإال أنه خ اً وهو عامىن عليه شرِدثه تسميةً باملصدر من جحأي ت جنيِه من شروهي ما ت
ــا  مبا يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر، فهي الذنب واجلرم وم

يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص يف الدنيا واآلخرة.(١)  
ــل  ويف اصطالح الشرع يراد ا معنيان، معىن عام وآخر خاص، فعلى األول هو ك
ــه: اجلرائـم:  فعل حمظور يتضمن ضررا على النفس أو غريها.(٢) وعرفها املاوردي(٣) بقول

حمظورات شرعية زجر اهللا تعاىل عنها حبد أو تعزير.(٤) 
ــى  أما املعىن اخلاص: فقد اصطلح الفقهاء على إطالق اجلناية على االعتداء الواقع عل
ـة  نفس اإلنسان أو أعضائه. وهو القتل واجلرح والضرب.(٥) ومن هنا ميز العلماء بني اجلناي
على اإلنسان واجلناية على ماله، فسموا األول جناية، و مسوا الثاين وهو التعدي على املـال 

–البهائم واجلمادات - غصبا وبا وسرقة وإتالفا.(٦) 

                                          
ــن بـن  (١) لسان العرب - مرجع سابق - ج١٤/ص١٥٤، والمغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح ناصر الدي
عبدالسيد بن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط١/ 

١٩٧٩، ج١/ص١٦٦. 
ـيروت، ط١ ،  (٢) التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي- ب
ــد بـن عبـد  ١٤٠٥، ج١/ص١٠٧، وأنيس الفقهاء لقاسم بن عبد اهللا بن أمير علي القونوي، تحقيق: د.أحم

الرزاق، دار الوفاء - جدة، ط١، ١٤٠٦، ج١/ص١٤٣. 
(٣) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصي الشافعي، مصنف الحاوي، واالقناع، وأدب الدنيا 
والدين، كان إماماً في الفقه واألصول والتفسير بصيرا بالعربية، ولي قضاء بالد كثيرة، ثم سكن بغداد، توفي 

في ربيع األول سنة خمسين وأربع مائة، وقد بلغ ستا وثمانين سنة. (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
ج٥/ص٢٦٧، وشذرات الذهب البن العماد: ج٣/ص٢٨٥). 

(٤) األحكام السلطانية للماوردي، ص٢١١. 
(٥) تبيين الحقائق ج٦/ص٩٧، وروضة الطالبين ج٩/ص١٢٢، واإلنصاف ج٩/ص٤٣٣. - مراجع سابقة -  

(٦) الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقه اإلمام أبي حنيفة النعمان لعالء الدين الحصفكــي، دار الفكـر - 
بيروت، ط٢، ١٣٨٦، ج٦/ص٥٢٧، و المبدع البن مفلح، ج٨/ص٢٤٠ 
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ودأب علماء احلنفية على حبث موضوع اجلنايات حتت عنوان كتاب اجلنايات، أمــا 
املالكية فقد حبثوها حتت عنوان كتاب الدماء، أما الشافعية واحلنابلة فقد حبثوها حتت عنوان 
ــن وراء  كتاب اجلراح، وهذا على الغالب من مصنفام،  مع إيراد كل مذهب للمسوغ م

تبويب املوضوع حتت هذا العنوان.(١) 
ــى النفـس  وقسم بعض العلماء اجلناية من حيث األصل إىل ثالثة أقسام، جناية عل
مطلقا وهي القتل، وجناية على ما دون النفس مطلقا وهي القطــع واجلـرح والضـرب، 
ــد  وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي اجلناية على اجلنني،(٢) ألن اجلنني يع
ــن أمـه  جزءاً من أمه، غري مستقل عنها يف الواقع، ومن جهة أخرى يعد نفساً مستقلة ع
ــح ذا  بالنظر للمستقبل؛ ألن له حياة خاصة، وهو يتهيأ ألن ينفصل عنها بعد حني، ويصب

وجود مستقل.(٣) 
ـإذا  واجلنايات على النفوس حبسب القصد وعدمه ثالثة: عمد، وشبه عمد، وخطأ. ف
قصد اجلاين اجلرمية أو االعتداء، وترتب على فعله حدوث األثر املقصود، كــانت اجلرميـة 
ـاً  عمداً، أما إذا تعمد االعتداء ومل يقصد حدوث النتيجة، كانت اجلرمية شبه عمد (أي ضرب

مفضياً للموت). فإن مل يقصد االعتداء أصالً كانت اجلرمية خطأ.(٤) 
ــالب،  وأتناول املوضوع يف هذا الفصل ضمن مبحثني، وحتت كل مبحث عدة مط

على النحو اآليت: 
املبحث األول: املسائل اليت انفرد ا اإلمام الشوكاين يف أحكام القتل والقصاص، 

ويتكون من مخسة مطالب: 
املطلب األول: كيفية إثبات القصاص أو الدية يف قتل العمد. 

املطلب الثاين: موجب القتل العمد. 
                                          

ــي  (١) البحـر الرائـق ج٨/ص٣٢٦، والشـرح الكبـير ج٤/ص٢٣٧، ومغنـي المحتـاج ج٤/ص٢، والمغن
ج٨/ص٢٠٧.- مراجع سابقة -  

(٢) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٣٣. 
(٣) الفقه اإلسالمي وأدلته، د.وهبة الزحيلي، دار الفكر- دمشق، ط٤، ١٤١٨هـ، ج٧/ص٥٦١٢. 

(٤) المصدر السابق. 
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املطلب الثالث: القصاص يف جروح الشجاج. 
املطلب الرابع: اإلكراه على القتل. 

املطلب اخلامس: الكفارة يف قتل العمد واخلطأ. 
املبحث الثاين: املسائل اليت انفرد ا اإلمام الشوكاين يف أحكام الديات والقسامة، 

ويتكون من ستة مطالب: 
املطلب األول: أصول الدية والتنويع فيها. 

املطلب الثاين: أرش املرأة. 
املطلب الثالث: دية احلواس واملنافع. 

املطلب الرابع: مقدار الدية الواجبة باجلناية على ما دون النفس. 
املطلب اخلامس: العاقلة. 

املطلب السادس: القسامة. 
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ـاحلقوق  إن الشهادة من الوسائل الرئيسة يف إثبات اغلب الوقائع سواء كانت تتعلق ب
املالية أو البدنية، وهي تلي اإلقرار من حيث القوة واالعتبار، وهي إخبار صادق يف جملــس 
ــالمية  احلكم بلفظ الشهادة،(١) وقد سبق الكالم عن األدلة القاضية بثبوا يف الشريعة اإلس
وذلك يف املطلب الثالث من املبحث الثالث من الفصل الثاين عند احلديث عن دور الشهادة 
ــاً  يف إثبات جرائم احلدود، وهلذا ال نعيد الكالم عنها هنا، ولكن نضيف إىل ما سبق حديث
ــج(٢)  ينص على إمكانية إثبات القصاص بشهادة الشهود، وهو ما روي عن رافع بن خدي
قال: «أصبح رجل من األنصار مقتوال خبيرب فانطلق أولياؤه إىل النيب y فذكروا ذلك 
ـد  له فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اهللا مل يكن ثَم أح
ــاروا منـهم  من املسلمني، وإمنا هم يهود وقد جيترئون على أعظم من هذا، قال: فاخت
ـالف  مخسني فاستحلفوهم، فأبوا فوداه النيب y من عنده »(٣)، وإمنا نتناول هنا حمل اخل
ــهادة رجـل  يف إثبات القصاص أو الدية يف جرمية القتل العمد، وبالتحديد هل يثبت بش
وامرأتني أم البد من شهادة رجلني؟ وهنا جند أنّ اإلمام الشوكاين قد انفــرد برأيـه عـن 
ــا  املذاهب األربعة بقوله إثبات القصاص أو الدية على اجلاين بشهادة رجل وامرأتني، بينم
ــوال  رأى أئمة املذاهب األربعة وأتباعهم عدم ثبوته إال بشهادة عدلني، وفيما يلي سرد ألق

علماء كل مذهب ومستندهم مع رأي اإلمام الشوكاين والتعقيب على املوضوع كله: 

                                          
(١) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٧/ص٥٦. 

ــا  (٢) رافع بن خديج: هو رافع بن خديج بن رافع بن زيد األنصاري األوسي الحارثي يكنى أبا عبد اهللا وقيل أب
خديج، وكان عريف قومه، استصغر يوم بدر فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد، أصابه يوم أحد سهم فــنزع 
ـة  السهم وبقي النصل إلى أن مات وقال له رسول اهللا y أنا أشهد لك يوم القيامة، مات سنة ٧٤ . (اإلصاب

في تمييز الصحابة البن حجرج٢/ص٤٣٦، سير أعالم النبالء للذهبي ج٣/ص١٨١). 
(٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في ترك القود بالقسامة، رقم الحديث(٤٥٢٤)، ج٤/ص١٧٩. 
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أوالً/ احلنفية: 
ــائع  جاء يف كتاب تبيني احلقائق بعد ذكر املصنف ملا يشتر ط من الشهود لكل الوق
عدداً وجنساً: ( ولبقية احلدود والقصاص رجالن، حلديث الزهري «مضت السنة من لدن 
رسول اهللا y واخلليفتني من بعده أن ال شهادة للنساء يف احلــدود والقصـاص»(١)، 
ــها شـبهة  وقال تعاىل:   (٢) وألن شهادة النساء في

ــام رجـل فـال يقبـل فيمـا يـدرأ بالشـبهات   البدلية ألن كل ثنتني منهن قائمة مق
كما ال جيوز فيها كتاب القاضي إىل القــاضي وإمنـا كـانت فيـها شـبهة البدليـة  
ــى األصـل غالبـا وشـهادة   ال حقيقتها ألن البدل احلقيقي ال يصار إليه مع القدرة عل

 ــه تعـاىل امرأتني مع رجل تقبل مع وجود الشهود من الرجال ومعىن قول
ــني فليشـهد رجـل وامرأتـان ولـوال    قالوا إن مل يشهدا حال كوما رجل

هذا التأويل ملا اعترب شهادن مع وجود الرجال وشهادن معتربة معهم عند االختالط أيضا 
حىت إذا شهد رجال ونسوة بشيء يضاف احلكم إىل الكل حيث جيب الضمان على الكـل 

عند الرجوع)(٣). 
ثانياً/ املالكية: 

ال تقبل شهادة النساء عند املالكية يف ما يتعلق بأحكام القصاص والدية، قــال ابـن 
ـم  رشد(٤) بعد سرده ألقوال املذاهب األخرى املتعلقة باملسألة: (وال تقبل عند مالك يف حك

                                          
(١) سبق تخريجه في ص١٠٦. 

(٢) سورة البقرة: من اآلية٢٨٢. 
(٣) تبيين الحقائق ج٤/ص٢٠٨-٢٠٩.والبحر الرائق ج٧/ص٦٠، والمبسوط للسرخسي ج١٦/ص١١٤.- مراجع 

سابقة -  
(٤) ابن رشد: ( ٥٢٠ - ٥٩٥ ه ) هو أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد ابن رشد القرطبي، 
ــة. ولـد  ويعرف بابن رشد الحفيد، عالم، حكيم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية وااللهي
بقرطبة، ونشأ بها، ودرس الفقه واالصول وعلم الكالم، أقبل على علوم األوائل وبالياهم حتى صار يضرب به 
المثل في ذلك، ومال إلى علوم الحكماء، وولي قضاء قرطبة فحمدت سيرت، يقال عنه إنه ما ترك االشــتغال 
ــات فـي  مذ عقل سوى ليلتين ليلة موت أبيه وليلة عرسه، ومات محبوسا بداره بمراكش. من تصانيفه: الكلي
الطب، كتاب الحيوان، كتاب في المنطق، بداية المجتهد في الفقه، (الديباج المذهب البن فرحون ج١/ص٢٧٨، 

وسير أعالم النبالء للذهبي ج٢١/ص٣٠٧). 
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من أحكام البدن)(١) ومما يؤكد ذلك ما جاء يف املدونة الكربى: ( قلت: أرأيـت شـهادة 
ـوز  رجل وامرأتني أجتوز على شهادة رجل يف القصاص؟ قال:ال جتوز، ألن مالكا قال: ال جت

شهادة النساء يف احلدود وال يف القصاص وال يف الطالق وال يف النكاح)(٢). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ـني  قال اإلمام النووي: (فكل قتل أو جرح يوجب القصاص ال يثبت إال بشهادة رجل
يشهدان على نفس القتل أو اجلرح أو إقرار اجلاين به، وما ال يوجب إال الدية كاخلطأ وشبه 
العمد وجناية الصيب وانون ومسلم على ذمي وحر على عبد وأب على ابن، يثبت بشهادة 

رجل وامرأتني وبرجل وميني)(٣). 
ـرح  قال اإلمام الشافعي: (ويقبل يف القتل واحلدود سوى الزىن شاهدان وإذا كان اجل
ــاهد  والقتل عمدا مل يقبل فيه إال شاهدان وال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتني وال ميني وش
ــه  إال أن يكون اجلرح عمدا مما ال قصاص فيه حبال مثل اجلائفة ومثل جناية من ال قود علي
من معتوه أو صيب أو مسلم على كافر أو حر على عبد أو أب على ابنه فإذا كان هذا قبـل 

فيه شهادة رجل وامرأتني وميني وشاهد ألنه مال بكل حال)(٤). 
رابعاً/ احلنابلة: 

ـافئ أو يف  قال يف املغين: (ما أوجب القصاص يف نفس كالقتل العمد العدوان من املك
طرف كقطعه من مفصل عمدا ممن يكافئه فال يقبل فيه إال شهادة رجلني عدلني وال يقبــل 
ــم خالفـا  فيه شهادة رجل وامرأتني وال شاهد وميني الطالب ال نعلم يف هذا بني أهل العل
ــاهدين العدلـني  وذلك ألن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية فيحتاط له باشتراط الش

                                          
ــيروت،  (١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي(٥٩٥هـ)، دار الفكر – ب

ج٢/ص٣٤٨. 
(٢) المدونة الكبرى - مرجع سابق - ج١٢/ص١٣٩. والفواكه الدواني ألحمد بن غنيــم بـن سـالم النفـراوي 

المالكي(١١٢٥هـ)، دار الفكر - بيروت، ١٤١٥، ج٢/ص١٧٨ 
(٣) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج١٠/ص٣١. 

(٤) األم - مرجع سابق - ج٦/ص١٧. 
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ـاط  كاحلدود وسواء كان القصاص جيب على مسلم أو كافر أو حر أو عبد ألن العقوبة حيت
لدرئها)(١). 

ــاط  واستدلوا على ذلك مبا سبق من األثر الذي روى عن الزهري، وبأن هذا ما حيت
ــهادة النسـاء  لدرئه وإسقاطه وهلذا يندرىء بالشبهات وال تدعو احلاجة إىل إثباته ويف ش
شبهة بدليل قوله تعاىل:  (٢) وأنـه ال تقبـل 

شهادن وإن كثرن ما مل يكن معهن رجل فوجب أن ال تقبل شهادن فيه. 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـو  يرى اإلمام الشوكاين إثبات القصاص أو الدية بشهادة رجل وامرأتني؛ ألنّ ذلك ه
ـتثناه  األصل يف باب الشهادات وهو قبول شهادة رجل وامرأتني يف إثبات احلقوق إالّ ما اس
اهللا تعاىل من شهادة الزىن، وبقاء األصل على ما كان، يقول يف كتابه نيل األوطار بعـد أن 
ـوران  ذكر حديث رافع بن خديج السابق ذكره وحديثاً آخر يف معناه: (وأما احلديثان املذك
ـدل  يف الباب فليس فيهما إال جمرد التنصيص على شهادة الشاهدين يف القصاص وذلك ال ي
ـذي  على عدم قبول شهادة رجل وامرأتني وغاية األمر أن النيب y طلب ما هو األصل ال
   ـاىل ال جيزئ عنه غريه إال مع عدمه كما يدل عليه قوله تع
ــك هـو  (٣) واألصل مع إمكانه متعني ال جيوز العدول إىل بدله مع وجوده فذل

النكتة يف التنصيص يف حديثي الباب على شهادة الشاهدين)(٤). 
أما استدالل أصحاب املذاهب بقول اإلمام الزهري فلقد رده اإلمام الشوكاين بأن يف 
ــح  سنده من هو ضعيف ال حيتج به، مع كون احلديث مرسال ال تقوم مبثله احلجة فال يصل
لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل حتت نصه فضال عما مل يدخل حتته بل أحلق بــه 

بطريق القياس(٥). 
                                          

(١) المغني ج٨/ص٤٠٣. والمبدع ج١٠/ص٢٦١، والكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٣٧.- مراجع سابقة -  
(٢) سورة البقرة: من اآلية٢٨٢. 
(٣) سورة البقرة: من اآلية٢٨٢. 

(٤) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص١٨٣. 
(٥) المصدر السابق. 
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ـتهانة  إنّ حرمة الدماء وحفظها يف عصرنا هذا تتطلب حتوطاً أكثر وصرامة أشد، الس
ــهم  ارمني بإراقة دماء األبرياء دون حق، فلو شهد على ثبوت اجلرمية ثالثة أشخاص بين
ــاء  امرأتان األرجح هلذا الزمان األخذ بشهادم مجيعاً صوناً لألنفس ورعاية حلقوق األبري
ــاء  وردعاً للمجرمني وسداً للذرائع، وإن الشهادة إخبار عن واقعة كما مر يف تعريفها، فبن
على ذلك ميكن تطبيق ما يتعلق من أحكام باخلرب من جهة ثبوته وعدمه عليها، فمثالً خــرب 
ـؤ  اتفق على روايته ثالثة أشخاص أقرب للنفس بالقبول من آخر يرويه شخصان، فإنّ تواط
ــن  ثالثة على الكذب أبعد من تواطؤ اثنني، بغض النظر عن جنسهم، مع انتفاء ما يذكر م
ـتري  حماذير يف شهادة النساء وتثبتهن، لوجود رجل معهن، وكذلك العكس يف انتفاء ما يع
ــال  الرجال يف هذا اال من القول بأنّ الرجال أجرأ من النساء على اختالق األمور وافتع
الكذب فيما يتعلق بقتل الناس ونشر الفساد والذعر بينهم ، وقلّما يوجد بني القتلة النســاء 
ــة  نظراً لرقة قلون وضعف اإلقدام على مثل هذه األمور لديهن، هذا من جهة، ومن جه
أخرى أنّ االنسجام بني جنس واحد للتواطؤ على اجلرمية أسهل وأقرب من توافق جنســني 
ـة  خمتلفني، لوجود االختالف الكبري بني الرجل واملرأة يف التكوين والتنشئة يف اجلوانب العقلي

والنفسية واجلسمية، مما يستبعد احتمال االتفاق على شهادة زور للفتك بشخص ما. 
ــها الثـابت يف  فضالً على ما استدل به اإلمام الشوكاين من بقاء الشهادة على أصل
ــص  القرآن الكرمي من قبول شهادة النساء مع الرجال يف كل األمور إالّ ما ورد من ختصي

شهادة الزىن بأربعة.  
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ما هو الواجب على القاتل عمداً؟ هل القصاص عيناً أم القصاص أو الديــة علـى 
ــة أيضـاً أم إن  التخيري بينهما؟ ومثرة اخلالف يف ذلك هل العفو عن القصاص يسقط الدي

إطالق العفو ال يتجاوز القصاص، ويبقى حق الدية أمراً ثابتاً ألولياء دم القتيل؟ 
ــني إىل أن  ذهبت احلنفية املالكية والشافعية يف الراجح عندهم واحلنابلة يف أحد القول
ــد مبـال  الواجب بالقتل العمد هو القصاص عيناً، حبيث لو عفا ويل الدم عنه من غري تقيي
ـو  سقط القصاص وسقط معه الدية، ألن الدية مل يثبت بالقتل أصالً حىت ينتقل إليه بعد العف
  :عن القصاص، والعفو إسقاط ثابت وليس بإسقاط معدوم، لقوله تعاىل
ـه  (١) وهذا يفيد تعني القصاص واجباً متعيناً للعمد، ولقول
ــف،  عليه الصالة والسالم: «من قتل عمداً فهو قَود»(٢) ، وألن القصاص بدل شيء متل

فتعني اجلزاء من جنسه، كسائر املتلفات. 
ــث  بينما رأى اإلمام الشوكاين أن القصاص والدية واجبان على التخيري بينهما، حبي
ـاص  جيوز له أن خيتار بينهما أياً شاء سواء رضي القاتل أم مل يرض، ولو عفا الويل عن القص

وجبت له الدية تلقائياً. 
ـا  وقد استدل أصحاب كل مذهب لقوله مبجموعة من األدلة، نسردها مع أقواهلم فيم

يأيت: 
أوالً/ احلنفية: 

قال يف البحر الرائق: ( موجب القتل عمدا - وهو ما تعمد ضربه بسالح وحنــوه يف 
تفريق األجزاء كاحملدد من احلجر واخلشب والنار - اإلمث والقود عينا - أي القتل املوصوف 
ـو  ذه الصفة يوجب اإلمث والقصاص متعني، إال أن يعفوا - يعين جيب القصاص إال أن يعف

                                          
(١) سورة البقرة: من اآلية١٧٨. 

(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، رقم الحديث(٤٥٣٩)، ج٤/ص١٨٣. 
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ــان  األولياء فيسقط القصاص بعفوهم وال جيب شيء، هذا إذا كان العفو بغري بدل وإن ك
ببدل جيب املشروط ويتعني بالصلح ال بالقتل)(١). 

ــك أن جنـس  واستدلّوا مبا روي من قوله y « العمد قود»(٢) فقالوا يقتضي ذل
ــوز، وألن  العمد وجوب للقود ال للمال ومن جعله موجبا للمال فقد زاد عليه وهو ال جي
ــا  املال ال يصلح موجبا لعدم املماثلة بينه وبني اآلدمي صورة ومعىن، إذ اآلدمي خلق مكرم
ــة  ليتحمل التكليف ويشتغل بالطاعة وليكون خليفة اهللا تعاىل يف األرض، واملال خلق إلقام
مصاحله ومبتذال له يف حوائجه، فال يصلح جابرا وقائما مقامه، والقصاص يصلح للمماثلـة 
صورة؛ ألنه قتل بقود، وكذا معىن؛ ألن املقصود بالقتل االنتقام، وهلذا مسي قصاصا وبــه 
ـال  حتصل منفعة األحياء بكونه زاجرا فال يكون موجبا للمال وهلذا يضاف ما يوجب من امل
يف قتل العمد إىل الصلح، كما ورد يف قولــه y : «ال تعـقل العاقلـة عمـدا وال 

صلحا…»(٣) ولو كان عمدا موجبا للمال ملا أضافه إىل الصلح. 
وكذلك استدلوا مبا روي عن أنس رضي اهللا عنه «أن ابنة النضر لطمــت جاريـة 
فكسرت ثنيتها فأتوا النيب y فأمر بالقصاص»(٤)، ومل خيري ولو كان املال واجبا به خلري 
إذ من وجب له أخذ شيئني على اخليار ال حيكم له بأحدمها معينا، وإمنا حيكم بأن خيتــار 
أيهما شاء والذي حيققه أن الويل إن عفا عن القصاص قبل اختيار القصاص صح عفوه، ولو 
ــيء قبـل  مل يكن هو الواجب بالقتل ما صح عفوه قبل تعينه واختياره، إذ العفو عن الش
ـال  وجوبه باطل، فإن كان القصاص هو الواجب األصلي ال ينفرد الويل بالعدول عنه إىل امل
بدال عنه؛ ألنه معاوضة وال جيرب أحد على املعاوضة كما يف سائل احلقوق وهلذا لو تــرك 

                                          
(١) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٣٢٨. 

(٢) سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(٤٥)،ج٣/ص٩٤. 
(٣) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب من قال ال تحمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا، رقم 

الحديث( ١٦١٣٨) ج٨/ص١٠٤. 
(٤) صحيح البخاري، كتاب الديات وقول اهللا تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)، باب والسن بالســن، 

رقم الحديث (٦٤٩٩) ج٦/ص٢٥٢٦. 
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ـع وإن  املوىل القصاص مبال آخر غري الدية كالدار وحنوه من األعيان ال جيرب القاتل على الدف
كان فيه إحياء نفسه.(١) 

ثانياً/ املالكية: 
ـويل  ورد يف كتب املالكية أنه لو أتلف املكلف نفساً فيجب عليه القود عيناً، وليس ل
أن يلزم اجلاين الدية جرباً، وإمنا له أن يعفو جماناً أو يقتص، وجاز العفو على الدية أو أكـثر 

أو أقل منها برضا اجلاين.(٢) 
ثالثاً/ الشافعية: 

الراجح عند الشافعية أن الواجب يف القتل العمد احملض هو القود عيناً، لقوله تعــاىل: 
ـه  (٣)، سواء أمات يف احلال أم بعده بسراية جراحة، وألن
ـة،  بدل متلف فتعني جنسه كسائر املتلفات، فإن عفا املستحق للقود عنه جمانا سقط وال دي
وكذا إن أطلق العفو ال دية على املذهب ألن القتل مل يوجب الدية، والعفو إسقاط ثابت ال 

إثبات معدوم، وإن عفا على مال وجبت دية مغلظة.(٤) 
ـة  قال اإلمام النووي: (وفيه قوالن: أظهرمها عند األكثرين أنه القود احملض، وإمنا الدي
بدل منه عند سقوطه، والثاين أنه القصاص أو الدية أحدمها ال بعينه، وعلى القولني للويل أن 
يعفو على الدية بغري رضى اجلاين، ولو مات أو سقط الطرف املستحق وجبــت الديـة، 
ـة  وحكي قول قدمي أنه ال يعدل إىل املال إال برضى اجلاين، وأنه لو مات اجلاين سقطت الدي
ـة  وليس بشيء، فإذا قلنا الواجب أحدمها ال بعينه فعفا عن القصاص والدية مجيعا فال مطالب
بواحد منهما ولو قال عفوت عما وجب يل ذه اجلناية أو عن حقي الثابت عليك ومــا 

أشبهه فال مطالبة أيضا بشيء)(٥). 

                                          
(١) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص١٥٨. 

(٢) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٤٠، حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، ١٤١٢، ج٢/ص٣٨٩. 

(٣) سورة البقرة: من اآلية١٧٨. 
(٤) اإلقناع ج٢/ص٤٩٥، والمهذب ج٢/ص١٨٨، ومغني المحتاج، ج٤/ص٤٨. - مراجع سابقة -  

(٥) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٩/ص٢٣٩. 
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رابعاً/ احلنابلة: 
ــاص أو  الظاهر يف مذهب اإلمام أمحد أن الواجب بقتل العمد أحد شيئني: إما القص
 :ـاىل الدية، واستدلوا بقوله تع
ــا مل  (١)، أوجب اهللا تعاىل االتباع مبجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عين
جيب الدية عند العفو املطلق، واخلرية فيه إىل الوي، إن شاء اقتص وإن شاء وإن شاء أخــذ 

الدية وإن شاء اقتص وإن شاء وإن شاء أخذ الدية ون شاء عفا إىل غري شيء.(٢) 
ــا، لقولـه  ويف رواية أخرى عن اإلمام أمحد أن الواجب بقتل العمد هو القصاص عين
تعاىل: (٣)، واملكتوب ال يتخري فيه، ولقوله y : «من 
قتل عمداً فهو قَود»(٤)، وألنه بدل متلف فكان معينا كسائر املتلفات، وبناء على الروايتني 
إن عفا مطلقا وجبت الدية على الرواية األوىل فهو كمن عفا على مال، وعلى الرواية الثانية 

مل جيب شيء فهو كما لو عفا على غري مال.(٥) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـها  استدل اإلمام الشوكاين لرأيه –  االختيار بني القصاص والدية –  مبجموعة أدلة: من
ــهو خبـري  ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب y قال: «...ومن قتل له قتيل ف

النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد...»(٦)،  
ـدم أو  وما روي عن أيب شريح اخلزاعي(٧) قال: قال رسول اهللا y: «من أصيب ب
ــه أن  خبل واخلبل اجلرح فهو باخليار بني إحدى ثالث فإن أراد الرابعة فخذوا على يدي

                                          
(١) سورة البقرة: من اآلية١٧٨. 

(٢) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٢٩٧، وكشاف القناع - مرجع سابق - ج٥/ص٥٤٣. 
(٣) سورة البقرة: من اآلية١٧٨. 

(٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، رقم الحديث(٤٥٣٩)، ج٤/ص١٨٣. 
(٥) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٢٩٩-٣٠١. 

ـل  (٦) صحيح البخاري، كتاب الديات وقول اهللا تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)، باب من قتل له قتي
فهو بخير النظرين، رقم الحديث( ٦٤٨٦) ج٦/ص٢٥٢٢. 

(٧) أبو شريح الخزاعي: هو أبو شريح العدوي، ثم الكعبي، خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية 
من بني عدي، أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، مات بالمدينة سنة ثمان وستين. (اإلصابة في 

تمييز الصحابة البن حجر: ج٧/ص٢٠٤، والطبقات الكبرى البن سعد: ج٥/ص٤٦٠). 
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يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا خملــدا 
ــين  فيها أبدا»(١)، واستدل أيضاً مبا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال: «كان يف ب
   إسرائيل القصاص ومل تكن فيهم الدية فقال اهللا تعاىل هلذه األمة
ـالعفو أن   ف
يقبل الدية يف العمد  يتبــع بـاملعروف ويـؤدي 
 ـم بإحسان  مما كتب على من كان قبلك

(٢) قتل بعد قبول الدية»(٣). 
 :ـه ورد على من قال بأن اهللا تعاىل مل يذكر الدية يف قول
ـإن  ، فقال اإلمام الشوكاين : (إن عدم الذكر يف اآلية ال يستلزم عدم الذكر مطلقا ف
ــن سـبق  الدية قد ذكرت يف حديثي الباب –  حديث أيب هريرة وحديث أيب شريح اللذي
ذكرمها-  وأيضا تقدير اآلية فمن اقتص فاحلر باحلر ومن عفي له من أخيه شــيء فالديـة 

ويدل على ذلك تفسري ابن عباس املذكور).(٤) 
ــى  ويرى اإلمام الشوكاين أن الويل إذا عفا عن القصاص مل تسقط الدية بل جيب عل
  :القاتل تسليمها، استدالال بقوله تعاىل
ــوب  ، وأجاب القائلون بالسقوط بأن املعروف واإلحسان التفضل ال الوج
ــروف واإلحسـان ال  كما تقتضيه العبارة ألن الوجوب يقتضي العقاب على الترك، واملع
يقتضيان ذلك بدليل قوله تعاىل: ، وقال آخرون مــن 
 :احلنفية بأن املراد من اآلية الشريفة يف قوله ســبحانه وتعـاىل

                                          
ــالث، رقـم الحديـث(٢٦٢٣)  (١) سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ث
ــي الـدم، رقـم الحديـث(٤٤٩٦)  ج٢/ص٨٧٦، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب اإلمام يأمر بالعفو ف

ج٤/ص١٦٩. 
(٢) سورة البقرة: اآلية١٧٨. 

(٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر)  إلــى 
قوله (عذاب أليم)، رقم الحديث(٤٢٢٨)، ج٤/ص١٦٣٦ ، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب القسامة، باب تأويل 
ــث(٦٩٨٣)،  قول اهللا جل ثناؤه ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، رقم الحدي

ج٤/ص٢٢٩، واللفظ للبخاري. 
(٤) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص١٤٩، والسيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٩٩. 
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 هو الويل ال القاتل، ألنه قال تبارك وتعاىل: () والقاتل معفو عنــه ال 
ـن)،  معفو له، وألنه قال تعاىل: () فليتبع وأنه أمر ملن دخل حتت كلمة (فم
ــل حتـت  ومعلوم أن القاتل ال يتبع أحدا بل هو املتبع وإمنا املتبع هو الويل فكان هو الداخ
ـل  كلمة (فمن)، فكان معىن اآلية الكرمية فمن بذل له وأعطي له من أخيه شيء بطريق الفض
ــبحانه  والسهولة فليتبع باملعروف، وجيوز استعمال لفظ العفو مبعىن الفضل لغة، قال اهللا س

وتعاىل: (١) أي الفضل.(٢) 
ــذه  ورد اإلمام الشوكاين بأن التخفيف املذكور هو بالتخيري بني القصاص والدية هل
ــة، وال  األمة بعد أن كان الواجب على بين إسرائيل هو القصاص فقط، ومل يكن فيهم الدي
ــاس  شك أن التخيري بني أمرين أوسع وأخف من تعيني واحد منهما، كما يف كالم ابن عب
ــرة  رضي اهللا عنه املذكور، ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أيب هري

وأيب شريح رضي اهللا عنهما املذكوران.(٣) 
ــاألمر  قال الزخمشري(٤) يف تفسري قوله تعاىل: (): (فليكن اتباع أو ف
ــاملعروف بـان ال  اتباع وهذه توصية للمعفو عنه والعايف مجيعا، يعين فليتبع الويل القاتل ب
ـه  يعنف به وال يطالبه إال مطالبة مجيلة، وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان بان ال ميطل
ــة، ألن أهـل  وال يبخسه، ذلك احلكم املذكور من العفو والدية ختفيف من ربكم ورمح
التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرم العفو وأخذ الدية وعلى أهل اإلجنيل العفو وحـرم 
القصاص والدية وخريت هذه األمة بني الثالث القصاص والدية والعفو توســعة عليـهم 

وتيسريا).(٥) 

                                          
(١) سورة البقرة: من اآلية٢١٩. 

