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  جائفة) ١٥٣
  التعريف

فلو وصلت إىل جوف عظم الفخذ مل تكن جائفة ألن العظم ال يعد . اليت وصلت اجلوفاجلائفة لغة اجلراحة 
  .جموفا 

وال خيرج معناها االصطالحي عن املعىن اللغوي، فهي اجلرح الذي ينفذ ويصل إىل جوف، كبطن، وصدر، 
  . البطنوثغرة حنر، وجنبني، وخاصرة، ومثانة، وعجان، وكذا لو أدخل من الشرج شيئا فخرق به حاجزا يف

  .ولو نفذت الطعنة أو اجلرح يف البطن وخرجت من حمل آخر فجائفتان
وحتصل اجلائفة بكل ما يفضي إىل باطن جوف، فال فرق بني أن جييف حبديدة أو خشبة حمددة، وال بني أن 

  .تكون اجلائفة واسعة أو ضيقة ولو قدر إبرة 
  :الحكم اإلجمالي

وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا أم خطأ، حلديث عمرو . ائفةاتفق الفقهاء على أنه ال قصاص يف اجل
وعليه اإلمجاع؛ . ويف اجلائفة ثلث الدية : بن حزم يف كتابه، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه

  .ال قود يف املأمومة وال اجلائفة : وألنه ال تؤمن الزيادة فيها فلم جيب فيها قصاص وحلديث ابن عباس
  .جائفتان يف كل منهما ثلث الدية  نـهااتفقوا يف اجلائفة إذا نفذت من جانب آلخر أو 

وإن خرقت جائفة البطن األمعاء، أو لذعت كبدا أو طحاال، أو كسرت جائفة اجلنب الضلع، ففيها مع الدية 
  .حكومة عدل

لتعذر املماثلة فيه، ) السيفعند من ال يرى القود إال ب(ومن مات جبائفة فيتعني القتل بالسيف على اجلاين 
يفعل به كفعله أي جياف مع قتله بالسيف وهو املعتمد عند الشافعية، : وهو املعتمد عند احلنابلة، ويف قول

ويذكرون أحكاما فيمن أجاف شخصا جائفتني بينهما حاجز، وفيمن التحمت جائفته ففتحها آخر، وفيمن 
  .ه وسع جائفة غريه يف أبواب الديات من كتب الفق

وذهب مجهور الفقهاء إىل أن من داوى جائفة بدواء فوصل إىل جوفه، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وإن مل 
  .يصل الدواء إىل باطن األمعاء، وذلك ألنه أدخل شيئا إىل جوفه باختياره 

شيء عليه، وذهب املالكية وأبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية وابن تيمية إىل أن صومه ال يفسد، وال 
  .سواء أكان الدواء مائعا أم غري مائع؛ ألن ذلك ال يصل إىل مدخل الطعام والشراب 

وذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال تثبت احلرمة بالرضاع بإقطار اللنب يف اجلائفة ما مل يصل اللنب إىل املعدة خلرق 
حلرمة إمنا تثبت مبا ينبت به اللحم، وينشز به يف األمعاء مثال؛ ألن وصول اللنب إىل اجلوف ال حيصل به التغذي، وا

  .العظم ويندفع به اجلوع 
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وذهب بعض احلنفية والشافعية يف القول اآلخر إىل أنه حيصل التحرمي بوصول اللنب إىل جوف الرضيع ولو من 
  .جائفة 

لنفراوي وتوقف العالمة األجهوري من املالكية يف اللنب الواصل للجوف من ثقبة يف حني رجح الشيخ ا
  .التحرمي

  جبهة) ١٥٤
  :التعريف

هي موضع السجود، : اجلبهة من الوجه معروفة هي مستوى ما بني احلاجبني إىل الناصية، وقال األصمعي
  .واجلمع جباه 

فاجلبهة من الوجه اليت جيب غسلها يف الوضوء، عرفها الفقهاء يف أبواب : أما يف االصطالح فلها إطالقان
  .تفع عن احلاجبني إىل مبدأ الرأس، وهو أول شعر الرأس املعتاد، فتشمل اجلبيننيما ار  نـهاالوضوء بأ

ا املعىن ال تشمل بـهذما اكتنفه اجلبينان، و  نـهامستدير ما بني احلاجبني، وبأ نـهاوعرفوها يف أبواب الصالة بأ
  .اجلبينني 

  :شجاج الجبهة
يف املوضحة منها قصاصا إذا كانت عمدا،  ذكر الفقهاء أنواع شجاج الوجه واجلبهة، وأمجعوا على أن

يف املوضحة هو تيسري ضبطها  وإمنا شرع القصاص. واملوضحة هي اجلرح الذي يظهر العظم بعد خرق اجللدة
  .وإمكان االستيفاء فيها دون حيف

  .أما األنواع األخرى من الشجاج فال قصاص فيها لعسر ضبطها وصعوبة استيفاء مثلها 
وتفصيل املوضوع  .سبب عسر ضبطها ففيها الدية احملددة هلا شرعا، وإال فحكومة عدل وإذا سقط القصاص ب

  ) .حكومة عدل -ديات  -جناية  - قصاص : (يف مصطلح
  جد) ١٥٥
  :التعريف

واجلد ، واجلدة أم األم وأم األب، واجلمع جدات،  من معاين اجلد لغة أبو األب وأبو األم، واجلمع أجداد وجدود
  .قهاء أبو األب وأبو األم، وإن علوا، فإن أطلق انصرف إىل أيب األبيف اصطالح الف

  :القصاص من الجد
فذهب اجلمهور وهم احلنفية والشافعية واحلنابلة  .اختلف الفقهاء يف حكم القصاص من اجلد إذا قتل حفيده

من ابنه ولرعاية  ال يقاد األب: وإن عال إذا قتل حفيده وإن سفل، حلديث إىل أنه ال جيب القصاص من اجلد
  .حرمته األبوية؛ وألنه كان سببا يف وجود احلفيد فال يكون احلفيد سببا يف عدمه
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كما ذهبوا إىل أنه ال يستحق احلفيد القصاص من جده وإن عال، سواء أكان من قبل األب أم من قبل األم؛ 
  .ألن احلكم يتعلق بالوالد فاستوى فيه مجيع األجداد

اجلد إذا قتل حفيده على وجه العمد احملض، مثل أن يذحبه أو يشق بطنه يقتص له منه،  وذهب املالكية إىل أن
  .وإىل هذا ذهب ابن املنذر  . }كتب عليكم القصاص{: لعموم ظاهر قوله تعاىل

  :سرقة الجد من مال حفيده
إىل ) واحلنابلة احلنفية والشافعية(فذهب اجلمهور  .اختلف الفقهاء يف قطع يد اجلد إذا سرق من مال حفيده

عدم قطع يد اجلد إذا سرق من مال ولد الولد وإن سفل درءا للشبهة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم أنت ومالك 
  .ألبيك 

وملا بينهما من االحتاد واالشرتاك؛ وألن مال كل منهما مرصد حلاجة اآلخر، وألن للجد أن يدخل بيت ولد 
ن القطع بسبب السرقة فعل يفضي إىل قطع الرحم وذلك حرام، ولده بغري إذن عادة، فاختل معىن احلرز؛ وأل

  .واملفضي إىل احلرام حرام
  .ويرى املالكية أن اجلد تقطع يده إذا سرق من مال حفيده لعموم األدلة 

  :قذف الجد حفيده
فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل عدم  .اختلف الفقهاء يف وجوب احلد على اجلد إذا قذف حفيده

جوب احلد عليه بقذف حفيده وإن سفل؛ ألن األبوة معىن يسقط القصاص فمنعت احلد؛ وألن احلد يدرأ و 
هي عن ـوالنهي عن التأفيف نصا ن} أف فال تقل هلما{: بالشبهات فال جيب لولد الولد على جده، لقوله تعاىل

بالقذف ليست من اإلحسان يف شيء الضرب داللة، فلو حد اجلد كان ضربه احلد بسبب حفيده؛ وألن املطالبة 
  .}وبالوالدين إحسانا{: فكانت منفية نصا بقوله تعاىل

كما ذهب اجلمهور إىل أن ولد الولد ال يثبت له حد قذف على جده، فلو قذف اجلد أم ولد ولده وهي 
  .داء أسقطه طارئاأجنبية منه فماتت قبل استيفاء احلد مل يكن لولد ولده املطالبة باحلد؛ ألن ما منع ثبوته ابت

  .ويرى املالكية أن اجلد حيد إذا قذف ولد ولده لعموم األدلة 
  جدة) ١٥٦
  :التعريف
  .وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي، أم األم وأم األب وإن علتا، ومجعها جدات : اجلدة لغة

  :قتل اجلدة حبفيدها
أنه ال قصاص على والد يقتل ولده، وكذا األم واألجداد  -احلنفية والشافعية واحلنابلة  - يرى مجهور الفقهاء 

ال : واستدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم .واجلدات سواء أكانوا من جهة األب أم من جهة األم، قربوا أم بعدوا
  .يقاد والد بولده واجلدة والدة
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أما إن قصد قتل . فه بالسيفوذهب املالكية إىل التفصيل يف هذه املسألة، فاتفقوا مع اجلمهور فيما لو حذ
  .االبن وإزهاق روحه بأن أضجعه فذحبه فإنه يقتص منه، وجيري جمراه األجداد واجلدات 

  جراح) ١٥٧
  :التعريف

جرحه جيرحه جرحا إذا أثر : يقال. وفعله من باب نفع -بفتح اجليم  -اجلراح لغة، مجع جرح وهو من اجلرح 
  فيه بالسالح
سم، واجلمع جروح، وجراح، وجاء مجعه على أجراح، واجلراحة اسم الضربة أو اال -بضم اجليم  -واجلرح 

يقال استجرحت األحاديث أي . النقصان والعيب والفساد: ويقال امرأة جريح ورجل جريح، واالستجراح. الطعنة
وأظهر ، ويقال جرحه بلسان جرحا عابه وتنقصه، ومنه جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله تـهافسدت وجرح روا

  .وال خيرج استعمال الفقهاء للجراح عن معناها اللغوي .فيه ما ترد به شهادته 
أكثر طرق الزهوق، واستعمل بعضهم لفظ  نـهاويطلق بعض الفقهاء لفظ اجلراح على أبواب اجلنايات تغليبا أل

أو بغري ذلك من مسائل أو باخلنق  أعم من اجلراح، فهي تشمل القتل بالسم، أو باملثقل، نـهاأل" اجلنايات " 
  .القتل غري اجلراح 

  :األلفاظ ذات الصلة
  :الشجاج -أ 

الشجاج مجع شجة، وهي اجلرح يكون يف الوجه والرأس يف األصل، وال يكون يف غريمها من اجلسم، مث 
  .استعمل يف غريها من األعضاء 

على ما  " جراح " أطلق لفظ يف جراح الوجه والرأس، و " الشجاج " يستعمل بعض الفقهاء لفظ : واصطالحا
  .كان يف غري الوجه والرأس

  .ومنهم من استعمل الشجاج واجلراح استعماال واحدا، يف اجلراح يف مجيع اجلسم
ومن فرق يف استعمال اللفظ اعتمد على اللغة ملا ثبت من مغايرة العرب يف االستعمال بينهما، كما اعتمد 

  .الوجه والرأس خيتلف عن أثر اجلراح يف سائر البدن على املعىن، فإن األثر املرتتب على شجاج
وذلك لبقاء أثر الشجاج غالبا فيلحق املشجوج الشني خبالف سائر البدن؛ ألن الشني ال يلحق غالبا إال فيما 

  .والرأس، أما سائر البدن فالغالب فيه أن يغطى فال يظهر فيه الشني  يظهر كالوجه
إن أفاتت بعض اجلسم فقطع، وإال فإن : بيان متعلق اجلناية يف غري النفس يف -من املالكية  -وقال ابن عرفة 

  .أزالت اتصال عظم مل ينب فكسر، وإال فإن أثرت يف اجلسم فجرح، وإال فإتالف منفعة 
  :الفصد -ب 
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وفصد الناقة عند العرب يف . الفصد شق العرق وقطعه، يقال فصده يفصده فصدا وفصادا فهو مفصود وفصيد
  "الفصيد " ة شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه، ومسي اجلاهلي

  .والفصد أخص من اجلراح؛ ألن الفصد يكون يف العرق فقط، أما اجلراح فتكون يف العرق وغريه 
  :الحكم التكليفي

  .إحداث جرح يف معصوم الدم أو مالهحيرم 
  :حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن

وجوب القصاص يف اجلراح الواقعة على الرأس والوجه من حيث اجلملة وعلى خالف يف  اتفق الفقهاء على
  .التفصيل

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن {: واألصل فيه قوله تعاىل
وقوله } هللا فأولئك هم الظاملونا أنزل اوالسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مب

صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أنس يف قصة عمته الربيع ملا كسرت ثنية جارية وطلبوا العفو فأبوا، وعرضوا األرش 
  .كتاب اهللا القصاص : فأبوا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لذي يقع يف الرأس والوجه فيسمى وأثرها إىل أقسام، فا تـهاوقسم الفقهاء أنواع اجلروح حسب موقعها ودرج
  ) .شجاج(تفصيله يف مصطلح  شجاجا ، وينظر

وأما اجلراح يف سائر البدن، فاملالكية والشافعية واحلنابلة على أنه يقتص منها إذا أمكن استيفاؤها، بأن تنتهي 
  .إىل حد كأن تنتهي إىل عظم بشرط أال تكسره، أو تنتهي إىل مفصل كالكوع واملرفق والكعب

والقاعدة عند الشافعية أن ما ال قصاص فيه من اجلراح إذا كان على الرأس والوجه ال قصاص فيه إذا كان يف 
  .سائر البدن 

. وذهب احلنفية إىل أنه ال قصاص يف جراح سائر البدن ألنه ال ميكن استيفاء القصاص فيها على وجه املماثلة
ثر، أما إذا مل يبق هلا أثر فال شيء فيها يف قول أيب حنيفة بل جتب فيها حكومة عدل بشرط أن تربأ ويبقى هلا أ

  .رضي اهللا عنه 
فإذا صار األمر إىل الدية لعدم وجوب القصاص، أو للعفو إىل الدية، وكانت اجلروح مما فيه أرش، مقدر شرعا، 

  .يف اجلائفة ثلث الدية فدية املوضحة مخسة أبعرة، واهلامشة عشرة، واملنقلة مخسة عشر، ويف املأمومة ثلث الدية، و 
  جلد) ١٥٨
  :التعريف

رجل جملود وجليد يف حد أو : يقال،  الضرب بالسوط وهو مصدر جلده جيلده: اجللد بفتح اجليم يف اللغة
جلده على : ويطلق اجللد جمازا على اإلكراه على الشيء فيقال(تعزير أو غريمها، وامرأة جملودة وجليد وجليدة 

  .واجللد يف االصطالح ال خيرج عن املعىن اللغوي . ) أكرهه عليه: األمر



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٨ -  
  

  :األلفاظ ذات الصلة
  .الضرب أعم من اجللد؛ ألنه يكون بالسوط وبغريه :الضرب -أ 

  .الرجم هو الضرب باحلجارة حىت املوت :الرجم -ب 
  :الحكم التكليفي

  .التفصيل اآليتفيحرم جلد إنسان ظلما، أي يف غري حق على  خيتلف حكم اجللد باختالف السبب،
كالزاين البكر، : جلد من ارتكب ما يوجب العقاب باجللد، واجب على اإلمام، إذا ثبت ذلك عليه عنده

  .والتأديب باجللد جائز لإلمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة
  :ثبوت الجلد

والقذف الزنا : ال خالف بني الفقهاء يف أن اجللد حدا جيب على من ارتكب إحدى جرائم ثالث وهي
  .وشرب املسكر

} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{وقد ثبت اجللد يف األوليني بالكتاب، والسنة، قال تعاىل 
  .} والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة{وقال عز من قائل 

يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالأن رجال جاء إىل ا: وجاء يف احلديث املتفق عليه
نعم فاقض بيننا بكتاب اهللا، وائذن يل، فقال  -وهو أفقه منه  -فقال اخلصم اآلخر : قضيت يل بكتاب اهللا تعاىل

ابين  إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته، وإين أخربت أن على: قل، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وتغريب عام وأن على  أمنا على ابين جلد مائة: الرجم، فافتديت منه مبائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخربوين

الوليدة : والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا: امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ملا نزل عذري قام رسول : قالت: إخل وعن عائشة رضي اهللا عنها . .والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب فذكر ذلك وتال القرآن فلما نزل، أمر برجلني وامرأة فضربوا حدهم 
أيت برجل قد : فعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أما حد شرب املسكر فقد ثبت بالسنة

فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن بن . وفعله أبو بكر: اخلمر فجلده جبريدتني حنو أربعني قالشرب 
  .أخف احلدود مثانون، فأمر به عمر : عوف

  :الجلد في حد الزنا
مائة  -صحيح  وهو الذي مل جيامع يف نكاح -ال خالف بني الفقهاء يف أن حد احلر املكلف الزاين البكر 

  .لآلية السابقة. ببكر أم ثيب -ا كان أو أنثى، سواء أزىن جلدة ذكر 
فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف {لقوله تعاىل . نصف ذلك، سواء أكان حمصنا أم غري حمصن : وحد غري احلر

  .} ما على احملصنات من العذاب
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 أن حد غري احلرة نصف احلرائر، وحد احلرة إما الرجم أو اجللد، والرجم ال يتنصف، فتعني: واملراد باحملصنات
وهو مخسون جلدة، وقيس عليها الذكر غري احلر؛ ألن األنوثة وصف ألغاه الشارع يف احلدود، : حد احلرة البكر

  .وحنوها، فيستوي فيه الذكر واألنثى 
فذهب احلنفية واملالكية  -وهو البالغ احلر الذي جامع يف نكاح صحيح  -واختلفوا يف جلد احملصن مع الرجم 

  .لشافعية وأمحد يف رواية إىل أنه ال جيمع بني الرجم واجللد يف حده وا
والالم فيها للجنس،  عامة؛ ألن األلف} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{إن اآلية : وقالوا

  .فتشمل احملصن، وغري احملصن، إال أن السنة قد أخرجت احملصن 
  .مائة جلدة: حد الزانية والزاين البالغ احلر البكر: ول اهللا تعاىليق: " قال الطربي يف تفسري اآلية

ورجم النيب صلى اهللا عليه وسلم الغامدية، وماعزا، واليهوديني ، ومل جيلدهم، ولو جلدهم مع الرجم مع كثرة 
رواية من فعدم إثباته يف . هما من طوائف املسلمني لنقل إلينا، ويبعد أال يرويه أحد ممن حضرـمن حضر عذاب

  .دليل على أنه مل يقع اجللد: الروايات مع تنوعها واختالف ألفاظها
  .الثيب بالثيب جلد مائة والرجم بأنه منسوخ، بأحاديث الغامدية، وماعز، واليهوديني: وأجابوا عن حديث
أنه دلت السنة على أن اجللد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب، وروي عن ابن مسعود : ونقل عن الشافعي

  .إذا اجتمع حدان هللا تعاىل فيهما القتل، أحاط القتل بذلك : قال
فزنا احملصن . هما بعمومهـإن ما أوجب أعظم األمرين خبصوصه ال يوجب أهون: وللشافعية قاعدة فقهية تقول

بعموم  -وهو اجللد  - هما ـفال يوجب أهون" زنا حمصن " خبصوص كونه  - وهو الرجم  -أوجب أعظم األمرين 
  .ونه زنا ك

وذهب أمحد يف الرواية الثانية عنه إىل أن الزاين احملصن جيلد قبل الرجم، مث يرجم، وهو قول علي رضي اهللا عنه 
  .احلسن البصري، وابن املنذر: وابن عباس، وأيب بن كعب، وبه قال

يشمل احملصن : ذا عاموه} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{: قوله تعاىل: ووجه هذه الرواية
وغري احملصن، مث جاءت السنة بالرجم يف حق الثيب، والتغريب يف حق البكر، فوجب اجلمع بينهما، وإىل هذا 

  .بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تـهابكتاب اهللا، ورمج تـهاأشار علي رضي اهللا عنه بقوله جلد
وهذا احلديث الصريح الثابت ال . ، جلد مائة والرجم وقد جاء ذلك يف السنة صرحيا يف حديث الثيب بالثيب

واألحاديث الباقية ليست صرحية، فإنه ذكر فيها الرجم ومل يذكر اجللد، فال يعارض به الصريح . يرتك إال مبثله
بدليل أن التغريب جيب لذكره يف احلديث، وليس مبذكور يف اآلية؛ وألنه زان فيجلد؛ وألنه قد شرع يف حق البكر 

. اجللد والرجم فيكون اجللد مكان التغريب : اجللد والتغريب، فيشرع يف حق احملصن أيضا عقوبتان: بتانعقو 
  ) .زنا: (والتفصيل يف مصطلح
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  :الجلد في حد القذف
ال خالف بني الفقهاء يف أن املكلف احلر إذا قذف حمصنا أو حمصنة، فحده مثانون جلدة، وأن حد العبد على 

. }والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة{: وله تعاىللق. النصف من ذلك 
  ".قذف : " والتفصيل يف مصطلح .} فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب{: وقوله تعاىل

  :الجلد في حد شرب الخمر
جلد يف اخلمر :  عليه وسلمأن النيب صلى اهللا: خلرب مسلم عن أنس. حد شارب اخلمر اجللد باتفاق الفقهاء

  .باجلريد والنعال 
مثانون جلدة يف احلر، ويف غريه  نـهافذهب احلنفية، واملالكية واحلنابلة إىل أ: مث اختلفوا يف عدد اجللدات

أرسلين خالد بن الوليد إىل عمر : وأمجع الصحابة على ذلك فإنه روي عن ابن وبرة الكليب قال: قالوا. أربعون
رضي اهللا عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما، وعلي وطلحة، والزبري رضي 

: إن خالد بن الوليد أرسلين إليك وهو يقرأ عليك السالم، ويقول:  املسجد، فقلتاهللا عنهم، وهم معه متكئون يف
همكوا يف اخلمر وحتاقروا العقوبة فيه فقال عمر رضي اهللا عنه، هم هؤالء عندك، فسأهلم، فقال ـإن الناس قد ان

عمر رضي اهللا عنه : قالف. نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى، وعلى املفرتي مثانون، قال: علي رضي اهللا عنه
وكان عمر : قال. فجلد خالد رضي اهللا عنه مثانني، وجلد عمر رضي اهللا عنه مثانني: أبلغ صاحبك ما قال، قال

وجلد عثمان رضي اهللا عنه أيضا : قال رضي اهللا عنه إذا أيت بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعني
  .مثانني وأربعني

كان النيب صلى . ملا جاء يف صحيح مسلم. أنه أربعون جلدة يف احلر، وعشرون يف غريهوذهب الشافعية إىل 
ولو رأى اإلمام بلوغه يف احلر مثانني جاز يف األصح، . يضرب يف اخلمر باجلريد والنعال أربعني : اهللا عليه وسلم

  .حد: والزيادة تعزيرات، وقيل
صلى اهللا عليه وسلم أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر جلد النيب : وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال

  .وهذه رواية عن أمحد . مثانني ، وكل سنة، وهذا أي جلد أربعني أحب إيل
  :الجلد في التعزير

  .التعزير باجللد إذا رأى يف ذلك مصلحة  اتفق الفقهاء على أن لإلمام، ونائبه
فلإلمام أن يعزر . فيرتك لإلمام حتديد نوعها وتقدير عددهاكل عقوبة ليس هلا يف الشرع حد مقدر، : والتعزير

غرم مثله وجلدات : باحلبس، أو باجللد أو غريمها، خلرب أنه صلى اهللا عليه وسلم قال يف سرقة متر دون نصاب
  .نكال 

  هل جللدات التعزير حد أدىن ال ينزل عنه اإلمام يف اجتهاده، وحد أعلى ال يتجاوزه؟: مث اختلفوا
  .اجلمهور إىل أنه ليس له حد أدىن فذهب 
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نقل ذلك صاحب رد احملتار عن القدوري، وضعفه ابن . ثالث جلدات: وقال احلنفية أقل التعزير باجللد
  .واختار أنه غري مقدر بعدد : عابدين

حد أنه ال يبلغ به أقل  إىل: فقد ذهب الشافعية وأبو حنيفة، وأمحد يف إحدى روايتني عنه: وأما احلد األعلى
  .مشروع، مع اختالف بينهم يف بعض التفاصيل

ال يزيد جلد التعزير عن عشر جلدات، وقال أبو يوسف ال يزيد عن تسع وثالثني : وقال أمحد يف الرواية الثانية
  .يف تعزير العبد، ومخس وسبعني يف احلر ملا روي عن علي

  ) .تعزير: (يف مصطلحوالتفصيل واألدلة  .جيوز أن تزيد عن مائة جلدة : وقال املالكية
  :كيفية الجلد

اتفق الفقهاء على أنه جيلد الصحيح القوي يف احلدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، وال شديد اليبوسة، وال 
وال يرفع الضارب يده فوق رأسه حبيث يبدو بياض إبطه، ويتقي املقاتل، ويفرق . خفيفا ال يؤمل، وال غليظا جيرح

  .اجللدات على بدنه 
  :التي ال تجلداألعضاء 

اتفق الفقهاء على أنه ال يضرب على الوجه واملذاكري واملقاتل، ملا رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى 
أعط كل : " وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال للجالد. ضرب أحدكم فليجتنب الوجه  إذا: اهللا عليه وسلم أنه قال

  .عضو حقه واتق الوجه واملذاكري
  .وجه أشرف أعضاء اإلنسان ومعدن مجاله فال بد من جتنبه خوفا من جترحيه وتقبيحهمث إن ال

مواضع يسرع القتل إىل صاحبها بالضرب عليها،  نـهاها خطرا؛ وألـوأما عدم ضرب املقاتل فألن يف ضرب
  .والقصد من احلد الردع والزجر ال القتل 

وه من املستثنيات يف الضرب، ألنه جممع احلواس الباطنة، وقد أحلق مجهور الفقهاء الرأس بالوجه باملعىن، واعترب 
  .وبعدم ضربه جزم بعض الشافعية كالبوطي واملاوردي