(٢) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٤١. 
(٣) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص١٤٩. 

ــد الخوارزمـي النحـوي اللغـوي، ولـد  (٤) الزمخشري: هو أبو القاسم الزمخشري محمود بن عمر بن محم
ــه  سنة(٤٦٧ ) بزمخشر، كان إماماً كبيراً في التفسير والحديث واللغة والبيان، وكان داعيةً إلى اإلعتزال، ل
مصنفات كثيرة منها: ( الكشاف) في تفسير القرآن العظيم، و(الفائق في الحديث) و( أساس البالغة) في اللغة، 
و( الرائض في علم الفرائض)، توفي رحمه اهللا تعالى سنة(٥٣٨ )، (وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن 

خلكان، ج٥/ص١٦٨، سير أعالم النبالء للذهبي، ج٢٠/ص١٥١). 
(٥) الكشاف، للزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث- بيروت، ج١/ص٢٤٨. 
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ــري جمـرى  اجلناية على ما دون النفس أربعة أنواع، أحدها إبانة األطراف وما جي
األطراف، والثاين إذهاب معاين األطراف مع إبقاء أعياا، والثــالث الشـجاج، والرابـع 
اجلراح، والذي نبحث فيه هنا هو النوع الثالث الشجاج وهي جراحات الــرأس والوجـه 
ــها  خاصة، وهي على وجه العموم إحدى عشرة شجة مع اختالف بني املذاهب يف تعريف

وتقسيمها وعدها، وهي: 
١ - اخلارصة: هي اليت حترص اجللد أي تشقه وال يظهر منها الدم. 

ــاً  ٢ - الدامعة: هي اليت يظهر منها الدم وال يسيل كالدمع يف العني ، وتسمى أيض
اخلارصة: وهي اليت تكشط اجللد. 

ــىت يرشـح  ٣ - الدامية: هي اليت يسيل منها الدم، بأن تضعف اجللد بال شق له ح
الدم.  

٤ - الباضعة: هي اليت تبضع اللحم، أي تقطعه وتشقه. 
٥ - املتالمحة: هي اليت تذهب يف اللحم أكثر مما تذهب الباضعة ومل تقرب للعظم،  
ــم  ٦ - السمحاق: هي اليت تقطع اللحم وتظهر اجللدة الرقيقة اليت بني اللحم والعظ

وتسمى امللطاط. 
٧ - املوضحة: هي اليت ختترق السمحاق، وتوضح العظم، أي تظهره وتكشفه. 

٨ - اهلامشة: هي اليت شم العظم، أي تكسره. 
٩ - املنقِّلة: هي اليت تنقل العظم بعد كسره، أي حتوله عن مكانه. 

١٠ - اآلمة (أو املأمومة): هي اليت تصل إىل أم الدماغ: وهي جلدة حتــت العظـم 
وفوق الدماغ أي املخ. 

١١ - الدامغة: هي اليت خترق غشاء الدماغ، وتصل إىل الدماغ.(١) 

                                          
(١) بدائع الصنائع ج٧/ص٢٩٦، الشرح الكبير ج٤/ص٢٥٠، روضة الطالبين ج٩/ص١٧٩، المبدع ج٩/ص٣. 

- مراجع سابقة - 
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ـاء يف  بعدما ذكرنا أنواع الشجاج، نأيت إىل بيان حكم االقتصاص فيها وخالف العلم
ذلك مع ذكر رأي اإلمام الشوكاين حول املسألة. 

ــة مـن الشـجاج؛ ألن  ال قصاص باالتفاق بني املذاهب األربعة فيما بعد املوضح
ــا  االستيفاء دون حيف غري ممكن. ويقتص من املوضحة إلمكان القصاص، وال يقتص فيم
ــوكاين فإنـه  قبل املوضحة إال عند احلنفية واملالكية وفيه تفصيل وخالف، أما اإلمام الش
ــن  خيتلف كل االختالف عن مجيعهم بقوله بإجياب القصاص يف الشجاج مطلقا كلما أمك

االستيفاء، وفيما يلي ذكر أقواهلم وعللهم: 
أوالً/ احلنفية: 

ــة إىل أنّ القصـاص ثـابت يف املوضحـة بـال خـالف، وأنـه   ذهبت احلنفي
ــا بعـد املوضحـة مـن جـروح الشـجاج لتعـذر املماثلـة فيـها   ال قصاص فيم
ــاء يف بدائـع الصنـائع (وأمـا الشـجاج فـال خـالف يف أن   وعدم أمن احليف، ج
املوضحة فيها القصاص لعمــوم قولـه سـبحانه وتعـاىل: (١) إال  
ما خص بدليــل، وألنـه ميكـن اسـتيفاء القصـاص فيـها علـى سـبيل املماثلـة،  

ألن هلا حدا تنتهي إليه السكني وهو العظم، وال خالف يف أنه ال قصــاص فيمـا بعـد 
املوضحة؛ لتعدد االستيفاء فيه على وجه املماثلة؛ ألن اهلامشة شم العظم، واملنقلــة شـم 
ــن أن ينتـهي  وتنقل بعد اهلشم وال قصاص يف هشم العظم ملا بينا واآلمة ال يؤمن فيها م
ـب  السكني إىل الدماغ فال ميكن استيفاء القصاص يف هذه الشجاج على وجه املماثلة فال جي
ــالم قضـى  القصاص خبالف املوضحة)(٢)، واستدلوا أيضاً مبا روي أنه عليه الصالة والس
ــه  بالقصاص يف املوضحة(٣)، أما ما كان دون املوضحة فالراجح عندهم يف ظاهر الرواية ان
ـالك  جيب القصاص فيه، ألنه ميكن اعتبار املساواة فيه إذ ليس فيه كسر العظم وال خوف ه

                                          
(١) سورة المائدة: من اآلية٤٥. 

(٢) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٣٠٩. 
(٣) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص١٨٢.والحديث قال عنه الزيلعي: حديث غريب. (نصب الراية 

ألحاديث الهداية، للزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث - مصر، ١٣٥٧ ، ج٤/ص٣٧٤) 
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ــع فيتحقـق  غالبا فيسري غورها مبسبار مث تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع ا مقدار ما قط
استيفاء القصاص.(١) 
ثانياً/ املالكية: 

ــاص  جيب القصاص عند املالكية يف املوضحة من شجاج الرأس وما دوا، وال قص
ـة،  عندهم فيما بعد املوضحة، وقالوا: اجلراح عشرة اثنان خيتصان بالرأس ومها اآلمة والدامغ
ــي  وال قصاص فيهما، ومثانية تكون يف الرأس أو اخلد وهي املنقلة واملوضحة وما قبلها وه
ـل إن  ستة وفيها القصاص إال منقلة الرأس، وما بعد املوضحة ال قصاص فيه ويتعني فيه العق
ــة وال املنقلـة وال املأمومـة  برئ ألنه من املتالف(٢)، قال ابن عبد الرب: (وليس يف اهلامش
ــس فيـهما  قود)(٣)، وقال اإلمام مالك: (األمر اتمع عليه عندنا أن املأمومة واجلائفة لي

ثالثاً/ الشافعية: قود)(٤). 
ــووي:  ال قصاص عند الشافعية يف جروح الشجاج ما عدا املوضحة، قال اإلمام الن
ــن  (فالقصاص واجب يف املوضحة لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها وال قصاص فيما بعدها م
اهلامشة واملنقلة وغريمها، وأما ما قبلها فال قصاص يف اخلارصــة قطعـا وال يف الباضعـة 

واملتالحقة والسمحاق على املذهب والدامية كاخلارصة)(٥). 
ــاقي،  ويرى الشافعية إمكان استيفاء موضحة من شجاج ما بعدها وأخذ الدية يف الب
ـه  ورد يف كتاب املهذب: (فإن كانت موضحة يف الرأس أو الوجه وجب فيها القصاص ألن
متكن املماثلة فيه ويؤمن أن يستويف أكثر من حقه، وإن كانت اجلناية هامشة أو منقلــة أو 

                                          
(١) المصدر السابق. وكذلك بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٣٠٩. 

(٢) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٥٠. 
(٣) االستذكار - مرجع سابق - ج٨/ص١٨٤. 

(٤) موطأ مالك ألبي عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي(١٧٩هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 
- مصر ج٢/ص٨٥٨. 

(٥) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٩/ص١٨٠. 
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ــاص فيـها ويـأخذ  مأمومة فله أن يقتص يف املوضحة ألا داخلة يف اجلناية، ميكن القص
األرش(١) يف الباقي ألنه تعذر فيه القصاص فانتقل إىل البدل)(٢). 

رابعاً/ احلنابلة: 
ـا  ليس عندهم يف شيء من شجاج الرأس قصاص سوى املوضحة، وسواء يف ذلك م
دون املوضحة كاخلارصة والبازلة والباضعة واملتالمحة والسمحاق، وما فوقها وهي اهلامشـة 
واملنقلة واآلمة، أما املوضحة فألن اهللا تعاىل أوجب القصاص يف اجلروح، فلو مل جيب هاهنا 
ـود يف  لسقط حكم اآلية، وأما ما فوق املوضحة فِلما روي أن رسول اهللا y قبال: «ال ق
ــإن مـن  املأمومة وال اجلائفة وال املنقلة»(٣)، وألما جراحتان ال تؤمن الزيادة فيهما، ف
ـاىل  شروط القصاص فيما دون النفس إمكان االستيفاء من غري حيف وال زيادة؛ ألن اهللا تع
 ،(٤)  :قال
ــى  (٥) وألن دم اجلاين معصوم إال يف قدر جنايته فما زاد عليها يبق
ـع  على العصمة، فيحرم استيفاؤه بعد اجلناية كتحرميه قبلها، ومن ضرورة املنع من الزيادة املن
ــا دون املوضحـة  من القصاص، ألا من لوازمه فال ميكن املنع منها إال باملنع منه، وأما م
فألا جراحة ال تنتهي إىل عظم فلم جيب فيها قصاص كاملأمومة وألنه ال يؤمن فيها الزيادة 
فأشبه كسر العظام، وبيان ذلك أنه إن اقتص من غري تقدير، أفضى إىل أن يأخذ أكثر مــن 
ــن  حقه، وإن اعترب مقدار العمق أفضى إىل أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة، وم
ــة  الباضعة مسحاقا؛ ألنه قد يكون حلم املشجوج كثريا حبيث يكون عمق باضعته كموضح

الشاج أو مسحاقه، وألننا مل نعترب يف املوضحة قدر عمقها، فكذلك يف غريها.(٦) 

                                          
(١) األرش: المال الواجب فيما دون النفس، وأرش الجراحة ديتها، وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان األعيان؛ 
ألنه فساد فيها.( التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي(١٠٣١هـ)، تحقيق: د.محمد رضوان الداية، دار الفكر 

المعاصر - بيروت، دمشق، ط١/ ١٤١٠هـ ج١/ص٥٠). 
(٢) المهذب للشيرازي ج٢/ص١٧٨. 

(٣) سنن ابن ماجه،  كتاب الديات، باب ما ال قود فيه، رقم الحديث(٢٦٣٧)، ج٢/ص٨٨١. 
(٤) سورة النحل: من اآلية١٢٦. 
(٥) سورة البقرة: من اآلية١٩٤. 

(٦) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٢٥٦. 
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ــة،  لكنهم اتفقوا على أنه جيوز للمجين عليه أن يقتص يف اهلامشة وما بعدها موضح
ألنه يقتص على بعض حقه، ويقتص من حمل جنايته فإنه إمنا وضع الســكني يف موضـع 
وضعها اجلاين فيه؛ ألن سكني اجلاين وصلت العظم مث جتاوزته، وجيب له إذا اقتص موضحة 
ــاص فوجـب  واجلناية فوقها، ما بني دية املوضحة ودية تلك الشجة، ألنه تعذر فيه القص

األرش، كما لو تعذر يف مجيعها.(١) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـري  يثبت اإلمام الشوكاين القصاص يف اجلروح كلها سواء كان ذا مفصل وما كان غ
ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره حبيث ميكن املقتص أن يقتص من اجلــاين مبثـل 

اجلناية الواقعة منه وسواء كانت اجلناية موضحة أو دوا أو فوقها. 
ــال: (ال وجـه للتقييـد  ويف رده على من يقيد القصاص يف الشجاج باملوضحة، ق
ــاص  باملوضحة، بل الدامية فما فوقها إىل املوضحة، واملوضحة فما فوقها إىل اهلامشة، القص
ثابت فيها مجيعا مهما أمكن الوقوف على قدرها، وجعل األمن من جماوزة املقدار وال وجه 

 (٣).(٢) :للمنع، ألن مجيعها من اجلروح واهللا سبحانه يقول
ــترط كونـه مـأمون  لكن اإلمام الشوكاين قد اضطرب قوله يف املسألة حينما اش
ـث  التعدي، فهو بذلك منع القصاص فيما هو فوق املوضحة لكونه غري مأمون التعدي، حي
ــوت ـا كاجلائفـة  قال: (فالوجه يف ذلك أن تلك اجلراحة إذا كانت مظنة حلصول امل
ــه إال  واهلامشة، فينبغي االنتظار حىت ينتهي حال اين عليه، فإن انتهى إىل السالمة فليس ل
ـاين  األرش، ألن إقدامه على القصاص يف مثل ذلك قد يفضي إىل زيادة على ما وقع من اجل
ــه  وهو اهلالك، والقصاص إمنا هو املساواة بدون زيادة وإذا انتهى حاله إىل املوت كان لولي

أن يقتل اجلاين ويكون من القصاص يف األنفس ال يف اجلروح).(٤) 

                                          
(١) كشاف القناع - مرجع سابق - ج٥/ص٥٥٨، والمغني - مرجع سابق - ج٨/ص٢٥٧. 

(٢) سورة المائدة: من اآلية٤٥. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٨٨. 

(٤) المصدر السابق ج٤/ص٣٨٧. 
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ــد انفـرد  ومما يلحق جبروح الشجاج اللطمة، لكون الضرب واقعاً على الوجه، وق
ـن  اإلمام الشوكاين بإجيابه القصاص فيها، خالفاً للمذاهب األربعة حيث أبعدوا القصاص ع

اللطمة لصعوبة املماثلة فيها. 
ـراً،  فريى احلنفية أنه ال يقتص من اجلاين يف اللطمة والوكزة والوجأة(١) إذا مل تترك أث

ألنه ميكن استيفاء املثل فيها، ولكن فيها التعزير.(٢) 
ـها  وجاء يف كتب املالكية: (ولطمة: أي ضربة على اخلد بباطن الكف، ال قصاص في
ــرح أو ذهـاب  وال عقل أيضا، وإمنا يف عمدها األدب فقط، وهذا إذا مل يترتب عليها ج

منفعة وإال اقتص منه)(٣). 
وكذلك عند الشافعية ال يقتص يف اللطمة لعدم انضباطها(٤)، فالقاعدة عندهم (ما له 
ــه  مفصل أو حد مضبوط من األعضاء جرى فيه القصاص وما ال فال)(٥)، وهلذا أوجبوا في
ــر،  التعزير إن مل يكن هلا أثر، فلو ضربه أو لطمه ومل يظهر بذلك شيء فعلى اجلاين التعزي
فإن ظهر شيء كأن اسود حمل ذلك أو اخضر، وبقي األثــر بعـد االندمـال وجبـت 

احلكومة(٦).(٧) 

                                          
(١) الوكز: هو الدفع والطعن والضرب بجمع الكف، والوجء في الصدر. (القاموس المحيط - مرجع ســابق - 

ج١/ص٦٨٠،٦٧٤). 
(٢) بدائع الصنائع  - مرجع سابق - ج٧/ص٢٩٩. 
(٣) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٥٢. 
(٤)مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص٢٩. 

(٥) األشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية -  بيروت، ط١ /١٤٠٣ ، ج١/ص٤٨٥. 
ـه  (٦) الحكومة: هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد ال جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فل
بقسطه من الدية، فلو كانت قيمة المجني على يده مثال لو كان رقيقا عشرة لو لم يجن عليها، وصارت بالجناية 
ــدر  تسعة، فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس وهو عشر من اإلبل، إال أن تكون الجناية على عضو فيه مق
ــب  فال يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فال يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فال يج
ــفر العبدلـي،  أكثر من ديتها.( عمدة الفقه لعبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي(٥٤١هـ)، تحقيق: عبد اهللا س
ــة الطـالبين - مرجـع سـابق -  محمد دغيليب العتيبي، مكتبة الطرفين -  الطائف، ج١/ص١٤١، وإعان

ج٤/ص١٢٦). 
(٧) حواشي الشرواني، عبد الحميد الشرواني، دار الفكر – بيروت،  ج٨/ص٤٨٦. 



 -١٤١-

ــال: (ولـو  بل ذهب اإلمام الشافعي إىل أن سراية اللطمة ال قصاص فيها أيضاً، فق
لطمه لطمة يف رأسه فورمت(١)، مث اتسعت حىت أوضحت مل يكن فيــها قصـاص، ألن 

األغلب من اللطمة أا قلّما يكون منها هكذا فتكون يف حكم اخلطأ)(٢). 
وإىل عدم القصاص يف اللطمة ذهب احلنابلة فقالوا: يشترط للقصــاص يف الطـرف 
ثالثة شروط أحدها األمن من احليف، وبناء على ذلك ال جيب القصاص يف اللطمة وحنوها، 
ــو املذهـب  ألنه ال يؤمن يف ذلك احليف، وألن املماثلة فيها غري ممكنة، وهو صحيح وه

وعليه األصحاب.(٣) 
ـح  أما اإلمام الشوكاين فقد قال: قد أثبت القصاص يف هذا اخللفاء الراشدون وال يص

قول من قال: إنه مقتضى الكتاب والسنة.(٤) 
مث ذكر حجة من قال بعدم إثبات القصاص يف اللطمة، فقال: فإن الذي يف الكتــاب 
وهو قوله  مقيد بقوله ، وكذلك اآلية احلاكية ملــا 
  ا يف تلك األمور املذكورة فيها وكذلك قولهكتبه اهللا سبحانه على بين إسرائيل فإ
ـه  (٥) فإن قوله حياة يشعر بأن املراد ذا القصاص يف األنفس وهكذا قول
، فإن اللطمة والضربة ليستا من اجلروح، فإن أفضت إىل اجلرح كــان 
هلا حكم اجلروح، ولكن املفروض أنه مل تفض إىل اجلرح، وأما السنة فإنه مل يرد يف شــيء 

منها إثبات القصاص يف اللطمة والضربة بالسوط وحنوه.(٦) 
 مث أحال يف الرد عليهم على ما رد به ابن القيم، حيث قــال يف أعـالم املوقعـني: 
(وقالت احلنفية والشافعية واملالكية ومتأخروا أصحاب أمحد أنـه ال قصـاص يف اللطمـة 
والضربة وإمنا فيه التعزير، وحكى بعض املتأخرين يف ذلك اإلمجاع، وخرجوا عــن حمـض 

                                          
(١) ورمت: انتفخت. (القاموس المحيط - مرجع سابق - ج١/ص١٥٠٦). 

(٢) األم - مرجع سابق - ج٦/ص٧. 
(٣) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص١٥، وكشاف القناع - مرجع سابق - ج٥/ص٥٤٨. 

(٤) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٨٨. 
(٥) سورة البقرة: من اآلية١٧٩. 

(٦) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٣٨٨.  
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ـدل  القياس وموجب النصوص وإمجاع الصحابة، فإن ضمان النفوس واألموال مبناه على الع
  :ــال كما قال تعاىل: (١) وق

   ،(٣) :ــال (٢) وق
ــأمور  فأمر باملماثلة يف العقوبة والقصاص، فيجب اعتبارها حبسب اإلمكان، واألمثل هو امل
ــإن  به، فهذا امللطوم املضروب قد اعتدي عليه، فالواجب أن يفعل باملعتدي كما فعل به، ف
مل ميكن، كان الواجب ما هو األقرب واألمثل، وسقط ما عجز عنه العبد من املساواة مــن 
كل وجه، وال ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة يف حملهما باآللة اليت لطمه ا أو مبثلـها 
أقرب إىل املماثلة املأمور ا حسا وشرعا من تعزيره ا بغري جنس اعتدائه وقدره وصفتــه، 

وهذا هو هدي رسول اهللا y وخلفائه الراشدين وحمض القياس).(٤) 
 

                                          
(١) سورة الشورى: من اآلية٤٠. 
(٢) سورة البقرة: من اآلية١٩٤. 
(٣) سورة النحل: من اآلية١٢٦. 

ــيروت،  (٤) إعالم الموقعين عن رب العالمين البن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل - ب
١٩٧٣م، ج١/ص٣١٨. 
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ــة  قسم بعض العلماء األفعال من حيث تأثريها على زهوق الروح يف القتل إىل ثالث
ـق،  أقسام، األول املباشرة وهي ما يؤثر يف اهلالك وحيصله كاجلرح أو الذبح بالسكني، واخلن
ـه،  فإنه يؤدي بذاته إىل موت اين عليه، والثاين الشرط وهو ما ال يؤثر يف اهلالك وال حيصل
بل حيصل التلف عنده بغريه ويتوقف تأثري ذلك الغري عليه كاحلفر مع التردي فإنه ال يؤثر يف 
التلف وال حيصله، وإمنا يؤثر التخطي يف صوب احلفرة واحملصـل للتلـف الـتردي فيـها 
ومصادمتها، لكن لوال احلفر ملا حصل التلف، وهلذا مسي شرطا، ومثله اإلمساك للقــاتل، 
ــواع: األول شـرعي  والثالث السبب وهو ما يؤثر يف اهلالك وال حيصله، والسبب ثالثة أن
ــي  كشهادة الزور على القتل، والثاين عريف كتقدمي طعام مسموم ملن يأكله، والثالث حس
ـه  كاإلكراه على القتل، ووجه احلصر يف ذلك أن الفاعل ال خيلو إما أن يقصد عني اين علي
ـطة  أو ال؟ فإن قصده بالفعل املؤدي إىل اهلالك بال واسطة فهو املباشرة، وإن أدى إليه بواس
ــين عليـه بالكليـة فـهو  فهو السبب كالشهادة مبوجب قصاص، وإن مل يقصد عني ا

الشرط.(١) 
وما نتناوله يف هذا املطلب هو القتل بالسبب احلسي وهو اإلكراه، فقــد اختلـف 
ــك إال بـالتخويف  العلماء يف حكم ما لو أكره رجل غريه على قتل آخر، وال حيصل ذل
ــذي  بالقتل أو مبا خياف منه التلف كالقطع والضرب الشديد، فمع حصول اإلكراه التام ال
ـل  تتأثر به األحكام، جيب القصاص عند احلنفية على املُكِره؛ ألنه قتل مباشرة، واإلكراه جيع
ـاص  املستكره آلة بيد املكره، وال قصاص على اآللة، وقال اجلمهور غري احلنفية: جيب القص
ــا يف  بالسبب، إذا قصد املتسبب إحداث الضرر، وهلك املقصود املعني بالسبب املتخذ كم
حالة اإلكراه، بينما انفرد اإلمام الشوكاين عنهم باجيابه القصاص يف حالة دون أخرى، كما 

نفصله فيما يأيت. 

                                          
(١) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص٦. 
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أوالً/ احلنفية: 
ــراه  اإلكراه على القتل فيه تفصيل وخالف بني أئمة املذهب احلنفي، فإن كان اإلك
ــى  تاما فال قصاص عليه عند أيب حنيفة(١) وحممد(٢) رضي اهللا عنهما ولكن يعزر وجيب عل
ــا  املكِره، ملا روي عن رسول اهللا y أنه قال: «جتاوز اهللا عن أميت اخلطأ والنسيان وم
ــه معفـوا  استكرهوا عليه»(٣) وعفو الشيء عفو عن موجبه، فكان موجب املستكره علي
ــورة  بظاهر احلديث، وألن القاتل هو املكِره من حيث املعىن وإمنا املوجود من املستكره ص
ــِره  القتل فأشبه اآللة، إذ القتل مما ميكن اكتسابه بآلة الغري كإتالف املال، مث املتِلف هو املك
حىت كان الضمان عليه فكذا القاتل، أال ترى أنه إذا أكره على قطع يد نفسه له أن يقتـص 
ــاب  من املكره، ولو كان هو القاطع حقيقة ملا اقتص، وألن معىن احلياة أمر ال بد منه يف ب
ــرعا واسـتيفاء ال  القصاص قال اهللا تعاىل: (٤) ومعىن احلياة ش
ــى املكـِره دون  حيصل بشرع القصاص يف حق املستكره واستيفائه منه، لذلك وجب عل

املستكره.(٥) 
                                          

ـد  (١) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت ، التيمي بالوالء، الكوفي، أبو حنيفة : إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أح
ـز  األئمة األربعة عند أهل السنة. قيل : أصله من أبناء فارس. ولد سنة ٨٠هـ ونشأ بالكوفة . وكان يبيع الخ
ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس واإلفتاء . له( مسند) في الحديث جمعه تالميذه، و ( المخارج) في 
الفقه، رواه عنه تلميذه أبو يوسف . توفي رحمه اهللا تعالى ببغداد سنة ١٥٠هـ . (الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي(٧٧٥هـ)، ميرمحمد كتب خانه- كراتشي: ج١/ 

ص٢٦، وشذرات الذهب البن العماد: ج١/ص٢٢٧). 
ـول،  (٢) محمد بن الحسن:  هو محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد اهللا: إمام بالفقه واألص
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حر ستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط فـي العـراق سـنة 
ــواله الرشـيد  ١٣١هـ ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، ف
القضاء بالرقة ثم عزله، توفي ـ رحمه اهللا تعالى ـ بالري سنة ١٨٩هـ. له كتب كثيرة في الفقه واألصول، 
منها(المبسوط) في فروع الفقه، و (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كالهما في فروع الفقه الحنفي، و(الحجة 
ــب  على أهل المدينة). (الجواهر المضية في طبقات الحنفية ألبي الوفاء القرشي ج١/ص٤٢، وشذرات الذه

البن العماد: ج١/ص٣٢٢). 
ــاب  (٣) المستدرك على الصحيحين، كتاب الطالق، رقم الحديث(٢٨٠١)، ج٢/ص٢١٦، وصحيح ابن حبان، كت
إخباره y عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا عليهم أجمعين، ذكر األخبار عما 

وضع اهللا بفضله عن هذه األمة ، رقم الحديث(٧٢١٩)، ج١٦/ص٢٠٢. 
(٤) سورة البقرة: من اآلية١٧٩. 

(٥) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص١٧٩-١٨٠. 
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ـِره،  وعند أيب يوسف(١)رمحه اهللا ال جيب القصاص عليهما ولكن جتب الدية على املك
ألن املستكره ليس بقاتل حقيقة بل هو مسبب للقتل، وإمنا القاتل هو املكره حقيقة، مث ملا مل 

جيب القصاص عليه فألن ال جيب على املستكره أوىل. 
ــتدل بقولـه  وعند زفر(٢) رمحه اهللا جيب القصاص على املستكره دون املكره، واس
تعاىل: (٣) واملراد سلطان استيفاء القــود مـن 

ـــن   القــاتل والقــاتل هــو املكــره حقيقــة، واملعــىن فيــه أن م
ــن يكافئـه إلحيـاء نفسـه يعتمـد حبـق مضمـون فيلزمـه القـود كمـا   قتل م
لو أصابته خممصة فقتــل إنسـانا وأكـل مـن حلمـه، والدليـل علـى أن القـاتل  
هو املكره أن القتل فعــل حمسـوس وهـو يتحقـق مـن املكـره والطـائع بصفـة  
ــه قـاتل حقيقـة ومـن حيـث احلكـم أنـه يـأمث إمث القتـل   واحدة فيعرف به أن

وإمث القتل على من باشر القتل،(٤) وألن القتل وجد من املستكره حقيقة حسا ومشــاهدة 
وإنكار احملسوس مكابرة، فوجب اعتباره منه دون املكِره إذ األصل اعتبار احلقيقة ال جيــوز 

العدول عنها إال بدليل.(٥) 

                                          
(١) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب اإلمــام أبـي 
حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، ولد بالكوفة سنة ١١٣هـ، وتفقه بالحديث والرواية،  ثم لزم أبا حنيفة، 
فغلب عليه (الرأي) وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خالفته ببغداد سنة ١٨٢هـ، 
وهو على القضاء . وهو أول من دعي(قاضي القضاة)، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهــب 
أبي حنيفة، وله مصنفات كثيرة منها: (الخراج) و(اآلثار) وهو مسند أبي حنيفة، و(أدب القاضي) و(اآلمالي في 
ــة  الفقه) و (الصيد والذبائح). (الجواهر المضية في طبقات الحنفية ألبي الوفاء ج١/ص٥١٩، البداية والنهاي

البن كثير ج١٠/ص١٨٠). 
ــبر ،  (٢) زفر : هو الفقيه الحنفي المجتهد زفر بن الهذيل بن قيس العنبري ، ولد سنة عشر ومائة ، من بني العن
ــن  ويكنى أبا الهذيل ، وهو صاحب أبي حنيفة وكان يفضله ويقول : (هو أقيس أصحابي) ، وكان قد جمع بي
ــادة ،  العلم والعبادة ، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ، كان ثقة في الحديث ، موصوفاً بالعب
ــنة. (الجواهـر  نزل البصرة وتفقه عليه ، مات في شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة ، وله ثمان وأربعون س
المضية في طبقات الحنفية ألبي الوفاء القرشي : ج١/ص٢٤٣ ، وشذرات الذهب البن العماد ج١/ص٢٤٣). 

(٣) سورة اإلسراء: من اآلية٣٣. 
(٤) المبسوط للسرخسي - مرجع سابق - ج٢٤/ص٧٢. 

(٥) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص١٧٩-١٨٠، والبحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٨٤. 
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ثانياً/ املالكية: 
جيب القصاص عند املالكية على املكره واملستكره مجيعاً؛ ألن املكره متسبب يف القتل 

مبا يفضي إليه غالباً، واملستكره مباشر القتل عمداً عدواناً، ومؤثر يف فعله استبقاء نفسه.(١) 
ثالثاً/ الشافعية: 

ـا  جيب القصاص على املكِره عند الشافعية قوالً واحداً، ألنه أهلكه مبا يقصد به اإلهالك غالب
ــح منـهما  فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله، أما املستكره فقد اختلفوا فيه على قولني، الراج
ـر  عندهنم أنه يقتص منه أيضا، ألنه قتله عمدا عدوانا الستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله املضط
ـول  ليأكله بل أوىل ألن املضطر على يقني من التلف إن مل يأكل خبالف املستكره، وعلى الق
ـتكرهوا  الثاين عندهم ال قصاص عليه حلديث «جتاوز اهللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما اس

عليه»(٢)،  وألنه آلة للمكره فصار كما لو ضربه به.(٣) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــد احلنابلـة علـى املكـره واملسـتكره كليـهما، ووجـهوا   جيب القصاص عن
ــبب إىل قتلـه مبـا يفضـي إليـه غالبـا   لقوهلم بإجياب القصاص على املكِره ألنه تس
ــى أسـد يف زبيـة، ويف إجيابـه علـى املسـتكره   فأشبه ما لو ألسعته حية أو ألقاه عل
علّلوا له بأنه قتله عمدا ظلما الســتبقاء نفسـه، فأشـبه مـا لـو قتلـه يف املخمصـة  

ـن  ليأكله، وردوا على من قال إن املستكره ملجأ وقالوا بأنه قول غري صحي، ألنه متمكن م
ــه  االمتناع، ولذلك أمث بقتله وحرم عليه وإمنا قتله عند اإلكراه ظنا منه أن يف قتله جناة نفس
ـت  وخالصه من شر املكره، فأشبه القاتل يف املخمصة ليأكله، وإن صار األمر إىل الدية وجب
ــريكني  عليهما، فإمنا مها شريكان جيب القصاص عليهما مجيعا فوجبت الدية عليهما كالش
بالفعل، فعلى هذا إن أحب الويل قتل أحدمها وأخذ نصف الدية من اآلخر أو العفو عنه فله 

                                          
(١) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٤٤. 