) أي حيوى بالعظم(وقد ذهب مجهور الشافعية وأبو يوسف إىل أن الرأس ال يستثىن من الضرب؛ ألنه معظم 
يبة أن أبا بكر أيت برجل انتفى من أبيه فقال ومستور بالشعر فال خياف تشويهه، خبالف الوجه، ملا رواه ابن أيب ش

  .اضرب الرأس فإن فيه شيطانا : " للجالد
ليس مرادا على اإلطالق ألنا نقطع أنه يف حال قيام احلرب مع ) أي منع ضرب الوجه(وال شك أن هذا 

نع عليه بعد ذلك الكفار لو توجه ألحد ضرب وجه من يبارزه وهو يف مقابلته حال احلملة ال يكف عنه، إذ قد ميت
  .ويقتله، فليس املراد إال من يضرب صربا يف حد 

  .وقال بعض احلنابلة ويف رواية عن أيب يوسف باتقاء البطن والصدر أيضا 
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لود على وجهه، وال ميد، وال جيرد عن الثياب، وال يرتك عليه ما مينع األمل من جبة حمشوة وفروة، املـجوال يلقى 
  .أيب حنيفة والشافعي وأمحد : رأة جالسة عند األئمةوجيلد الرجل قائما، وامل

  .جيرد من الثياب، وجيلد قاعدا : وقال املالكية
  :تأخير الجلد لعذر

برؤه، حىت يعتدل اجلو،  اتفق الفقهاء على أنه يؤخر اجللد، للربد واحلر الشديدين وللحمل، واملرض الذي يرجى
لود ضعيفا باخللقة ال املـجا إذا كان املرض مما ال يرجى برؤه أو كان أم. ويربأ املريض، وتضع احلامل وينقطع نفاسها

  ) .حامل: (وانظر حبث .حيتمل السياط فإنه يضرب بعثكال كما تقدم  
  :القصاص جلدا

اختلف يف القصاص يف اللطمة إن مل حتدث جرحا أو شقا، أو مل تذهب منفعة عضو، وذلك لعدم االنضباط 
  . )قصاص(على تفصيل ينظر يف 

  .ها منفعة عضو ففيها قصاص ـأما إن أحدثت جرحا أو شقا أو ذهب ب
  .أما الضرب بالسوط فقد نص املالكية على أن فيه القصاص 

  .ويفهم من عبارات بقية املذاهب عدم وجوب القصاص فيه إال إن أحدث جراحة، وحنوها
. جرح يشق، وقطع يبني، وإزالة منفعة: دون النفس ثالثة أنواع فقد جاء يف روضة الطالبني اجلنايات فيما

  ".قصاص " والتفصيل يف  .ويقرب منه ما يف البدائع 
  جلد) ١٥٩
  :التعريف

كلما {: اجللد غشاء جسد احليوان، واجلمع جلود، قال اهللا تعاىل: ظاهر البشرة، قال األزهري: اجللد يف اللغة
ومسي ،  )املسك(ويطلق على اجللد أيضا . وقد جيمع على أجالد. } نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها

  .وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي .اجللد جلدا ألنه أصلب من اللحم، من اجللد وهو صالبة البدن 
  : القطع بسرقة الجلد

جلد احليوان املأكول املذكى، مال طاهر يقطع سارقه إذا بلغت قيمته ما يقطع فيه مع توفر بقية الشروط 
  .ا قال الفقهاءبـهذامة حد السرقة، و إلق

  .أما جلد امليتة قبل دبغه فال قطع يف سرقته باتفاق الفقهاء
وجلد امليتة بعد دبغه يقطع يف سرقته عند املالكية والشافعية بشروط القطع، لكن عبارة املالكية يف القيمة اليت 

زاد دبغه على قيمة أصله نصابا، بأن يقال ما  جلد ميتة املأكول أو غريه يقطع سارقه بعد الدبغ إن: يقطع فيها
مخسة قطع، : وما قيمته مدبوغا فإذا قيل: درمهان فيقال: قيمته غري مدبوغ أن لو كان يباع لالنتفاع به فإذا قيل

  .فإن مل يبلغ بعد دبغه نصابا مل يقطع سارقه كما لو سرقه غري مدبوغ
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غة وقيمتها مائة ال يقطع، ولو جعلت مصالة أو بساطا لو سرق جلود السباع املدبو : وقال حممد بن احلسن
  .خرجت من أن تكون جلود السباع لتغري امسها ومعناها  نـهاقطع أل

  جماعة) ١٦٠
  :التعريف

مجعته : واجلمع تأليف املتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: اجلماعة يف اللغة من اجلمع
مجاعة الشجر : وقد استعملوها يف غري الناس حىت قالوا. م غرض واحدواجلماعة عدد من الناس جيمعه. فاجتمع 

  .مع كاجلمع املـجمعة، و املـجواجلماعة، واجلميع، و . ا املعىن تطلق على عدد كل شيء وكثرتهبـهذومجاعة النبات، و 
اجلماعة مأخوذ من معىن : " يقول الكاساين. ويف اصطالح الفقهاء تطلق اجلماعة على عدد من الناس

  ".أقل اجلماعة اثنان إمام ومأموم : " ويقول" االجتماع، وأقل ما يتحقق به االجتماع اثنان 
اجلماعة سنة مؤكدة، أي فعل الصالة مجعا بإمام : " يقولون وتطلق أيضا على فعل الصالة جمتمعني كما

  .محة، والفرقة عذاب اجلماعة ر : قد يراد من اجلماعة االحتاد وعدم الفرقة، كما ورد يف احلديث ".ومأموم 
  :قتل الجماعة بالواحد

ألن زهوق الروح ال يتجزأ، : قالوا. ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اجلماعة إذا قتلوا واحدا اقتص منهم مجيعا
: قالوا. واشرتاك اجلماعة فيما ال يتجزأ يوجب التكامل يف حق كل واحد منهم، فيضاف إىل كل واحد منهم

فقد روي أن امرأة مبدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غريها، . وإلمجاع الصحابة على ذلك
فاختذت لنفسها خليال، فاجتمع على قتل الغالم خليل املرأة، ورجل آخر، واملرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا 

مث اعرتف الباقون، فكتب إىل به يف بئر مث ظهر احلادث وفشا بني الناس، فأخذ أمري اليمن خليل املرأة فاعرتف، 
  ) .لقتلتهم مجيعا واهللا لو متاأل عليه أهل صنعاء: (عمر بن اخلطاب فكتب إليه عمر أن اقتلهم وقال

  .وكذلك قتل علي ثالثة بواحد، وقتل املغرية سبعة بواحد، ومل ينكر عليهم
كل واحد منهم كاملنفرد وألن القتل بطريق التغالب غالب، والقصاص شرع حلكمة الزجر، فيجعل  : قالوا

فيجري القصاص عليهم مجيعا حتقيقا ملعىن اإلحياء، ولوال ذلك للزم سد باب القصاص وفتح باب التفاين، إذ ال 
  .يوجد القتل من واحد غالبا

وينظر التفصيل . وخالف يف ذلك بعض الصحابة منهم ابن الزبري، وروي عن ابن عباس، وهو رواية عن أمحد 
  ) .وتواطؤ) (صقصا: (يف مصطلح

  :القصاص من الواحد بقتل الجماعة
ويف وجوب شيء من املال مع ذلك خالف وتفصيل ينظر . إذا قتل واحد مجاعة، قتل قصاصا باتفاق الفقهاء 

  ) .قصاص: (يف
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  جناية) ١٦١
  :التعريف

اجلناية كل : اجلرجايناجلناية يف اللغة الذنب واجلرم، وهو يف األصل مصدر جىن، مث أريد به اسم املفعول، قال 
. اجلناية شرعا اسم لفعل حمرم حل مبال أو نفس: فعل حمظور يتضمن ضررا على النفس أو غريها، وقال احلصكفي

  .إال أن الفقهاء خصوا لفظ اجلناية مبا حل بنفس وأطراف، والغصب والسرقة مبا حل مبال 
ها ـمبال، كالغصب، والسرقة، واإلتالف، وتذكر ويراد بها كل فعل حمرم حل ـوتذكر اجلناية عند الفقهاء ويراد ب

جناية البهيمة، واجلناية عليها كما أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل ثبتت : أيضا ما حتدثه البهائم، وتسمى
  .حرمته بسبب اإلحرام أو احلرم

   .ها كل فعل ليس للمحرم أو احلاج أن يفعلهـجنايات اإلحرام، واملراد ب: فقالوا
  . عنها مجهور الفقهاء مبمنوعات اإلحرام أو حمظوراته، أو حمرمات اإلحرام، واحلرم وعرب

  :األلفاظ ذات الصلة
  :اجلرمية

اجلرائم حمظورات شرعية زجر اهللا تعاىل : الذنب، ويف االصطالح عرفها املاوردي بقوله: اجلرم واجلرمية يف اللغة
  .عنها حبد أو تعزير، فاجلرمية أعم من اجلناية 

  :الحكم التكليفي
  .كل عدوان على نفس أو بدن أو مال حمرم شرعا

  :الحكم الوضعي
خيتلف حكم اجلناية حبسبها فيكون قصاصا، أو دية، أو أرشا، أو حكومة عدل، أو ضمانا على حسب 

  .األحوال، وقد يرتتب على ارتكاب بعض أنواع اجلناية، الكفارة أو احلرمان من املرياث
  :أقسام الجناية

  :الفقهاء اجلناية إىل أقسام ثالثة قسم
  .اجلناية على النفس وهي القتل - ١
  .اجلناية على ما دون النفس، وهي اإلصابة اليت ال تزهق الروح - ٢
  .اجلناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كاجلناية على اجلنني - ٣

  :وبيان ذلك كما يلي
  :أقسام الجناية على النفس - أوال 

عمد، وشبه عمد، وخطأ، : لعلم إىل أن اجلناية على النفس تنقسم حبسب القصد وعدمه إىلذهب أكثر أهل ا
  .فالتقسيم عندهم ثالثي
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وهي عند بعض فقهاء احلنابلة . وهو مخاسي عند فقهاء احلنفية بزيادة ما أجري جمرى اخلطأ، والقتل بسبب
  .قسما واحداهم يعتربون ما أجري جمرى اخلطأ، والقتل بسبب ـأربعة أقسام؛ ألن

هذا القسم هو من اخلطأ، فالتقسيم عند مجهور احلنابلة أيضا ثالثي، وأنكر مالك يف رواية : وقال ابن قدامة
القتل إما عمد وإما خطأ؛ ألنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل إال العمد واخلطأ، وجعل شبه العمد : شبه العمد، وقال

  :بيان كل من أقسام القتل كاآليتالعمد، وروي عنه أنه قال بشبه العمد و  يف حكم
  :القتل العمد -أ 

فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، وأبو يوسف وحممد من احلنفية، : اختلف الفقهاء يف تعريف القتل العمد
إىل أن القتل العمد هو الضرب مبحدد أو غري حمدد، واحملدد، هو ما يقطع، ويدخل يف البدن كالسيف والسكني 

ا حيدد وجيرح، وغري احملدد هو ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر كبري، أو وأمثاهلما مم
  .خشبة كبرية وبه قال النخعي، والزهري، وابن سريين ومحاد، وعمرو بن دينار، وابن أيب ليلى، وإسحاق
ده بآلة تفرق وذهب أبو حنيفة إىل أن القتل العمد هو أن يتعمد ضرب املقتول يف أي موضع من جس

األجزاء، كالسيف، والليطة، واملروة والنار؛ ألن العمد فعل القلب؛ ألنه القصد، وال يوقف عليه إال بدليله، وهو 
  .وهذا خبالف املثقل فليس القتل به عمدا عنده . مباشرة اآللة املوجبة للقتل عادة

القود، واإلمث، وحرمان القاتل من أن  :وأما حكمه فال خالف بني الفقهاء يف أن موجب القتل العمد بشروطه
  ) .قتل عمد: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. يرث القتيل

  :القتل شبه العمد -ب 
أن يقصد الفعل والشخص، : ذهب الشافعية، واحلنابلة، وأبو يوسف وحممد من احلنفية إىل أن شبه العمد هو

موته، وهذا ألن معىن العمدية قاصر يف مثل هذه مبا ال يقتل غالبا كالضرب بالسوط، والعصا الصغرية، فيؤدي إىل 
شبه : ال تقتل عادة، ويقصد به غري القتل، كالتأديب وحنوه، فكان شبه العمد وقال أبو حنيفة نـهااألفعال؛ أل

  .العمد أن يتعمد الضرب مبا ال يفرق األجزاء كاحلجر، والعصا، واليد
هو أن يقصد الضرب وال يقصد : ى القول اآلخر شبه العمدوأما املالكية فال يقولون بشبه العمد يف قول، وعل

وموجبه اإلمث والكفارة . وهو أنه تغلظ فيه الدية: كاخلطأ، وهناك قول ثالث: القتل، فاملشهور أنه كالعمد، وقيل
  ) .قتل شبه عمد: (وتفصيل ذلك يف مصطلح .ودية مغلظة على العاقلة يف قول مجهور الفقهاء 

  :القتل اخلطأ -ج 
ال خالف بني الفقهاء يف أن القتل اخلطأ هو أن ال يقصد الضرب وال القتل، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا 