(٢) سبق تخريجه قريباً. 
(٣) مغني المحتاج ج٤/ص٩، والمهذب ج٢/ص١٧٧، وروضة الطالبين ج٩/ص١٢٨. - مراجع سابقة -  
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ــه»(١) فإنـه  ذلك، وأما حديث «جتاوز اهللا عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا علي
حممول على غري القتل(٢). 

رأي اإلمام الشوكاين: 
ــان  يرى اإلمام الشوكاين أن القصاص واجب على املكره واملستكره مجيعاً إال إذا ك
املستكره ملجأ مضطراً حبيث ال ميكنه عدم التنفيذ، ألنه أصبح كاآللة بيد املكِره، وينكــر 
ــال  على من يتخذ اإلكراه ذريعة لقتل املسلمني، إذ يقول: (املسلم معصوم بعصمة اإلسالم ف
ــى  جيوز اإلقدام على سفك دمه رد اإلكراه بل على من طلب منه ذلك أن ميتنع ولو خشي عل
ــداء  نفسه القتل فضال عما دونه فليس له أن يطلب حياة نفسه مبوت غريه وجيعل نفس املسلم ف

لنفسه). 
ـتحق  مث يقول (فإذا أقدم على قتله مع متكنه من الكف فقد أقدم إقداما خيالف الشرع فاس
أن يقتص منه، وأما إذا مل يتمكن من الكف بوجه من الوجوه كأن يضع املكره له سيفا يف يده مث 
ـار  يأخذ بيده فيضرب ا عنق رجل فال شك وال ريب أن القصاص هاهنا على املكره له ألنه ص

كاآللة له، وليس على من وقع عليه اإلكراه ال قود وال دية).(٣) 
 

ـاتل  وقع خالف بني املذاهب فيما إذا أمسك رجل شخصاً ليقتله آخر، فإنه يضمن الق
ــب التعزيـر علـى  فقط عند احلنفية، فيقتص منه إن قتله بسالح؛ ألنه باشر القتل،، وجي
ــه يف الرجـل  املمسك من غري حبس. قال حممد بن احلسن: (قال أبو حنيفة رضي اهللا عن
ــى  ميسك الرجل للرجل فيضربه بسالح فيموت مكانه انه ال قود على املمسك والقود عل
القاتل ولكن املمسك يوجع عقوبة ويودع يف السجن)، مث قال حممد: كيف يقتل املمسـك 
ومل يقتل؟ وإذا امسكه وهو يرى انه ال يريد قتله فتقتلون املمسك؟ قالوا ال إمنا نقتله إذا ظن 
ــئ  انه يريد قتله، قيل هلم فال نرى القود يف قولكم جيب على املمسك إال بظنه والظن خيط

                                          
(١) سبق تخريجه قريباً. 

(٢) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٢١٣، وكشاف القناع - مرجع سابق - ج٥/ص٥١٧. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤١٢. 
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ــه  ويصيب(١). وال معىن إلجياب القود على املمسك ألن القصاص جزاء مباشرة الفعل فإن
ــبهات  عقوبة تندرىء بالشبهات ويف التسبب نقصان فيجوز أن يثبت به ما يثبت مع الش
ــه  وهو املال وال جيوز أن يثبت ما يندرىء بالشبهات(٢)، فلو قتل ويل القتيل املمسك فعلي

القصاص قضى القاضي بسقوط القصاص على املمسك أو مل يقض.(٣) 
لكن املالكية رأت أنه إذا اجتمعت املباشرة والسبب، فالقصاص عليهما معاً، فيشارك 
ــد  القاتل واملمسك يف الضمان أو القصاص، لتسبب املمسك ومباشرة القاتل، قال ابن عب
الرب: (واملمسك إذا رأى أم قاتلوه وأمسكه هلم وقتلوه فهو أحد قاتليه ويقتل معهم به)(٤)، 

فيقتص من املمسك لتسببه كما يقتص من القاتل ملباشرته.(٥) 
ــاحب  أما الشافعية فهم يوجبون القصاص على املباشر فقط دون املمسك، قال ص
ــك ملـا  املهذب: (وإن أمسكه على رجل ليقتله فقتله وجب القود على القاتل دون املمس
ــى اهللا  روى أبو شريح اخلزاعي رضي اهللا عنه أن النيب y قال: «إن من أعىت الناس عل
عز وجل من قتل غري قاتله أو طلب بدم اجلاهلية يف اإلسالم أو بصر عينيه يف النوم ما مل 
ــبب  تبصر»(٦) وروي عن النيب y أنه قال: «يقتل القاتل ويصرب الصابر»(٧)، وألنه س
غري ملجئ ضامه مباشرة فتعلق الضمان باملباشرة دون السبب كما لو حفر بئرا فدفع فيــها 

آخر رجال فمات)(٨). 

                                          
ـب  (١) الحجة ألبي عبد اهللا محمد بن الحسن الشيباني(١٨٩هـ)، تحقيق: مهدي حسن الكيالني القادري، عالم الكت

- بيروت، ط٣/ ١٤٠٣هـ، ج٤/ص٤٠٤. 
(٢) المبسوط - مرجع سابق - ج٢٤/ص٧٥. 

(٣) حاشية ابن عابدين - مرجع سابق - ج٦/ص٥٤١. 
(٤) الكافي - مرجع سابق - ج١/ص٥٨٩. 

(٥) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٤٥. 
ــذا حديـث  (٦) المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم الحديث(٨٠٢٥) ج٤/ص٣٨٩، وقال الحاكم: ه

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. 
(٧) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(١٧٥)، ج٣/ص١٤٠. 

(٨) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص١٧٦. 
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ــك حـىت  وأما احلنابلة فعندهم قوالن، الراجح منهما أنه يقتل القاتل وحيبس املمس
ميوت، ورد يف كتبهم: (وإن أمسك إنسانا آلخر ليقتله فقتله قتل القاتل بغري خالف نعلمه، 
ألنه قتل من يكافئه عمدا بغري حق، وحبس املمسك حىت ميوت يف إحدى الروايتــني، ملـا 
روى ابن عمر(١) مرفوعا قال: ((إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر قتل القاتل وحيبس 
ـوت،  الذي أمسك))(٢)، وألنه حبسه إىل املوت فيحبس اآلخر عن الطعام والشراب حىت مي
ـك  واألخرى يقتل أيضا، ألن قتله قد حصل بفعلهما كما لو جرحاه لكن إن مل يعلم املمس

أنه يقتله إنه ال شيء).(٣) 
ــام أو احلـاكم  بينما يرى اإلمام الشوكاين أن عقوبة املمسك راجع إىل ما يراه اإلم
مناسباً من احلبس، ألنه فعل عظيماً واقترف إمثا كبرياً، واستدل حبديث ابن عمر رضـي اهللا 
ــد ذهـب  عنه الذي سبق ذكره، ولكنه مل جيعل عليه القصاص ألن ذهاب حياة املقتول ق

بفعل القاتل الذي هو اجلاين على احلقيقة.(٤) 
ــيت يـراه  فكالمه يدل على أنه ال يرى احلبس إىل املوت، بل حيبس املمسك املدة ال

اإلمام مناسباً ملعاقبة مثله.  
 

                                          
ـع  (١) ابن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنهما) القرشي العدوي ،  أسلم م
أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، وهاجر مع أبيه إلى المدينة ، وعرض على رسول اهللا y يوم أحــد فـرده 

لصغر سنه ، فعرض عليه يوم الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ، وكان من أهل الــورع والعلـم  
ــه ،  وكان كثير االتباع آلثار رسول اهللا y  شديد التحري واالحتياط والتوقي في فتواه وكل ما تأخذ به نفس

مات سنة أربع وثمانين، (اإلصابة ألبن حجر: ج٤/ص١٨١،  والطبقات الكبرى البن سعد ج٤/ص١٤٢). 
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(١٧٦) ج٣/ص١٤٠. 

(٣) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٢٥٩. 
(٤) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤١١. 
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الكفارة لغة من الكفر الستر، ومسيت الكفارات كفارات ألا تكفـر الذنـوب أي 
تسترها(١)، وشرعا ما وجب على اجلاين جربا ملا منه وقع وزجرا عن مثله.(٢) 

 :ــة ورد تشريع الكفارة يف القتل اخلطأ يف القرآن الكرمي يف آي
 
 
 
(٣)، أي أن الواجب حترير رقبة مؤمنة إن وجدت، فإن 
مل توجد فصيام شهرين متتابعني كما نصت اآلية، لكن ال إطعام فيها يف األظهر عند العجز 
ــر  عن الصوم، اقتصاراً على الوارد فيها، إذ املتبع يف الكفارات النص، ال القياس، ومل يذك
ـاً يف  اهللا تعاىل يف كفارة القتل غري العتق والصيام. وعلى هذا فمن مل يستطع الصوم ثبت دين
ــى  ذمته، وال جيب شيء آخر. والواجب يف عصرنا هو الصوم فقط.. وقد اتفق الفقهاء عل
ـب  وجوب كفارة القتل اخلطأ إال أن املالكية استثنوا أن ال يكون املقتول ذمياً وال عبداً، وجت
أيضاً يف القتل شبه العمد عند مجهور الفقهاء القائلني به وهم غري املالكية؛ ألنــه ملحـق 
ــرى  باخلطأ احملض يف عدم القصاص، وحتمل العاقلة ديته، وتأجيلها ثالث سنني، فجرى جم
ــد يف عـدم  اخلطأ يف وجوب الكفارة على اجلاين، واملالكية يعتربون شبه العمد مثل العم
وجوب الكفارة، أما القتل العمد فقد أوجب الشافعية الكفارة فيــه وخالفـهم يف ذلـك 
ـها  املذاهب األخرى؛ ألنه ال قياس يف الكفارات؛ وألا مقدرات شرعية للتعبد ، فيقتصر في
ــري  على حمل ورودها، وقد اقتصر النص القرآين على الكفارة يف القتل اخلطأ جرباً للذنب غ
ــدل  املقصود. أما القتل العمد فجزاؤه جهنم؛ ألنه كبرية، ومل يوجب القرآن كفارة فيه، ف

                                          
(١) لسان العرب - مرجع سابق - ج٥/ص١٤٨. 

(٢) التعاريف - مرجع سابق - ج١/ص٦٠٦. 
(٣) سورة النساء:٩٢. 
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النص مبفهومه على أنه ال كفارة فيه، ولو كانت واجبة لبينها القرآن؛ ألن املقام يقتضــي 
البيان.(١) 

أما اإلمام الشوكاين فقد انفرد بقوله وجوب الكفارة يف بعض أنواع القتــل اخلطـأ 
ــاين  دون البعض، ويف القتل العمد فقد قال بوجوبه فقط يف حالة سقوط القصاص عن اجل

بأي وجه كان، وفيما يلي تفصيل األقوال واألدلة جلميعهم: 
أوالً/ احلنفية: 

ـوم يف  ذهبت احلنفية إىل إجياب الكفارة يف قتل اخلطأ وقالوا : إن حترير الرقبة أو الص
اخلطأ، إمنا وجب شكرا للنعمة حيث سلم له أعز األشياء إليه يف الدنيا وهو احلياة مع جواز 
ـد  املؤاخذة بالقصاص، وكذا ارتفع عنه املؤاخذة يف اآلخرة مع جواز املؤاخذة، وهذا مل يوج
ــق بالتوبـة  يف العمد فيقدر اإلجياب شكرا أوجب حلق التوبة عن القتل بطريق اخلطأ وأحل

احلقيقية خلفة الذنب بسبب اخلطأ والذنب ههنا أعظم فال يصلح لتحرير توبة.(٢) 
ـادة  لكنهم قالوا بعدم وجوا يف القتل العمد ألنه كبرية حمضة، ويف الكفارة معىن العب
ــها لدفـع  فال تناط مبثلها، وألن الكفارة من املقادير وتعينها يف الشرع لدفع األدىن ال يعين

األعلى.(٣) 
ــني  وألن الكفارة دائرة بني العبادة والعقوبة فال بد من أن يكون سببها أيضا دائرا ب
ـه  اخلطر واإلباحة، لتعلق العبادة باملباح والعقوبة احملظور وقتل العمد كبرية حمض فال تناط ب

كسائر الكبائر مثل الزنا والسرقة والربا.(٤) 
ثانياً/ املالكية: 

كما أشرنا يف بداية املطلب جيب عندهم الكفارة يف قتل اخلطأ إال يف قتــل العبـد 
ــاتل اخلطـأ  والذمي، وال يوجبوا يف العمد، قال صاحب القوانني الفقهية: (جتب على ق

                                          
(١) الفقه اإلسالمي وأدلته - مرجع سابق - ج٧/ص٥٦٩٩. 

(٢) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٥١. 
(٣) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص١٥٨. 

(٤) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٣٣١. 
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الكفارة مع الدية وهي حترير رقبــة مؤمنـة كاملـة سـليمة مـن العيـوب فـإن مل  
ــا   جيـد فصيـام شـهرين متتـابعني وال طعـام فيـها وال كفـارة يف العمـد خالف
للشـافعي وتسـتحب يف قتـل اجلنـني خالفـا أليب حنيفـة وأوجبـها الشــافعي  
وال كفـارة يف قتـل عبـد وال كـافر إال أـا تسـتحب يف قتـــل العبــد)(١)،   
ــل اجلنـني، فالكفـارة ال جتـب عندهـم يف العمـد   لكنهم استحسنوا الكفارة يف قت
وجتب يف اخلطأ، وكان هــذا مـترددا عندهـم بـني العمـد واخلطـأ فاستحسـنوا  

فيه الكفارة ومل يوجبوها.(٢) 
ثالثاً/ الشافعية: 

جتب الكفارة عند الشــافعية يف القتـل اخلطـأ وشـبه العمـد والعمـد، أي إذا  
ــان القـاتل مسـلما أو كـافرا وسـواء كـان   قتل من هو من أهل الضمان سواء ك
حرا أو عبدا وسواء كان صبيا أو جمنونــا وسـواء كـان مباشـرا أو بسـبب، مـن  
ــارة وسـواء كـان املقتـول مسـلما أو كـافرا   حيرم قتله حلق اهللا تعاىل وجبت الكف
ــدا وسـواء كـان عبـده أو عبـد   وسواء كان ذميا أو معاهدا وسواء كان حرا أو عب
ــريا أو جنينـا، وضابطـه أن يكـون   غريه وسواء كان عاقال أو جمنونا وسواء كان صغ
املقتول آدميا معصوما بإميان أو أمــان فـال جتـب الكفـارة بقتـل حـريب ومرتـد  
ــق وزان حمصـن، ألنـه مبـاح(٣)، ويقصـدون باملبـاح مـا أذن فيـه،   وقاطع طري
ــه مباحـا وال حرامـا، بـل املخطـئ غـري مكلـف فيمـا   واخلطأ ال يوصف بكون

هو خمطئ فيه، وال بقتل نساء أهل احلرب وال أوالدهم وإن كان قتلهم حمرما ألن حترميــهم 
ليس حلرمتهم بل ملصلحة املسلمني، لئال يفوم اإلرتفاق م.(٤) 

                                          
(١) القوانين الفقهية - مرجع سابق - ج١/ص٢٢٨. 
(٢) بداية المجتهد - مرجع سابق - ج٢/ص٣١٢. 

ــد  (٣) الوسيط ألبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي(٥٠٥هـ)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محم
تامر، دار السالم – القاهرة، ط١/ ١٤١٧هـ، ج٦/ص٣٩١. 

(٤) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٩/ص٣٨٠. 
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 :ـاىل أما وجوب الكفارة يف قتل اخلطأ فلقول اهللا تع
ـول  (١) وأما يف العمد فلما روى  واثلة بن األسقع(٢) رضي اهللا عنه، قال: «أتينا رس
ـو  اهللا y يف صاحب لنا قد أوجب - يعين النار - فقال أعتقوا عنه يعتق اهللا بكل عض
منه عضوا منه من النار»(٣)، والقاتل ال يستوجب النار إال يف العمد وألنه قتل آدمي حمقون 
حلرمته فوجب فيه الكفارة كاخلطأ، وألن املقصود من تشريع الكفارة هو رفع الذنب، وحمو 
ــد أحـرى  اإلمث، والذنب يف القتل العمد أعظم من القتل اخلطأ، فكانت الكفارة يف العم

وأوىل، والعامد أحوج إليها لرفع الذنب وتكفري اخلطيئة.(٤) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــاىل:  جتب الكفارة عندهم يف قتل اخلطأ وقالوا: األصل فيها اإلمجاع وسنده قوله تع
(٥)
ــريا،  فأوجب الكفارة بالقتل يف اجلملة وسواء كان املقتول ذكرا أو أنثى صغريا كان أو كب
ــه  ومن قتل نفسا حمرمة خطأ لآلية الكرمية سواء قتلها مبباشرة أو بسبب بعد موته نص علي
ــدم  بغري حق ولو مستأمنا وظاهره ولو قتل نفسه أو ما أجرى جمراه ألنه أجري جمراه يف ع
ــد مـن  القصاص فكذا جيب أن جيري جمراه يف الكفارة أو شارك فيها أي على كل واح
املشتركني كفارة يف قول األكثر ألن الكفارة موجب قتل اآلدمي فوجب تكميلها على كل 
واحد من الشركاء كالقصاص، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا مث مات فعليه 

                                          
(١) سورة النساء: من اآلية ٩٢. 

(٢) واثلة بن األسقع: هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر من بني ليث، كان ينزل ناحية المدينة، ثــم وقـع 
ـوك،  اإلسالم في قلبه فقدم على رسول اهللا y وهو يتجهز إلى تبوك فأسلم وخرج مع رسول اهللا y إلى تب
وكان من أهل الصفة، قال: كنت في عشرين رجال من أصحاب رسول اهللا y من أهل الصفة أنا أصغرهم، 
وسمع من رسول اهللا y فلما قبض رسول اهللا y خرج إلى الشام، ومات فيها سنة خمس وثمانين وهو ابن 
ثمان وتسعين سنة، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة. (اإلصابة في تميــيز الصحابـة البـن حجـر 

ج٦/ص٥٩١، والطبقات الكبرى البن سعد ج٧/ص٤٠٧). 
(٣) المستدرك على الصحيحين، كتاب العتق، رقم الحديث(٢٨٤٣)، ج٢/ص٢٣٠. 

(٤) كفاية األخيار - مرجع سابق - ج١/ص٤٧١، ومغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١٠٧. 
(٥) سورة النساء: من اآلية ٩٢. 
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ــاقال أو  الكفارة ألنه قتل نفسا حمرمة أشبه قتل اآلدمي باملباشرة وسواء كان القاتل كبريا ع
ــالقتل فتعلقـت ـم  صبيا أو جمنونا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا، ألنه حق مايل يتعلق ب
ــل  كالدية، وأما الكافر فتكون عقوبة له كاحلدود، وأما القتل املباح كالقصاص واحلد وقت
ـأ  الباغي والصائل فال كفارة فيه ألنه قتل مأمور به، والكفارة ال جتب حملو املأمور به، واخلط
ــة حمرمـة  ال يوصف بتحرمي وال إباحة؛ ألنه كقتل انون لكن النفس الذاهبة به معصوم

فلذلك وجبت الكفارة فيها.(١) 
وأما شبه العمد فالصحيح من مذهبهم وجوب الكفارة به؛ ألنه أجرى جمرى اخلطـأ 

يف عدم القصاص، فكذا جيري جمراه يف الكفارة.(٢) 
 :ـاىل وال كفارة عندهم يف قتل عمد حمض ملفهوم قوله تع

وسواء كان موجبا للقصاص أو غريه.(٣) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ينفرد اإلمام الشوكاين عن مجيع املذاهب بقوله عدم وجوب الكفارة على كل قـاتل 
ــى القـاتل،  خطأ، بل فصل يف املوضوع وحصر صوراً لقتل اخلطأ جتب فيها الكفارة عل

واشترط يف قتل العمد إلجياب الكفارة على القاتل أن ال يقتص منه. 
يف البداية يستغرب اإلمام الشوكاين من إجياب الكفارة على قاتل اخلطأ لوال وجــود 
النص الصريح يف ذلك فقال: (اعلم أن إجياب الكفارة يف هذا الباب ويف غريه تكفري ذنـب 
من وجبت عليه مبا فعله من الفعل املقتضي لإلمث فإن كان وجوا يف القتل هلذا املعىن فكيف 
ـه  لزمت من هو قاتل خطأ ال عمد فيه وال عدوان، فإن ذلك مغفور من األصل كما يف قول
ـول اهللا  سبحانه: (٤) وقد ثبت يف الصحيح «أن رس

                                          
(١) المبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٢٧. 

(٢) اإلنصاف - مرجع سابق - ج١٠/ص١٣٥. 
(٣) كشاف القناع - مرجع سابق - ج٦/ص٦٥. 

(٤) سورة البقرة: من اآلية٢٨٦. 
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ــيت  y حكى عن اهللا سبحانه أنه قال قد فعلت»(١)،  ومن ذلك حديث: «رفع عن أم
اخلطأ والنسيان»(٢).......وإن كان وجوا تعبدا حلكمة خفيت على العباد فسمعا وطاعة 
  :ملا أوجبه اهللا على عباده وهو ظاهر قوله عز وجل

 (٣).(....
لكنه جييب عن هذا اإلشكال بنفسه ويقول: (ولكنه ينبغي االقتصار على مورد النص 
وهو أن يكون القاتل خطأ مؤمنا واملقتول مؤمنا، فإذا انتفى وصف اإلميان من أحدمها فــال 
  :كفارة، وكذلك قوله عز وجل
، وقوله سبحانه:  اآلية، 
ـا  لتكون الكفارة واجبة حيث كان املقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق أو من قوم هم عدو لن

وكان املقتول مؤمنا، وسقط القصاص بوجه من الوجوه ومل جيب إال الدية). 
ــه  مث يسأل اإلمام الشوكاين ما هو الواجب للكفارة على كل قاتل خطأ؟ فإن قيل إن
ــتوجب  حديث وائلة بن األسقع الذي سبق ذكره، فيقال هذا احلديث يدل على أن من اس
ـوم أن  العذاب بفعل معصية كائنة ما كانت من قتل أو غريه كان التكفري مشروعا له، ومعل
ـذي  قاتل اخلطأ ال إمث عليه البتة كما قدمنا، فهو مل يستوجب العذاب فهو مؤكد للسؤال ال
ذكرناه ومؤيد له، ويف األخري قال: (فحاصل ما دلت عليه األدلة أن الكفارة جتب يف قتــل 
املؤمن للمؤمنني خطأ ال إذا كانا مسلمني غري مؤمنني أو أحدمها، وجيب يف الفعل من قـوم 

                                          
 ـوه (١) يقصد ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: لما نزلت هذه اآلية:  وِإن تُبدوا ما ِفي َأنْفُِسكُم َأو تُخْفُ
 y ــال النبـي يحاِسبكُم ِبِه[البقرة: من اآلية٢٨٤]، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فق
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى اهللا اإليمان في قلوبهم، فأنزل اهللا تعالى: ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإلَّا وسعها 
ــا  لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا ال تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِسينَا َأو َأخْطَْأنَا قال: قد فعلت، ربنَا وال تَحِمْل علَينَ
ـح  ِإصراً كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَا قال قد فعلت، واغِْفر لَنَا وارحمنَا َأنْتَ موالنَا قال قد فعلت. صحي
مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق، رقم الحديث(١٢٦)، ج١/ص١١٦. 
ــاب  (٢) المستدرك على الصحيحين، كتاب الطالق، رقم الحديث(٢٨٠١)، ج٢/ص٢١٦، وصحيح ابن حبان، كت
إخباره y عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان اهللا عليهم أجمعين، ذكر األخبار عما 

وضع اهللا بفضله عن هذه األمة ، رقم الحديث(٧٢١٩)، ج١٦/ص٢٠٢. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٢٥. 
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ـه  بيننا وبينهم ميثاق، ومن قوم هم عدو لنا واملقتول مؤمن وسقط القصاص عن القاتل بوج
من الوجوه ...... وال دليل على إجياا على كل قاتل خطأ، ملا عرفناك من أنه ال ذنــب 

عليه سواء قتل بالتسبب أو املباشرة).(١) 
أما قاتل العمد فقال بوجوب الكفارة عليه واستدل عليه مبا سبق من حديث واثلة بن 
ـي  األسقع، إذا سقط عنه القصاص بعفو أو حنوه وأيده مبا روى عن عبادة بن الصامت رض
ــى أن ال  اهللا عنه أن رسول اهللا y قال وحوله عصابة من أصحابه: «تعالوا بايعوين عل
تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان تفترونه بني 
أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف، فمن ويف منكم فــأجره علـى اهللا، ومـن 
ــيئا  أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة(٢)، ومن أصاب من ذلك ش
فستره اهللا فأمره إىل اهللا إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، قال فبايعته على ذلـك»(٣)، مث 
قال اإلمام الشوكاين: فعرفت ذا أن القاتل إذا قتل قصاصا مل جيب عليه كفارة، وفيه دليل 

على أنه إذا مل يقتل قصاصا فعليه الكفارة.(٤) 
ــال  وميكن االستدالل له أيضاً مبا روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال: ق
ــن أن  رسول اهللا y : «من أصاب حدا فعجل اهللا له عقوبته يف الدنيا، فاهللا أعدل م
يثين على عبده العقوبة يف اآلخرة، ومن أصاب حدا فستره اهللا عليه وعفا عنه فاهللا أكرم 

من أن يعود يف شيء قد عفا عنه»(٥).  

                                          
(١) المصدر السابق. 

ـيئا  (٢) قال اإلمام النووي: (وأعلم أن هذا الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله y ومن أصاب ش
من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك وإال فالشرك ال يغفر له وتكون عقوبته كفارة له). [شرح النووي 

على صحيح مسلم ج١١/ص٢٢٣]. 
ــة وبيعـة العقبـة، رقـم  (٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب وفود األنصار إلى النبي y بمك
ــم الحديـث  الحديث(٣٦٧٩) ج٣/ص١٤١٣، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات ألهلها، رق

(١٧٠٩)، ج٣/ص١٣٣٣، واللفظ للبخاري. 
(٤) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٢٦. ونيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢١٢. 

ــح  (٥) المستدرك على الصحيحين، كتاب اإليمان، رقم الحديث(١٣)، ج١/ص٤٨، قال الحاكم: هذا حديث صحي
اإلسناد ولم يخرجاه، وسنن الترمذي، كتاب اإليمان، باب ما جاء ال يزنــي الزانـي وهـو مؤمـن، رقـم 

الحديث(٢٦٢٦)، ج٥/ص١٦، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
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الدية لغة هي واحدة الديات واهلاء عــوض مـن الـواو تقـول وديـت القتيـل  
ــت أي أخـذت ديتـه(١). ويف الشـرع اسـم للمـال   أديه دية إذا أعطيت ديته واتدي
ــي املـال الواجـب جبنايـة علـى احلـر يف نفـس   الذي هو بدل للنفس(٢)، وقيل ه
ــا(٣). ومـن األفضـل القـول بـأن مـا دون النفـس إن كـان فيـه   أو فيما دو
ــن فيـه ديـة كاملـة ففيـه األرش   دية كاملة فهو يدخل يف تعريف الدية، وإن مل يك

وقد سبق تعريفه. 
 ـول اهللا وأما األصل يف وجوا فهو الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فق

 .(٤)
ــن فيـه  وأما السنة فروي أن النيب y كتب لعمرو بن حزم(٥) كتابا إىل أهل اليم
الفرائض والسنن والديات وقال فيه « وإن يف النفس مائة من اإلبل»(٦)، قال ابن عبد الرب: 
(وهو كتاب مشهور عند أهل السري معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغين بشــهرا 

                                          
(١) لسان العرب - مرجع سابق - ج١٥/ص٣٨٣. 

(٢) الدر المختار - مرجع سابق - ج٦/ص٥٧٣، والروض المربع - مرجع سابق- ج٣/ص٢٧٦. 
(٣) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص٥٣. وينظر: حاشية العدوي - مرجع سابق - ج٢/ص٣٨٧. 

(٤) سورة النساء: من اآلية٩٢. 
ــا  (٥) عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري يكنى أبا الضحاك شهد الخندق وما بعده
ـد  واستعمله النبي y على نجران روى عنه كتابا كتبه له في الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، مات بع

الخمسين. (اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر، ج٤/ص٦٢١). 
(٦) المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة، رقم الحديث(١٤٤٧)، ج١/ص٥٥٣، والسنن الكــبرى للنسـائي، 
ــول واختـالف النـاقلين لـه، رقـم الحديـث(٧٠٥٨)،  كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العق

ج٤/ص٢٤٥. 
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ــم  عن اإلسناد ألنه أشبه التواتر يف جميئه لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة(١). وأمجع أهل العل
على وجوب الدية يف اجلملة(٢). 

بعد هذا التمهيد املوجز عن تعريف الدية واألصل الشرعي فيها، نتنــاول يف هـذا 
املطلب مسألتني مما انفرد فيهما رأي اإلمام الشوكاين: 

 
ــى اجلـاين يف حـال  اختلف فقهاء املذاهب يف حتديد نوع الدية الواجب دفعها عل
االنتقال إليها، سواء كان املوجب عمداً سقط القصاص فيه بطريقة ما، أو كان شبه عمــد 
أو خطأ وجبت فيهما الدية ابتداًء، وهل هناك ما هو أصل يف أنواع الدية من حيث وجوا 

والبقية بدائل عنه؟ 
أوالً/ احلنفية: 

ـب،  الراجح من مذهب احلنفية أنّ الدية جتب يف واحد من ثالثة أنواع: اإلبل، والذه
ـد  والفضة. وجيزئ دفعها من أي نوع. واستدلوا مبا مر يف املبحث األول من هذا الفصل عن
ــل  ذكر كتاب عمرو بن حزم يف الديات: «وإن يف النفس الدية، مئة من اإلبل»(٣)، جع
ــها  عليه الصالة والسالم الواجب من اإلبل على اإلشارة إليها فظاهره يقتضي الوجوب من
ـن  على التعيني إال أن الواجب من الصنفني األخريين ثبت بدليل آخر فمن ادعى الوجوب م
األصناف األخر فعليه الدليل(٤)، ويقصدون بالدليل اآلخر ما روي أن عمر بــن اخلطـاب 
ــن  رضي اهللا عنه قال: « إين خلائف أن يأيت من بعدي من يهلك دية املرء املسلم فألقول
ـين  فيها قوال على أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اث

عشر درهم »(٥). 

                                          
(١) التمهيد - مرجع سابق - ج١٧/ص٣٣٨. 
(٢) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٢٨٩. 

(٣) سبق تخريجه قريباً. 
(٤) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٥٤. 

ــى،  (٥) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما سوى ما مض
رقم الحديث(١٥٩٤٩)، ج٨/ص٧٩. 
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بينما ذهب الصاحبان إىل أن الدية جتــب مـن سـتة أجنـاس، وهـي اإلبـل  
أصل الدية، والذهب، والفضــة، والبقـر، والغنـم، واحلُلـل وقدرهـا مئتـا حلـة(١)  

ــة علـى  من حلل اليمن، ملا روي عن جابر رضي اهللا عنه « أن النيب y فرض يف الدي
ــى أهـل البقـر مـائيت بقـرة وعلـى أهـل هـذه   أهل اإلبل مائة من اإلبل وعل

ـي  الشاه ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة»(٢)، واستدلوا أيضاً مبا روي عن عمر رض
ــب ألـف  اهللا عنه، أنه قال: « أال إن اإلبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذه

ــى أهـل البقـر مـائيت بقـرة وعلـى   دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألفا وعل
ــة  أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة»(٣). وكان ذلك مبحضر من الصحاب

رضي اهللا عنهم.(٤) 
ــا يسـتقيم  ويف رفضه هلذه األجناس غري الثالثة رأى اإلمام أبو حنيفة أن التقدير إمن
بشيء معلوم املالية، وهذه األشياء جمهولة املالية، وهلذا ال يقدر ا ضمان، والتقدير بــاإلبل 

عرف باآلثار املشهورة وعدمناها يف غريها.(٥) 
وأما قضية سيدنا عمر رضي اهللا تعاىل عنه فقد قيل إنه إمنا قضى بذلك حني كــانت 

الديات على العواقل، فلما نقلها إىل الديوان قضى ا من األجناس الثالثة.(٦) 
ــان  وبناء على القولني أي شيء أحضره امللزم بالدية، لزم ويل القتيل قبوله، سواء أك
اجلاين من أهل ذلك النوع، أم ال؛ ألا أصول يف قضاء الواجب، جيزئ واحد منها، فكانت 

اخلرية إىل من وجبت عليه كخصال الكفارة. 

                                          
(١) الحلة: الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء وال تكون حلة إال وهــي 
ـي  جديدة تحل عن طيها فتلبس. (النهاية في غريب األثر - مرجع سابق - ج١/ص٤٣٢، وغريب الحديث ألب
سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي(٣٨٨هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم 

القرى – مكة المكرمة، ١٤٠٢، ج١/ص٤٩٨). 
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم الحديث(٤٥٤٤)، ج٤/ص١٨٤. 
(٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم الحديث(٤٥٤٢) ج٤/ص١٨٤. 

(٤) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٣٧٤. 
(٥) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص١٧٨. 

(٦) بدائع الصنائع - مرجع سابق -  ج٧/ص٢٥٤. 
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ثانياً/ املالكية: 
 ــر يرى املالكية أن األصل يف الدية هو أنواع ثالثة، اإلبل والذهب والفضة، واستدلوا مبا م
ـاب  من كتاب رسول اهللا y يف الديات الذي أرسله مع عمرو حزم، وقول عمر بن اخلط
ــى أهـل  رضي اهللا عنه « على أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل الذهب ألف دينار وعل

ــل    الورق اثين عشر درهم »(١)، وهي خمتلفة اجلنس عندهم حبسب اجلاين فعلى أهل اإلب
ـر  وهم أهل البادية مائة من اإلبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عش
ألف درهم ، وقالوا بأن الدية ال تكون إال من هذه األجناس الثالثة وهو املشهور عندهــم، 

فال تكون من البقر وال من الغنم وال من العروض.(٢) 
ــى  يروي اإلمام مالك أنه بلغه « أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قوم الدية عل
أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشــر ألـف 
ــورق أهـل  درهم»، مث قال اإلمام مالك: ( فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل ال
العراق. إىل أن قال: األمر اتمع عليه عندنا انه ال يقبل من أهل القرى يف الدية اإلبــل وال 
ــل الـورق  من أهل العمود(٣) الذهب وال الورق وال من أهل الذهب والورق وال من أه

الذهب)(٤). 
ثالثاً/ الشافعية: 

الراجح من مذهب الشافعية أن الواجب األصلي يف الدية هو مائــة مـن اإلبـل، 
واستدلوا باحلديث السابق الذي روي عن عمرو بن حزم، فإن عدمت حساً بأن مل توجــد 
يف موضع جيب حتصيله منه، أو عدمت شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر مــن مثـن مثلـها، 
ــه : « أال إن  فالواجب قيمة اإلبل، بنقد البلد الغالب، مستدلني بقولني عمر رضي اهللا عن

                                          
(١) سبق تخريجه. 

(٢) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني لصالح عبد السميع األزهري، المكتبة الثقافية – بيروت، ج١/ص٥٧٥. 
(٣) العمود: الخشبة القائمة في وسط الخباء، قيل كل خباء كان طويال في األرض يضرب على أعمدة كثيرة فيقال 

ألهله عليكم بأهل ذلك العمود. (لسان العرب - مرجع سابق - ج٣/ص٣٠٣). 
(٤) موطأ مالك، كتاب العقول، باب العمل في الدية، رقم الحديث(١٥٤٨) ج٢/ص٨٥٠. 
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ــين  اإلبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اث
عشر ألفا وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت 

حلة»(١). 
ـن  قال صاحب كتاب كفاية األخيار: (فإن مل يكن للجاين وال للعاقلة إبل، وجبت م
غالب إبل البلد، فإن مل يكن فمن غالب أقرب إبل البالد إليهم كزكاة الفطــر، فـإن مل 
ــإن  يكونوا من أهل البالد فمن غالب إبل القبيلة، فإن مل يكن فمن أقرب القبائل إليهم، ف
أعوزت اإلبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على األظهر ألنه عليه الصالة والســالم كـان 
ــل  يقوم اإلبل على أهل القرى فإذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها وألن اإلب

بدل متلف فرجع إىل قيمته عند اعواز أصله)(٢). 
ـه، وإن  وهلذا إن أراد اجلاين دفع العوض عن اإلبل مع وجودها مل جيرب الويل على قبول
ـق  أراد الويل أخذ العوض عن اإلبل مع وجودها، مل جيرب اجلاين على دفعه، الن ما ضمن حل
ــع وجـوده كـذوات  اآلدمي ببدل مل جيز اإلجبار فيه على دفع العوض وال على أخذه م
ــه بـالتراضي  األمثال، وإن تراضيا على العوض جاز ألنه بدل متلف فجاز أخذ العوض في

كالبدل يف سائر املتلفات.(٣) 
رابعاً/ احلنابلة: 

أصول الدية عند احلنابلة مخسة، وهي اإلبل ، والذهب، والفضة، والبقر، والغنــم، 
حيث قالوا: دية احلر املسلم مائة بعري أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضــة أو 
ـة  مائتا بقرة أو ألفا شاة، حلديث جابر « أن النيب y فرض يف الدية على أهل اإلبل مائ
ــاس  من اإلبل وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة»(٤)، وعن ابن عب
ــف درهـم»(٥)، ويف  رضي اهللا عنه «أن رجال قتل فجعل النيب y ديته اثين عشر أل

                                          
(١) سبق تخريجه. 

(٢) كفاية األخيار - مرجع سابق -  ج١/ص٤٦١. 
(٣) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص١٩٦. 

(٤) سبق تخريجه. 
(٥) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم الحديث(٤٥٤٦) ج٤/ص١٨٥. 
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كتاب عمرو بن حزم «وعلى أهل الذهب ألف دينار»(١)، هذه اخلمس املذكورات أصول 
ـا  الدية دون غريه(٢)، ويف إدخال احللل يف أصول الدية روايتان عن اإلمام أمحد، إحدامها أ
ال تدخل فيها، ألا ختتلف و ال تنضبط، ويف األخرى أا أصل، حلديث عمر «وعلي أهل 

احللل مائتا حلة»(٣). 
فإذا أحضر من عليه الدية شيئا من هذه املذكورات لزم قبوله بغري خــالف، سـواء 
كان من أهل ذلك النوع أو مل يكن، ألا أصول يف قضاء الواجب جيزئ واحــد منـها 

فكانت اخلرية إىل من وجبت عليه كخصال الكفارة.(٤) 
ــة وال  وهناك رأي آخر عند احلنابلة ويرجحها البعض منهم بأن اإلبل أصل يف الدي
ــه y «أال إن يف قتيـل  جيزئ غريه، وأن دية احلر املسلم مائة من اإلبل، واستدلوا بقول
ـد  عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا مائة من اإلبل»(٥)، وألن النيب y فرق بني دية العم
ـا  واخلطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها، وال يتحقق هذا يف غري اإلبل، وألنه بدل متلف حق
ــيب y أوجـب  آلدمي، فكان متعينا كعوض األموال، وحديث ابن عباس حيتمل أن الن
الورق بدال عن اإلبل، واخلالف يف كوا أصال، وحديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنــه 
ــو  يدل على أن األصل اإلبل فإن إجيابه هلذه املذكورات على سبيل التقومي لغالء اإلبل، ول
ــر يف ذلـك وال  كانت أصوال بنفسها مل يكن إجياا تقوميا لإلبل وال كان لغالء اإلبل أث

لذكره معىن.(٦) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

يرى اإلمام الشوكاين أنه ال فرق بني مجيع املذكورات يف النصوص وأن أي واحــدة 
ــواردة يف هـذا  منها جتزئ يف الدية دون اإللزام بنوع دون غريه، فبعد سرده لألحاديث ال
ـذا  املوضوع واملقارنة بينها، علّق على قول املصنف (وخيري اجلاين فيما بينها) بقوله: (أقول ه

                                          
(١) سبق تخريجه. 

(٢) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٢٨٣. 
(٣) سبق تخريجه. 

(٤) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٣٤٥. 
(٥) سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، رقم الحديث(٢٦٢٧) ج٢/ص٨٧٧. 

(٦) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٢٩٠ 
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ــدل  هو احلق ألن النيب y فرض كل نوع من أنواعها، ومل يبني لنا أن هذا أصل وهذا ب
عنه، وإمنا كثر ذكر اإلبل ألا غالب أموال العرب، فما شاء اجلاين من األنواع املنصــوص 
ـواع  عليها سلمه، وعلى اين عليه أو وارثه قبول ذلك، ألن الشارع أوجب له نوعا من أن

ومل يوجب له شيئا معينا)(١). 
ــل  ويظهر يل بأنّ رأي الشافعية الذي هو جواز دفع الدية باملال وتقديرها بقيمة اإلب
ـاطق ال  أكثر مالئمة هلذا العصر، ألن الغالبية من الناس قد ال ميلكون اإلبل، أو أن بعض املن
ــظ احلقـوق  يوجد فيها اإلبل ائياً، فكان يف االنتقال إىل قيمها التسهيل على الناس وحف

لكال الطرفني اجلاين واين عليه. 
 

ــق  خالف اإلمام الشوكاين املذاهب األربعة يف تقسيم الدية يف قتل اخلطأ، حيث اتف
املذاهب على تقسيمها خممسة، مع خالف بني املذاهب يف اختيار نوع كل مخس منــها، 
ــم  بينما يرى اإلمام الشوكاين أنه باإلمكان تقسيم الدية أرباعاً أو أمخاساً، وفيما يلي أقواهل

وأدلتهم:  
أوالً/ احلنفية: 

ذهبت احلنفية إىل أن دية اخلطأ تقسم إىل مخسة أمخاس، واستدلوا حبديث ابن مسعود 
ـة،  رضي اهللا عنه: أنّ رسول اهللا y قال: « يف دية اخلطأ عشرون حقة، وعشرون جذع
ــاض ذكـر(٢)»(٣)، قال  وعشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بين خم
ــت  صاحب كتاب بدائع الصنائع: ( مث دية اخلطأ من اإلبل أمخاس بال خالف عشرون بن
خماض وعشرون ابن خماض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، وهذا قول 

                                          
(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٣٨. 

ــاض  (٢) إذا استكمل ولد الناقة الحول ودخل في الثانية فهو ابن مخاض واألنثى ابنة مخاص،  فال يزال ابن مخ
ــة  السنة الثانية كلها، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون واألنثى بنت لبون،  فإذا أمضت الثالث
ودخل في السنة الرابعة فهو واألنثى حقه، فإذا دخلت في السنة الخامسة فالذكر جذع واألنثى جذعه. (الزاهر، 
 ،تحقيق: د.محمد جبر األلفي، وزارة األوقاف - الكويـت، ط١/ ١٣٩٩ ،( ٣٧٠)لمحمد بن أحمد األزهري

ج١/ص١٣٧، ولسان العرب - مرجع سابق - ج٧/ص٢٢٩). 
(٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم الحديث(٤٥٤٥) ج٤/ص١٨٤، وسنن ابن ماجه، كتاب 

الديات، باب دية الخطأ، رقم الحديث(٢٦٣١)، ج٢/ص٨٧٩. 
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ــة اخلطـأ أمخـاس  عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه وقد رفعه إىل النيب y أنه قال دي
ــرون بنـو خمـاض وعشـرون بنـو لبـون وعشـرون   عشرون بنات خماض وعش
ــل إلقامـة ابـن املخـاض مقـام ابـن لبـون   حقة وعشرون جذعة)(١)، ويف التعلي
ــون أليـق حبـال املخطـئ، وألن الشـرع جعـل ابـن اللبـون مبنــزلة   قالوا اللب

ــن بنـت  بنت املخاض يف الزكاة حيث أخذه مكاا، فإجياب العشرين منه مع العشرين م
ــك ال يليـق بـل ال جيـوز، لعـدم التغـاير   املخاض، كإجياب أربعني بنت خماض وذل

ــق فيـه  وذلك ألنه عليه الصالة والسالم مل يرد بتغيري أسنان اإلبل إال التخفيف وال يتحق
التخفيف فال جيوز.(٢) 
ثانياً/ املالكية: 

ـين  تقسم دية اخلطأ عند املالكية إىل مخسة أمخاس، لكنهم جيعلون مكان بين املخاض ب
ــت  اللبون، قال ابن عبد الرب: (وتكون دية اخلطأ أمخاسا: عشرون بنت خماض وعشرون بن

لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة)(٣). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ذهب علماء الشافعية إىل ما ذهب إليه املالكية كيفية تقسيم دية اخلطــأ وتنويعـها،  
جاء يف كتاب املهذب: (وإن كــانت يف قتـل اخلطـأ، والقتـل يف غـري احلـرم، وىف  
ــري ذي رحـم حمـرم للقـاتل، وجبـت ديـة خمففـة   غري األشهر احلرم، واملقتول غ
أمخاسا: عشرون بنــت خمـاض، وعشـرون بنـت لبـون، وعشـرون ابـن لبـون،  

ـأ  وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ملا روى عن ابن مسعود رضى اهللا عنه أنه قال يف اخلط
ــرون بنـت  عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعش

خماض)(٤). 

                                          
(١) بدائع الصنائع - مرجع سابق -  ج٧/ص٢٥٤. 

(٢) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٣٧٤. 
(٣) الكافي - مرجع سابق - ج١/ص٥٩٦. 

(٤) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص١٩٦. 
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ويستدل لرأي املالكية والشافعية مبا روي عن ابن مسعود أنه قال: « دية اخلطأ مخسة 
أمخاس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات خماض وعشرون بنــات لبـون 

وعشرون بنو لبون ذكور»(١)، فقد ذكر بين اللبون مكان بين املخاض. 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــنان  يتفق علماء احلنابلة مع احلنفية يف جعل دية اخلطأ أمخاساً وتنويعها من حيث أس
ــاض  اإلبل، فقالوا: (وان كانت خطأ وجبت أمخاسا عشرون بنت خماض وعشرون ابن خم

وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة)(٢). 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ـب  لكن اإلمام الشوكاين اختلف رأيه عن كل املذاهب حيث قال: قد اختلفت املذاه
ـن  يف تنويع املائة من اإلبل ومنهم من متسك بشيء من املرفوع ومنهم من متسك مبا روي ع
بعض الصحابة وال خيفاك أن احلجة إمنا تقوم مبا صح عن رسول اهللا y إذا مل يوجــد يف 
ــروي  كتاب اهللا عز وجل واملروي يف هذا عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  خمتلف ف
مائة من اإلبل من غري تنويع كما روي عن جابر « أن رسول اهللا y فرض الدية علــى 
ــن غـري  أهل اإلبل مائة من اإلبل» فهذا احلديث يدل على أن الدية هي مائة من اإلبل م

تنويع من كل نوع مقدار معني.(٣) 
 y فذهب إىل تقسيم الدية إىل أرباع أو أمخاس، مستدالً مبا روي « أن رسول اهللا
ــون بنـت لبـون  قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت خماض وثالث
وثالثون حقة وعشرة بين لبون ذكر»(٤)، وكذلك أورد حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 

الذي سبق ذكره لالستدالل على تقسيم الدية إىل أمخاس. 

                                          
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيرها، رقم الحديث(٢٦٣)، ج٣/ص١٧٢. 

(٢) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٣٤٨. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق -  ج٤/ص٤٣٤. 

ــن ماجـه،  (٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ رقم الحديث(٤٥٤١)، ج٤/ص١٨٤، وسنن اب
كتاب الديات، باب دية الخطأ، رقم الحديث(٢٦٣٠)، ج٢/ص٨٧٨. 
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ـع يف  وبعد ذكر احلديثني قال: (فهذان احلديثان قد وقع التصريح فيهما بأن هذا التنوي
ـى  دية اخلطأ فيقيد ما ما ورد من إطالق املائة من اإلبل ويكون التنويع على التخيري إما عل

احلديث األول أو على احلديث الثاين فالكل سنة)(١). 
والظاهر أن رأي اإلمام الشوكاين هو أقرب للرجحان، لكونه معتضداً حبديث صريح 
ـع  يف تقسيم الدية إىل أرباع، وكذلك أنّ التخيري يف حتديد أنواع أسنان اإلبل فيه تيسري ورف

املشقة عن الناس وهو من مقاصد هذا الشرع احلنيف. 

                                          
(١) السيل الجرار - مرجع سابق -  ج٤/ص٤٣٥. 
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ـس  سبق وأن قلنا أن املراد باألرش هو املال الواجب باجلناية على ما دون النفس مما لي
فيه دية كاملة كدية النفس، وال خالف بني املذاهب األربعة -كما نرى الحقــاً- يف أنّ 
ــن  الدية الواجبة باجلناية على نفس املرأة هي على النصف من دية الرجل ملا ورد يف ذلك م
ــه، قـال: قـال رسـول  أحاديث وآثار، منها: ما روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عن
ــالب  اهللاy:«دية املرأة على النصف من دية الرجل»(١)، وما روي عن علي بن أيب ط
ــل يف النفـس وفيمـا  رضي اهللا عنه أنه قال: «عقل املرأة على النصف من عقل الرج
ــك يف  دوا»(٢)، ومن املعقول أن املرأة يف مرياثها وشهادا على النصف من الرجل فكذل

ديتها.(٣) 
ــرد  لكن اخلالف وقع بينهم يف تقدير أرش املرأة وذهبوا يف ذلك إىل عدة آراء، وانف
عنهم مجيعاً اإلمام الشوكاين برأيه يف ذلك، فمنهم من قال بأن اجلناية على ما دون النفـس 
يف املرأة تقدر حبسب ديتها، ومبا أن دية املرأة نصف دية الرجل، فتكون جراحها وشجاجها 
نصف جراح الرجل وشجاجه، إحلاقاً جلُرحها بنفسها وهذا هو قول احلنفيــة والشـافعية، 
ــال:  أستدل أصحاب هذا القول مبا سبق ذكره عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه ق

«عقل املرأة على النصف من عقل الرجل يف النفس وفيما دوا»(٤). 
ـة،  وقال آخرون بأن دية جراح املرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكامل
ـع  فإن بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إىل نصف دية الرجل. وعلى هذا إن قطعت إصب
ــإن قطـع  املرأة ففيها عشر من اإلبل، وإن قطعت ثالث أصابع ففيها ثالثون من اإلبل، ف

أربعة أصابع ففيها عشرون من اإلبل وهذا مذهب املالكية واحلنابلة. 
ـا  بينما يقول اإلمام الشوكاين بتنصيف ما جتاوز الثلث من الدية وليس كلها وإبقاء م

دون الثلث مثل دية الرجل، وسيأيت بيان ذلك عند ذكر قوله مفصالً. 

                                          
(١) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، رقم الحديث(١٦٠٨٤) ج٨/ص٩٥. 

(٢) المصدر السابق، رقم الحديث(١٦٠٨٨)، ج٨/ص٩٦. 
(٣) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٥٤ 

(٤) سبق تخريجه. 
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ــاش  ومن أهم ما ورد يف ذلك والذي أصبح معول رأي املذاهب املختلفة وكثر النق
ــرأة؟ قـال:  حوله ما روي عن ربيعة(١) أنه سأل سعيد بن املسيب(٢)، «كم يف إصبع امل
ـم يف  عشر، قال كم يف اثنتني؟ قال: عشرون، قال: كم يف ثالث؟ قال: ثالثون، قال: ك
ــها؟!  أربع؟ قال: عشرون، قال ربيعة: حني عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقل
قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عامل متثبت أو جاهل متعلم، قال: يا بــن أخـي إـا 
السنة»(٣)، وكذلك روي عن زيد بن ثابت(٤) أنه قال: «جراحات الرجال والنساء سواء 

إىل الثلث فما زاد فعلى النصف»(٥). 
وفيما يلي سرد ألقوال املذاهب واستدالالم وما احتجوا به من السنة واآلثار والعلل 

العقلية. 
أوالً/ احلنفية: 

ــى  قال حممد بن احلسن: (وبلغنا عن على رضي اهللا عنه أنه قال يف دية املرأة أا عل
النصف من دية الرجل يف النفس وفيما دون النفس وبذلك نأخذ)(٦) 

                                          
(١) ربيعة: هو ربيعة أبو عثمان بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي الفقيه العلم مولى المنكدر، فقيه أهل المدينــة، 
أدرك جماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وعنه أخذ مالك بن أنس رضي اهللا عنه، يعرف بربيعــة الـرأي، 
وكان من أئمة االجتهاد، توفي بالهاشمية من أرض األنبار سنة ست وثالثين ومائة. (سير أعالم النبالء للذهبي 

ج٦/ص٨٩، ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ج٢/ص٢٨٨). 
(٢) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، ولد لسنتين مضتا مـن 
خالفة عمر وكان سعيد ، سيد التابعين ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، كان جل روايته 
في المسند عن أبي هريرة وكان زوج ابنته، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، توفي بالمدينة سنة ٩١هـ، وقيل غير 

ذلك. (طبقات الحفاظ : للسيوطي: ٢٥/١، ووفيات األعيان البن خلكان٢/ ٣٧٥). 
(٣) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة، رقم الحديث(١٦٠٩٠)، ج٨/ص٩٦. 

(٤) زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد األنصاري الخزرجي ، شيخ المقرئين والفرضيين، مفتي 
ــار يـوم  المدينة استصغر يوم بدر ويقال إنه شهد أحدا ويقال أول مشاهده الخندق وكانت معه راية بني النج
ــن  تبوك، وكتب الوحي للنبي y، وأمره أبو بكر أن يجمع القرآن وأمره عثمان فكتب المصحف وأبي ب
ــنة.  كعب يملي عليه، كان من الراسخين في العلم مات سنة ٤٥  وقيل غير ذلك، وهو ابن ست وخمسين س

(اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني ٢/ ٥٩٢ ، وسير أعالم النبالء للذهبي٢/ ٤٢٦). 
(٥) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة، رقم الحديث(١٦٠٨٩)، ج٨/ص٩٦. 

(٦) المبسوط ألبي عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني(١٨٩هـ)، تحقيق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن 
والعلوم-كراتشي، ج٤/ص٤٥٣. 
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واحتجوا يف ذلك بأنه لو وجب بقطع ثالثة أصابع منها ثالثون من اإلبل، ما ســقط 
بقطع اإلصبع الرابع عشر من الواجب، ألن تأثري القطع يف إجياب األرش ال يف إســقاطه، 
ــدل نفـس الرجـل،  فهذا معين حييله العقل، مث باإلمجاع بدل نصفها على النصف من ب
واألطراف تابعة للنفس وإمنا تكون تابعة إذا أخذنا حكمها من حكم النفس إال إذا أفردناها 

حبكم آخر.(١) 
ــيب  وقالوا بأنه روي أن كبار الصحابة رضي اهللا عنهم أفتوا خبالفه ولو كان سنة الن
ـا،  y ملا خالفوه، وقول سعيد (سنة) حممول على أنه سنة زيد، ألنه مل يرو إال عنه موقوف
ــه  وألن هذا يؤدي إىل احملال، وهو ما إذا كان أملها أشد ومصاا أكثر أن يقلّ أرشها، بيان
ـالث  أنه لو قطع إصبع منها جيب عشر من اإلبل ولو قطع إصبعان جيب عشرون وإذا قطع ث
جيب ثالثون، ألا تساوي الرجل فيه لكونه ما دون الثلث، ولو قطع أربعة جيب عشــرون 
ــع  للتنصيف فيما هو أكثر من الثلث فقطع الرابعة ال يوجب شيئا بل يسقط ما وجب بقط
ــة ال  الثالثة، وحكمة الشارع تنايف ذلك فال جيوز نسبته إليه ألن من احملال أن تكون اجلناي
توجب شيئا شرعا وأقبح منه أن تسقط ما وجب بغريها هذا مما حييله العقالء بالبديهة.(٢) 

ثانياً/ املالكية: 
ــل،  ذهبت املالكية إىل أن دية املرأة تساوي الرجل من أهل ديتها إىل ثلث دية الرج
ــإذا  فتأخذ يف أطرافها مثل ما يأخذ الرجل إىل أن تبلغ ثلث دية الرجل، والغاية خارجة، ف
بلغت الثلث ردت إىل ديتها، فإذا قطع هلا ثالثة أصابع ففيها ثالثون بعريا ملساواا للرجــل 
فيما يقصر عن ثلث ديته، وإذا قطع هلا أربعة أصابع ففيها عشرون بعريا، ألا لو ساوته لزم 
ــل  أن جيب هلا أربعون وذلك أكثر من ثلث ديته، فلذلك رجعت إىل نصف الواجب للرج

وهو عشرون وعلى هذا إمجاع أهل املدينة.(٣) 

                                          
(١) المبسوط للسرخسي - مرجع سابق - ج٢٦/ص٧٩. 

(٢) تبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٦/ص١٢٨. 
ــير - مرجـع سـابق -  (٣) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني - مرجع سابق - ج١/ص٥٨٢، والشرح الكب

ج٤/ص٢٨٠. 
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ثالثاً/ الشافعية: 
ــل يف  أخذ الشافعية بعموم النص الوارد يف كون دية املرأة على النصف من دية الرج
النفس وأحلقوا أرشها يف ما دون النفس بديتها يف النفس، وقالوا بأنّ دية املرأة احلرة ســواء 
أقتلها رجل أم امرأة على النصف من دية الرجل احلر ممن هي على دينه، نفسا أو جرحا، ملا 

ورد يف اخلرب «دية املرأة نصف دية الرجل»(١) وأحلق بنفسها جرحها.(٢) 
ــي اهللا  وروى اإلمام الشافعي بسنده عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رض
ـا»  ما قاال: «عقل املرأة على النصف من دية الرجل يف النفس وفيما دوتعاىل عنهما أ

مث قال: فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغريه.(٣) 
ـاس   وكان اإلمام الشافعي يف البداية يقول برأي سعيد بن املسيب، مع أنه خيالف القي
ــف  الذي ال يدفعه أحد يعقل وال خيطئ به أحد، أن نفس املرأة إذا كان فيها من الدية نص
دية الرجل ويف يدها نصف ما يف يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكــذا، فـدلّ 
على أن قول سعيد السنة يف أمر ختالف القياس والعقل ما كان إال عن علم اتباع، ألن ذلك 
ــى  ليس للرأي فيه جمال، لكن اإلمام الشافعي رجع عن ذلك بقوله: (وقد كنا نقول به عل
ـنة،  هذا املعىن، مث وقفت عنه وأسأل اهللا تعاىل اخلرية، من قبل أنا قد جند منهم من يقول الس
ـل  مث ال جند لقوله السنة نفاذا بأا عن النيب y فالقياس أوىل بنا فيها على النصف من عق
الرجل، وال يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أيب طــالب رضـي اهللا عنـه واهللا تعـاىل 

وقد نقل صاحب تلخيص احلبري عن اإلمام الشافعي يف ذلك قوله: (وكــان مـالك أعلم).(٤) 
ـة  يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه ويف نفسي منه شيء، مث علمت أنه يريد سنة أهل املدين

فرجعت عنه)(٥). 

                                          
(١)  سبق تخريجه. 

(٢) اإلقناع - مرجع سابق - ج٢/ص٥٠٥. 
(٣) األم - مرجع سابق - ج٧/ص٣١١. 

(٤) المصدر السابق. 
(٥) تلخيص الحبير ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني(٨٥٢هـ)، تحقيق: عبــد اهللا هاشـم اليمـاني 

المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، ج٤/ص٢٥. 
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رابعاً/ احلنابلة: 
ـرو  أرش املرأة يساوي أرش الرجل عند احلنابلة ما مل يتجاوز الثلث، ملا يف كتاب عم
ــب  بن حزم «دية املرأة على النصف من دية الرجل»، ويستوي الذكر واألنثى فيما يوج
ثلث الدية(١) حلديث عمرو بن شعيب(٢) عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل املرأة مثل عقــل 

الرجل حىت تبلغ الثلث من ديتها»(٣). 
ـر  وألن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر واألنثى بدليل اجلنني، فإنه يستوي فيه الذك
واألنثى، فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه على روايتني إحدامها يستويان فيه؛ ألنه مل يعترب 
حد القلة وهلذا صحت الوصية به، وروي أما خيتلفان فيه وهو الصحيح لقوله عليه السالم 
 :ـاىل «حىت يبلغ الثلث» وحىت للغاية فيجب أن تكون خمالفة ملا قبلها، لقول اهللا تع
ــه السـالم: «الثلـث والثلـث  (٤) وألن الثلث يف حد الكثرة لقوله علي

كثري»(٥).(٦) 
رأي اإلمام الشوكاين: 

ــه  يأخذ اإلمام الشوكاين على رأي سعيد بن املسيب وعلى كل من أخذ برأيه كون
ـا  ينايف العدل واإلنصاف املقصودين يف الشريعة، ويستشهد باعتراض ربيعة على سعيد حينم

قال له: أن املرأة حني عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 

                                          
(١) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٢٨٥، والمبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٣٥٠. 

(٢) عمرو بن شعيب: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص السهمي، فقيه أهــل الطـائف 
 .ومحدثهم، وكان يتردد كثيرا إلى مكة، وينشر العلم، فهو تابعي وثقة، مات ـ رحمه اهللا تعالى ـ سنة ١١٨

(سير أعالم النبالء للذهبي ج٥/ص١٦٥، وشذرات الذهب البن العماد ج١/ ص١٥٥). 
ــرأة،  رقـم الحديـث(٧٠٠٨)، ج٤/ص٢٣٥،وسـنن  (٣) السنن الكبرى للنسائي، كتاب القسامة، باب عقل الم

الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيرها، رقم الحديث(٣٨)، ج٣/ص٩١ 
(٤) سورة التوبة: من اآلية٢٩. 

(٥) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل وقول اهللا تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قــل 
ــم الحديـث(٥٠٣٩) ج٥/ص٢٠٤٧،  العفو كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون في الدنيا واآلخرة، رق

وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم الحديث(١٦٢٨) ج٣/ص١٢٥٠. 
(٦) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣١٥. 
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وبين اإلمام الشوكاين أن السبب يف ذلك أن سعيدا جعل التنصيف بعد بلوغ الثلـث 
ــى  من دية الرجل راجعا إىل مجيع األرش، وقال لو جعل التنصيف باعتبار املقدار الزائد عل
ـي  الثلث ال باعتبار ما دونه، فيكون مثال يف األصبع الرابعة من املرأة مخس من اإلبل ألا ه
اليت جاوزت الثلث وال حيكم بالتنصيف يف الثالث األصابع، فإذا قطع من املرأة أربع أصابع 
ــعيب  كان فيها مخس وثالثون ناقة مل يكن يف ذلك إشكال، ومل يدل حديث عمرو بن ش
ــى  املذكور إال على أن أرشها يف الثلث فما دون، مثل أرش الرجل وليس يف ذلك دليل عل
ــى فـرض  أا إذا حصلت ااوزة للثلث لزم تنصيف ما مل جياوز الثلث من اجلنايات عل
ــة  وقوعها متعددة كاألصابع واألسنان، وأما لو كانت جناية واحدة جماوزة للثلث من دي
الرجل فيمكن أن يقال باستحقاق نصف أرش الرجل يف الكل، فإن كان ما أفىت به ســعيد 
ــن  مفهوما من مثل حديث عمرو بن شعيب فغري مسلّم، وإن كان حفظ ذلك التفصيل م
ــس يف ذلـك  السنة اليت أشار إليها، فإن أراد سنة أهل املدينة، كما تقدم عن الشافعي فلي
حجة وإن أراد السنة الثابتة عنه y فنعم، ولكن مع االحتمال ال ينتهض إطالق تلــك 
ــة،  السنة لالحتجاج به، وال سيما بعد قول الشافعي أنه علم أن سعيدا أراد سنة أهل املدين
ومع ذلك فاملرسل ال تقوم به حجة، فاألوىل أن حيكم يف اجلنايات املتعددة مبثل أرش الرجل 
ـان  يف الثلث فما دون وبعد ااوزة حيكم بتنصيف الزائد على الثلث فقط لئال يقتحم اإلنس

يف مضيق خمالف للعدل والعقل والقياس بال حجة نرية.(١) 
ـــرأة نصــف   وقـد رد اإلمـام الشـوكاين علـى مـن قـال أن أرش امل
ــري وهـم احلنفيـة والشـافعية الذيـن اسـتدلوا حبديـث   أرش الرجل يف القليل والكث

معاذ الذي سبق ذكره، ألن احلديث مع كونه ال يصلح لالحتجاج به لقول البيهقي(٢) فيـه 

                                          
(١) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٢٦، والسيل الجرار - مرجع سابق– ج٤/ص٤٤٠. 