وموجبه الدية على العاقلة والكفارة، وتفصيل ذلك يف . فيصيب إنسانا، أو ينقلب النائم على إنسان فيقتله 
  ) .قتل خطأ: (مصطلح
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  :القتل بالتسبب أو السبب -د 
أن القتل بالتسبب هو القتل نتيجة حفر البئر، أو وضع احلجر يف غري ملكه وفنائه، ذهب احلنفية إىل 

وأمثاهلما، فيعطب به إنسان ويقتل، وموجب ذلك الدية على العاقلة ال غري؛ ألنه متعد فيما وضعه وحفره، فجعل 
عليه؛ ألنه مل يقتل حقيقة، وإمنا احلافر دافعا موقعا، فتجب الدية على العاقلة، وال يأمث فيه لعدم القصد، وال كفارة 

أحلق بالقاتل يف حق الضمان، فبقي ما وراء ذلك على األصل، وبذلك قضى شريح مبحضر من الصحابة من غري 
  .نكري

وأحلق املالكية والشافعية وأكثر احلنابلة القتل بسبب باخلطأ يف أحكامه إذا مل يقصد به اجلناية، فإن قصد به 
  ) .القتل بالتسبب: (وتفصيل ذلك يف مصطلح .قوى فيلحق بالعمد جناية فشبه عمد، وقد ي

  :الجناية على ما دون النفس -ثانيا 
  .اجلناية على ما دون النفس إما أن تكون عمدا، أو خطأ

  :إذا كانت عمدا -أ 
جيب القصاص يف اجلناية على ما دون النفس بقطع عضو، أو إحداث جرح، أو إزالة منفعة عمدا بشرائط 
خاصة، وال يكون فيما دون النفس شبه عمد عند فقهاء احلنفية وبعض فقهاء احلنابلة، فما كان شبه عمد يف 
النفس فهو عمد فيما دون النفس؛ ألن ما دون النفس ال يقصد إتالفه بآلة دون آلة عادة، فاستوت اآلالت كلها 

  ) .جناية على ما دون النفس: (طلحوتفصيل ذلك يف مص .يف الداللة على القصد، فكان الفعل عمدا حمضا
  :إذا كانت خطأ -ب 

ويف . اجلناية على ما دون النفس إذا كانت خطأ ففيها الدية، أو أرش، أو حكومة عدل على حسب األحوال
شروط وجوب القصاص فيما دون النفس وكيفية استيفائه، وكذلك يف شروط وجوب الدية، ومقدار ما يؤخذ من 

  ).جناية على ما دون النفس:(العتداء على األطراف خالف وتفصيل يرجع فيه إىل مصطلحالدية يف كل نوع من ا
  :الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه -ثالثا 

اجلناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهو اجلنني بأن ضرب حامال فألقت جنينا ميتا، فال خالف بني 
  .الدية الفقهاء يف أنه جتب فيه الغرة وهي نصف عشر

استحسان، والقياس أن ال شيء على الضارب؛ ألنه حيتمل أن يكون حيا  وجوب الغرة يف اجلنني: قال احلنفية
وتفصيل ذلك يف  .وقت الضرب، وحيتمل أنه مل يكن، بأن مل ختلق فيه احلياة بعد، فال جيب الضمان بالشك 

  ) .جنني ومحل: (مصطلح
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  على ما دون النفس جناية) ١٦٢
  :التعريف

اسم لفعل حمرم حل مبال أو نفس، إال أن : اجلناية شرعا: وقال احلصكفي. اجلناية يف اللغة الذنب واجلرم
  .الفقهاء خصوا لفظ اجلناية مبا حل بنفس أو أطراف، والغصب والسرقة مبا حل مبال 

بالقطع، أم باجلرح، أم  واجلناية على ما دون النفس كل فعل حمرم وقع على األطراف أو األعضاء، سواء أكان
  .بإزالة املنافع

  :الحكم التكليفي
  .كل جناية على ما دون النفس عمدا عدوانا حمرمة شرعا

  :الحكم الوضعي
خطأ، فإذا كانت عمدا فموجبها القصاص إذا توفرت فيها  عمدا أو نـهاخيتلف حكم اجلناية باختالف كو 

  .والسنة، واإلمجاع، واملعقول شروط معينة يأيت ذكرها، والدليل على ذلك الكتاب،
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن {: أما الكتاب فقوله تعاىل

  .} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم{: ، وقوله تعاىل} والسن بالسن واجلروح قصاص 
كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من :  عنه قالفما روى أنس رضي اهللا: وأما السنة

األنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص، فقال 
: وسلم واهللا ال تكسر سنها يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: ال: أنس بن النضر عم أنس بن مالك

إن من عباد اهللا من : يا أنس، كتاب اهللا القصاص، فرضي القوم وقبلوا األرش فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لو أقسم على اهللا ألبره 

  .فقد أمجع املسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن: وأما اإلمجاع
  .احلاجة إىل حفظه؛ ألنه خلق وقاية للنفس فشرع اجلزاء صونا لهفألن ما دون النفس كالنفس يف : وأما املعقول

وإذا كانت اجلناية على ما دون النفس خطأ أو عمدا غري مستجمع لسائر الشروط املوجبة للقصاص فموجبها 
  .الدية، أو األرش، أو حكومة عدل، على حسب األحوال 

  .للقصاص، واجلناية املوجبة للدية وغريهااجلناية املوجبة : فاجلناية على ما دون النفس قسمان
  :اجلناية على ما دون النفس املوجبة للقصاص: القسم األول

  :تكون اجلناية على ما دون النفس موجبة للقصاص إذا حتققت فيها الشروط اآلتية
  :أن يكون الفعل عمدا) ١(

واختلفوا فيما . ا دون النفساتفق الفقهاء على أن العمد شرط من شروط وجوب القصاص يف اجلناية على م
  :وراء ذلك
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النفس شبه عمد،  فذهب فقهاء احلنفية، وأبو بكر، وابن أيب موسى من فقهاء احلنابلة إىل أنه ليس فيما دون
فما كان شبه عمد يف النفس فهو عمد فيما دون النفس؛ ألن ما دون النفس ال يقصد إتالفه بآلة دون آلة عادة 

  .الداللة على القصد، فكان الفعل عمدا حمضافاستوت اآلالت كلها يف 
ويشرتط املالكية للقصاص فيما دون النفس أن يكون اجلرح ناجتا عن قصد الضرب عداوة، فاجلرح الناتج عن 

  .اللعب، أو األدب ال قصاص فيه
 وعند الشافعية كما يعترب يف القتل أن يكون عمدا حمضا، يعترب ذلك يف الطرف أيضا، فال جيب القصاص
باجلراحات وإبانة األطراف إذا كانت خطأ أو شبه عمد، ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر 

  .ال يشج غالبا لصغره، فيتورم املوضع ويتضح العظم 
وذهب مجهور احلنابلة إىل أن شبه العمد ال يوجب القصاص يف اجلناية على ما دون النفس، وهو أن يقصد 

  .ذلك غالبا، مثل أن يضربه حبصاة ال توضح مثلها، فال جيب القصاص؛ ألنه شبه عمد ضربه مبا ال يفضي إىل
  :أن يكون الفعل عدوانا) ٢(

اتفق الفقهاء على أن العدوان شرط من شروط وجوب القصاص يف اجلناية على ما دون النفس كما هو شرط 
  :كأن يكون اجلاين. ص منهيف اجلناية على النفس، فإن مل يكن اجلاين متعديا يف فعله، فال يقت

  .غري أهل للعقوبة؛ ألن األهلية هي مناط التكليف، ويعترب الشخص كامل األهلية بالعقل والبلوغ -أ 
  .إذا كان ارتكاب الفعل الضار حبق أو شبهة -ب 

من فال يقتص ممن أقام احلد، أو نفذ التعزير، سواء أكان قتال أم قطعا، وال من الطبيب بشروطه؛ ألن الغرض 
وال ممن ارتكب اجلناية . فعل الطبيب هو شفاء املريض ال االعتداء عليه، وال ممن وجب عليه دفع الصائل بشروطه

اقطع يدي وال شيء عليك، فقطع فال : ين عليه عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، فمن قال آلخراملـجبأمر من 
  .شيء عليه مع اإلمث عليهما 
املقطوع على إبراء القاطع، بأن رجع عنه بعد القطع، أما إن  قصاص إن مل يستمرويرى املالكية أنه جيب ال

عليه األدب مطلقا من غري تفصيل بني استمرار املقطوع : استمر على اإلبراء فليس على القاطع إال األدب، وقيل
  .على اإلبراء والرجوع عنه 

  :اخلالف والتفصيل اآلتينيين عليه مكافئا للجاين يف الصفات اآلتية على املـجكون ) ٣(
  ) :الذكورة واألنوثة(التكافؤ يف النوع  -أ 

ين عليه يف النوع، فيجري القصاص املـجذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يشرتط التكافؤ بني اجلاين و 
  .بني الذكور واإلناث بنفس أحكام القصاص يف النفس 

ين عليه اجلاين يف النوع؛ ألنه يشرتط للتكافؤ أن املـجه جيب أن يكافئ ويرى احلنفية يف املشهور واملعتمد أن
ين عليه مساويا لآلخر، فيجري القصاص عندهم فيما دون النفس إذا كانا ذكرين املـجيكون أرش كل من اجلاين و 
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اص فيما أو أنثيني، فإن كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثى، فال قصاص؛ ألن املماثلة يف األروش شرط وجوب القص
  .لو قطعت املرأة يد رجل كان له القود، إذا رضي بالقود عن األرش: ويف الواقعات. دون النفس

الرجل واملرأة يف الشجاج اليت جيري فيها القصاص؛ ألنه ليس يف  ونص حممد على جريان القصاص بني
  .نفعة، وقد اختلفا فيه الشجاج تفويت منفعة، وإمنا هو إحلاق شني وقد استويا فيه، ويف الطرف تفويت امل

  :التكافؤ يف الدين -ب 
  :اختلفت آراء الفقهاء يف اشرتاط التكافؤ يف الدين

فذهب احلنفية إىل أنه جيري القصاص فيما دون النفس بني املسلم والذمي لتساويهما يف األرش، وكذا بني 
  .املسلمة والكتابية

من الكافر للمسلم؛ ألن جناية الناقص على الكامل  وعند املالكية على املشهور من املذهب أنه ال يقتص 
كجناية ذي يد شالء على صحيحة يف اجلراح، ويلزمه للكامل ما فيه من الدية، وإال فحكومة عدل إن برئ على 

  .شني، وإال فليس على اجلاين إال األدب
. لم، وال عكس فيهويرى الشافعية أنه ال يشرتط يف قصاص الطرف التساوي يف البدل، فيقطع الذمي باملس

من ال يقتل بقتله، ال يقتص منه فيما دون النفس له أيضا كاملسلم مع الكافر؛ ألنه ال تؤخذ : وكذلك قال احلنابلة
  .نفسه بنفسه، فال يؤخذ طرفه بطرفه، وال جيرح جبرحه كاملسلم مع املستأمن 

  :التكافؤ يف العدد -ج 
احلنابلة إىل أن اجلماعة إذا اشرتكوا يف جرح موجب للقصاص ذهب املالكية، والشافعية وهو املذهب عند 

وجب القصاص على مجيعهم؛ ملا روي أن شاهدين شهدا عند علي رضي اهللا عنه على رجل بالسرقة فقطع يده، 
لو : هما على الثاين وغرمهما دية األول وقالـهذا هو السارق وأخطأنا يف األول فرد شهادت: مث جاءا بآخر، فقاال

فأخرب أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمد؛ وألنه أحد نوعي القصاص، . أنكما تعمدمتا لقطعتكما علمت
  .فتؤخذ اجلماعة بالواحد كاألنفس

بأن قطع هذا من جانب، وهذا من جانب حىت التقت : هذا إذا مل يتميز فعل كل واحد، أما لو متيز
ويلزم  . خر، فال قصاص على واحد منهما عند الشافعية واحلنابلةاآل نـهااحلديدتان، أو قطع أحدمها بعض اليد، وأبا
  .وينبغي أن يبلغ جمموع احلكومتني دية اليد. كل واحد منهما حكومة عدل تليق جبنايته

قلع أحدهم عينه، واآلخر قطع يده، والثالث رجله : واألظهر عند املالكية أنه يقتص من الكل إذا كانوا ثالثة
وقطع الرجل أو اليد، وال متالؤ بينهم، اقتص من كل بفقء عينه، وقطع يده ورجله،  أ العنيومل يعلم من الذي فق

  .ين عليه املـجوأما إن متيزت جناية كل واحد وال متالؤ بينهم، فيقتص من كل منهم كفعله ب
رجل، أو رجله،  وأما عند احلنفية واحلنابلة يف وجه فال تقطع األيدي باليد، وجتب الدية، كاالثنني إذا قطعا يد

أو أذهبا مسعه أو بصره، أو قلعا سنا له أو حنو ذلك من اجلنايات اليت على الواحد منهما فيها القصاص لو انفرد 
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ها، فال قصاص عليهما، بل عليهما األرش نصفني، وإن كانوا أكثر من اثنني فعليهم األرش على عددهم ـب
عتربة، وال مماثلة بني األيدي ويد واحدة ال يف الذات وال يف املنفعة بالسواء، وهذا؛ ألن املماثلة فيما دون النفس م