(٢) البيهقي: هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي   البيهقي الشافعي ، الفقيه في األصول ، الوارع الزاهد ، ولد 
في شعبان سنة أربع وثمانين وثالثمائة ، وله السنن الكبرى والصغرى ، والمعــارف ، و كتـاب األسـماء 
ــك ، ومـات  والصفات ، ودالئل النبوة ، واآلداب ، والدعوات ، والترغيب والترهيب ، والزهد ، وغير ذل
بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. (طبقات الفقهاء ألبــي اسـحاق إبراهيـم بـن علـي بـن يوسـف 
الشيرازي(٤٧٦هـ)، تحقيق: خليل الميس، دار القلم – بيروت: ٢٣٣/١ ، وطبقات الشافعية الكبرى  للسبكي: 

ج٤/ص٨). 
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ـة  أنه ضعيف(١) ميكن اجلمع بينه وبني حديث عمرو بن شعيب،  إما حبمله على الدية الكامل
ــة  كما هو ظاهر اللفظ، وميكن اجلمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يصدق على دي
ــعيب املذكـور  النفس وما دوا، وهو أن يقال هذا العموم خمصوص حبديث عمرو بن ش

فتكون ديتها كنصف دية الرجل فيما جاوز الثلث فقط.(٢) 
ومبا أن خرب سعيد بن املسيب صريح يف تنصيف ما جتاوز الثلث من دية املرأة، ومـن 
ــور  املعلوم أن قوله هذا ليس حمض رأي، كما قال اإلمام الشافعي: (وملا كان هذا من األم
ــابع  اليت ال جيوز ألحد أن خيطئ ا من جهة الرأي، وكان بن املسيب يقول يف ثالث أص
ــي  املرأة ثالثون، ويف أربع عشرون، ويقال له: حني عظم جرحها نقص عقلها؟ فيقول: ه
ــون  السنة، وكان يروى عن زيد بن ثابت أن املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل مث تك
على النصف من عقله،مل جيز أن خيطئ أحد هذا اخلطأ من جهة الرأي، ألن اخلطأ إمنا يكون 
ــب أحـدا  من جهة الرأي فيما ميكن مثله فيكون رأي أصح من رأى، فأما هذا فال أحس
ــنة أشـبه أن  خيطئ مبثله إال اتباعا ملن ال جيوز خالفه عنده، فلما قال بن املسيب هي الس
ـرأي  يكون عن النيب y أو عن عامة من أصحابه، ومل يشبه زيد أن يقول هذا من جهة ال

ألنه ال حيتمله الرأي)(٣). 
ــوكاين،   فيظهر أن ذلك هو الراجح ولكن مع األخذ بالقيد الذي ذكره اإلمام الش
كي ال يكون هناك هضم حلقوق ثابتة، وإن رأي زيد بن ثابت يؤكد ذلك حيــث قـال: 
ـا زاد  «جراحات الرجال والنساء سواء إىل الثلث فما زاد فعلى النصف»(٤)، فهو قال م
ــل،  فعلى النصف، فيعين أن ما مل يزد يبقى على مقداره األول وهو املساواة مع أرش الرج
ويف القول بذلك مجع بني النصوص املتعارضة من حيث الظاهر يف املوضوع كما قال بذلك 

اإلمام الشوكاين. 

                                          
(١) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، رقم الحديث(١٦٠٨٤) ج٨/ص٩٥. 

(٢) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٢٧. 
(٣) األم - مرجع سابق - ج٧/ص٣١٢. 

(٤) سبق تخريجه. 
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ــس إذا امتنـع  ال خالف بني العلماء يف وجوب الدية عند اجلناية على ما دون النف
ـها  القصاص لسبب من األسباب بدالً عنه، وسواء كان الواجب باجلناية دية كاملة أو نصف
ــذا  أو ثلثها أو أقل من ذلك حسب التقديرات الواردة يف ذلك واليت ليس موضوعنا يف ه

املطلب. 
ولكن هل يف فوات املعاين وذهاب منافع األعضاء دية؟ 

ال خالف بني املذاهب األربعة يف وجوب الدية كاملة يف ذهاب احلواس وتعطيــل 
منافع األعضاء مع بقاء العضو بعد اجلناية عليه، لكن اإلمام الشوكاين انفرد عن مجيعــهم 

 .y بإنكاره الدية يف معاين األعضاء لعدم ثبوت ذلك من الرسول
ــه  واألصل يف هذا الباب ما روي «أن رجالً رمى آخر حبجر يف رأسه فذهب مسع
ـات»(١)،  ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي اهللا عنه بأربع دي
ــل»، ويف روايـة  وما روي عن معاذ بن جبل عن النيب y: «ويف السمع مائة من اإلب

أخرى: «ويف العقل الدية مائة من اإلبل »(٢). 
وفيما يأيت أذكر أقوال املذاهب يف املوضوع مث أحلقها برأي اإلمام الشوكاين: 

أوالً/ احلنفية: 
ـل  قال صاحب بدائع الصنائع: (وأما إذهاب معىن العضو مع بقاء صورته، فنحو العق
والبصر والشم والذوق واجلماع واإليالد، بأن ضرب على إنسان فذهب عقله أو مسعــه أو 
كالمه أو مشه أو ذوقه أو مجاعه أو إيالده بأن ضرب على ظهره فذهب ماء صلبه، واألصل 
ــرب  فيه ما روي عن سيدنا عمر رضي اهللا عنه أنه قضى يف رجل واحد بأربع ديات ض
ــذه  على رأسه فذهب عقله وكالمه وبصره وذكره(٣)، ألنه فوت املنافع املقصودة عن ه

                                          
ــة، رقـم الحديـث(١٦٠٠٧) ج٨/ص٨٥،  (١) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناي

ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب إذا ذهب سمعه وبصره، رقم الحديث(٢٦٨٩٣) ج٥/ص٣٥٩. 
(٢) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب السمع، رقم الحديث(١٦٠٠٢) ج٨/ص٨٥. 

(٣) سبق تخريجه. 
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ــها ألنـه ال  األعضاء على سبيل الكمال، أما العقل فألن تفويته تفويت منافع األعضاء كل
ميكن االنتفاع ا فيما وضعت له بفوت العقل، أال ترى أن أفعال اانني خترج خمرج أفعال 
البهائم فكان إذهابه إبطاال للنفس معىن، وأما السمع والبصر والكــالم والشـم والـذوق 

واجلماع واإليالد فكل واحد منها منفعة مقصودة وقد فوا كلها)(١). 
ثانياً/ املالكية: 

ــا، جـاء يف  ذكرت املالكية يف كتبهم بعضاً من هذه املعاين اليت جتب الدية بذها
ـا  كتاب الشرح الكبري: (والدية الكاملة كما تكون يف النفس تكون يف ذهاب كل واحد مم

ـوت    يأيت، فتجب يف ذهاب العقل أو السمع أو البصر أو النطق وهو صوت حبروف أو الص
ــك  اخلايل عن احلروف أو الذوق وهو معىن يف اللسان، ومثل ذلك الشم، ويقاس على ذل
ــة واخلشـونة  اللمس، وهو قوة منبثة على سطح البدن، يدرك به احلرارة والربودة والنعوم
ــريه أو خطـأ  وحنوها عند املماسة...... واملراد أن من فعل بإنسان فعال من ضرب أو غ
فذهب بسببه شيء مما ذكر فإنه يلزمه الدية كاملة،واملراد ذهاب املنفعة بتمامها فلو ذهــب 

البعض فعليه من الدية حبساب ما ذهب)(٢). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ــة علـى  عد بعض علماء الشافعية اثنتا عشرة منفعة من منافع اجلسم اليت جتب الدي
ــغ  اجلاين بتعطيلها، فذكروا العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق واملض
ـب  وقوة اإلمناء واإلحبال ومنفعة املشي والبطش وإبطال شهوة اجلماع والطعام وإفضاء الثي

أو البكر.(٣) 
ـة  وتكمل دية النفس يف ذهاب الكالم يف اجلناية على اللسان للخرب «يف اللسان الدي
إن منع الكالم»(٤)، وألن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل 

                                          
(١) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٣١١. 
(٢) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٧١. 

(٣) الوسيط - مرجع سابق - ج٦/ص٣٤٨. 
(٤) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب دية اللسان، رقم الحديث(١٦٠٣١) ج٨/ص٨٩. 
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وإمنا تؤخذ الدية إذا قال أهل اخلربة ال يعود كالمه، وتكمل دية النفس يف ذهاب البصر من 
ـادة  العينني، ألن منفعته النظر، ويف ذهاب بصر كل عني نصفها صغرية كانت أو كبرية، ح
ــمع للخـرب «ويف السـمع  أو كالة صحيحة أو عليلة، وتكمل دية النفس يف ذهاب الس
الدية»(١) وألنه من أشرف احلواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكــثر الفقـهاء، 
ــة  وتكمل دية النفس يف ذهاب الشم من املنخرين ألنه من احلواس النافعة فكملت فيه الدي
كالسمع، ويف إزالة شم كل منخر نصف الدية، وتكمل دية النفس يف ذهاب العقــل إن مل 

يرج عوده بقول أهل اخلربة يف مدة يظن أنه يعيش إليها.(٢) 
رابعاً/ احلنابلة: 

ــة وهـي -أي  قال صاحب كتاب الروض املربع: (وجتب يف كل حاسة دية كامل
احلواس - السمع والبصر والشم والذوق، حلديث «ويف السمع الدية» ولقضاء عمر رضي 
ــات والرجـل  اهللا عنه يف رجل ضرب رجال فذهب مسعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع دي
ــل  حي(٣)، وكذا جتب الدية كاملة يف الكالم، ويف العقل ويف منفعة املشي ويف منفعة األك
ــة  ويف منفعة النكاح ويف عدم استمساك البول أو الغائط، ألن يف كل واحد من هذه منفع

كبرية ليس يف البدن مثلها كالسمع والبصر).(٤) 
ويف التعليل يف العقل قالوا: جتب فيــه الديـة لإلمجـاع الـذي سـنده مـا يف  
كتاب عمرو بن حزم، ألنه أكثر املعاين قدرا وأعظم احلــواس نفعـا، فإنـه يتمـيز بـه  
عن البهيمة ويعــرف بـه صحـة حقـائق املعلومـات، ويـهتدي بـه إىل املصـاحل،  

ــادات،  ويدخل به يف التكليف، وهو شرط يف ثبوت الواليات وصحة التصرفات وأداء العب
فكان أوىل من بقية احلواس.(٥) 

                                          
(١) سبق تخريجه. 

(٢) اإلقناع - مرجع سابق - ج٢/ص٥٠٨ وما بعدها. 
(٣) سبق تخريجهما. 

(٤) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٢٩١. 
(٥) المبدع - مرجع سابق - ج٨/ص٣٨٠. 



 -١٧٧-

رأي اإلمام الشوكاين: 
ـة  خالف اإلمام الشوكاين املذاهب األربعة بقوله أنّ إجياب الدية يف احلواس واملعاين غري ثابت
ــمع والبصـر  ال يستند إىل دليل صحيح وثابت، فقال: احلواس اخلمس الظاهرة وهي الس
ــه  والشم والذوق واللمس مل يرد ما تقوم به احلجة يف أن يف كل واحدة منها الدية، ولكن
ــود  قال ابن حجر(١) يف التلخيص إنه وجد من حديث معاذ يف السمع الدية قال وهو موج

يف حديث عمرو بن حزم الذي أشار إليه.(٢) 
ـت  مث قال: وال ندري كيف حديث معاذ وقد روي عن البيهقي أنه قال إسناده ال يثب
مثله، وأما حديث عمرو بن حزم الذي أشار إليه فقد ساقه هو أيضا يف بلوغ املرام وليــس 

فيه ذكر السمع وهكذا ساقه صاحب املنتقى ومل يذكر السمع. 
ـا  مث ذكر ما ورد يف قضاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ذلك وقال: فهذا غاية م
ــام واحلـاكم  يف الباب مجيعه وال تقوم به احلجة فينبغي الرجوع يف ذلك إىل اجتهاد اإلم

العارفني باملسالك الشرعية ويف قضاء عمر هلما أسوة إن مل جتدا ما هو أض من ذلك. 
ــاء  أما حول إجياب الدية يف العقل فقد قال: مل يرد يف هذا ما تقوم به احلجة، وقض
ـاد  الصحايب ال يثبت شرعا عاما، وغاية ما فيه ما تقدم عن عمر، وقد عرفت أن أموال العب
معصومة بعصمة اإلسالم، فال حيل إخراج شيء منها عن أمالكـهم إال بربهـان مـن اهللا 
سبحانه، وال حجة يف ضعيف يقال إنه مرفوع، فإنه ليس جمرد ذكر الرفع مما تقوم به احلجة 
ــاقي املنـافع يف جسـم  حىت يثبت فإذا ثبت فسمعا وطاعة(٣)، وذكر الكالم نفسه عن ب

اإلنسان. 

                                          
ــم المصـري  (١) ابن حجر العسقالني: هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني الكناني ث
ــة األحكـام)، و( المئـة  الشافعي، برع بجميع العلوم، وقد كان صنف كتبا مفيدة منها ( بلوغ المرام في أدل
ـها (  العوالي)، و( المعجم في رجال الحديث)، ثم رحل من اليمن إلى مصر فصنف فيها التصانيف الكثيرة من
فتح الباري شرح صحيح البخاري)، و( لسان الميزان)، و( اإلصابة في تمييز الصحابة)، وغيرها من الكتب، 
وقد كان تولى فيها القضاء األكبر وأفضت إليه الرياسة بجميع العلوم، توفي سنة ٨٥٢هـ، (طبقات المفسرين 

للداودي ج١/ ص٣٢٩، طبقات الحفاظ للسيوطي ج١/ص٥٥٢). 
(٢) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٤١. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٤٢. 
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ــع أعضـاء  ويظهر يل أن اإلمام الشوكاين مل يصب يف رأيه هذا، فإن املنافع يف مجي
ـى  جسم اإلنسان تأيت يف املرتبة األوىل مث يليها مجال األعضاء، وما إجياب الدية يف اجلناية عل
ــوع ممـا  األعضاء إال لفوات الفائدة واملنفعة فيها، وإن قضاء عمر رضي اهللا عنه يف املوض
ــه  ميكن االعتماد عليه وهو أحد اخللفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول اهللا y : «فإن
من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املــهديني، 
ــعيد بـن  عضوا عليها بالنواجذ»(١) ومما يستدل به لرأي املذاهب األربعة ما روي عن س

املسيب أنه قال يف السمع الدية.(٢) 

                                          
ــح  (١) المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، رقم الحديث(٣٢٩) ج١/ص١٧٤، قال الحاكم: هذا حديث صحي
ـة  ليس له علة، وصحيح ابن حبان، باب االعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقال وأمرا وزجرا، ذكر وصف الفرق

الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى y، رقم الحديث(٥) ج١/ص١٧٦. 
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب إذا ذهب سمعه وبصره، رقم الحديث(٢٦٨٩٣) ج٥/ص٣٥٩. 
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ذكرت يف مطالب سابقة أن اجلناية على ما دون النفس: إما أن تكون على األطراف 
أو ما جرى جمراها(١) بإبانتها أو تعطيل منافعها، أو تكون بإحداث جرح يف غــري الـرأس 
ــاص كلمـا  وهي اجلراح، أو يف الرأس والوجه وهي الشجاج، والواجب يف مجيعها القص

أمكن تنفيذه بتوفر شروطه وانتفاء موانعه،  وإالّ وجب فيها الدية أو األرش أو احلكومة. 
ــا، أو األذنـني  ومن األعضاء ما جتب فيها الدية كاملة مثل األنف واللسان وغريمه
ــك  واليدين والرجلني واألذنني والعينني وغريها، أو األهداب واجلفون، وسيأيت تفصيل ذل

وبيان القاعدة فيه عند العلماء. 
وجيب يف اجلروح والشجاج بعد العدول عن القصاص أحد أمرين: إما أرش مقدر أو 

حكومة عدل إن مل يرد فيها أرش مقدر. 
ـزم  أما األصل يف هذا الباب فهو الكتاب الذي بعثه رسول اهللا y مع عمرو بن ح
إىل أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: «... أن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة 
فله قود إالّ أن يرضى أولياء املقتول، وإن يف النفس الدية مائة من اإلبــل، ويف األنـف 
ــني الديـة، ويف  الذي جدعه الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني الدية، ويف البيضت
ــة،  الذكر الدية، ويف الصلب الدية، ويف العينني الدية، ويف الرجل الواحدة نصف الدي
ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة ثلث الدية، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبــل، ويف 
كل إصبع من األصابع من اليد والرجل عشر من اإلبل، ويف السن مخس من اإلبل، ويف 

املوضحة مخس من اإلبل، وأن الرجل يقتل باملرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار»(٢). 

                                          
(١) األطراف هي اليدان والرجالن، ويلحق بهما في الحكم األصبع، واألنف والعيــن واألذن، والشـفَة والسـن، 

والشعر والجفن ونحوها.  
(٢) المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة، رقم الحديث(١٤٤٧)، ج١/ص٥٥٣، وصحيح ابن حبان، كتــاب 
التأريخ، باب كتب النبي y، ذكر كتبة المصطفى y كتابه إلــى أهـل اليمـن،رقـم الحديـث(٦٥٥٩) 
ــول واختـالف  ج١٤/ص٥٠١، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العق
الناقلين له، رقم الحديث(٧٠٥٨)ج٤/ص٢٤٥، وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة، 

رقم الحديث(٧٠٤٧) ج٤/ص٨٩. 
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ــأتناول هنـا  ومبا أنين أذكر فقط املواضع اليت انفرد فيها رأي اإلمام الشوكاين، فس
ـار  انفراده يف تقدير دية اهلامشة ورفضه إلجياب الدية الكاملة يف كل زوج يف البدن واالقتص
ــا يف  على ما ورد به النص، وأن أرش املوضحة ثابتة سواء كان شجاجا يف الرأس أو جرح

سائر البدن. 


 
ـم  يرى مجهور علماء املذاهب األربعة أن الدية جتب كاملة يف كل ما له زوج يف جس
اإلنسان، ويف الواحدة منه جيب نصف الدية، وكذلك قالوا بإجياب الدية كاملــة يف كـل 

عضو توجد منه أربعة يف اجلسم، ويف الواحدة منها جيب ربع الدية. 
قال السرخسي(١) من احلنفية يف كتابه املبسوط: (وأما ما يكون زوجا يف البدن ففي 
قطعهما كمال الدية ويف أحدمها نصف الدية وأصل ذلك يف حديث عمرو بن شعيب عـن 
ــة ويف  أبيه عن جده أن النيب عليه السالم قال: «يف العينني الدية ويف إحدامها نصف الدي
ــدن فـهو  اليدين الدية ويف إحدامها نصف الدية»(٢)....... وأما ما يكون أرباعا يف الب
ــت أو  أشفار العينني، جيب يف كل شفر ربع الدية، ويستوي إن نتف األهداب فأفسد املنب
ــة، ألن  قطع اجلفون كلها باألشفار، ألن تفويت اجلمال يتم بذلك، وكذلك تفويت املنفع
ــره  األهداب واجلفون تقي األذى عن العينني، وتفويت ذلك بنقص من البصر ويكون آخ
العمى، فيجب فيها كمال الدية وهي أرباع يف البدن فتوزع الدية عليها)(٣)، وهو مذهـب 
ــة)(٤)، وبـالقول  املالكية: (وكل زوج من البدن ففيه دية كاملة ويف الفرد منه نصف الدي

                                          
(١) السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الحنفي، اإلمام الكبير شمس األئمة كان إماماً من أئمة 
الحنفية، حجة ثبتاً محدثاً مناظراً أصولياً مجتهداً متكلماً فقيهاً، من مؤلفاته، ( كتاب المبسوط فــي الفقـه)، ( 
ــات  وأصول السرخسي)، (شرح مختصر الطحاوي)، وكانت وفاته سنة ٤٨٣هـ. (الجواهر المضية في طبق

الحنفية، أبو الوفاء٢٨/١). 
(٢) سبق تخريجه. 

(٣) المبسوط للسرخسي - مرجع سابق - ج٢٦/ص٧٠. 
(٤) التلقين لعبد الوهاب المالكي، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية - مكة المكرمة، ط١/ ١٤١٥، 

ج٢/ص٤٨١. 
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ــث  نفسه قالت الشافعية(١) واحلنابلة، وفصلت احلنابلة القول يف املوضوع وعلّلوا له، حي
ــر  قالوا: أن كل عضو مل خيلق اهللا تعاىل يف اإلنسان منه إال واحدا كاللسان واألنف والذك
ــه  والصلب ففيه دية كاملة ألن إتالفه إذهاب منفعة اجلنس وإذهاا كإتالف النفس وما في
ــني والثديـني  منه شيئان كاليدين والرجلني والعينني واألذنني واملنخرين والشفتني واخلصيت
واألليتني ففيهما الدية كاملة ألن يف إتالفها إذهاب منفعة اجلنس ويف إحدامها نصف ألن يف 
ـة ويف  إتالفه إذهاب نصف منفعة اجلنس ........وما يف اإلنسان منه أربعة أشياء ففيها الدي
ــة ويف  كل واحد منها ربع الدية وهو أجفان العينني وأهداا وما فيه منه عشرة ففيها الدي

كل واحد منها عشرها وهي أصابع اليدين وأصابع الرجلني(٢). 
ـة  بينما خالفهم اإلمام الشوكاين بقوله االقتصار على ما ورد به النص من إجياب الدي
ــك إىل  كاملة يف األعضاء سواء كانت فرداً أو زوجاً أو أكثر من ذلك، وإحالة ما عدا ذل

احلاكم العامل باألدلة. 
ـاب يف  وبعدما ذكر بعض األعضاء اليت جيب فيها الدية كاملة، رد على مصنف الكت
قوله بإجياب الدية يف كل زوجني، فقال: (واعلم أنه مل يرد يف السنة ما يدل على لزوم الدية 
ــدن  يف مثل احلاجبني والثديني وإن مشل ذلك كالم املصنف حيث قال ويف كل زوج يف الب
ـذا ال  فال يلزم فيما مل يرد به النص إال ما يرجحه احلاكم العامل باألدلة وكيف يستدل وهك
يلزم يف جفن العني وال يف اجلفنني إال ما يقدره احلاكم من األرش ال كما قال املصنف).(٣) 
ــل  لكن الظاهر أنّ ما ذهب إليه علماء املذاهب األربعة من إجياب الدية كاملة يف ك
ـاء  زوجني من األعضاء هو الراجح، ألنه وإن مل يرد ذلك يف النص، لكن ذكر بعض األعض
ــع إىل االجتـهاد،  يف احلديث يستأنس به لقياس البقية عليها، وألنه يف كل األحوال راج

فاجتهاد معتمد على قاعدة مستنبطة من النصوص أوىل من غريه. 

                                          
(١) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٩/ص٢٧١، اإلقناع - مرجع سابق - ج٢/ص٥٠٦. 

(٢) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣٤٠. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٤٥. 
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يرى علماء املذاهب األربعة أن املوضحة خاصة بالرأس والوجه، وال تشمل ســائر 
ــه العظـم مل يكـن فيـه أرش  اجلسم، حبيث لو جرح اجلاين اين عليه جرحاً أوضح في
املوضحة، بل حيكم يف حبكومة عدل، جاء يف كتاب اهلداية شرح البدايـة للحنفيـة: (مث 
ــة،  هذه الشجاج ختتص بالوجه والرأس لغة، وما كان يف غري الوجه والرأس يسمى جراح
ــاق واليـد ال  واحلكم مرتب على احلقيقة يف الصحيح حىت لو حتققت يف غريمها حنو الس
ــا  يكون هلا أرش مقدر، وإمنا جتب حكومة العدل، ألن التقدير بالتوقيف وهو إمنا ورد فيم
ــني  خيتص ما، وألنه إمنا ورد احلكم فيها ملعىن الشني الذي يلحقه ببقاء أثر اجلراحة والش
خيتص مبا يظهر منها يف الغالب وهو العضوان هذان ال سوامها)(١)، وقال ابن عبد الرب مـن 
ــه يف الـرأس  املالكية: (واملوضحة عندهم هي اليت توضح عن العظم وتربزه حىت ينظر إلي
ـن  خاصة، وال تكون يف البدن موضحة حبال)(٢)، وقال اإلمام الشافعي: ( املواضح مخس م
اإلبل إال يف موضحة الرأس والوجه ألما اللذان يبدوان من الرجل فأما موضحـة يف ذراع 
أو عنق أو عضد أو ضلع أو صدر أو غريه فال يكون فيها إال حكومة)(٣)، بل ذكر اإلمــام 
ــرب الثـاين:  النووي أنّ غري املوضحة مثل املوضحة يف البدن ليس هلا إرش مقدر: (الض
ــها أرش مقـدر)(٤)،  جراحات سائر البدن فليس يف إيضاح عظامه وال هشمها وال تنقيل
وللحنابلة الرأي ذاته، بل واستدلوا عليه، فقالوا: ليس يف موضحة غري الرأس والوجه مقدر، 
ــول اخلليفتـني  ألن اسم املوضحة إمنا يطلق على اجلراحة املخصوصة يف الوجه والرأس وق
ـه، وألن  الراشدين: «املوضحة يف الوجه والرأس سواء»(٥) يدل على أن باقي اجلسد خبالف

                                          
(١) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص١٨٣. 

(٢) التمهيد - مرجع سابق - ج١٧/ص٣٦٦. 
(٣) األم - مرجع سابق - ج٦/ص٧٧. 

(٤) روضة الطالبين - مرجع سابق - ج٩/ص٢٦٥. 
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة في الوجه ما فيها، رقم الحديث(٢٦٨٢٣) ج٥/ص٣٥٣. 
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الشني فيما يف الرأس والوجه أكثر وأخطر مما يف سائر البدن فال يلحق به، مث إجياب ذلك يف 
ـها  سائر البدن يفضي إىل أن جيب يف موضحة العضو أكثر من ديته، مثل أن يوضح أمنلة ديت

ثالثة ودية املوضحة مخس)(١). 
ــجاج  لكن اإلمام الشوكاين اختلف عنهم مجيعاً بقوله أن املوضحة وغريها من الش

ــن اجلسـم دون غـريه، بـل تشـمل اجلميـع، وبذلـك   واجلراح ال ختتص مبكان م
جتب مبوضحة اجلسم مخسة مــن اإلبـل مثـل موضحـة الـرأس والوجـه، يقـول  
ــارع يف اجلنايـات مطلقـة غـري مقيـدة   اإلمام الشوكاين: (التقديرات الثابتة عن الش
بكوا يف الرأس، ومل يرد ما يصلــح للتقييـد، فـالواجب البقـاء علـى اإلطـالق،  
ــن غـري فـرق بـني أن يكـون يف   ويكون الالزم مثال يف املوضحة ما قدره الشارع م

الرأس أو يف سائر البدن وهكذا غريها من اجلنايات املقدرة وهكذا تكون احلكومات فيمــا 
مل يرد فيه تقدير)(٢). 

 (٣)
ــب األربعـة علـى تقديـر أرش اهلامشـة بعشـر مـن اإلبـل،   اتفقت املذاه
ــك علـى مـاروي عـن زيـد بـن ثـابت رضـي اهللا عنـه أنـه   معتمدين يف ذل

ــث  قال: «يف املوضحة مخس، ويف اهلامشة عشر، ويف املنقلة مخس عشرة، ويف املأمومة ثل
ــاء يف كتـاب البحـر الرائـق للحنفيـة: (فـإن كـانت هـذه   الدية»(٤)، وقد ج
الشجاج خطأ ففيما قبل املوضحـة حكومـة عـدل، ألنـه ليـس هلـا أرش مقـدر،  
ـــة   ويف املوضحـة مخـس مـن اإلبـل ويف اهلامشـة عشـر مـن اإلبـل ويف املنقل

ــة شـيئاً  مخسة عشرة ويف اآلمة ثلث الدية)(٥)، أما املالكية فمنهم من اعترب اهلامشة واملنقل

                                          
(١) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣٦٨. 

(٢) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٥١. 
(٣) سبق تعريفه في المطلب الثالث من المبحث األول في هذا الفصل. 

(٤) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب الهاشمة، رقم الحديث(١٥٩٨٢)ج٨/ص٨٢، ومصنف عبد الرزاق، 
كتاب العقول، باب الهاشمة، رقم الحديث(١٧٣٤٨)، ج٩/ص٣١٤. 

(٥) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٣٨١. 



 -١٨٤-

ــالفرق  واحداً وقدر فيهما األرش خبمسة عشر بعريا(١)، لكن ابن عبد الرب رد ذلك وقال ب
ــل عنـد  بينهما وقال: «وحمال أن تكون اهلامشة هي املنقلة، ألن اهلامشة فيها عشر من اإلب
اجلمهور، وال خالف أن يف املنقلة مخس عشرة فريضة من اإلبل واتفقوا على أن ذلك عشر 
ــهاء يف  الدية ونصف عشرها، ويف اهلامشة عشر الدية عند كل من عرفها وذكرها من الفق

كتبهم»(٢). 
ــرأس ففـي املوضحـة مخـس مـن   وقال اإلمام الغزايل(٣) من الشافعية: (أما ال
ــم فـإن صـارت هامشـة فعشـر مـن اإلبـل فـإن   اإلبل وهي كل ما توضح العظ

ــة...... والتعويـل يف هـذه  صارت منقلة فخمس عشرة فإن صارت مأمومة فثلث الدي
ــص الشـارع علـى بعضـها وقيـس ـا البعـض)(٤)،   التقديرات على النقل وقد ن

ــيت توضـح العظـم  ومما جاء يف كتب احلنابلة: (مث يليها- أي املوضحة- اهلامشة وهي ال
وشمه أي تكسره وفيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت ومل يعرف لــه خمـالف يف 

عصره من الصحابة)(٥). 
ــل  أما اإلمام الشوكاين فقد أنكر أن يكون هناك تقدير ثابت يف أرش اهلامشة، وجع
ــن حـزم وال يف  ذلك من قبيل االجتهاد، حيث قال: (مل تذكر اهلامشة يف حديث عمرو ب
ــابت  حديث عمرو بن شعيب وال يف سائر األحاديث املعمول ا وإمنا روي عن زيد بن ث
ـوع يف  موقوفا عليه قال ابن حجر يف التلخيص: (ال يصح مرفوعا) (٦)، وحينئذ فينبغي الرج

                                          
(١) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٧٠، والفواكه الدواني - مرجع سابق - ج٢/ص١٩٠. 

(٢) االستذكار - مرجع سابق - ج٨/ص٩٥. 
(٣) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الملقب بحجة اإلسالم، وزين الدين الطوسي، وكنيته أبو حامد 
الشافعي، كان بارعاً في الفقه والخالف والجدل وأصول الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة، من أشهر مصنفاته: 
(المنخول من تعليقات األصول) و(المستصفى) و(إحياء علوم الدين) ولد سنة ٤٤٥،  وتوفي رحمه اهللا تعالى 
ــن السـبكي: ج٦/ص١٩١، وشـذرات الذهـب البـن العمـاد:  سنة ٥٠٥، (طبقات الشافعية الكبرى الب

ج٤/ص١٠). 
(٤) الوسيط - مرجع سابق - ج٦/ص٣٣٣. 

(٥) الروض المربع - مرجع سابق - ج٣/ص٢٩٥. 
(٦) تلخيص الحبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٦. 
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ـم  ذلك إىل تقدير احلاكم فيجعل فيها أرش املوضحة الذي سيأيت مع زيادة أرش هشم العظ
حبسب ما يقتضيه اجتهاده)(١). 

ـابت  والذي يظهر يل أنّ رأي املذاهب األربعة أقرب إىل الصواب، فإنّ قول زيد بن ث
ـن  يف ذلك أوىل، الحتمال أن يكون قد مسعه من الرسول y، وإن مل يكن مسعه بل قاله م

باب االجتهاد، فاجتهاد الصحابة أوىل باالتباع.  