  .وبه قال احلسن والزهري، والثوري وابن املنذر . وال يف الفعل
  :املماثلة يف احملل) ٤(

ال خالف بني الفقهاء يف أنه يشرتط لوجوب القصاص يف اجلناية على ما دون النفس توافر التماثل بني حمل 
ل القصاص، فال يؤخذ شيء من األصل إال مبثله، فال تؤخذ اليد إال باليد؛ ألن غري اليد ليس من اجلناية، وحم
وكذا ال . فلم يكن مثال هلا، إذ التجانس شرط للمماثلة، وكذا الرجل، واإلصبع، والعني، واألنف وحنوها جنسها،

السبابة إال بالسبابة، وهكذا يف الباقي؛ ألن منافع هام، وال ـهام إال باإلبـتؤخذ األصابع إال مبثلها، فال تؤخذ اإلب
  .األصابع خمتلفة، فكانت كاألجناس املختلفة

وكذلك ال تؤخذ اليمني باليسار يف كل ما انقسم إىل ميني ويسار، كاليدين والرجلني، واألذنني واملنخرين 
فإن بعضها قواطع، وبعضها ضواحك، وكذلك يف األسنان ال تؤخذ الثنية إال بالثنية الختالف منافعها، . وغريها

واختالف املنفعة بني الشيئني يلحقهما جبنسني، وال مماثلة عند اختالف اجلنس، وكذلك احلكم يف األعلى 
  .واألسفل من األسنان للتفاوت بني األعلى واألسفل، وهو احلكم يف كل ما انقسم إىل أعلى وأسفل 

  :املماثلة يف املنفعة) ٥(
أنه يشرتط لوجوب القصاص يف اجلناية على ما دون النفس أن تتماثل منافعها عند اجلاين  اتفق الفقهاء على

وإذا احتد اجلنس يف األطراف كاليد والرجل مل يؤثر التفاوت يف الصغر والكرب، والطول والقصر،  ين عليه،املـجوعند 
واختلف الفقهاء يف بعض . نافعهاوالقوة والضعف، والضخامة والنحافة؛ ألن االختالف يف احلجم ال يؤثر يف م

  .األعضاء على تفصيل يأيت عند الكالم عن أنواع اجلناية على ما دون النفس من األعضاء واألطراف 
  :إمكان االستيفاء من غري حيف) ٦(

يتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصل، فإن كان من غري مفصل فال قصاص فيه من موضع القطع بغري 
بن جابر عن أبيه أن رجال ضرب على ساعده بالسيف فقطعها من غري مفصل، فاستعدى خالف، وقد روى منر 

خذ الدية بارك اهللا لك فيها ، ومل : إين أريد القصاص، قال: عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر له بالدية، قال
  .يقض له بالقصاص 
  . .ية على ما سيأيت يف اجلناية على العظمين عليه بالقطع من مفصل أدىن من حمل اجلنااملـجوهذا ما مل يرض 

  :أنواع الجناية على ما دون النفس
  ) :إذا كانت عمدا(

اجلناية على ما دون النفس إما أن تكون بالقطع واإلبانة، أو باجلرح الذي يشق، أو بإزالة منفعة بال شق وال 
  .إبانة
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  :أن تكون اجلناية بالقطع واإلبانة -النوع األول 
باجلناية على األعضاء واألطراف إذا أدت إىل قطع العضو أو الطرف بشروط معينة، وفيما يلي جيب القصاص 

  :تفصيل الكالم على كل
  :اجلناية على اليدين والرجلني - ١

اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، وال يؤثر التفاوت يف احلجم وغري ذلك من األوصاف، 
ولكن يؤثر الكمال والصحة على الوجه . بالكبرية، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد األخرق فتؤخذ اليد الصغرية

  :التايل
  :الكمال -أ 

اختلفت آراء الفقهاء يف قطع كاملة األصابع من يد أو رجل بناقصة األصابع، فذهب احلنفية والشافعية 
لعدم املماثلة وعدم املساواة، فلو قطع من له مخس تؤخذ كاملة األصابع بناقصة األصابع،  واحلنابلة إىل أنه ال

على  تـهافوق حقه، وال ذات أظفار مبا ال أظفار هلا؛ لزياد نـهاأصابع، يد من له أقل من ذلك مل جيز القصاص؛ أل
وإن كانت أظفار . حقه، وال بناقصة األظفار، سواء رضي اجلاين بذلك أم ال؛ ألن الدماء ال تستباح باإلباحة

  .ها السليمة؛ ألن ذلك علة ومرض، واملرض ال مينع القصاصـعة من يد أو رجل خضراء أو رديئة أخذت باملقطو 
مث اختلفوا فريى الشافعية وهو وجه لدى احلنابلة أن للمجين عليه أن يقطع من أصابع اجلاين بعدد أصابع 

  .ين عليه املقطوعة، أو يأخذ ديتهااملـج
ين عليه باخليار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ أرش الصحيح؛ ألن املـجين، فوأما إن كان النقصان يف طرف اجلا

حقه يف املثل هو السليم، وال ميكنه استيفاء حقه من كل وجه مع فوات السالمة، وأمكنه من وجه، وال سبيل إىل 
بقدر حقه واستوفاه إن شاء رضي : إلزام االستيفاء حتما؛ ملا فيه من إلزام استيفاء حقه ناقصا، وهذا ال جيوز فيخري

ناقصا، وإن شاء عدل إىل بدل حقه وهو كمال األرش، وليس للمجين عليه أن يأخذه، ويضمنه النقصان، 
  .خالفا للشافعية واحلنابلة يف وجه

ين عليه أو رجله املـجإن نقصت يد : أو أكثر من أصبع فقالوا وفرق املالكية بني النقصان إذا كان أصبعا،
وإن كان . هاماـاجلاين الكامل األصابع وال غرامة عليه، حىت ولو كان األصبع الناقص إبأصبعا، فالقود على 

  .الناقص أكثر من أصبع بأن نقصت اليد أصبعني أو أكثر فال يقتص من الكاملة
وكذلك تقطع يد أو رجل اجلاين الناقصة أصبعا بالكاملة بال غرم عليه ألرش األصبع، إذ هو نقص ال مينع 

  .وال خيار للمجين عليه يف هذه احلالة. املماثلة
وخيري إن نقصت يد اجلاين أو رجله أكثر من أصبع يف القصاص، وأخذ الدية، وليس له أن يقتص ويأخذ أرش 

  .الناقص
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وأما الناقصة بالناقصة، فقد صرح احلنابلة وهو مقتضى قواعد املذاهب األخرى، بأنه تؤخذ إذا تساوتا فيه، بأن 
هما تساوتا يف الذات والصفة، فأما إن اختلفا يف ـين عليه؛ ألناملـجيد اجلاين كاملقطوع من يد يكون املقطوع من 

  .هام، ومن األخرى أصبع غريها مل جيز القصاص؛ لعدم املساواة ـالنقص، بأن يكون املقطوع من يد أحدمها اإلب
  :الصحة -ب 

رضي اجلاين؛ ألن الشالء ال نفع فيها سوى صحيحة بشالء وإن  اتفق الفقهاء على أنه ال تقطع يد أو رجل
  .ها ما فيه نفع، والواجب يف الطرف األشل حكومة عدلـاجلمال، فال يؤخذ ب

يرى : ففي قطع الشالء بالصحيحة: واختلفوا يف قطع الشالء بالصحيحة، وقطع الشالء بالشالء على أقوال
فذلك له، وال شيء له غريها، وإن شاء عفا، وأخذ دية ين عليه باخليار إن شاء أخذها، املـجاحلنفية واحلنابلة أن 

  .يده
وعند املالكية والشافعية يف وجه ال تقطع يد اجلاين إذا كانت شالء باليد الصحيحة؛ ألن الشرع مل يرد 

  .وعليه العقل أي الدية. بالقصاص فيها
ة والبصر، بأنه ينقطع الدم، وال تقطع إن قال أهل اخلرب  نـهاوعند احلنابلة وهو الوجه الصحيح عند الشافعية أ

  .ال ينسد فم العروق باحلسم، وال ينقطع الدم، وجتب دية يده: تقطع إن قالوا
ذهب املالكية، والشافعية يف وجه إىل أنه ال تقطع، ألن الشلل علة، والعلل خيتلف : ويف قطع الشالء بالشالء

  .تأثريها يف البدن
هما إن استويا يف الشلل، أو كان شلل يد القاطع أكثر قطعت ـة أنويرى احلنابلة وهو الصحيح لدى الشافعي

  .ها ـوإن كان الشلل يف يد املقطوع أكثر مل يقطع ب. الدم ها بشرط أن ال خياف نزفـب
وذهب مجهور احلنفية إىل أنه ال قصاص بني األشلني، سواء أكانت املقطوعة يده أقل شلال أم أكثرمها، أم مها 

  .لل يف يديهما يوجب اختالف أرشيهما، وذلك يعرف باحلزر والظن، فال تعرف املماثلةسواء؛ ألن بعض الش
إن كانا سواء ففيهما القصاص، وإن كانت يد املقطوعة يده أقل شلال كان باخليار، وإن : وقال زفر من احلنفية

، فال قصاص وله شاء قطع يد القاطع، وإن شاء ضمنه أرش يده شالء، وإن كانت يد املقطوعة يده أكثر شلال
  .أرش يده 

  :اجلناية على العني - ٢
وكتبنا عليهم فيها أن {ال خالف بني الفقهاء يف أن اجلناية على العني بالقلع موجبة للقصاص؛ لآلية الكرمية 

تنتهي إىل مفصل فجرى القصاص فيها كاليد، وإليه ذهب مسروق،  نـها؛ وأل} . . .النفس بالنفس والعني بالعني
روي أيضا عن علي رضي  وابن سريين، والشعيب والنخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، كمااحلسن، 
  .اهللا عنه
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وتؤخذ عني الشاب بعني الشيخ، وعني الصغري، بعني الكبري؛ ألن التفاوت يف الصفة ال مينع القصاص، لكن 
  .إصبعه؛ ألنه ال ميكن املماثلة فيه إن كان اجلاين قد قلع عينه بأصبعه ال جيوز للمجين عليه أن يقتص ب

  .وأما أخذ العني السليمة باملريضة، فقد ذهب املالكية واحلنابلة إىل أنه تؤخذ العني السليمة بالضعيفة اإلبصار
إىل أنه لو فقأ شخص عينا حوالء، وكان احلول ال يضر ببصره يقتص منه،  -يف األرجح  -وقد ذهب احلنفية 
وعند احلنفية لو جىن على عني فيها . وعن أيب يوسف ال قصاص يف العني احلوالء مطلقا. وإال ففيه حكومة عدل

ها، وعني اجلاين كذلك فال قصاص بينهما، ولو فقأ عني رجل، ويف عني الفاقئ بياض ينقصها، ـبياض يبصر ب
  .فللرجل أن يفقأ البيضاء، أو أن يأخذ أرش عينه

  .باحلدقة العمياء وعند الشافعية ال تؤخذ العني السليمة 
  :جناية األعور على صحيح العينني وعكسها

إذا قلع األعور العني اليمىن لصحيح العينني، ويسرى الفاقئ ذاهبة، فذهب احلنفية والشافعية إىل أنه يقتص 
  .منه، ويرتك أعمى، وإليه ذهب مسروق والشعيب، وابن سريين، وابن مغفل، والثوري، وابن املنذر

إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية  : ين عليه باخلياراملـجإن فقأ أعور من سامل مماثلته ف: فقالواوفصل املالكية 
كاملة، وإن فقأ غري مماثلته فنصف دية فقط يف مال اجلاين، وليس للمجين عليه القصاص؛ النعدام حمله، وإن فقأ 

  .لعني اليت ليس له مثلها األعور عيين السامل عمدا فالقصاص يف املماثلة لعينه، ونصف الدية يف ا
وعند احلنابلة، إن قلع األعور عني صحيح فال قود، وعليه دية كاملة؛ ألنه روي ذلك عن عمر وعثمان رضي 

وألنه مل يذهب جبميع بصره، فلم جيز له االقتصاص . اهللا عنهما ومل يعرف هلما خمالف يف عصرمها، فصار إمجاعا
  .منه جبميع بصره، كما لو كان ذا عينني

ين عليه أخذ دية كاملة، وإن شاء اقتص، وأعطاه املـجوصرح بعض العلماء كاحلسن والنخعي بأنه إن شاء 
  .نصف دية

ين عليه باخليار إن شاء اقتص وال شيء املـجوإن قلع األعور عيين صحيح فقد صرح القاضي من احلنابلة بأن 
: و الصحيح ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمله سوى ذلك؛ ألنه أخذ مجيع بصره وإن شاء أخذ دية واحدة وه

  .ويف العينني الدية 
  :وإذا فقأ صحيح العينني العني الساملة من عني أعور

من صحيح العينني من غري  تـهافذهب املالكية وهو وجه لدى احلنابلة إىل أن للمجين عليه القود بأخذ نظري 
  .زيادة، أو أخذ الدية كاملة؛ ألن عينه مبنزلة عينني

وذهب احلنابلة يف املذهب إىل أن له القصاص من مثلها، ويأخذ نصف الدية؛ ألنه ذهب جبميع بصره، 
وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء مجيع الضوء، إذ ال ميكن أخذ عينني بعني واحدة، وال 