                                          
(١) السيل الجرار  - مرجع سابق - ج٤/ص٤٤٨. 
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العاقلة صفة موصوف حمذوف أي اجلماعة العاقلة، يقال عقل القتيل فهو عــاقل، إذا 
غرم ديته، واجلماعة عاقلة، ومسيت بذلك؛ ألن اإلبل جتمع فتعقل بفناء أولياء املقتــول، أي 
ــت بذلـك؛  تشد يف عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها، ولذلك مسيت الدية عقال، وقيل مسي
ــم  م مينعون عن القتال، وقيل ألإلعطائها العقل الذي هو الدية، وقيل مسوا بذلك؛ لكو

مينعون من حيملوا عنه من اجلناية لعلمهم حبملها واهللا أعلم.(١) 
وهي ثابتة بأدلة منها: ما روي عن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه «أن امرأتني كانتـا 
حتت رجل من هذيل فرمت إحداهم األخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فـاختصموا إىل 
ــال  رسول اهللا y فقالوا: كيف ندي من ال صاح وال استهل وال شرب وال أكل؟ فق

النيب y: أسجع كسجع األعراب، فقضى بالغرة على عاقلة املرأة»(٢). 
ــل قتلـت  ومنها ما روي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه «أن امرأتني من هذي
ــة املقتولـة  إحدامها األخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول اهللا y دي
على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة املقتولة: مرياثها لنا، قال: فقال 

رسول اهللا y: ال، مرياثها لزوجها وولدها»(٣). 
:ـه قال احلافظ ابن حجر: (وأمجع أهل العلم على ذلك، وهو خمالف لظاهر قول
(٤)، لكنه خص من عمومها ذلك، ملا فيه من املصلحة؛ ألن القـاتل 
لو أخذ بالدية، ألوشك أن تأيت على مجيع ماله، ألن تتابع اخلطأ منه ال يؤمن، ولو ترك بغري 

                                          
ــالمي - بـيروت، ١٤٠١- (١) المطلع لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي، تحقيق: محمد بشير األدلبي، المكتب اإلس

١٩٨١، ج١/ص٣٦٨، ولسان العرب - مرجع سابق - ج١١/ص٤٦٠. 
ــى مـن ديـة األجنـة وشـبه العمـد، رقـم  (٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب القسامة، صفة شبه العمد وعل
ــة الجنيـن، رقـم الحديـث(٤٥٦٨)  الحديث(٧٠٢٩) ج٤/ص٢٣٩، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب دي

ج٤/ص١٩٠. 
ـاب  (٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين، رقم الحديث(٤٥٥٧) ج٤/ص١٩٢، وسنن ابن ماجه، كت

الديات، باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، رقم الحديث(٢٦٤٨) ج٢/ص٨٨٤. 
(٤) سورة األنعام: من اآلية١٦٤. 
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ــه أنـه لـو أفـرد بـالتغرمي   تغرمي، ألهدر دم املقتول، قلت: وحيتمل أن يكون السر في
ــر، آلل األمـر إىل اإلهـدار بعـد االفتقـار، فجعـل علـى عاقلتـه؛ ألن   حىت يفتق
ــر اجلماعـة، وألنـه إذا تكـرر ذلـك منـه   احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فق

ــم  كان حتذيره من العود إىل مثل ذلك من مجاعة أدعى إىل القبول من حتذيره نفسه، والعل
عند اهللا تعاىل)(١). 

ــرد رأي  وبعد ذكر األصل يف العاقلة وإمجاع علماء األمة فيها، أبدأ باملسألة اليت أنف
ـة  اإلمام الشوكاين فيها عن املذاهب األربعة أال وهي حتميل العاقلة الدية يف قتل العمِد وجناي
العبِد والصلِح وهو أن يدعى عليه القتل فينكره ويصاحل املدعي على مال، واالعتراِف وهـو 
ــرد  أن يقر اإلنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه(٢)، وفيما يلي س

األقوال واألدلة: 
أوالً/ احلنفية: 

ـدا  ال تعقل العاقلة عند احلنفية جناية العبد ألنه ال ينتصر بالعبد، وال ما كان منها عم
ــاف عـن  وإن سقط قصاصه بشبهة أو قتله ابنه عمدا، ألن ذلك للتخفيف ودفع اإلجح
القاتل، والعامد ال يستحق ذلك، وكذلك ال تعقل العاقلة ما لزم بصلح أو اعتراف، لقصور 
ــة  واليته عنهم(٣)، واستدلوا مبا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال: «ال تعقل العاقل
ـع  عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ما جىن اململوك»(٤)، ومما يستدلّ به أيضاً يف هذا املوض

ما روي عن عمر رضــي اهللا عنـه قـال: «العمـد والعبـد والصلـح واالعـتراف  
ال تعقله العاقلة»(٥). 

                                          
ــب  (١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني(٨٥٢هـ)، تحقيق: مح

الدين الخطيب، دار المعرفة – بيروت، ج١٢/ص٢٤٦. 
(٢) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣٠٠. 

(٣) الدر المختار - مرجع سابق - ج٦/ص٦٤٣، والمبسوط للسرخسي - مرجع سابق - ج٢٧/ص١٣٢. 
(٤) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الديات، باب من قال ال تحمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا، رقم 

الحديث(١٦١٣٨) ج٨/ص١٠٤. 
(٥) المصدر السابق، رقم الحديث(١٦١٣٧) ج٨/ص١٠٤، وقال البيهقي: (وهو عن عمر منقطع). 
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ــم  واستثنوا تصديق العاقلة للمقر، ألن التصديق إقرار منهم، فتلزمهم بإقرارهم بأن هل
ــت بالبينـة  والية على أنفسهم واالمتناع كان حلقهم، وقد زال أو تقوم البينة، ألن ما ثب
ــا  ا كامسها مبينة وتقبل البينة هنا مع اإلقرار، وإن كانت ال تعترب ، معه ألكاملشاهدة أل

تثبت ما ليس بثابت بإقرار املدعى عليه، وهو الوجوب على العاقلة.(١) 
ثانياً/ املالكية: 

ــال، وال حتمـل  ال تتحمل العاقلة عند املالكية دية من قتل نفسه، وال العبد ألنه م
ـريه  العاقلة جناية األموال، وال حتمل من الدماء ما كان عمدا، سقط فيه القصاص بعفو أو غ
ــب أـا ال تتحمـل  من املسقطات، وإمنا تكون حالّة يف مال اجلاين، والصحيح يف املذه
ــؤ  االعتراف أيضاً، وإن كان من عدل ثقة ال يتهم يف إغناء ورثة املقتول، الحتمال التواط

بني القاتل وويل املقتول.(٢) 
ــراق وأتباعـهم يف سـائر  قال ابن عبد الرب: (والذي عليه أهل العلم باحلجاز والع
ــاس  البلدان، أن العاقلة ال حتمل عمدا، وال اعترافا، وال صلحا من عمد، كما قال ابن عب

رضي اهللا عنه، وما شذ على هذا األصل من مذاهب أصحابنا فواجب رده إليه)(٣). 
ثالثاً/ الشافعية: 

ــال  قال املاوردي من الشافعية: (وال حيتمل العاقلة دية العمد احملض، بل تكون يف م
ــوال، وال  اجلاين معجلة إن عفا ويل اين عليه عن القود، وال يتحمل العاقلة جنايات األم

قيم العبيد، وال ما جناه الرجل على نفسه، وال ما اعترف به)(٤). 
ــه مل يقصـد  وقالوا إن احلمل عن القاتل يف اخلطأ وعمد اخلطأ ورد ختفيفا عنه، ألن

القتل، والعامد قصد القتل، فلم يلحق به يف التخفيف.(٥) 

                                          
(١) البحر الرائق - مرجع سابق - ج٨/ص٤٥٧. 

(٢) حاشية العدوي - مرجع سابق - ج٢/ص٣٩٨، والثمر الداني شرح رسالة القــيرواني - مرجـع سـابق - 
ج١/ص٥٨١. 

(٣) االستذكار - مرجع سابق - ج٨/ص١٢٨. 
(٤) اإلقناع ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ج١/ص١٦٦. 

(٥) المهذب - مرجع سابق - ج٢/ص٢١١. 
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رابعاً/ احلنابلة: 
ــان ممـا جيـب فيـه القصـاص   قالت احلنابلة أنّ العاقلة ال حتمل عمدا سواء ك
ــاس رضـي اهللا عنـه قـال:   أو ال، وال عبدا وال صلحا وال اعترافا ملا روي عن ابن عب
ـــرف   «ال حتمـل العاقلـة عمـدا وال عبـدا وال صلحـا وال اعترافـا»(١)، ومل يع
ــر رضـي اهللا عنـه يف ذلـك، ومـا   له يف الصحابة خمالف، وكذلك ما روي عن عم

ــد إالّ أن  روي عن الزهري أنه قال: «مضت السنة أنّ العاقلة ال حتمل شيئا من دية العم
يشاءوا ذلك»(٢) 

ويف إيراد التعليالت على ما سبق قالوا يف العمد أن محل العاقلة إمنا ثبت يف اخلطــإ 
لكون اجلاين معذورا ختفيفا عنه ومواساة له والعامد غري معذور فال يستحق التخفيــف وال 

املعاونة فلم يوجد فيه املقتضي وذا فــارق العمـد اخلطـأَ، ويف العبـد أن الواجـب  
فيه قيمة ختتلف باختالف صفاته فلم حتملــه العاقلـة كسـائر القيـم، ويف املصاحلـة  
ــه واختيـاره فلـم حتملـه العاقلـة كـالذي ثبـت باعترافـه،   أنه مال ثبت مبصاحلت
ــال غـريه ويوجـب عليـه حقـا بقولـه،   وألنه لو محلته العاقلة أدى إىل أن يصاحل مب
ــب عليـهم لوجـب، بـإقرار غـريهم، وال يقبـل إقـرار   ويف االعتراف أنه لو وج
ــئ مـن يقـر لـه بذلـك ليـأخذ الديـة   شخص على غريه، وألنه يتهم يف أن يواط
ــه وجتـب الديـة عليـه   من عاقلته، فيقامسه إياها، فإذا ثبت هذا فإنه يلزمه ما اعترف ب

ـا  حالة يف ماله يف قول أكثرهم، ألنه مقر على نفسه باجلناية املوجبة للمال، فصح إقراره كم
ــه  لو أقر بإتالف مال أو مبا ال حتمل ديته العاقلة، وألنه حمل مضمون فيضمن إذا اعترف ب
ــإذا مل حتملـها  كسائر احملال، وإمنا سقطت عنه الدية يف حمل الوفاق، لتحمل العاقلة هلا ف

وجبت عليه.(٣) 

                                          
(١)  سبق تخريجه. 

(٢) موطأ مالك،  كتاب العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، ج٢/ص٨٦٥. 
(٣) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣٠٠، والمبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٢١ 
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ـال: «ال  ومن األدلة اليت يعتضد ا رأي املذاهب األربعة ما روي عن الشعيب(١) أنه ق
ــن الصـامت  تعقل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا»(٢)، وما رواه عبادة ب
رضي اهللا عنه أنّ رسول اهللا y قال: «ال جتعلوا على العاقلة من دية املعترف شيئا»(٣). 

رأي اإلمام الشوكاين: 
ــات إال  كان اإلمام الشوكاين يرى يف بداية آرائه أنّ العاقلة تتحمل كل أنواع الدي
ــوع  العمد، وهو ما صرح به يف كتابه نيل األوطار بعد سرده لألحاديث الواردة يف املوض
ــه، فاملتوجـه  بقوله: (واحلاصل أنه مل يكن يف الباب ما ينبغي إثبات األحكام الشرعية مبثل
الرجوع إىل األحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا اجلناية اخلطأ وال خيرج عن ذلك إال ما 
ــى  كان عمدا، وظاهره عدم الفرق بني كون اجلناية الواقعة على جهة العمد من الرجل عل

غريه أو على نفسه)(٤). 
ــال بعـد أن ذكـر  لكنه ويف آخر مؤلفاته ذهب إىل حتميل العاقلة الدية مطلقاً، فق
أحاديث الباب: (وليس يف هذه األحاديث اليت ذكرناها ما يدل على أن اجلنايات اليت أثبت 
الشرع فيها العقل هي جنايات اخلطأ، بل يف هذه األحاديث ما يشعر بالعمد كما تراه)(٥). 
ــر  مث أتى على ما ورد يف هذا املوضوع من أحاديث وآثار، فقال فيما روي عن عم
رضي اهللا عنه بأنه منقطع ويف إسناده من هو ضعيف، مث قال أن احملفوظ يف هذا الباب هـو 
ــل هـذا ال  ما روي عن عامر الشعيب، ولكنه رفض االحتجاج به وقال: وال خيفاك أن مث
يصلح لتقييد تلك األحاديث املطلقة على تقدير أنه صحيح، فكيف يصلح لذلك مع ضعفه. 

أما ما روي عن ابن عباس، فقال فيه بأنه قول صحايب ال يصلح لتقييد ما أطلقته السنة. 

                                          
ــعبي  (١) الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي، وهو من حمير، وعداده في همدان، والش
نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان، يكنى أبا عمرو، وهو كوفي تابعي، جليل القدر، وافــر العلـم، أدرك 
ـات  خمسمائة من الصحابة، مات سنة أربع ومائة، وهو أبن سبع وسبعين سنة، وقيل: اثنان وثمانين سنة. (وفي

األعيان ألبن خلكان: ج٣/ص١٢، وشذرات الذهب ألبن العماد: ج١/ص١٢٦). 
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم الحديث(٢٧٧) ج٣/ص١٧٧.  

(٣) المصدر السابق، رقم الحديث(٢٧٨) ج٣/ص١٧٧. 
(٤) نيل األوطار - مرجع سابق - ج٧/ص٢٤٧. 

(٥) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٥٤. 
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ــنة سـنة  وأما ما روي عن الزهري، فقال فيه اإلمام الشوكاين: فإن أراد ذه الس
ــه هلـا  رسول اهللا y فهو خمالف ملا تقدم يف األحاديث السابقة، ولو سلمنا عدم خمالفت
الحتمل أن يريدوا سنة الصحابة أو اخللفاء أو عمل أهل املدينة أو حنو ذلك، وال حجـة يف 

شيء من ذلك. 
ـوكاين أنّ يف  وأما رواية عبادة بن الصامت عن رسول اهللا y، فقد قال اإلمام الش
ـن  إسناده من هو كذاب مشهور وفيه من هو منكر احلديث، مث قال: وذا تعرف أنه مل يك

يف الباب ما يصلح لتقييد ما أطلقته السنة.(١) 
ــها حديـث  ويظهر يل بأنّ رأي املذاهب األربعة هو الراجح يف املسألة، وإن مل يثبت في
صحيح، لكن اآلثار الثابتة عن الصحابة والتابعني اليت سبق ذكرها، والعلل والتوجيهات العقليــة 
ــن اإلهـدار  اليت خرجها العلماء يستأنس ا يف املسألة وميكن اعتمادها صوناً ألموال الناس م

وردعاً للجناة من االستخفاف بدم األبرياء يف حالة عدم اكتراثهم للدية لكوا تدفع عنهم.  

                                          
(١) المصدر السابق، ج٤/ص٤٥٤ وما بعدها. 



 -١٩٢-

 
ـامة،  القسامة لغة: اسم من اإلقسام، وضع موضع املصدر مث يقال للذين يقسمون قس
ــني القَسـامِة منسـوبة  و القَسامة الـجماعة يقِْسمون علـى الشيء أَو يشهدون، ويِم

ِإلـيهم.(١) 
وهي شرعا: أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم(٢)، أو هي ما تستعمل يف اليمني باهللا 
ـه  تبارك وتعاىل، بسبب خمصوص وعدد خمصوص وعلى شخص خمصوص، وهو املدعى علي
ـاه  على وجه خمصوص، وهو أن يقول مخسون من أهل احمللة إذا وجد قتيل فيها: باهللا ما قتلن

وال علمنا له قاتال، فإذا حلفوا يغرمون الدية.(٣) 
ـانت  واألصل فيها ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال: «إنّ أول قسامة ك
ـذ  يف اجلاهلية لَفينا بين هاشم، كان رجل من بين هاشم استأجره رجل من قريش من فخ
أخرى، فانطلق معه يف إبله فمر رجل به من بين هاشم قد انقطعت عــروة جوالقـه(٤)، 
ــه عـروة  فقال: أغثين بعقال أشد به عروة جوالقي ال تنفر اإلبل، فأعطاه عقاال فشد ب
ــأن هـذا  جوالقه، فلما نزلوا عقلت اإلبل إال بعريا واحدا، فقال الذي استأجره: ما ش
ــا  البعري مل يعقل من بني اإلبل؟ قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعص
ـا  كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد املوسم؟ قال: ما أشهد ورمب
ـت  شهدته، قال: هل أنت مبلّغ عين رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم، قال: فكنت إذا أن
شهدت املوسم، فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بين هاشم، فــإن أجـابوك، 
ـذي  فسل عن أيب طالب(٥)، فأخربه أن فالنا قتلين يف عقال ومات املستأجر، فلما قدم ال

                                          
(١) لسان العرب - مرجع سابق - ج١٢/ص٤٨١. 

(٢) كشاف القناع - مرجع سابق - ج٦/ص٦٧. 
(٣) بدائع الصنائع - مرجع سابق - ج٧/ص٢٨٦. 

ــاب وغيرهـا.( فتـح البـاري البـن حجـر:  (٤) عروة جوالقه: بضم الجيم وفتح الالم الوعاء من جلود وثي
ج٧/ص١٥٧). 

 y ــي (٥) أبو طالب: هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، والد علي رضي اهللا عليه وعم النب
ــه تجـارة كسـائر  وكافله ومربيه ومناصره، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقالء، ول
قريش، حمى النبي y أثناء دعوته إلى اإلسالم ولم يسلم، توفي بثالث سنوات قبل هجرة النبــي y إلـى 

المدينة. (األعالم لخيرالدين الزركلي ج٤/ص١٦٦). 
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ـت  استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فولي
دفنه، قال: قد كان أهل ذاك منك، فمكث حينا، مث إنّ الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ 
ـالوا:  عنه واىف املوسم، فقال: يا آل قريش؟ قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بين هاشم؟ ق
هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرين فالن أن أبلغـك 
ـئت  رسالة أن فالنا قتله يف عقال، فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثالث: إن ش
أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف مخسون من قومك أنك مل 
ــم كـانت  تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا: حنلف فأتته امرأة من بين هاش
ــن  حتت رجل منهم، قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن جتيز ابين هذا برجل م
ـالب  اخلمسني، وال تصرب ميينه حيث تصرب األميان، ففعل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا ط
ــريان، هـذان  أردت مخسني رجال أن حيلفوا مكان مائة من اإلبل يصيب كل رجل بع
ــون  بعريان فاقبلهما عين وال تصرب مييين حيث تصرب األميان، فقبلهما، وجاء مثانية وأربع
ـني  فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال احلول ومن الثمانية واألربعني ع

تطرف»(١). 
فهذه هي القسامة اليت كانت يف اجلاهلية، وقد أقرها النيب y، والدليل على ذلـك 
 ــر ما صح عن رجل من أصحاب رسول اهللا y من األنصار، «أن رسول اهللا y أق

القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية»(٢). 
ــى عليـه،  والقسامة خرجت عن القواعد العامة يف اإلسالم من حيث حتليف املدع
ـه،  ولكنها ثبتت حبديث خاص، فال يترك العمل ا من أجل الدليل العام، فتكون خمصصة ل
ــث يرتكبـه  ملا فيها من حفظ الدماء، وزجر املعتدين، وتعذر قيام الشهادة على القتل حي
القاتل غالباً يف اخلفاء، وقد وردت روايات عن النيب y تستثين القســامة مـن عمـوم 
القواعد املعمولة ا يف الشريعة واملتعارف عليها بني الناس، منها ما روي عن عمــرو بـن 

                                          
(١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، رقم الحديث(٣٦٣٢)، ج٣/ص١٣٩٦. 

(٢) صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصــاص والديـات، بـاب القسـامة، رقـم الحديـث(١٦٧٠) 
ج٣/ص١٢٩٥ 
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ــى  شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اهللا y قال: «البينة على من ادعى واليمني عل
من أنكر إال يف القسامة»(١). 

وأحكام القسامة متشعبة وكثرية جداً، ومل يتحد فيها كالم املذاهب والفقهاء، وليس 
ــائل الـيت  املقصود من هذا املطلب ذكر تفاصيل املوضوع وفروعه، وإنما التطرق إىل املس
أنفرد فيها رأي اإلمام الشوكاين خمالفاً فيها املذاهب األربعة، وميكن عدها يف ثالث مسائل: 

األوىل/ تربئة املتهم من القصاص والدية بالقسامة: 
ــابق ذكـره  اعتمد اإلمام الشوكاين كلياً على حديث ابن عباس رضي اهللا عنه الس

ــه وقـوع أول قسـامة يف اجلاهليـة، واعتـربه العمـدة يف أحكـام   والذي روى في
القسامة حبيث جيب الرجوع إليه عند اإلشــكال، وقـال: (فالقسـامة املشـروعة هـي  

ـهم)،  هذه اليت قررها النيب y، وهي أن يدفع املتهمون بالقتل الدية أو حيلفوا وال دية علي
ــربأ بعـد حلفـهم مخسـني قسـماً، وال يطـالبون   فهو يرى أن ذمة املتهمني بالقتل ت
بشيء بعده، بينما يــرى اجلمـهور أن املتـهمني إذا حلفـوا برئـوا مـن القصـاص،  
وثبتت الدية لئال يهدر دم القتيل، وإمنا شرعت لدفــع التهمـة بـالقتل، وأمـا الديـة  

فلوجود القتيل بني أظهرهم، واستدلوا مبا روي عن الشعيب «أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
ــان  عنه كتب يف قتيل وجد بني خيوان ووادعة(٢) أن يقاس ما بني القريتني فإىل أيهما ك
أقرب أخرج إليهم منهم مخسني رجال حىت يوافوه مكة، فأدخلهم احلجر فأحلفــهم مث 
قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وقت أموالنا أمياننا، وال أمياننا أموالنا! قال عمر رضي اهللا 

عنه: كذلك األمر»(٣). 

                                          
ــوث بإيمـان المدعـى، رقـم  (١) سنن البيهقي الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها مع الل
ــا، رقـم الحديـث(٩٩)  الحديث(١٦٢٢٢)، ج٨/ص١٢٣، وسنن الدارقطني، كتاب الديات والحدود وغيره

ج٣/ص١١١. 
(٢) خيوان ووادعة: من قرى همدان باليمن. (معجم البلدان - مرجع سابق - ج٢/ص٤١٥). 

ــوث بإيمـان المدعـى، رقـم  (٣) سنن البيهقي الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها مع الل
الحديث(١٦٢٢٧)، ج٨/ص١٢٤. 
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قال اإلمام الشوكاين: (وأما اجلمع للمتهمني بني اإلميان والدية فمخالف ملا وقـع يف 
قسامة أيب طالب اليت قررها رسول اهللا y، وليس يف ذلك إال ما يروى عن عمــر وال 
ــة يف هـذه  جيوز العمل به ملخالفته ملا صح عنه y)، مث قال: (فاحلاصل أن القسامة ثابت
ــهم  الشريعة، فمن ادعاها على قوم فيقال هلم: حيلف منهم مخسون، فإن حلفوا فليس علي

شيء من الدية، وإن نكلوا فعليهم الدية، وإن التبس األمر كانت من بيت املال)(١). 
ــأهلم  وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: (إذا وجبت القسامة مل أحلف الورثة حىت أس
ــة يف  أعمدا قتل صاحبهم أو خطأ؟ فإن قالوا عمدا، أحلفتهم على العمد وجعلت هلم الدي
ــة  مال القاتل حالة مغلظة كدية العمد، وإن قالوا خطأ أحلفتهم لقتله خطأ مث جعلت الدي

على عاقلة القاتل يف مضي ثالث سنني كدية اخلطأ)(٢). 
ـم  وقال السرخسي من احلنفية: ( وإذا وجد الرجل قتيال يف حملة قوم فعليهم أن يقس
ـول  منهم مخسون رجال باهللا ما قتلناه وال علمنا له قاتال مث يغرمون الدية   بلغنا هذا عن رس
ــول  اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ويف هذا أحاديث مشهورة.....ومنها: «جاء رجل إىل رس
ــني  اهللا y فقال: إين وجدت أخي قتيال يف بين فالن، فقال: اختر من شيوخهم مخس
ـال:  رجال فيحلفون باهللا ما قتلناه وال علمنا له قاتال، قال: وليس يل من أخي إال هذا؟ ق
ــذه  نعم ومائة من اإلبل» وذكر غريها من األحاديث)(٣)، وللمالكية واحلنابلة حنوا من ه

اآلراء اليت سبق ذكرها للشافعية واحلنفية.(٤) 
الثانية/ ناكل اليمني يف القسامة ال حيبس: 

ــة  يرى اإلمام الشوكاين أنّ من نكل عن اليمني ِمن اخلمسني رجالً  تؤخذ منه الدي
ــذ فيـها  وال حيبس خالفاً ملا ذهبت إليه املذاهب األربعة، وهذه عنده هي احلالة اليت تؤخ
الدية من املتهمني، ألنّ القسامة تربئهم من القصاص والدية معاً على رأيه كما مر يف املسألة 

                                          
(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٦٠. 

(٢) األم - مرجع سابق - ج٦/ص٩٦. 
(٣) المبسوط - مرجع سابق - ج٢٦/ص١٠٦. ولم أجد الحديث الذي ذكره في أي مصدر من كتب الحديث. 

(٤) الشرح الكبير - مرجع سابق - ج٤/ص٢٨٧، والمبدع - مرجع سابق - ج٩/ص٤١. 



 -١٩٦-

ـا  األوىل، وقال يف هذا الصدد: (قد قدمنا أن إجياب اليمني عليهم ألجل إسقاط الدية على م
قررناه من أنه ال دية عليهم بعد حلفهم، فمن نكل منهم خوطب بتسليم نصيبه من الديــة، 
كما خياطب من نكل عن اليمني يف سائر احلقوق، وال وجه للحبس؛ ألنه قد يكون فيــه 

إكراه عن اليمني الفاجرة)(١). 
بينما يرى علماء املذاهب األربعة أنّ من نكل من عصبة القاتل عن اليمني حبس حىت 
ــك  حيلف؛ ألن اليمني فيه مستحقة لذاا، تعظيماً ألمر الدم، فيجمع بينه وبني الدية، وذل
بعكس النكول عن اليمني يف األموال؛ ألن احللف فيها بدل عن أصل حق صاحب املــال 
ــة؛  (املدعي)، وهلذا يسقط اليمني ببذل املدعى به. وأما أميان القسامة فال تسقط ببذل الدي

ألا واجب أصلي إلظهار القصاص، وليست بدالً عن حق. 
ــان  فمن احلنفية قال السرخسي: (فإن نكلوا عن اليمني حبسوا حىت حيلفوا ألن األمي
ــه  يف القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم ومن لزمه حق مقصود ال جتري النيابة يف إيفائ
ــني  فإذا امتنع منه فإنه حيبس ليويف كما كلمات اللعان)(٢)، واحلبس واليمني مشروعة لتعي
ــالقتل املوجـود  القاتل ال لتجب الدية عند نكوهلم حىت تنتفي باليمني، ألن الدية وجبت ب
ــني  منهم ظاهرا أو لتقصريهم عن احملافظة على ما عرف يف القتل خطأ، ومن أىب منهم اليم
حبس حىت حيلف، ألن اليمني مستحقة عليه فيه لذاته تعظيما ألمر الدم، وهلذا جيمع بينــه 
ــذل  وبني الدية خبالف، النكول يف األموال ألن اليمني بدل عن أصل حقه، وهلذا يسقط بب

املدعى عليه املال املدعى وفيما حنن فيه ال يسقط ببذله الدية.(٣) 
ــوا   وقال ابن عبد الرب من املالكية: (فإن نكلوا مل يربئهم نكوهلم وحبسوا حىت حيلف
ــافعية  ويربأون فان طال حبسهم تركوا وجلدوا مائة مائة وحبسوا سنة)(٤)، وهو رأي الش
ــاً،  واحلنابلة أيضاً، لكنهم قالوا أنّ احلبس ليس لإلكراه على احللف فقط، بل لإلقرار أيض

                                          
(١) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٦٤. 

(٢) المبسوط - مرجع سابق - ج٢٦/ص١١١. 
(٣) تبيين الحقائق - مرجع سابق - ج٦/ص١٧٠. 

(٤) الكافي - مرجع سابق - ج١/ص٦٠٣. 
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ــر أو حيلـف(١)،  فقالوا حيلف من ينسب إليه القتل، ولو نكل ال يقضى عليه بل حيبس ليق
وقالوا بأنّ نكوله ال يثبت عليه إدانته، ألنّ النكول حجة ضعيفة ال در به الدماء.(٢) 

الثالثة/ جتري القسامة فيما دون النفس إحلاقاً له ا: 
هذه هي املسألة الثالثة واألخرية مما انفرد به اإلمام الشوكاين يف باب القسامة، فهو مل 
ــات  ميانع قياس ما دون النفس على النفس وإحلاقه ا يف جريان أحكام القسامة عليه واثب
ــا دون  احلقوق ا، فيمكن إجياب القسامة يف املوضحة فصاعدا، بناًء على صحة إحلاق م
النفس بالنفس، ولكنه يقال مقتضى قواعد الفقهاء أنه ال يقاس على ما ورد خمالفا للقيــاس 
ــم قطعـاً أو  وهو القسامة بل يقر يف موضعه، إذ القياس أن اليمني ال جتوز إال على ما عل
ـا  شوهد حساً، وأن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، مث قال وإن كان احلق ما قدمن
ــاد عـاجال  أن كل الشريعة املطهرة واردة على القياس املطابق للحكمة اليت ينتفع ا العب

وآجال.(٣) 
ــامة ال تكـون إال يف جرميـة القتـل فقـط،   لكن املذاهب األربعة ترى أن القس
ــداً أو خطـأ أو شـبه عمـد، دون بقيـة االعتـداءات علـى   أياً كان نوع القتل عم
ــع أو جـرح أو تعطيـل منفعـة عضـو؛ ألن النـص ورد يف القتـل،   النفس من قط
ــل ورودهـا، وعلـى هـذا تثبـت اجلـراح بـاالعتراف   فيقتصر يف القسامة على حم
ـــه ال قســامة   والشـهادة، وال قسـامة يف اجلـراح.(٤)، بـل يـرى املالكيـة أن

ــاع:  يف العبيد والكفار أيضاً(٥)، بينما يوجبها احلنابلة يف العبيد، قال صاحب كشاف القن
ـت يف  (وال قسامة فيما دون النفس من اجلراح واألطراف واملال غري العبد، ألنّ القسامة ثبت
ــة  النفس حلرمتها فاختصت ا كالكفارة، والدعوى فيها كالدعوى يف سائر احلقوق البين

                                          
(١) حاشية البجيرمي لسليمان بن عمر البجيرمي، المكتبة اإلسالمية - ديار بكر(تركيا)، ج٤/ص١٩٧. 

(٢) المغني - مرجع سابق - ج٨/ص٣٩١. 
(٣) السيل الجرار - مرجع سابق - ج٤/ص٤٦٠. 

(٤) الهداية شرح البداية - مرجع سابق - ج٤/ص٢٢٣، مغني المحتاج - مرجع سابق - ج٤/ص١١١. 
ــهور بـابن الحـاجب  (٥) جامع األمهات في فروع الفقه المالكي ألبي عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المش

الكردي المالكي، ج١/ص٥٠٨. 
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ــها فـال تغلـظ  على املدعي واليمني على من أنكر ميينا واحدة ألا دعوى ال قسامة في
بالعدد)(١). 