  .أخذ ميىن بيسرى، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء
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أنه ليس له إال القصاص من غري زيادة أو العفو على الدية كما لو قطع األشل يدا وحيتمل : قال ابن قدامة
  .} والعني بالعني{: صحيحة، ولعموم قوله تعاىل

ولو قلع األعور عني مثله ففيه القصاص بغري خالف؛ لتساويهما من كل وجه، إذا كانت العني مثل العني يف  
  .فله مجيعها ميينا أو يسارا، وإن عفا إىل الدية  نـهاكو 

أما األجفان، واألشفار، فال قصاص فيها عند احلنفية واملالكية، إال أن احلنفية قالوا بالدية واملالكية حبكومة 
  .عدل 

، وألنه ميكن القصاص فيه النتهائه } واجلروح قصاص {: وعند الشافعية واحلنابلة فيها القصاص؛ لقوله تعاىل
هما تساويا يف ـالبصري والضرير، وجفن الضرير بكل واحد منهما ألنإىل مفصل، ويؤخذ جفن البصري جبفن 

  .السالمة من النقص 
  :اجلناية على األنف - ٣

واألنف {: ، لآلية الكرميةموجب للقصاص عند األئمة األربعة - وهو ما الن من األنف -اجلناية على املارن 
ا وهو ما الن منه، وإن قطع املارن كله مع قصبة ، وألن استيفاء املثل فيه ممكن؛ ألن له حدا معلوم} باألنف

  .األنف، ففي املارن القصاص، ويف القصبة حكومة عدل إذ ال قصاص يف العظم ولكن يف املارن قصاص 
وصرح الشافعية واحلنابلة بأنه يؤخذ األنف الكبري بالصغري، واألقىن باألفطس، وأنف صحيح الشم باألخشم 

ذوم ما مل يسقط منه املـجوكذلك يؤخذ الصحيح ب. يف الدماغ، واألنف صحيحالذي ال يشم؛ ألن ذلك لعلة 
ين عليه إن أمكن عند الشافعية، املـجشيء، ألن ذلك مرض، فإن سقط منه شيء، يقطع منه ما كان بقي من 

  .إن شاء قطع مثل ما بقي منه، أو أخذ أرش ذلك: ين عليه باخلياراملـج: وقال احلنابلة
ذوم إن كان يف حال االمحرار، وإن اسود فال املـجيؤخذ األنف السليم ب: الشافعية فقالوفصل البغوي من 

  .قصاص؛ ألنه دخل يف حد البلى، وإمنا جتب فيه احلكومة
أصغر، خري املقطوع أنفه الكبري إن شاء قطع، وإن شاء أخذ  وذهب احلنفية إىل أنه إن كان أنف القاطع

خشم، أو أصرم األنف، أو بأنفه نقصان من شيء أصابه، فإن املقطوع خمري األرش، وكذا إذا كان قاطع األنف أ
  .بني القطع وبني أخذ دية أنفه

ويؤخذ املنخر األمين باألمين، واأليسر باأليسر، وال يؤخذ العكس، ويؤخذ احلاجز باحلاجز؛ ألنه ميكن 
  .القصاص فيه النتهائه إىل حد

ال : واحلنابلة، وقدر ذلك باألجزاء دون املساحة، وقال احلنفيةويف قطع بعض املارن القصاص عند الشافعية 
  .قصاص فيه لتعذر استيفاء املثل 
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  :اجلناية على األذن - ٤
تنتهي إىل حد  نـهاوأل. } واألذن باألذن {: ال خالف بني الفقهاء يف أن األذن تؤخذ باألذن؛ لقوله تعاىل

  .ريةفاصل، فأشبهت اليد، وال فرق بني الكبرية والصغ
ونص الشافعية واحلنابلة على عدم الفرق بني أذن السميع واألصم؛ لتساويهما، فإن ذهاب السمع نقص يف 

وليس بنقص فيها، كما نص عند الشافعية على أخذ األذن الشالء بغريها، لبقاء منفعتها جبمع  الرأس؛ ألنه حمله،
  .الصوت

تص يف بعض األذن، ويرى احلنفية أن فيه القصاص إن  فإن قطع بعضها، فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه يق
  .كان له حد يعرف ومتكن فيه املماثلة، وإال سقط القصاص 

وتؤخذ الصحيحة باملثقوبة؛ ألن الثقب ليس بعيب، وإمنا يفعل يف العادة للقرط والتزين به، فإن كان الثقب يف 
ين عليه باخليار إن شاء قطع، املـجذهب احلنفية إىل أن غري حمله، أو كانت أذن القاطع خمرومة، واملقطوعة ساملة، ف

  .وإن شاء ضمنه نصف الدية، وإن كانت املقطوعة ناقصة كانت له حكومة عدل
  .وعند الشافعية تؤخذ املخرومة بالصحيحة، ويؤخذ من الدية بقدر ما ذهب من املخرومة

ا؛ ألن الثقب إذا اخنرم صار نقصا فيها، هـتؤخذ املخرومة بالصحيحة، وال تؤخذ الصحيحة ب: وقال احلنابلة
  .والثقب يف غري حمله عيب
ها يف األظهر عند الشافعية وهو ـفتؤخذ بالصحيحة، وكذلك الصحيحة تؤخذ ب) اليابسة(أما األذن املستحشفة 
ها، كحصوله ـاملقصود منها مجع الصوت، وحفظ حمل السمع واجلمال، وهذا حيصل ب وجه عند احلنابلة؛ ألن

ومقابل األظهر عند الشافعية وهو وجه آخر عند احلنابلة ال تؤخذ الصحيحة . بالصحيحة خبالف سائر األعضاء
  .ناقصة، فتكون كاليد الشالء، وسائر األعضاء  نـهاباملستحشفة؛ أل

  :اجلناية على اللسان - ٥
إىل أنه يؤخذ  -ن احلنفية وهو قول أيب يوسف م -ذهب املالكية والشافعية يف الصحيح من املذهب واحلنابلة 

وألن له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه كالعني، وال يؤخذ لسان . } واجلروح قصاص{: سان، لقوله تعاىلاللسان بالل
ين عليه عند الشافعية واحلنابلة، وال جيوز عند املـجناطق بلسان أخرس؛ ألنه أفضل منه، وجيوز العكس برضى 

  .املالكية 
إىل أنه ال قصاص يف اللسان، ولو قطع من أصله، وذلك لعسر  -دا أبا يوسف ما ع - وذهب احلنفية 

  .استقصاء اللسان من أصله 
  :اجلناية على الشفة - ٦

واجلروح {: يرى الشافعية يف الصحيح من املذهب واحلنابلة وجوب القصاص يف الشفة مطلقا لقوله تعاىل
  .، فوجب كاليدين وألن هلا حدا ينتهي إليه، ميكن القصاص منه. } قصاص
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  .وذهب احلنفية إىل أنه جيب القصاص يف الشفة إذا قطعها مجيعا؛ للمساواة، وإمكان استيفاء املثل
  :اجلناية على السن - ٧

  .اتفق الفقهاء على وجوب القصاص يف اجلناية على السن إذا قلعت
والسن {: تبارك وتعاىل وذهب اجلمهور إىل وجوب القصاص يف اجلناية على السن إذا كسرت؛ لقول اهللا

، وألن الربيع كسرت سن جارية فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص كما تقدم؛ وألنه ميكن } بالسن
 استيفاء املثل فيه، فإن قلعت تقلع، وإن كسرت تربد بقدره حتقيقا للمساواة، أما لو كانت السن حبال ال ميكن

وذهب الشافعية إىل أنه . ك عن عمر وابن مسعود رضي اهللا عنهمابردها فال قصاص فيها وجتب الدية، وروي ذل
ال قصاص يف السن إذا كسرها، بناء على عدم وجوب القصاص يف كسر العظام إال إذا أمكن فيها القصاص فإنه 
جيب ألن السن عظم مشاهد من أكثر اجلوانب وألهل الصنعة آالت قطاعة يعتمد عليها يف الضبط فلم تكن  

  .امكسائر العظ
وال اعتبار بالكرب والصغر، والطول والقصر؛ الستوائهما يف املنفعة، وتؤخذ الثنية بالثنية، والناب بالناب، وال 
  .يؤخذ األعلى باألسفل، وال األسفل باألعلى، وال تؤخذ السن الصحيحة باملكسورة، وتؤخذ املكسورة بالصحيحة

  .الزائدة إذا كان للجاين زائدة مثلهاوذهب الشافعية واحلنابلة إىل وجوب القصاص يف السن 
  .ويرى احلنفية أنه ليس فيها إال حكومة عدل 

  :اجلناية على ثدي املرأة - ٨
املرأة حبلمة املرأة؛ ألن هلا حدا معلوما، فيمكن استيفاء املثل فيها، وال  صرح احلنفية والشافعية بأنه تقطع حلمة

  .فال ميكن استيفاء املثلقصاص يف ثدييها؛ ألنه ليس هلما مفصل معلوم، 
وجه أنه إذا مل يتدل الثدي، فال " التتمة " تقطع حلمة املرأة حبلمة املرأة، ويف : وعند الشافعية قال النووي

وال قصاص يف الثدي؛ ألنه ال : قصاص؛ التصاهلا بلحم الصدر، وتعذر التمييز، والصحيح األول، قال البغوي
املماثلة ممكنة، فإن . تقتص يف احللمة، وتأخذ حكومة الثدي، ولك أن تقولميكن املماثلة، وللمجين عليها أن 

  .الثدي هذا الشاخص، وهو أقرب إىل الضبط من الشفتني واألليتني وحنومها
وتقطع حلمة الرجل حبلمة الرجل إن أوجبنا فيها احلكومة أو الدية، وتقطع حلمة الرجل حبلمة املرأة وبالعكس، 

رجل الدية، فإن أوجبنا احلكومة، مل تقطع حلمتها حبلمته وإن رضيت، كما ال تقطع إن أوجبنا يف حلمة ال
  .صحيحة بشالء، وتقطع حلمته حبلمتها إن رضيت، كما تقطع الشالء بالصحيحة إذا رضي املستحق

لدية ويف قطع حلميت الثديني ا. وذهب املالكية إىل أن يف قطع الثديني الدية سواء أبطل اللنب، أو فسد، أم ال
  .إذا بطل اللنب أو فسد

  .بغري قطع للثديني، أو للحلمتني الدية، فإن عاد اللنب ردت الدية وزاد املالكية أن يف انقطاع اللنب أو فساده
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وذهب احلنابلة إىل أن يف ثديي املرأة الدية ويف الواحد منهما نصف الدية كاجلمهور، وأن يف قطع حلميت 
  . الثديني الدية، وال قصاص فيهما

  :اجلناية على الذكر - ٩
، وألن له حدا ينتهي } واجلروح قصاص{: ذهب مجهور الفقهاء إىل أن القصاص جيري يف الذكر لقوله تعاىل

ويستوي يف ذلك ذكر الصغري والكبري، . إليه، وميكن القصاص فيه من غري حيف، فوجب فيه القصاص كاألنف
ه بـهذحيح؛ ألن ما وجب فيه القصاص من األطراف مل خيتلف والشيخ والشاب والكبري والصغري، واملريض والص

ويؤخذ . ويؤخذ املختون باألغلف وعكسه؛ ألن الغلفة زيادة تستحق إزالتها فهي كاملعدومة. املعاين، كذلك الذكر
  .ذكر اخلصي بذكر اخلصي، وذكر العنني مبثله؛ حلصول املساواة

هما؛ ألنه ال منفعة فيهما؛ وألن ـمجهور احلنابلة ال يؤخذ باملالكية و  أما ذكر فحل بذكر خصي أو عنني فعند
العنني ال يطأ، وال ينزل، واخلصي ال يولد له، وال ينزل، وال يكاد يقدر على الوطء فهما كاألشل؛ وألن كل واحد 

  .منهما ناقص، فال يؤخذ به الكامل، كاليد الناقصة بالكاملة
هما عضوان صحيحان، ينقبضان، ـهما؛ ألنـة أنه يؤخذ غريمها بواملذهب عند الشافعية وهو وجه لدى احلنابل

  .وينبسطان 
وذهب احلنفية يف الصحيح من املذهب إىل أنه ال قصاص يف قطع ذكر ولو من أصله؛ ألنه ينقبض وينبسط، 

كر إن قطع الذ : قال أبو حنيفة: وجزم بعض احلنفية بلزوم القصاص يف الذكر إذا قطع من أصله، وقال يف احمليط
ويف . من أصله، أو من احلشفة، اقتص منه، إذ له حد معلوم، ونسب صاحب البدائع هذا القول إىل أيب يوسف

  .قطع كل احلشفة قصاص دون خالف، ولو قطع بعضها فال قصاص فيها 
  .وأما األنثيان فعند مجهور الفقهاء جيري القصاص فيهما، للنص واملعىن 

جاز، وتؤخذ اليمىن باليمىن،  -ممكن أخذها مع سالمة األخرى  ة إنهوقال أهل اخلرب  -فإن قطع إحدامها 
  .واليسرى باليسرى، وإال مل تؤخذ، ويكون فيها نصف الدية

وأما احلنفية فقد صرح الكاساين بأنه ال جيب فيهما القصاص؛ ألن ذلك ليس له مفصل معلوم، فال ميكن 
  .استيفاء املثل 

الشافعية، واحلنابلة، وكذلك عند املالكية إن بدا العظم؛ ألن انتهاءمها  ويف شفري املرأة قصاص يف األصح عند
ويرى احلنفية وهو وجه عند الشافعية واحلنابلة أنه ال قصاص فيهما؛ ألن . معروف، فأشبها الشفتني، وجفين العني

  .الشفر حلم ال مفصل له ينتهي إليه كلحم الفخذين 
: هما؛ لقوله تعاىلوالشافعية على األصح عندهم إىل وجوب القصاص في وأما األليتان فذهب املالكية واحلنابلة

  .، وألن هلما حدا ينتهيان إليه، فجرى القصاص فيهما كالذكر واألنثيني} واجلروح قصاص{
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ما حلم متصل بلحم  وعند احلنفية وهو قول املزين من الشافعية ال قصاص فيهما؛ لتعذر استيفاء املثل؛ وأل
  ) .دية: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. ذ فأشبه حلم الفخ

  :اجلناية على اللحية وشعر الرأس واحلاجب -  ١٠
اتفق مجهور الفقهاء على أنه ال جيب القصاص يف حلق هذه الشعور الثالثة أو نتفها، وإن مل تنبت؛ ألن 

. فال جيب القصاص فيهاإتالفها إمنا يكون باجلناية على حملها، وهو غري معلوم املقدار، فال متكن املساواة فيها، 
وذكر يف النوادر من كتب احلنفية وجوب . } واجلروح قصاص{: ها ليست جراحات فال تدخل يف قوله تعاىلـوألن

وتفصيل  .القصاص إذا مل تنبت، واختلفوا فيما وراء ذلك من وجوب الدية أو حكومة عدل، وكيفية استيفائها 
  ) .دية: (ذلك يف مصطلح

  :عظماجلناية على ال -  ١١
ال قصاص يف : العظام ملا روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال اتفق الفقهاء على أنه ال قصاص يف كسر

  .عظم ، ولعدم الوثوق باملماثلة؛ ألنه ال يعلم موضعه، فال يؤمن فيه التعدي
لثوري، إال أن ومنع القصاص يف العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء، والنخعي، والزهري، واحلكم، وابن شربمة وا
  .الشافعية نصوا على أن للمجين عليه أن يقطع أقرب مفصل إىل موضع الكسر، ويأخذ حكومة للباقي

وصرح املالكية بأنه ال قصاص يف شيء مما يعظم خطره كائنا ما كان، ككسر عظم الصدر، والرقبة، والظهر، 
  .والفخذ، فال قصاص فيها، وفيها حكومة 

  :النوع الثاني
  :الجراح

اجلراح الواقعة على الرأس : اجلناية على ما دون النفس قد ال تكون بالقطع واإلبانة، بل باجلرح، وهو نوعان
  .والوجه، وتسمى الشجاج، واجلراح الواقعة على سائر البدن

  :الشجاج - أوال 
  :أشهرها ما يلي: الشجاج أقسام

  .الدم، وتسمى احلرصة أيضا وهي اليت تشق اجللد قليال، حنو اخلدش، وال خيرج: احلارصة - ١
وهي اليت تدمي موضعها من الشق واخلدش، وال يقطر منها دم، هكذا نص عليه الشافعي وأهل : الدامية - ٢

اللغة، وتأيت بعدها عند الشافعية الدامعة وهي ما يسيل منها الدم، أما عند احلنفية فالدامية ما خترج الدم وتسيله، 
  .اليت تظهر الدم كالدمع وال تسيله: يوتأيت عندهم بعد الدامعة، وه

  ) .بازلة: (وانظر مصطلح. تبزل اجللد أي تشقه نـهاوالدامية تسمى عند بعض الفقهاء البازلة؛ أل
  ).باضعة: انظر مصطلح(اليت تقطع اجللد: وهي اليت تبضع اللحم بعد اجللد،أي تقطعه، وقيل: الباضعة - ٣
  .م، وال تبلغ اجللدة بني اللحم والعظم، وتسمى الالمحة أيضاوهي اليت تغوص يف اللح: املتالمحة - ٤
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وهي اليت تبلغ اجللدة اليت بني اللحم والعظم، وقد تسمى هذه الشجة عند بعض الفقهاء : السمحاق - ٥
  .امللطى، وامللطاة، والالطئة

  .وهي اليت خترق السمحاق وتوضح العظم: املوضحة - ٦
  .العظم أي تكسره سواء أوضحته أم ال عند الشافعيةهشم ـوهي اليت ت: اهلامشة - ٧
بتشديد القاف وفتحها، أو كسرها، وهي اليت تكسر العظم وتنقله من موضع إىل موضع سواء : املنقلة - ٨

  .أوضحته وهشمته أم ال
طلح انظر مص(وهي اليت تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ احمليطة به، ويقال هلا اآلمة أيضا : املأمومة - ٩
  ) .آمة

  .وهي اليت خترق اخلريطة، وتصل الدماغ: الدامغة -  ١٠
  .فهذه األقسام العشرة هي املشهورة، وذكر فيها ألفاظ أخرى تؤول إىل هذه األقسام

وتتصور مجيع هذه الشجاج يف اجلبهة كما تتصور يف الرأس، وكذلك تتصور ما عدا املأمومة والدامغة يف اخلد، 
  .حي األسفلويف قصبة األنف، والل

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون حمل اتفاق بني املذاهب، وإن كان هناك خالف يسري يف ترتيبها، فمرده 
  .االختالف يف حتديد املعىن اللغوي 

واجلروح {: وأما حكم هذه الشجاج فقد اتفق الفقهاء على أن القصاص واجب يف املوضحة، لقوله تعاىل
يفاء مثلها؛ ألنه ميكن أن ينهي السكني إىل العظم فتتحقق املساواة، وقد قضى ولتيسري ضبطها واست} قصاص

  .عليه الصالة والسالم يف املوضحة بالقصاص
  .ونص املالكية والشافعية على أنه ال يشرتط يف املوضحة ما له بال واتساع، فيقتص وإن ضاق كقدر مغرز إبرة

ملوضحة، وهي اهلامشة، واملنقلة، واآلمة؛ ألنه ال ميكن وكذلك اتفق الفقهاء على أنه ال قصاص فيما فوق ا
  .اعتبار املساواة فيما بعدها؛ ألن كسر العظم وتنقله ال ميكن املساواة فيها

وهو رواية عن  - فذهب احلنفية يف ظاهر املذهب وهو األصح عندهم، واملالكية : واختلفوا فيما دون املوضحة
  .إىل وجوب القصاص فيما قبل املوضحة أيضا -محاق الشافعية يف الباضعة واملتالمحة والس

مبعرفة قدر اجلراحة فيستوىف منه  وألنه ميكن اعتبار املساواة فيما قبلها} واجلروح قصاص{: واستدلوا بقوله تعاىل
  .مثل ما فعل

  .واستثىن الشرنباليل من احلنفية السمحاق فال يقاد فيها كاهلامشة، واملنقلة
وب القصاص يف احلارصة مطلقا، ويف الباضعة، واملتالمحة، والسمحاق على املذهب، ويرى الشافعية عدم وج

  .والدامية كاحلارصة عندهم، وقيل كالباضعة
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ومل يذكر حممد بن احلسن احلارصة، والدامية،  وأما احلنابلة فال قصاص عندهم فيما دون املوضحة مطلقا،
. يف العادة، والشجة اليت ال يبقى هلا أثر، ال حكم هلا يف الشرع والدامغة؛ ألن احلارصة والدامية ال يبقى هلما أثر

  .والدامغة ال يعيش معها عادة، فال معىن لبيان حكم الشجة 
  :الجراحات الواقعة على سائر البدن -ثانيا 

املأمومة، وال ال قود يف : اتفق الفقهاء على أنه ال قصاص يف اجلائفة ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .جراح ال تؤمن الزيادة فيها، فلم جيب فيها قصاص، ككسر العظام نـهاوأل يف اجلائفة، وال يف املنقلة

واجلائفة هي اليت تصل إىل اجلوف، واملواضع اليت تنفذ فيها اجلراحة إىل اجلوف هي الصدر والظهر، والبطن، 
وال يف الرقبة جائفة؛ ألن اجلرح ال يصل إىل اجلوف، وروي عن واجلنبان، والدبر، وال تكون يف اليدين والرجلني، 

أن ما وصل من الرقبة إىل املوضع الذي لو وصل إليه من الشراب فطره، تكون جائفة؛ ألنه ال يفطر : أيب يوسف
  . إال إذا وصل إىل اجلوف

والوجه، ال قصاص فيه إذا   أما غري اجلائفة فريى الشافعية واحلنابلة بأن ما ال قصاص فيه إذا كان على الرأس
: كان على غريمها، وأما املوضحة اليت توضح عظم الصدر ففي وجوب القصاص فيها وجهان عند الشافعية

األصح أنه جيب، فعند الشافعية جيب القصاص يف اجلراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي إىل عظم وال 
  . تكسره

 الوجه والرأس ال قصاص فيها، بل فيها حكومة عدل إذا أوضحت وذهب احلنفية إىل أن اجلراحات اليت يف غري
العظم وكسرته، وإذا بقي هلا أثر، وإال فال شيء فيها عند أيب حنيفة وأيب يوسف، وعند حممد يلزمه قيمة ما أنفق 

  .إىل أن يربأ 
اهلامشة وغريها  يف جراح اجلسد من: وعند املالكية يقتص من جراح اجلسد وإن كانت هامشة، قال ابن احلاجب

القود، بشرط أن ال يعظم اخلطر كعظم الصدر، والعنق، والصلب، والفخذ، ويكون القصاص يف اجلراح باملساحة 
  .طوال، وعرضا، وعمقا، إن احتد احملل 

  :النوع الثالث
  :إبطال المنافع بال شق وال إبانة

ئه قائما، كمن يلطم شخصا على وجهه قد يرتتب على االعتداء بالضرب أو اجلرح زوال منفعة العضو مع بقا
  .أو جيرحه يف رأسه، فينشأ عن ذلك ذهاب البصر أو السمع، مع بقاء العضو سليما

وقد اختلف الفقهاء يف وجوب القصاص يف ذهاب منفعة العضو فذهب املالكية واحلنابلة إىل أنه يقتص يف 
البطش والذوق والشم يف األصح عندهم؛  ، ويفالبصر والسمع والشم، وكذلك الشافعية يف البصر والسمع اتفاقا

وزاد املالكية غري ذلك من املعاين، فإنه جيري عندهم . ألن هلا حمال مضبوطة، وألهل اخلربة طرق يف إبطاهلا
  .القصاص يف هذه املعاين وغريها 
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صا يف وأما احلنفية فال جيوز عندهم القصاص إال يف زوال البصر دون سواه؛ ألن يف ذهاب البصر قصا
الشريعة، أما إذا أدى االعتداء إىل ذهاب العقل، أو السمع، أو الكالم، أو الشم، أو لزومه، أو اجلماع، أو ماء 

  .الصلب، أو إىل شلل اليد أو الرجل، فال جيب القصاص 
  :القسم الثاني

  :الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية أو غيرها
خطأ، أو مل تتوفر فيها الشروط املوجبة للقصاص فتجب فيها الدية، أو  إذا كانت اجلناية على ما دون النفس

ال ختلوا إما أن تكون بالقطع وإبانة األطراف، أو  نـهاأل: حكومة عدل، على حسب األحوال، وهي ثالثة أنواع
  .باجلرح، أو بإزالة املنافع

  :إبانة األطراف: النوع األول
 تعاىل يف بدن اإلنسان منه إال واحدا كاللسان واألنف، والذكر، اتفق الفقهاء على أن كل عضو مل خيلق اهللا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : والصلب، وغريها، ففيه دية كاملة، واألصل يف ذلك ما روي عن سعيد بن املسيب
  .يف النفس الدية، ويف اللسان الدية، ويف الذكر الدية، ويف األنف الدية، ويف املارن الدية : وسلم قال

ألن إتالف كل عضو من هذه األعضاء كإذهاب منفعة اجلنس، وإذهاب منفعة اجلنس كإتالف النفس، 
  .فإتالف كل عضو من هذه األعضاء كإتالف النفس

املنخرين، واحلاجز بينهما، ففي األنف الدية، ويف كل : وصرح احلنابلة بأن األنف يشتمل على ثالثة أشياء
  .إسحاق وهو أحد الوجهني عند الشافعيةا قال بـهذو . واحد منهما ثلثها

وما خلق يف اإلنسان منه شيئان كاليدين والرجلني، والعينني واألذنني، واملنخرين، والشفتني، واألنثيني، 
والثديني، واألليتني وغريها، ففيهما الدية كاملة؛ ملا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب لعمرو بن حازم 

  . . .اليدين الدية، ويف إحدامها نصف الدية عينني الدية، ويف إحدامها نصف الدية، ويفويف ال: يف كتابه
وألن يف إتالفهما إذهاب منفعة اجلنس، ويف أحدمها نصف الدية؛ ألن يف إتالف إحدامها إذهاب نصف 