ويظهر يل أن رأي اإلمام الشوكاين يف املسـألة األوىل والثانيـة هـو األقـرب إىل 
ـة،  الصواب، وهو الذي يؤيده الدليل، ففي األوىل وهي التربئة بالقسامة عن القصاص والدي
ــني إحـدى  نرى أنّ حديث ابن عباس رضي اهللا عنه واضح يف أن أبا طالب خير املتهم ب
ــالً مـن  ثالث، وفيها لو أنهم دفعوا الدية مل حيلفوا، وإن حلفوا مل يدفعوا الدية، وأنّ رج
ــول  اخلمسني اختار دفع الدية بدل اليمني،  وقد علم أن هذه القسامة هي اليت أقرها الرس

y كما سبق يف حديث عمرو بن شعيب. 
أما الثانية فمبنية على األوىل، ألنه مل يثبت يف أية رواية حبس الناكل عــن اليمـني، 
ــث  وأنها من اجتهادات العلماء، فوجب الرجوع إىل األصل وهو دفع الدية، كما يف حدي

ابن عباس رضي اهللا عنه. 
لكن اإلمام الشوكاين مل يصب يف املسألة الثالثة مع أنه مل جيــزم فيـها، فالقسـامة 
ــذه  شرعت كي ال تضيع دماء الناس وحقوقهم اليت أقرا الشريعة بسبب جهل اجلاين، وه
ـن  العلة قد ال تتحقق كلياً يف اجلناية على ما دون النفس،  لالحتمال الراجح ملعرفة اجلاين م
ــاة كليـاً، وإن  قبل اين عليه، فاجلناية على أطرافه وأعضاءه ال تسلب منه اإلدراك واحلي
فقدمها لفترة حمددة سيتعيدمها بعد ذلك مث يقر على اجلاين ويقضى بينهما مبا يقضــى بـني 

اخلصوم يف باب اجلنايات وفصل الدعاوي هناك، وال دخل للموضوع حينئذ بالقسامة. 

                                          
(١) كشاف القناع - مرجع سابق - ج٦/ص٦٧. 
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بعون اهللا تعاىل وتوفيقه مت االنتهاء من كتابة هذا البحث، ويف اخلتام أود أن أخلـص                
  :التوصيات اليت توصلت إليهاوأهم النتائج 

يف تكوين شخـصيته ومنـو فكـره     إنّ للمحيط الذي يعيش فيه اإلنسان تأثري مباشر          .١
ذي ساد مرحلة ظهـوره    وآرائه، وهذا ظاهر على اإلمام الشوكاين بوضوح، فاجلمود ال        

جعل منه جمتهدا   وتقاعس غريه من العلماء عن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر            
  .داعياً إىل نبذ التقليد والعودة إىل الدليل والتمسك به

 وأداء الدور احلقيقي امللقـاة  همحتركقناعة العلماء واملفكرين بأقل مما يرجى هلم وعدم       .٢
إلمـام  لعلى عاتقهم جتعلهم ينسون مع التاريخ الذي عاشوه، لكن الـدور الفاعـل              

 كلمته يف مجيع األحداث والظروف اليت مر ا بلده جعلـه مشـساً              الشوكاين وحضور 
  .متوهجاً يف مساء التاريخ إىل اآلن

إن مصدر هذا الدين هو الكتاب والسنة، فكلما قدر اإلنسان بعلمـه واجتـهاده أن                .٣
من اتباع قول غـريه، وهـذا هـو     به  ألحكام الشرعية ويوجه هلا، كان أوىل       ايستنبط  
،  كـثرية  وروي عنهم يف ذلك آثـار     وغريهم  أئمة املذاهب   السلف الصاحل من    مذهب  

وكتب وقال ما رآه راجحا يف املسائل الواردة يف بايب           اإلمام الشوكاين وعلى هذا استند    
  .احلدود واجلنايات

٤.   بعد دراسة موضوعجهـا  عليالت الـيت تل احلدود واجلنايات والتعمق يف األدلة وا    يخر 
دين والـنفس والعقـل    ال– أمهية حفظ الضروريات اخلمس العلماء من النصوص تظهر     

 وأنّ مجيـع    ،عد من أصل مقاصد الشريعة    ييف هذه الشريعة، فحفظها      -واملالوالعرض  
تصب أهدافها يف هذا اـرى،      األحكام يف كل األبواب وخاصة يف احلدود واجلنايات         

، فحفظ هذه الضروريات يكون إما من جانب الوجود كتوفري          جانب العدم وخاصة من   
 د دوامها، وإما من جانب العدم مبنع ما يؤثر يف ضياعها ويـؤدي             ؤكّن بقائها وي  ما يؤم

  .إىل فواا
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نّ وظهرت يل جبالء أنّ مبىن األحكام يف احلدود قائمة على الستر وعدم اإلشـهار، وأ               .٥
من شبهة واحدة تكفي ملنع تطبيقها، وإنّ احلاكم هنا ألن خيطئ يف عدم تنفيذها أفضل               

 كما مر بنا يف ثنايا هذا البحـث، وأنّ األمـر يف   تحقيعاقب من ال يسأن أن خيطئ يف  
 هو مالحقـة    عدم التهاون ا، وأنّ األصل هنا     محاية احلقوق و  قائم على   باب اجلنايات   

وجرب تضرر اين عليه، ويف كلتا احلـالتني        اجلاين إىل أقصى احلدود وإحلاق العقوبة به        
، ففي احلدود يفضل الستر كي      قراره واست اتمعالغاية من احلكم هي احلفاظ على أمن        

تشمئز منه النفوس وال تبايل ـا، ويف        ال يستشري الفساد ويصبح أمراً معتاداً عليه ال         
جتب مالحقة اجلناة وعقام كي ال يفلتوا من يد العدالة وبالتايل خيـيم علـى      اجلنايات  

عات العـامل   يف كثري من جمتم   اليوم  الناس هاجس اخلوف وعدم االستقرار كما يالحظ        
حصر اخلـري يف تطبيقهـا دون       هذه الشريعة السمحة اليت     أحكام  غياب تطبيق   بسبب  

  .غريها من القوانني والشرائع
 ومما ينبغي التوقف عنده أن االختالف بني العلماء يف أحكام الفقه أمر سعة ولـيس                 .٦

نـة  ملسايرة كـل األمك   هذه امللة على وجه اخلصوص،      تضييق، وإنّ ذلك مما حبيت به       
واألزمنة واألحوال، وأنّ الراجح بني هذه اآلراء يتغري من مكان آلخر وزمـان آلخـر               

، واألصل يف ذلـك   أن الصواب ال ينحصر عند مذهب دون آخر       وحال حلالة أخرى، و   
  .هو القبول والتوافق، وليس الرفض والتضاد

و حـىت  من يأيت من بعدي من البـاحثني أ بالتدوين أن أوصي    وأخرياً أرى من اجلدير      .٧
 وإظهـار   بقية أبواب الفقه  انفرادات هذا العامل يف     املؤسسات واجلامعات، أن يبحثوا يف      

غري معروف داخـل  رأيه فيها، فقد جند عنده ما ال جنده عند غريه، ومن غري حبث يبقى     
ما جتد مـن ميلـك   الكتب، وخاصة أن اهلمم قد أصاا اخلور وأن العزائم قد شلت، قلّ 

أمهات الكتب ويكتفي يف كثري من األحيان مبا يستخلصه البـاحثون            لقراءة   االستعداد
  .رجونه منها ويقدمونه عمالً جاهزا تصل إليه يد كل إنسان عامل وغريهويستخ

وخيرجوا أيضاً،   اإلمام الشوكاين بل وأرى أنه حري بالباحثني أن يبحثوا يف آراء غري           
  .صراً دون غريها من اآلراء واالجتهاداتما عندهم من اآلراء والتعليالت اليت قد تتوافق وع
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  القرآن الكرمي/ أوالً
  التفسري وعلوم القرآن/ ثانياً
حممد عبـد   : ، حتقيق )٥٤٣(أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب          .١

  . لبنان–القادر عطا، دار الفكر للطباعة 
  .قاهرة ال–اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب، دار الشعب  .٢
فتح القدير اجلامع بني فين الروايـة والدرايـة حملمـد بـن علـي بـن حممـد                    .٣

  . بريوت–، دار الفكر )١٢٥٠(الشوكاين
  . بريوت-عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث: الكشاف، للزخمشري، حتقيق .٤
  احلديث وشروحه/ ثالثاً
عبـد  : ، حتقيق )٨٥٢(تلخيص احلبري أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين          .١

  .م١٩٦٤ – ١٣٨٤اهللا هاشم اليماين املدين، املدينة املنورة، 
: ، حتقيـق  )٢٧٥(سنن أيب داود لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي          .٢

  .حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر
د حممد فؤاد عب  : ، حتقيق )٢٧٥(سنن ابن ماجه أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين          .٣

  . بريوت–الباقي، دار الفكر 
، )٤٥٨(سنن البيهقي الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي             .٤

  .م١٩٩٤– ١٤١٤ مكة املكرمة، –حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : حتقيق
أمحـد  : ، حتقيق )٢٧٩(سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي السلمي         .٥

  . بريوت-خرون، دار إحياء التراث حممد شاكر وآ
: ، حتقيـق  )٣٨٥(سنن الدار قطين أليب احلسن علي بن عمر الدار قطين البغـدادي            .٦

  .م١٩٦٦– ١٣٨٦ بريوت، –السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين، دار املعرفة 
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عبـد  .د: ، حتقيـق )٣٠٣(السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي       .٧
 – ١٤١١/  بـريوت، الطبعـة األوىل     -البنداري، دار الكتب العلميـة      الغفار سليمان   

  .م١٩٩١
عبد :، حتقيق )٣٠٣(أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي      ) اتىب(سنن النسائي    .٨

  .م١٩٨٦– ١٤٠٦/  حلب، الطبعة الثانية-الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات 
، دار  )٦٧٦(رف النـووي  شرح النووي على صحيح مسلم أليب زكريا حيىي بن ش          .٩

  .١٣٩٢/  بريوت، الطبعة الثانية–إحياء التراث 
: ، حتقيق )٣٥٤(صحيح ابن حبان حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت            .١٠

  .م١٩٩٣-١٤١٤/  بريوت، الطبعة الثانية–شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 
: ، حتقيـق )٢٥٦(ريصحيح البخاري، أليب عبد اهللا حممد بـن إمساعيـل البخـا       .١١
 - ١٤٠٧/  بـريوت، الطبعـة الثالثـة      –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري،اليمامة       .د

  .م١٩٨٧
: ، حتقيق )٢٦١(صحيح مسلم أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري         .١٢

  . بريوت-حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 
ـ          .١٣ د بـن علـي بـن حجـر      فتح الباري شرح صحيح البخاري أليب الفـضل أمح

  . بريوت–حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة : ، حتقيق)٨٥٢(العسقالين
املــستدرك علــى الــصحيحني أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم  .١٤

 بـريوت،   -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        : ، حتقيق )٤٠٥(النيسابوري
  .م١٩٩٠- ١٤١١/ الطبعة األوىل

نظر : ، حتقيق )٤٣٠( ألمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين أبو نعيم         مسند أيب حنيفة   .١٥
  .١٤١٥/  الرياض، الطبعة األوىل-حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر 

حـسني  : ، حتقيق )٣٠٧(مسند أيب يعلى ألمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي           .١٦
  .م١٩٨٤– ١٤٠٤/  دمشق، الطبعة األوىل–سليم أسد، دار املأمون للتراث 
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، مؤسـسة   )٢٤١(مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين            .١٧
  . مصر-قرطبة 

: ، حتقيق)٢٣٥(مصنف ابن أيب شيبة أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف             .١٨
  .١٤٠٩/  الرياض، الطبعة األوىل-كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد 

حبيب : ، حتقيق )٢١١(ر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين     مصنف عبد الرزاق أليب بك     .١٩
  .١٤٠٣/ بريوت، الطبعة الثانية-الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي 

حممد فؤاد عبـد  : ، حتقيق)١٧٩(موطأ مالك أليب عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي     .٢٠
  . مصر–الباقي، دار إحياء التراث 

 -حممد يوسف البنوري، دار احلديث     : يقنصب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعي، حتق      .٢١
  .١٣٥٧مصر، 

  كتب العقيدة/ رابعاً
علـي  : ، حتقيق )٦٠٦(اعتقادات فرق املسلمني واملشركني حملمد بن عمر الرازي        .١

  .١٤٠٢ بريوت، –سامي النشار، دار الكتب العليمة 
، دار الكتـب العلميـة      )٣٨٠(التعرف ملذهب أهل التصوف حملمد الكالبـاذي       .٢

  .١٤٠٠، بريوت–
السيد اجلميلي، دار   .د: ، حتقيق )٥٩٧(تلبيس إبليس لعبد الرمحن بن علي اجلوزي       .٣

  .م١٩٨٥-١٤٠٥/  بريوت، الطبعة األوىل–الكتاب العريب 
الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد حملمد بن علي بن حممد الشوكاين مكتبة ابن               .٤

  .م١٩٩٠ ـ ١٤١١تيمية، القاهرة، 
فع العدو الصائل حملمد بن علي بن حممد الشوكاين مكتبة ابـن            الدواء العاجل يف د    .٥

  .م١٩٩٠ ـ ١٤١١تيمية، القاهرة، 
 –، دار اآلفاق اجلديـدة      )٤٢٩(الفرق بني الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي        .٦

  .م١٩٧٧/ بريوت، الطبعة الثانية
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، دار  هلموت ريتر : ، حتقيق )٣٢٤(مقاالت اإلسالميني لعلي بن إمساعيل األشعري      .٧
  . بريوت، الطبعة الثالثة–إحياء التراث 

حممد سيد كيالين،   : ، حتقيق )٥٤٨(امللل والنحل حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين       .٨
  .١٤٠٤ بريوت، –دار املعرفة 

عبد الرمحن عمرية، دار اجليل     : ، حتقيق )٧٥٦(املواقف لعبد الرمحن بن أمحد اٌإلجيي      .٩
  .١٤١٧/ بريوت، الطبعة األوىل/ لبنان–

  :الفقه وأصوله/ خامساً
  الفقه احلنفي  .أ 
 بـريوت، الطبعـة     –، دار املعرفة    )٩٧٠(البحر الرائق لزين الدين ابن جنيم احلنفي       .١

  .الثانية
 بريوت، الطبعـة   –، دار الكتاب العريب     )٥٨٧(بدائع الصنائع لعالء الدين الكاساين     .٢

  .١٩٨٢/ الثانية
 القـاهرة،  -زيلعي، دار الكتب اإلسالمي تبيني احلقائق لفخر الدين عثمان بن علي ال     .٣

١٣١٣.  
  .١٤٢١ بريوت، –حاشية ابن عابدين، حملمد أمني ابن عابدين، دار الفكر للطباعة  .٤
مهدي حسن الكيالين   : ، حتقيق )١٨٩(احلجة أليب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين        .٥

  .١٤٠٣/  بريوت، الطبعة الثالثة–القادري، عامل الكتب 
ار شرح تنوير األبصار يف فقه اإلمام أيب حنيفة النعمـان، لعـالء الـدين               الدر املخت  .٦

  .١٣٨٦/  بريوت، الطبعة الثانية–احلصفكي، دار الفكر 
، دار الفكـر  )٦٨١(شرح فتح القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي      .٧
  . بريوت، الطبعة الثانية–
أبو الوفـا،   :، حتقيق )١٨٢(نصاريكتاب اآلثار أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األ        .٨

  .١٣٥٥ بريوت، –دار الكتب العلمية 
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أبـو الوفـا   : حتقيق) ١٨٩(املبسوط أليب عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين   .٩
  .كراتشي-األفغاين، إدارة القرآن والعلوم

  . بريوت–املبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار املعرفة  .١٠
، )٥٩٣(سن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغينـاين         اهلداية شرح البداية أليب احل     .١١

  .املكتبة اإلسالمية
  الفقه املالكي  .ب 

، )٤٦٣(االستذكار أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمـري القـرطيب              .١
 بـريوت، الطبعـة     –سامل حممد عطا وحممد علي معوض، دار الكتب العلمية          : حتقيق
  .م٢٠٠٠/ األوىل

، )٨٩٧(ختصر خليل حملمد بن يوسف بن ايب القاسم العبدري،          التاج واإلكليل مل   .٢
  .١٣٩٨/  بريوت، الطبعة الثانية–دار الفكر 

 -حممد ثالث سعيد الغاين، املكتبة التجاريـة        : التلقني لعبد الوهاب املالكي، حتقيق     .٣
  .١٤١٥/ مكة املكرمة، الطبعة األوىل

مـصطفى بـن   : ، حتقيق)٤٦٣(التمهيد أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب         .٤
  .١٣٨٧ املغرب، –أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف 

 –الثمر الداين شرح رسالة القريواين لصاحل عبد السميع األزهري، املكتبة الثقافيـة              .٥
  .بريوت

جامع األمهات يف فروع الفقه املالكي أليب عمرو عثمان بن عمر ابـن أيب بكـر                 .٦
أبوعبد الرمحن األخـضري، اليمامـة      : ، حتقيق هور بابن احلاجب الكردي املالكي    املش

   دمشق-للطبع والنشر 
  . بريوت–حممد عليش، دار الفكر : حاشية الدسوقي حملمد عرفة الدسوقي، حتقيق .٧
يوسـف الـشيخ حممـد      : حاشية العدوي لعلي الصعيدي العدوي املالكي، حتقيق       .٨

  .٤١٢ذ١ بريوت، -البقاعي، دار الفكر 
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شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك حملمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف          .٩
  /. بريوت، الطبعة األوىل–، دار الكتب العلمية )١١٢٢(الزرقاين

 –حممد عليش، دار الفكر : الشرح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدردير، حتقيق        .١٠
  .بريوت

 –، دار الفكـر  )١١٢٥( املالكيالفواكه الدواين ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي  .١١
  .١٤١٥بريوت، 

  ).٧٤١(القوانني الفقهية حملمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي .١٢
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي أليب عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب                 .١٣

  .١٤٠٧/  بريوت، الطبعة األوىل–، دار الكتب العلمية )٤٦٣(القرطيب
يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر      :  احلسن املالكي، حتقيق   كفاية الطالب أليب   .١٤
  .١٤١٢ بريوت، –
  . بريوت–املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، دار صادر  .١٥
 بريوت، الطبعـة  –، دار الفكر )٩٥٤(مواهب اجلليل حملمد بن عبد الرمحن املغريب      .١٦

  .١٣٩٨/ الثانية
  الفقه الشافعي  .ج 
  . بريوت–ابن السيد حممد الدمياطي، دار الفكر للطباعة إعانة الطالبني أليب بكر  .١
مكتب البحـوث   : اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع حملمد اخلطيب الشربيين، حتقيق          .٢

  .١٤١٥  بريوت، -والدراسات بدار الفكر، دار الفكر 
،  )٤٥٠(اإلقناع يف الفقه الشافعي، أبو احلسن علي بن حممد بن حيبيب املاموردي            .٣

 ١٤٠٢/ ١ الكويـت، ط –ر حممد خضر، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع    خض: حتقيق
 -م١٩٨٢.  
/  بـريوت، الطبعـة الثانيـة   –، داراملعرفـة  )٢٠٤(األم حملمد بن إدريس الشافعي    .٤

١٣٩٣.  
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عمـاد  : ، حتقيـق  )٤٧٦(التنبيه إلبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو اسحاق         .٥
  .١٤٠٣/ ت، الطبعة األوىل بريو–الدين أمحد حيدر، عامل الكتب 

  .)تركيا( ديار بكر-حاشية البجريمي لسليمان بن عمر البجريمي، املكتبة اإلسالمية  .٦
  . بريوت–حواشي الشرواين، عبد احلميد الشرواين، دار الفكر  .٧
 -، املكتب اإلسـالمي     )٦٧٦(روضة الطالبني أليب زكريا حيىي بن شرف النووي        .٨

  .١٤٠٥/ بريوت، الطبعة الثانية
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لتقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين احلصيين               .٩

 دمـشق،   -علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان، دار اخلري          : الدمشقي، حتقيق 
  .م١٩٩٤/ الطبعة األوىل

  . بريوت–مغين احملتاج حملمد اخلطيب الشربيين، دار الفكر  .١٠
  . بريوت–ن علي بن يوسف الشريازي، دار الفكر  إبراهيم بإسحاقاملهذب أليب  .١١
أمحـد حممـود   : ، حتقيق)٥٠٥(الوسيط أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل         .١٢

  .١٤١٧/  القاهرة، الطبعة األوىل–إبراهيم، حممد حممد تامر، دار السالم 
  ليبالفقه احلن  .د 
قي، دار إحياء   حممد حامد الف  : ، حتقيق )٨٨٥(اإلنصاف لعلي بن سليمان املرداوي     .١

  . بريوت–التراث 
، مكتبة الرياض احلديثة    )١٠٥١(الروض املربع ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت        .٢
  .١٣٩٠ الرياض، –
عبـد اهللا سـفر     : ، حتقيق )٥٤١(عمدة الفقه لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي         .٣

  .  الطائف-العبديل، حممد دغيليب العتييب، مكتبة الطرفني 
 –يف فقه ابن حنبل أليب حممد عبد اهللا بن قدامة املقدسي، املكتب اإلسـالمي            الكايف   .٤

  .بريوت



  -٢٠٨-

هـالل  : كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق            .٥
  .١٤٠٢ بريوت، -مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر 

 بـريوت،   –ي  ، املكتب اإلسالم  )٨٨٤(املبدع إلبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي       .٦
١٤٠٠.  

 –، مكتبة املعـارف    )٦٥٢(احملرر يف الفقه لعبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين           .٧
  .١٤٠٤/ الرياض، الطبعة الثانية

 –، املكتـب اإلسـالمي      )١٢٤٣(مطالب أويل النهى ملصطفى السيوطي الرحيباين      .٨
  .م١٩٦١دمشق، 

 بـريوت، الطبعـة     –، دار الفكر    )٦٢٠(املغين لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي        .٩
  .١٤٠٥/ األوىل
.فقه عام ومذاهب أخرى   
األحكام السلطانية والواليات الدينية، أبو احلسن علي بـن حممـد بـن حيبيـب                .١

  .م٢٠٠٠ بريوت، -، دار الكتب العلمية  )٤٥٠(املاموردي
، دار  )٥٩٥(بداية اتهد واية املقتصد حملمد بن أمحد بن حممد بن رشد القـرطيب             .٢

  . بريوت–الفكر 
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد لقـادر عـودة، مؤسـسة            .٣

  .١٤١٩الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عشر، 
  ، )٨٥٢(سبل السالم شرح بلوغ املرام حملمـد بـن إمساعيـل الـصنعاين األمـري            .٤

ــق ــراث   : حتقي ــاء الت ــويل، دار إحي ــز اخل ــد العزي ــد عب ــ–حمم   ريوت،  ب
  .١٣٧٩/ الطبعة الرابعة

السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علـي بـن حممـد الـشوكاين              .٥
)١٢٥٠( بريوت، الطبعـة األوىل    –حممود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية       : ، حتقيق  /

١٤٠٥.  



  -٢٠٩-

/ بعـة الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرا           .٦
١٤١٨.  

  . بريوت–فقه السنة لسيد سابق، دار الكتاب العريب  .٧
  .م١٩٧٣ بريوت، –، دار اجليل )١٢٥٠(نيل األوطار، حملمد بن علي الشوكاين .٨

  أصول الفقه وقواعده. و
  .١٤٠٣/  بريوت، الطبعة األوىل -األشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية  .١
طه عبد الرؤوف سعد، دار     :  البن قيم اجلوزية، حتقيق    إعالم املوقعني عن رب العاملني     .٢

  .م١٩٧٣ بريوت، -اجليل 
   والتراجم والسريكتب التاريخ/ سادساً
عبد اجلبار زكـار، دار الكتـب       : أجبد العلوم، صديق بن حسن القنوجي، حتقيق       .١

  .م١٩٧٨ بريوت، -العلمية 
علـي  : ، حتقيق )٨٥٢(اإلصابة يف متييز الصحابة البن المحد بن حجر العسقالين         .٢

  .م١٩٩٢/  بريوت، الطبعة األوىل-حممد البجاوي، دار اجليل 
  . بريوت، الطبعة اخلامسة-األعالم، خريالدين الزركلي، دار العلم للماليني  .٣
  . بريوت–، مكتبة املعارف )٧٧٤(البداية والنهاية البن كثري .٤
مد الشوكاين، دار   البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي بن حم            .٥

  . بريوت–املعرفة 
  . األسكندرية–عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة اجلامعية .تأريخ املشرق العريب، د .٦
حمـب  : ، حتقيـق )٥٧١(تأريخ مدينة دمشق لعلي بن احلسن ابن هبة اهللا الشافعي    .٧

  .م١٩٩٥ بريوت، –الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر 
ل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، الـسيد أيب طيـب احلـسيين              التاج املكل  .٨

عبد احلكيم شرف الدين، دار اقـرأ،       : ، تصحيح وتعليق  )١٣٠٧(النجاري القنوجي   
  .م١٩٩٠/بريوت، الطبعة الثانية



  -٢١٠-

  .، مكتبة احلرم املكي)٧٤٨(تذكرة احلفاظ، مشس الدين الذهيب .٩
ادر بن أيب الوفاء حممـد بـن أيب الوفـاء    اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد الق   .١٠

   كراتشي–، مريحممد كتب خانه )٧٧٥(القرشي
حممـد  : ، مراقبة)٨٥٢(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر العسقالين      .١١

  .١٩٧٢/ اهلند، الطبعة الثانية/ حيدر آباد–عبد املعيد ضان، جماس دائرة املعارف 
بد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، دار الكتاب اجلامعي         الدولة السعودية األوىل، ع    .١٢
  .١٤٠٢/  القاهرة، الطبعة الرابعة–
الديباج املذهب إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون املـالكي، دار الكتـب             .١٣

  . بريوت–العلمية 
شـعيب  : ، حتقيـق  )٧٤٨(سري أعالم النبالء حملمد بن أمحد بن قاميـاز الـذهيب           .١٤

/  بريوت، الطبعـة التاسـعة     –عيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة     األرناؤوط و حممد ن   
١٤١٣.  

حممود فـاخوري و    : ، حتقيق )٥٩٧(صفة الصفوة، لعبد الرمحن بن علي اجلوزي       .١٥
  .م١٩٧٩/  بريوت، الطبعة الثانية-حممد رواس قلعه جي، داراملعرفة .د
، الطبعة  بريوت–، دارالكتب العلمية    )٩١١(طبقات احلفاظ لعبد الرمحن السيوطي     .١٦

  .١٤٠٣/ األوىل
حممد حامد الفقي، دار املعرفـة  : ، حتقيق)٥٢١(طبقات احلنابلة حملمد بن أيب يعلى    .١٧
  . بريوت–
، )٧٧١(طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي           .١٨

عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر، .حممود حممد الطناحي، ود .د: حتقيق
  .١٤١٣/ عة الثانيةالطب
: ، حتقيق )٤٧٦(طبقات الفقهاء أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي          .١٩

  . بريوت-خليل امليس، دار القلم 



  -٢١١-

  . بريوت–، دار صادر )٢٣٠(الطبقات الكربى حملمد بن سعد الزهري .٢٠
سليمان بن صاحل   : طبقات املفسرين للداودي ألمحد بن حممد األدنروي، حتقيق        .٢١

  .م١٩٩٧ –   ١٤١٧/  السعودية، الطبعة األوىل- مكتبة العلوم واحلكم اخلزي،
مائة عام من تأريخ اليمن احلديث، حسني عبد اهللا العمري، دار الفكـر، دمـشق،       .٢٢

  .الطبعة األوىل
عبد الرحيم عبد الـرمحن عبـد الـرحيم، دار          .حممد علي وشبه اجلزيرة العربية، د      .٢٣

  .م١٩٨١/ ألوىل القاهرة، الطبعة ا–الكتاب اجلامعي 
، )٣٥٤(مشاهري علماء األمصار حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت            .٢٤

  .م١٩٥٩ بريوت، –فاليشهمر، دار الكتب العلمية .م: حتقيق
/  بـريوت، الناشـر  -عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العريب .معجم املؤلفني د   .٢٥

  . بريوت-مكتبة املثىن
مهام عبـد   .د: ، حتقيق )٧٤٨(ني، للمحمد بن أمحد الذهيب    املعني يف طبقات احملدث    .٢٦

  .١٤٠٤/ األردن، الطبعة األوىل/ عمان–الرحيم سعيد، دار الفرقان 
أمحد شلي، مكتبـة النهـضة      .موسوعة التأريخ اٍإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، د      .٢٧

  .م١٩٨٢/ القاهرة، الطبعة الثانية-املصرية
ر املصنفني، إمساعيل باشا البغـدادي، دار إحيـاء         هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثا     .٢٨

  . بريوت–التراث العريب 
أمحـد األرنـاؤوط   : الوايف بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق    .٢٩

  .م٢٠٠٠– ١٤٢٠ بريوت، -وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 
: حتقيـق ،  )٦٨١(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألمحد بن حممد بن خلكـان           .٣٠

  . لبنان–احسان عباس، دار الثقافة 



  -٢١٢-

  كتب عامة/ سابعاً
 جدة، الطبعة –اإلمام الشوكاين مفسراً،  حممد حسن بن أمحد الغماري، دار الشروق           .١

  .١٩٨١/ األوىل
الشوكاين رائد عصره، حسني بن عبد اهللا العمري، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة                .٢

  .م١٩٩٠ ـ ١٤١١األوىل، 
اين وجهوده التربوية، صاحل حممد صغري، دار اجليل، بـريوت،          حممد بن علي الشوك    .٣

  .م١٩٨١ ـ ١٤٠٩الطبعة األوىل، 
 –مكتبة دار القلم والكتاب     . عبد اهللا نومسوك  .منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة، د      .٤

  .م١٩٩٤ - ١٤١٤/ الرياض، الطبعة األوىل
  املعاجم وكتب اللغة/ ثامناً
أمحـد بـن عبـد    .د:  بن أمري علي القونوي، حتقيقأنيس الفقهاء لقاسم بن عبد اهللا     .١

  . جدة، الطبعة األوىل-الرزاق، دار الوفاء 
حممد رضوان الداية، دار    .د: ، حتقيق )١٠٣١(التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي     .٢

  .١٤١٠/  بريوت، دمشق، الطبعة األوىل–الفكر املعاصر 
إبراهيم األبياري، دار الكتـاب     : التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق        .٣

  . ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل ، -العريب
حممـد جـرب األلفـي، وزارة       .د: ، حتقيق ) ٣٧٠(الزاهر، حملمد بن أمحد األزهري     .٤

  .١٣٩٩/  الكويت، الطبعة األوىل-األوقاف 
الـدكتور  : غريب احلديث أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، حتقيق            .٥

 ١٤٠٥/ لبنان، الطبعـة األوىل / بريوت–املعطي أمني القلعجي، درا الكتب العلمية  عبد  
-١٩٨٥.  
، )٣٨٨(غريب احلديث أليب سليمان أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطـايب البـسيت             .٦

   .١٤٠٢ مكة املكرمة، –عبد الكرمي إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى : حتقيق



  -٢١٣-

  . بريوت –، مؤسسة الرسالة )٧١٨(الفريوزآباديالقاموس احمليط حملمد بن يعقوب  .٧
 بـريوت، الطبعـة   –، دار صـادر  )٧١١(لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور    .٨

  .األوىل
 -حممد بشري األدليب، املكتب اإلسـالمي       : املطلع حملمد بن أيب الفتح احلنبلي، حتقيق       .٩

  .١٩٨١- ١٤٠١بريوت، 
  . بريوت–، دار الفكر )٦٢٦(معجم البلدان لياقوت بن عبد اهللا احلموي .١٠
مصطفى السقا، : ، حتقيق)٤٨٧(معجم ما استعجم لعبد اهللا بن عبد العزيز األندلسي       .١١

   .١٤٠٣/  بريوت، الطبعة الثالثة–عامل الكتب 
املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بـن املطـرز،      .١٢

/ ر، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة األوىل         حممود فاخوري وعبد احلميد خمتا    : حتقيق
١٩٧٩.  

طاهر :، حتقيق )٦٠٦(النهاية يف غريب األثر أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري          .١٣
  .١٣٩٩ بريوت، –أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية 



  -٢١٤-

 
  

  السورة
رقم   اآلية  ت

  اآلية

  رقم الصفحات اليت وردت فيها

١     َی  ا َأیَُّھ  ا الَّ  ِذیَن آَمُن  وا ُكِت  َب َعَل  ْیُكُم اْلِق  َصاُص ِف  ي

  ...اْلَقْتَلى

١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩  ١٧٨  

٢  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة...  ١٤٤، ١٤١  ١٧٩  

٣    ََلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِھ ِبِمْثِل َم ا اْعَت َدى   َفَمِن اْعَتَدى ع

  ...َعَلْیُكْم

١٤٢، ١٣٨  ١٩٤  

٤  َوَیْسَألوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو...  ١٣٤  ٢١٩  

٥    َواْسَت  ْشِھُدوا َش  ِھیَدْیِن ِم  ْن ِرَج  اِلُكْم َف  ِإْن َل  ْم َیُكوَن  ا

ْن َتْرَض    ْوَن ِم    َن َرُجَل    ْیِن َفَرُج    ٌل َواْمَرَأَت    اِن ِممَّ    

ال    شَُّھَداِء َأْن َت     ِضلَّ ِإْح     َداُھَما َفُت     َذكَِّر ِإْح     َداُھَما  

  ...اْلُأْخَرى َوال َیْأَب الشَُّھَداُء ِإَذا َما ُدُعوا

١٢٧، ١٢٥، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢  ٢٨٢  

  البقرة

  

٦  َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا...  ١٥٤  ٢٨٦  

  ٥٢  ٣١  ...ْل ِإْن ُكْنُتْم ُتحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِنيُق  ٧  آل عمران

٨      َواللَّ  اِتي َی  ْأِتیَن اْلَفاِح  َشَة ِم  ْن ِن  َساِئُكْم َفاْسَت  ْشِھُدوا

َعَل  ْیِھنَّ َأْرَبَع  ًة ِم  ْنُكْم َف  ِإْن َش  ِھُدوا َفَأْم  ِسُكوُھنَّ ِف  ي     

ْو َیْجَع َل اللَّ  ُھ َلُھ  نَّ  اْلُبُی وِت َحتَّ  ى َیَتَوفَّ اُھنَّ اْلَم  ْوُت أَ  

  ...َسِبیًال

٧٣  ١٥  

٩      َواللَّ  اِتي َی  ْأِتیَن اْلَفاِح  َشَة ِم  ْن ِن  َساِئُكْم َفاْسَت  ْشِھُدوا

  ...َعَلْیِھنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكم

١٠٤  ١٥  

  النساء

  

١٠  َوالََّذاِن َیْأِتَیاِنَھا ِمْنُكْم َفآُذوُھَما...  ٧٣  ١٦  
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١١  نِّ      َساِء ِإّال َم      ا َمَلَك      ْت  َواْلُمْح      َصَناُت ِم      َن ال

  ...َأْیَماُنُكم

٨٦، ٨٢  ٢٤  

١٢         َوَم     ْن َل     ْم َی     ْسَتِطْع ِم     ْنُكْم َط     ْوًال َأْن َی     ْنِكَح

  ...اْلُمْحَصَناِت

٨٧، ٨٦  ٢٥  

  النساء

١٣    َوَم  ا َك  اَن ِلُم  ْؤِمٍن َأْن َیْقُت  َل ُمْؤِمن  ًا ِإلَّ  ا َخَط  ًأ َوَم  ْن

یُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَن ٍة َوِدَی ٌة ُم َسلََّمٌة    َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحرِ 

ِإَل ى َأْھِل  ِھ ِإلَّ  ا َأْن َی  صَّدَُّقوا َف ِإْن َك  اَن ِم  ْن َق  ْوٍم َع  ُدوٍّ    

َلُكْم َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِم ْن          

ى َأْھِل  ِھ َق  ْوٍم َبْی  َنُكْم َوَبْی  َنُھْم ِمیَث  اٌق َفِدَی  ٌة ُم  َسلََّمٌة ِإَل      

َوَتْحِریُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َل ْم َیِج ْد َف ِصَیاُم َش ْھَرْیِن          

ُمَتَت    اِبَعْیِن َتْوَب    ًة ِم    َن اللَّ    ِھ َوَك    اَن اللَّ    ُھ َعِلیم    ًا       

  ...َحِكیمًا

١٥٧، ١٥٣، ١٥٠  ٩٢  

١٤    َواْلُمْح    َصَناُت ِم    َن الَّ    ِذیَن ُأوُت    وا اْلِكَت    اَب ِم    ْن

  ...َقْبِلُكْم

٨٦، ٨٢  ٥  

١٥  َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم...  ١١٣  ٣٣  

١٦   َوال  سَّاِرُق َوال  سَّاِرَقُة َف  اْقَطُعوا َأْی  ِدَیُھَما َج  َزاًء ِبَم  ا

  ...َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّھ َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم

١١٦، ١١٤، ١٠٨  ٣٨  

١٧  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص...  ١٣٩، ١٣٦  ٤٥  

  املائدة

  

١٨    َی    ا َأیَُّھ    ا الَّ    ِذیَن آَمُن    وا ِإنََّم    ا اْلَخْم    ُر َواْلَمْی    ِسُر

َواْلَأْن  َصاُب َواألْزالُم ِرْج   ٌس ِم   ْن َعَم   ِل ال   شَّْیَطاِن  

  ...َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

٩٣  ٩٠  
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١٩  ِحیَن اْلَوِصیَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكم...  ١٠٥  ١٠٦  

  ١٨٦  ١٦٤  ...َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  ٢٠  األنعام

  ١٧١  ٢٩  ...َحتَّى ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة  ٢١  التوبة

  ١٤٢، ١٣٨  ١٢٦  ...َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ  ٢٢  النحل

٢٣  َفال َتُقْل َلُھَما ُأف...  ٩٢  ٢٣  
  اإلسراء

٢٤  َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّھ ُسْلَطانًاَو...  ١٤٥  ٣٣  

  النور
٢٥    الزَّاِنَی  ُة َوالزَّاِن  ي َفاْجِل  ُدوا ُك  لَّ َواِح  ٍد ِمْنُھَم  ا ِماَئ  َة

  ...َجْلَدٍة

٧٥  ٢  

٢٦    َوالَّ  ِذیَن َیْرُم  وَن اْلُمْح  َصَناِت ُث  مَّ َل  ْم َی  ْأُتوا ِبَأْرَبَع  ِة

َء َفاْجِل   ُدوُھْم َثَم   اِنیَن َجْل   َدًة َوال َتْقَبُل   وا َلُھ   ْم    ُش   َھَدا

  ...َشَھاَدًة َأَبدًا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن

٨١  ٤  

٢٧    َوالَّ  ِذیَن َیْرُم  وَن اْلُمْح  َصَناِت ُث  مَّ َل  ْم َی  ْأُتوا ِبَأْرَبَع  ِة

َلُھ   ْم ُش   َھَداَء َفاْجِل   ُدوُھْم َثَم   اِنیَن َجْل   َدًة َوال َتْقَبُل   وا    

  ...َشَھاَدًة َأَبدًا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن

٩٢،  ٩٠،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٤،  ٨٣  ٤ ،

١٠٣  

٢٨        َل  ْوال َج  اُءوا َعَلْی  ِھ ِبَأْرَبَع  ِة ُش  َھَداَء َف  ِإْذ َل  ْم َی  ْأُتوا

  ...ِبالشَُّھَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد اللَِّھ ُھُم اْلَكاِذُبوَن

١٠٣  ١٣  

٢٩   ََیْرُم      وَن اْلُمْح      َصَناِت اْلَغ      اِفالِت    ِإنَّ الَّ      ِذین 

اْلُمْؤِمَن  اِت ُلِعُن  وا ِف  ي ال  دُّْنَیا َواْل  آِخَرِة َوَلُھ  ْم َع  َذاٌب    

  ...َعِظیٌم

٨١  ٢٣  

  النور

٣٠      الَّ        ِذیَن َیْرُم        وَن اْلُمْح        َصَناِت اْلَغ        اِفالِت

  ...اْلُمْؤِمَنات

٨٥  ٢٣  
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  ٥٢  ٢١  ... ُأْسَوٌة َحَسَنٌةَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ  ٣١  األحزاب

َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُث الَث           ٣٢  فاطر

  ...َوُرَباع

٧٣  ١  

  ١٤٢  ٤٠   ...َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمْثُلَھا  ٣٣  الشورى

 َوَم   ا آَت   اُكُم الرَُّس   وُل َفُخ   ُذوُه َوَم   ا َنَھ   اُكْم َعْن   ھُ      ٣٤  احلشر

  ...َفاْنَتُھوا

٥٢  ٧  

َفَأْم   ِسُكوُھنَّ ِبَمْع   ُروٍف َأْو َف   اِرُقوُھنَّ ِبَمْع   ُروٍف      ٣٥  الطالق

  َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم

١٠٤، ١٠٢  ٢  

  ١١٤  ٤  ..َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما  ٣٦  التحرمي
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  ٥٢  »...كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد« . ٧٨

  ١٦٨  »…عشر: كم يف إصبع املرأة؟ قال« . ٧٩

  ٦٨  »...دث أن الغامديةكنا أصحاب رسول اهللا نتح« . ٨٠

  ٩٤  »...كنا نؤيت بالشارب على عهد رسول اهللا« . ٨١

  كاف

  ٦٧  »...كنت فيمن رجم الرجل إنا ملا خرجنا به فرمجناه« . ٨٢

  ١٩٠  »...ال جتعلوا على العاقلة من دية املعترف شيئا« . ٨٣  الم
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  »...ال تعقل العاقلة عمدا وال صلحا« . ٨٤
١٨٩،  ١٨٧،  ١٣٠ ،

١٩٠  

  ١٣٨  »...ومة وال اجلائفة وال املنقلةال قود يف املأم« . ٨٥

  ٩٢  »...ال يقاد الوالد بالولد« . ٨٦

َوِإْن ُتْب ُدوا َم ا ِف ي َأْنُف ِسُكْم َأو           :ملا نزلت هذه اآلية   « . ٨٧

  » ...ُتْخُفوُه
١٥٥  

  الم

  ٧٧  »...ملا وجد مس احلجارة فر يشتد« . ٨٨

  ١٨٩  »...مضت السنة أنّ العاقلة ال حتمل شيئا« . ٨٩

  ١٠٤  »...من لدن رسول اهللا واخلليفتنيمضت السنة « . ٩٠

  ١٥٦  »...من أصاب حدا فعجل اهللا له« . ٩١

  ١٣٢  »...من أصيب بدم أو خبل« . ٩٢

  ١٣٢، ١٢٩  »...من قتل عمداً فهو قَود« . ٩٣

  و    »من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين«  . ٩٤

  ميم

  ١٨٢  »...املوضحة يف الوجه والرأس سواء« . ٩٥

  ١٥٧  »...وإن يف النفس مائة من اإلبل«  . ٩٦

  ١٦٢  »...وعلي أهل احللل مائتا حلة« . ٩٧

  ١٦٢ »...وعلى أهل الذهب ألف دينار« . ٩٨

  ١٧٦، ١٧٤  »...ويف السمع مائة من اإلبل « . ٩٩

  ١٧٤  »...ويف العقل الدية مائة من اإلبل « . ١٠٠

  واو

  ١٣٢  »...ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين«  . ١٠١

  ١٠٣  »...يا رسول اهللا أرأيت إن وجدت مع« . ١٠٢
  ياء

  ١٤٨  »...يقتل القاتل ويصرب الصابر« . ١٠٣
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  ١٦  إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي ١
٢ 

  أبو بكر الصديق
١١١،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٧٥ ،

١١٥، ١١٣، ١١٢  
  ١٥٩، ١٥٢، ١٤٧، ١٤٤  أبو حنيفة ٣
  ٩٦  أبو ساسان ٤
  ٦٨  أبو سعيد اخلدري ٥
  ١٤٨، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢  أبو شريح اخلزاعي ٦
  ١٩٨، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢  أبو طالب ٧

  هريرةأبو  ٨
١١٤،  ١١٣،  ١٠٣،  ٩٤،  ٧٠،  ٦٧ ،

١٣٤، ١٣٣، ١٣٢  
  ١٤٥  أبو يوسف ٩
  ، ١٦٢، ١٤١، ١٣٢، ٨٠، ٧٥، ١٠  أمحد بن حنبل ١٠
  ٣٥  أمحد بن حممد ١١
  ١١١  أمساء بنت عميس ١٢
  ١٣٠، ٩٥، ٩٣  أنس بن مالك ١٣
  ١١  األهدل ١٤
  ٨٨  ابن العريب ١٥
   ٩١  ابن القاسم ١٦
  ١٠  ابن املبارك ١٧

  ألف

  ٦  تيميةابن  ١٨
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  ١١٦  ابن حبان ١٩
  ١٨٦، ١٨٤، ١٧٧  ابن حجر العسقالين ٢٠
  ١٢٥  بن رشدا ٢١

  ابن شهاب الزهري ٢٢
١٢٧،  ١٢٥،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤ ،
١٩١، ١٨٩  

  ابن عبد الرب ٢٣
١٤٨،  ١٣٧،  ١١٨،  ٩٦،  ٩٥،  ٨٨ ،

١٩٦، ١٨٨، ١٨٤، ١٨٢، ١٦٤، ١٥٧  
  ١٤٩  ابن عمر ٢٤
   ،١٢١ ،٦  :ابن قيم اجلوزية ٢٥
  ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٠٩  ابن مسعود ٢٦

  ألف

  ٣٦  االنسي ٢٧
  باء  ٧٩، ٧٨، ٧١، ٦٨  بريدة األسلمي ٢٨
  ١٧٧ ،١٧٢  البيهقي ٢٩
  جيم  ، ٧٦، ٧١  جابر بن مسرة ٣٠

  جابر بن عبداهللا ٣١
١٦١،  ١٥٩،  ١١٥،  ١١٣،  ٧٤،  ٦٧ ،

١٨٦، ١٦٥  
  ١١٥  احلارث بن حاطب ٣٢
  ٩٧  احلسن بن علي ٣٣

  حاء

  ٩٦  محران ٣٤
  ٢٧  الدعام االرحيب ٣٥  دال
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  راء  ١٢٧، ١٢٤  رافع بن خديج ٣٦
  ١٧١، ١٦٨  ربيعة ٣٧
  ١٤٥  زفر ٣٨
  ١٣٤  الزخمشري ٣٩
  ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٣، ١٦٨  زيد بن ثابت ٤٠

  زاي

  ٧٠  الدزيد بن خ ٤١
  ٩٤  السائب بن يزيد ٤٢
  ٣٣  السحويل ٤٣
  ١٩٦، ١٩٥، ١٨٠  السرخسي ٤٤
  ١٠٣  سعد بن عبادة ٤٥
  ٦  سعود بن عبد العزيز ٤٦

  سني

  ١٧٨، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨  سعيد بن املسيب ٤٧

  الشافعي ٤٨
١٧٢،  ١٧٠،  ١٥٢،  ١٤١،  ١٢٦،  ١٠ ،

١٩٥، ١٨٢، ١٧٣ ،  
  ، ٧، ٥  الشريف غالب ٤٩

  شني

  ١٩٤، ١٩٠  الشعيب ٥٠
  ٩  طاووس ٥١  طاء

  ١١٨، ١١٦، ٦٩  عائشة ٥٢
  ١٩١، ١٩٠، ١٥٦، ٧٥، ٧٢  عبادة بن الصامت ٥٣
  ٩٥  عبد الرمحن بن عوف ٥٤

  عني

  ١٦  عبد الرزاق الصنعاين ٥٥
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  ١١٥  عبد اهللا بن الزبري ٥٦
  ٩٧  عبد اهللا بن جعفر ٥٧

  عبد اهللا بن عباس ٥٨
١٨٧،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٣٤،  ١٣٣،  ٧٠ ،

١٩٣،  ١٩٢،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨ ،
١٩٨، ١٩٤  

  ٩٧، ٩٦  عثمان بن عفان ٥٩

  لبعلي بن أيب طا ٦٠
٩٦،  ٩٥،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ١٥ ،
١٧٠، ١٦٧، ١٥٦، ١١٠، ١٠٩، ٩٧  

  ، ٤٨، ٣٥  علي بن حممد ٦١

  عمر بن اخلطاب ٦٢
١٦٢،  ١٦٠،  ١٥٨،  ٩٢،  ٨٥،  ٧٠ ،

١٩٤، ١٧٧، ١٧٠  

٦٣ 
، ١٧١،  ١٦٢،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٧  عمرو بن حزم

١٨٤، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦  

  عني

  عمرو بن شعيب ٦٤
١٨٤،  ١٨٠،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١ ،
١٩٨، ١٩٣  

  ١٨٤  الغزايل ٦٥  غني
  ١٠٨  القاضي عياض ٦٦

  قاف
  ٨٦  القرطيب ٦٧

  ماعز بن مالك ٦٨
٧٤،  ٧٢،  ٧١،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥ ،
٧٩،٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٥  

  ميم
  مالك بن أنس ٦٩

١٣٧،  ١٢٥،  ١١٨،  ٩١،  ٧٨،  ٧٤ ،
١٧٠، ١٦٠  
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  ١٨٨، ١٢١  املاوردي ٧٠
  ١٦٨، ١٤٧، ١٤٤  حممد بن احلسن ٧١
  ، ٢٠، ٦، ٥  حممد بن عبد الوهاب ٧٢
  ٧  حممد علي باشا ٧٣
  ١٧٤، ١٦٧، ٩  معاذ بن جبل ٧٤
  ٩  معمر بن راشد ٧٥
  ١٨٦، ٨٥  املغرية بن شعبة ٧٦
  ٨، ٧  املنصور باهللا ٧٧

  ميم

  ١٣  ميمون القداح ٧٨
  ٩٣  نعيمان ٧٩

 ٨٠  نون
  النووي

١٣١،  ١٢٦،  ١١٢،  ١٠٩،  ١٠٥،  ٧٩ ،
١٨٢، ١٣٧  

  ٢٧، ١٢  اهلادي إىل احلق ٨١
  هاء  ١٠  هشام بن يوسف ٨٢
  ٨٧  هند بنت عتبة ٨٣
  ١٠٢  وائل بن حجر ٨٤
  واو  ١٥٣  واثلة بن األسقع ٨٥
  ٩٨، ٩٦  الوليد بن عقبة ٨٦
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 ملخص البحث

ـ ا    ل ذذذ  ا  ل  ا ذذذا    ا ثذذذ   ـم لذذذذ البرذذذا ا لثذذذل لكاذذذ ا دذذذا لناذذذام لثلذذذ إن ىذذذال لث اذذذو لبـ ذذذ
ـر ئ   لبذالى   ـقـف على رأي أح  لثعلماء لثك ار لثاي خيتلذ  رأ ذو  ااى ذو عذئ  ذا   لثعلمذاء لبلذ  ثل

ـر  م  لئ علي لثلـ ا  لثاي عاش   لثق ن لثثاثو عل  لهلج ي.لن الاي   ،  ىـ لثعامل لبل 

ـعي ، ف انضاف  إىل لنطذال  علذى رأي  لعلذيال  عذامل   ى اك أى لف ع   ة  رلء حبو ائ ىاه لث 
  ذ،،  ذ ل ث ذذا ىذ ف هوذ   ىذذـ إ  ذار  ذذع   اال مذ  لثاقذو لن ذذالاي ثكذا لاذان  اكذذان  حذال،  وا ذذ  

ـ ص  ال جن  هلا حاًل الوا لبالى  لثاق ي  لألو ى.ع  ا ـلج  ا اعضال  ع  ا ل

ـ ا ، لذ ءلً اذئ  ـل ر ير ،   لثاصا لأل ل مت ارل   حياة  عصذ  لثلذ   قرم لث او إىل ثالث  فص
اـًل إىل ل يذذذاة لثا ذذذ  هلذذذال لثعالاذذذ  اذذذئ حيذذذو  يذذذ   ل اثذذذ  لثريا ذذذي   لث   يذذذ   لالجتماعيذذذ   لثثقافيذذذ ،   ذذذ

ـوو  طاللذذو  الثاالذذو   ذذ،  ثذذ   ذذا ثذذو لث ذذ الالذذو  كلذذهلو  طل ذذو ثلعلذذم   فالذذو  ؤذذي ـلحي لبتعلقذذ  حبيالذذو،  
 عالق  حبيالو.

أاا   لثاصا لثثا  فتا ثت عئ لبرا ا لثل لكا ا دا لثلـ ا    ل   ا، فتضذمئ لثاصذا أرلعذ  
ل عذذذئ حذذذ  لثسكذذذا  ارذذذا ا وذذذاث  في ذذذا ا احذذذو،  تقذذذ ا ا   يذذذ    كعذذذ ة عااذذذ  عذذذئ ل ذذذ  ا، لب اذذذو لأل  

ـ  لبق  لاثسكا عئ إق لره  ل مذ  لذا ل لذ   لثذ جم ثلماصذئ  ل اذ   لثلـ ا  لقي  علماء لبالى ، اثا رج
ـم،    لب اذو لثثذذا  لكلمذت عذئ ل ذذ  لثقذاف  اؤذولحل لثعاذذ   ل   ذ    لبقذا ف  رأي لبذذالى   ثلم جذ

ـثذذذ ه،    ل  ذذذو ل ـلثذذذ  ث ـ ا  فيذذذو لبذذذالى    قذذذاف لث ثثاثذذذو ربذذذ ثت عذذذئ حذذذ  لثلذذذ ك  اذذذا وذذذاث  لثلذذذ
ـه،   يايذ  إث ذا  ىذال ل ذ ،    لألو ى   ارا ا لق    ح  لثل ك  إقااذ  ل ذ  علذى لثرذك لن ق ذا  ذا

ـلث ه؟ ـث  ل  لب او لث لل    ح  لثر ق  ائ حيو لالقتصار على قط  ميا لثرارق،  ىا  قط  لث

ـن اذذئ    لثاصذذا لثثاثذذو ل ا ثذذت  ـ ا    ل  ا ذذا ،  ىذذال لثاصذذا  تكذذ لبرذذا ا لثذذل لكاذذ ا دذذا لثلذذ
  يذذ   ا اثذذا،   يذذذ    كعذذ ة عااذذ  عذذذئ ل  ا ذذا ،   لب اذذذو لأل ل عذذئ أحكذذام لثقتذذذا  لثقصذذاص اذذذئ 
ـج ذذا   ل ذذ  ر  لثكاذذارة  اذذا  تعلذذ  لذذاث   ذذان  له علذذى لثقتذذا.    لب اذذو لثثذذا  مت  حيذذو لنث ذذا   لب

ـلج ذ  ل   و  ـلس  لب اف   اق لر لث  ذ  لث ـل لث     أرش لب أة  ا   ل  عئ أحكام لث  ا   لثقراا ،  ه 
 لا  ا   على ااا ن لث اس  لثعاق   لثقراا .
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ـل خبا ذذ  لحتذذـ  علذذى أىذذم لث تذذا ه لثذذل لـ ذذا إثي ذذا لث اذذو، لانضذذاف  إىل أىذذم    أعق ذذت لثاصذذ
 لثتـ يا   لبقوحا .

 ىل كقاحل ىاا  لرتااا ائ لث او للكا عام: ميكئ أن كل، إ

إن لقت ا  لثعلماء  لباكذ  ئ لهقذا  ذا   جذى هلذم  عذ م ربذ   م  أالء لثذ  ر ل قيقذي لبلقذاة علذى  -1
ـر  لمذذذت م    يذذذ   ـه، ثكذذذئك لثذذذ  ر لثااعذذذا هلذذذم  حضذذذ ـن اذذذ  لثتذذذار ك لثذذذاي عاؤذذذ عذذذالق م هعل ذذذم   رذذذ

ـىجاً   مساء لثتار ك ا ما ق م لا  م.لألح لث  لثع  ف لثل مي ك دا لل ىم جب  عل م مشراً ات

ـعايد ل ذذ  ا  ل  ا ذذا   لثتعمذذ    لألاثذذ   لثتعلذذيال  لثذذل و كج ذذا لثعلمذذاء اذذئ  -2 إن ارل ذذ  اـضذذ
  ىذاه لثلذ  ع ،  -لث  ئ  لث اس  لثعقذا  لث رذا  لبذال –لث صـص لع   أمهي  حاظ لثض  ر ا  لثمس 

ـلك  وا ذ    ل ذ  ا  ل  ا ذا  فااع ا  ع  ائ أ ا اقا ذ   لثلذ  ع ،  أنك  يذ  لألحكذام    ذا لأللذ
ـن إاذذا اذذئ جاكذذ   لصذ  أىذذ لف ا   ىذذال لوذذ ى،  وا ذذ  اذذئ جاكذذ  لثعذذ م، فااذذظ ىذذاه لثضذذ  ر ا   كذذ
ذذ  ا لا ذذا،  إاذذا اذذئ جاكذذ  لثعذذ م دب ذذ  اذذا  ذذلث    ضذذياع ا   ذذلاي إىل  ـف، اذذا  ذذلاكئ لقا  ذذا   ل ك ـا  تذذ ـجذذ لث

ـلهتا.  ف

إنك ا ذذا لألحكذذام   ل ذذ  ا قا مذذ  علذذى لثرذذو  عذذ م لنؤذذ ار،  أنك ؤذذ     لحذذ ة لكاذذي ب ذذ   -3
لط يق ذا،  إنك ل ذا م ى ذذا ألن خيطذد   عذ م ل ايذذاىا أفضذا اذئ أن خيطذذد   أن  عاقذ  اذئ ال  رذذتا ، 

ا ىذـ االحقذ  ل ذا   أنك لألا    لاك ل  ا ا  قا م على محا   ل قـق  ع م لثت ا ن دا،  أنك لأل ا ى ذ
ـل  لو  ج  لض ر لوين عليو،     لتا ل اثتا لثغا   ائ ل كم ىي ل اذا   إىل أقصى ل   ا  إ اق لثعق
على أائ لوتم   ل تق لره، فاي ل   ا  اضذا لثرذو  ذي ال  رتلذ ي لثارذاا   صذ ً أاذ لً اعتذاالً عليذو ال 

ـل اذئ  ذ  لثع لثذذ  للذمزس ا ذو لث اذـس  ال ل ذذا  دذا،    ل   ا ذا  ذبذ  االحقذذ  ل  ذاة  عقذادم  ذي ال  التذذ
ـم    ثذذ، اذذئ  تمعذذا  لثعذذامل   لاثتذذا  خيذذيم علذذى لث ذذاس ىذذاجس لثذذـف  عذذ م لال ذذتق لر  مذذا  الحذذظ لثيذذ
ـلكا  لرذذ    يذذاك لط يذذ  أحكذذام ىذذاه لثلذذ  ع  لثرذذما  لثذذل حصذذ  لثذذ،   لط يق ذذا ا ن  ،ىذذا اذذئ لثقذذ

  لثل ل  .
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 ةي تويريهةوةثوخت

ئةم تويريهةوةية كة ناوي ) ئةو بابةتانةي كة شةوكاني ِزاي جياي يةية لة 
بوازةكاااني ضااهووزو تاوانااةكاىل ي يااةل هستووةَ يةول يياااة بااي ريااازي كسرنااي ِزاي     
شانايةكي جياواش لة شانا بةناوبانط و ريازةكاني ِزةوتةكاني نيياو ييهًاي ئيطا، يَ    

ةري كااوِزي لااةلي شااةوكانيية كااة لااة ضااةرةي     ئااةويز شاناااي ناااوراز  و ة اا   
 ضييصرةية ي كيضيدا ذياوة.

ئا ااانل لااةو جاايزة توييريهةوانااةَ وييااِساي ئاشااهابووى بااة رياادو بيضااووني      
شانايةكي ثايةبةزشَ بسييت ية لة رةزخطتين يساواني و لةبازيي ييهًي ئيطا، يؤي  

ضاووني شاناياةكي   ية وو ضةزرةم وشوييو و بازورؤخييك.. كاة يةناديي جااز ِزاو بي   
وةكو شةوكاني يسياي طسيا  وطسييياةكاني كي ةل هاة رةكاةويي  و بِسياازي رزوضا        

 وطوجناو اى الي رةض  رةكةويي .

توييريهةوةكااة لااة ضاايي بااةا ثييااك ياااتووةَ لةبةشااي يةكااةم بااا  لااة ذياااى    
وضةزرة ي ئةم كةل ة شاناياة كاساوةَ ياةز لاةِزووي باازورؤخي ضياضاي و ئااييين و        

ةتي و كمتيزيَ تاا رةطاتاة ذيااني تايؤاةتي ئاةو شاناياة لاة ِزووي لاة راياك          كي ةال ي
بووى وثيي طةيشنت و يييسبووى و  ا يضاتا وووتابيياةكاني وكيضاي رواياي كسرناي      

 وبةزية ةكاني ويتد.

لااة بااةا رووة اايز بااا  لااة ضااهووزة ) اادورل شااةزلي يااةكاى كااساوةَ         
دا جيااواشة لاة ِزاي تييااِساي    بةتايؤةت ئةو با  وثسضانةي كاة ِزاي شاةوكاني تيايا   

شاناياني ييهًي ئيط، يَ بيية ِزاي جياواشي ئةو لة بوازي ضصاي شيها و بوختاى و 
  ةخييزي و رشي خساوةتة ِزوو وطفتوطيي لةضةز كساوة.

لةبةشي ضييية ي تويريهةوةكةا با  لةو ثسضانة كساوة كاة ِزاي شاةوكاني   
وشنت وبسيهداز كسرى وضاصاو واةزةبووي   تيييدا ضةزبةخيية لة بوازي تاوانةكاني ك

 ئةو تاوانانةو ضةند ثسضيياي تسي ثةيوةندي راز بةم باضة.
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لة ِزوويياي تسي ئةم توييريهةوةية رةتوانني ضةند ئةجنا ييك رةض  خباةيوَ  
 لةوانة:

يةز شاناو بري ةندييك لة ذيانيدا ضةز ثشااة لاةنييواى روو يةل ؤارازرى: ياا      -1
سةي ناو وناوبانهي ئاوا رةبييا  ولاة باري رةكاسييَ يااى شاوييين       لةطةلي  ييروو ئةضتيي

خيي لة راياتوورا تي از رةكاتَ ئةويز بة يايي يةل وييطا  و بِسياازو نووضاني و     
 ِزؤل ي كازيهةزي لةضةز ذياى وكي ةل يهةي ضةزرة ي خيي.

توييريهااةوةو ضااةزنل رانااي بابةتااةكاني ) اادورل و)جهاياااتل لااة ييهًااي     -2
ئيط، يدا رة انهةيةنييتة ِزاضتييةك ئاةويز طسنهاي ثيياهل بهاة ا ثييويطاتةكاني      
ئيط،م كة بة ية وو جيزييك يةول ي ثازاضتهيياى رزاوةَ يةم لة ِزووي بسةوثييداى 

يي طةيانادى و لاة نااوبسرنيَ    و رزوض  بوونيَ ياةم لاة ِزووي زييهاستو لاة شيااى ثا      
بهة اكانيز ئة اناةى: ) ئااينيَ طيااىَ ياياَ وةضاةَ  االيلَ بيياة رةكاسيي بم اييني          
بةشيياي شؤزي ياضاكاى لة ئيط، دا لةضةز ئاِزاضتةي ئةم ثييهل بهة اياة ضاةوياى   

 بةضتووة.

يةزوةيا ياضاكاى لة باوازي ) ادورل الياةني ضاوثيشاي كاسرى ثاييز ضاصا         -3
م لااة بااوازي )جهاياااتل اليااةني ثازاضااتين  ايااةكاى ثااييز رةخااات و   رةخاااتَ بااةال 

 تاوانؤاز ضصا رةرات.
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Abstract 

 

This study deals with these subjects that Shawkani has a different 

point of view about them in Limits and Crimes aspect. This is an 

attempt to indicate the different opinion of a different learned man, 

who is Muhammad Ibn Ali Shawkani which he lived in 13 century, 

with the other well-known Islamic Jurisprudence learned men . 
The aim of this study is to familiarize with the point of view of 

an outstanding learned man and to show the detail about the Islamic 

jurisprudence aspect for every time, place, and atmosphere 

.Sometimes Shawkani’s point of view can be a solution for the 

difficulties of the society. 
The thesis falls into three chapters. Chapter one talks about the 

profile and the era of this learned man in  religious, political, social, 

and cultural aspects, and also about his personal life which includes 

his birth date, growing up, his learning stages and his teachers ,his 

students ,his death date and finally his collections. 
Chapter two deals with the Limits and Jurisprudence especially 

these points that Shawkani has a different point of view about them 

among the other Islamic Jurisprudence learned men. Which include 

(adultery, false occasion, drinking alcohol, and stealing.   
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Chapter three is about the Crimes of killing, injuring, and 

punishment and re -compensate of these crimes which Shawkani has a 

different point of view about them . 
The conclusion that can be arrived in this thesis is that  :  

1- Every learned man has two choices in his life either he will 

disappeared and vanished, or has been remaining for ever by the 

occasion of his writings, decisions, his effective role on the life and 

society of his own era. 
2- In this study we can conclude that there are five necessary 

Islamic principles (Religion, spirit, consciousness, generations, and 

home) which have been trying to protect them in most ways, so we 

can say that most of the Islamic rule have been based on these 

principles. 
3- Furthermore the rules in the aspect of Limits ignorance 

precedes the punishment, but in the aspect of Crimes protecting the 

rights precede and the criminals will be punished. 
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