  .منفعة اجلنس
الدية وبه قال مسروق وعبد اهللا فذهب احلنفية والشافعية إىل أن فيها نصف : واختلف الفقهاء يف عني األعور

  .مخسون من اإلبل  ويف العني: بن مغفل، والنخعي، والثوري، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وذهب املالكية واحلنابلة إىل أن يف إتالف عني األعور دية كاملة وبه قال الزهري، والليث، وقتادة، وإسحاق؛ 

ضوا يف عني األعور بالدية، ومل يعلم هلم يف الصحابة خمالف ألن عمر وعثمان وعليا وابن عمر رضي اهللا عنهم ق
  .فيكون إمجاعا؛ وألن قلع عني األعور تضمن إذهاب البصر كله، فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينني

  .هاـوما خلق يف اإلنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية، ويف كل واحد منها ربع الدية، وهو أجفان العينني وأهداب
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ا فيه منه عشرة ففيها الدية، ويف كل واحد منها عشرها، ففي أصابع اليدين الدية، ويف أصابع الرجلني الدية وم
يف كل إصبع عشر من اإلبل واألصابع كلها سواء، : أيضا، وال فرق بني إصبع وإصبع لقوله صلى اهللا عليه وسلم

مفصالن،  نـهاهام فإـثلث دية األصبع ما عدا اإلبهام سواء، ويف كل سالمى من السالميات الثالث ـفاخلنصر واإلب
  .ويف كل مفصل نصف دية اإلصبع

وليس يف البدن شيء من جنس يزيد على الدية إال األسنان فإن يف كل سن مخسا من اإلبل، أي نصف عشر 
ني سن يف كل سن مخس من اإلبل وال فرق ب: الدية، واألصل يف ذلك ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .وسن؛ للحديث املذكور 
وأما إزالة شعر الرأس، واللحية، واحلاجبني إذا مل ينبت، فذهب احلنفية، واحلنابلة إىل أن فيها الدية، وبه قال 

  .الثوري؛ ألنه أذهب اجلمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن األصم، وأنف األخشم
واختاره ابن املنذر؛ ألنه إتالف مجال من غري منفعة، فلم جتب ويرى املالكية والشافعية أن فيه حكومة عدل، 

  ) .دية: (وتفصيل ذلك كله يف مصطلح. فيه الدية كاليد الشالء، والعني القائمة 
  :الجراح: النوع الثاني

أمجع أهل العلم على أن يف املوضحة إذا كانت يف الوجه أو الرأس مخسا من اإلبل، سواء  : قال ابن املنذر
  .من رجل أو امرأة، وليس يف جراحات غري الرأس والوجه أرش مقدر يف قول أكثر أهل العلمكانت 

ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل، ويف كل من املأمومة واجلائفة ثلث الدية، والدليل على ذلك كله كتاب النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم املعروف، وروي عن ابن عمر مثل ذلك

أبلغ من املأمومة، وال يسلم صاحبها يف الغالب، ولذلك مل  نـهانابلة بأن يف الدامغة ما يف املأمومة؛ ألوصرح احل
  .يذكره حممد بن احلسن بني الشجاج؛ ألنه ال يعيش معها، وليس هلا حكم

اهلامشة  أن: فقدرها احلنفية واملالكية بعشر الدية، وحكي عن مالك :فاختلف الفقهاء يف موجبها: وأما اهلامشة
  .ترادف املنقلة

واحلنابلة ومجاعة من أهل العلم بعشر من اإلبل إن كانت مع إيضاح أو  -يف األصح  -وقدرها الشافعية 
  .حكومة: احتيج إليه بشق إلخراج عظم أو تقوميه، فإن مل توضح فخمس من اإلبل وقيل
فيها حكومة عدل؛ ألنه مل يثبت فيها وأما ما قبل املوضحة من الشجاج وهي احلارصة والسمحاق وما بينهما ف

  ) .ديات: (وينظر تفصيل ذلك يف مصطلح.أرش مقدر بتوقيف، وال له قياس فوجب الرجوع إىل احلكومة 
  :إبطال المنافع: النوع الثالث

اتفق الفقهاء على أنه جتب بإزالة العقل كمال الدية؛ ألنه أكرب املعاين قدرا، وأعظم احلواس نفعا، وبإبطال 
مع من األذنني أو البصر من العينني، أو الشم من املنخرين كمال الدية، وبإبطال املنفعة من إحدى األذنني، الس
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  .أو العينني، أو املنخرين، نصف الدية، من إحداها
  .واملضغ، واإلمناء واإلحبال، واجلماع، والبطش، واملشي دية كاملة وكذلك بإبطال الصوت، والذوق،

احلالوة، واملرارة، واحلموضة، والعذوبة، وامللوحة، ففيه : املذاق مشتمل على مخسة أشياء ونص احلنابلة على أن
  ) .ديات: (ويف شرائط وجوب الدية وكيفيتها خالف وتفصيل ينظر مصطلح. الدية، ويف أحد أقسامها مخسها 

  جنس) ١٦٦
  :التعريف

  .اجلنس يف اللغة الضرب من كل شيء
اإلبل جنس من البهائم العجم، فإذا واليت سنا من أسنان اإلبل على حدة فقد صنفتها : قال يف اللسان

. تصنيفا، كأنك جعلت بنات املخاض منها صنفا، وبنات اللبون صنفا، واحلقاق صنفا، وكذلك اجلذع والثين
  . واحليوان أجناس، فالناس جنس، واإلبل جنس، والبقر جنس، والشاء جنس

كل : اجلنس: وقال الشربيين. صطالح الفقهاء عرفه اجلرجاين بأنه اسم دال على كثريين خمتلفني باألنواعويف ا
  .شيئني أو أشياء مجعها اسم خاص تشرتك يف ذلك االسم باالشرتاك املعنوي 

ا هو يف جواب ما هو على كثريين خمتلفني باحلقيقة، والنوع ما صدق يف جواب م وعرفه املناطقة بأنه ما صدق
  .على كثريين متفقني باحلقيقة
  :شرب ما يسكر جنسه

ذهب اجلمهور إىل أن املسلم حيد بشرب ما يسكر جنسه وإن مل يسكر ما شربه لقلته أو اعتياد الشارب له، 
سواء كان عصري عنب، أو نقيع زبيب، أو متر، أو رطب، أو بسر، أو عسل، أو حنطة، أو شعري، أو ذرة، أو 

أما اخلمر اليت هي من العنب فال خالف بني الفقهاء يف أن القليل والكثري منها سواء يف احلرمة  .أرز، أو غري ذلك
 ويف وجوب احلد، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف ما رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي عن جابر مرفوعا ما أسكر

داود والنسائي عن أيب هريرة من شرب اخلمر  كثريه فقليله حرام ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف ما رواه أمحد وأبو
  ) .أشربة: (والتفصيل يف مصطلح. فاجلدوه 
  جنون) ١٦٣
  :التعريف

أي زال عقله أو فسد، أو دخلته اجلن، : مصدر جن الرجل بالبناء للمجهول، فهو جمنون: اجلنون يف اللغة
  . سرته: وجن الشيء عليه

  :واألصوليون بعبارات خمتلفة منهاوأما يف االصطالح فقد عرفه الفقهاء 
  . هجه إال نادراـأنه اختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال واألقوال على ن
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اجلنون اختالل القوة املميزة بني األشياء احلسنة والقبيحة املدركة للعواقب بأن ال تظهر آثارها، وأن : وقيل
  . تتعطل أفعاهلا

  .ها إدراك الكلياتـل القوة اليت باختال: وعرفه صاحب البحر الرائق بأنه
  :األلفاظ ذات الصلة

مصدر دهش، يقال دهش الرجل أي حتري، أو ذهب عقله من ذهل أو وله، : الدهش يف اللغة :الدهش -أ 
وال خيرج استعمال الفقهاء عن هذين املعنيني فهم يطلقونه على . ودهش أيضا على ما مل يسم فاعله فهو مدهوش

  . نوناملـجب العقل، وقد جعل احلنفية املدهوش الذي ذهب عقله داخال يف املتحري وعلى ذاه
وهو عند الفقهاء واألصوليني آفة توجب . نقصان العقل من غري جنون أو دهش: العته يف اللغة :العته -ب 

انني، وكذا سائر املـجخلال يف العقل فيصري صاحبه خمتلط الكالم، فيشبه بعض كالمه كالم العقالء، وبعضه كالم 
  . أموره

والفرق بني اجلنون والعته، أن املعتوه قليل الفهم خمتلط الكالم، فاسد التدبري، لكن ال يضرب وال يشتم خبالف 
  .نوناملـج

جتب عليه العبادات احتياطا، : الصيب املميز، إال أن الدبوسي قال وصرح األصوليون بأن حكم املعتوه حكم
  .العته نوع جنون فيمنع أداء احلقوق مجيعا إن : وقال صدر اإلسالم

إذا استخفته، : تسفهت الرياح الثوب: نقص يف العقل، وأصله اخلفة والتحرك، يقال: السفه لغة :السفه -ج 
  .وحركته، ومنه زمام سفيه أي خفيف

العقل  خفة تبعث اإلنسان على العمل يف ماله خبالف مقتضى العقل والشرع مع قيام: ويف اصطالح الفقهاء
  .فالسفه ال يوجب خلال، وال مينع شيئا من أحكام الشرع : قال احلنفية. حقيقة

وقيل السفه صفة ال يكون الشخص معها مطلق التصرف كأن يبلغ مبذرا يضيع املال يف غري وجهه اجلائز، 
  . فهو بذاءة اللسان والنطق مبا يستحيا منه: وأما عرفا

   .العاقل الذي ال حيسن التصرف يف املال فهو خالف الرشيد البالغ: السفيه: ويف جواهر اإلكليل
  :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف السكر :السكر -د 

السكر نشوة تزيل العقل، فال يعرف السماء من األرض، وال الرجل من : فعند أيب حنيفة واملزين من الشافعية
يف السكر املوجب للحد، وأما تعريفه يف غري وجوب  املرأة، وصرح ابن اهلمام بأن تعريف السكر مبا مر إمنا هو

بأنه الذي : ويقرب من هذا تعريف الشافعي للسكران. اختالط الكالم واهلذيان: احلد فهو عند أئمة احلنفية كلهم
  . اختلط كالمه املنظوم، وانكشف سره املكتوم

قع عليه فيها عادة اسم السكران، فهو الرجوع فيه إىل العادة، فإذا انتهى تغريه إىل حالة ي: وقال ابن سريج
  . املراد بالسكران، قال الرافعي وهو األقرب
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السكر حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه من األخبرة املتصاعدة من اخلمر وحنوه، فيتعطل معه : وقيل
  .العقل املميز بني األمور احلسنة والقبيحة

  .له منعا غري تام، فتتشنج األعضاءعلة متنع الدماغ من فع: الصرع لغة :الصرع -هـ 
  :أقسام الجنون

اجلنون يكون أصليا إذا كان لنقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه يف أصل اخللقة فلم : جاء يف كشف األسرار
  .يصلح لقبول ما أعد لقبوله من العقل، وهذا النوع مما ال يرجى زواله

إىل رطوبة مفرطة، أو يبوسة متناهية، وهذا النوع مما  إذا زال االعتدال احلاصل للدماغ خلقة: ويكون عارضا
  . واجلنون األصلي ال يفارق العارض يف شيء من األحكام. يرجى زواله بالعالج مبا خلق اهللا تعاىل من األدوية
  :وينقسم اجلنون أيضا إىل مطبق وغري مطبق

ف باختالف العبادات، كما صرح به ابن واالمتداد ليس له ضابط عام بل خيتل. واملراد باملطبق املالزم املمتد
إن قدر االمتداد املسقط يف الصلوات بالزيادة على يوم وليلة عند أيب حنيفة وأيب : اهلمام من احلنفية حيث قال

باستغراق احلول كله يف  ره، ويف الزكاةنـهاستا عند حممد، ويف الصوم باستغراق الشهر ليله و  تـهايوسف وبصريور 
  .املمتد ما كان أقل من ذلكاألصح، وغري 

ها ذمته، وإن كان غري ممتد وهو طارئ مل مينع ـفاجلنون إن كان ممتدا سقط معه وجوب العبادات فال تشغل ب
التكليف وال ينفي أصل الوجوب؛ ألن الوجوب بالذمة، وهي ثابتة، ولذلك يرث وميلك، وإن كان غري ممتد، وكان 

حكمه : نه ناط اإلسقاط بالكل من االمتداد واألصالة، وقال أبو يوسفأصليا فحكمه عند حممد حكم املمتد؛ أل
  .حكم الطارئ فيناط اإلسقاط باالمتداد 

  :أثر الجنون في األهلية
اجلنون من عوارض أهلية األداء وهو يزيلها من أصلها، فال ترتتب على تصرفاته آثارها الشرعية؛ ألن أساس 

  .نون عدمي العقل والتمييزاملـجعقل، و أهلية األداء يف اإلنسان التمييز وال
ثابتة لكل إنسان، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب؛ ألن أهليته  نـهاوال يؤثر اجلنون يف أهلية الوجوب؛ أل

  .للوجوب هي حياته اإلنسانية
  .نون مبقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليهاملـجوما وجب على 
س أو مال يؤاخذ ماليا ال بدنيا، ففي القتل يضمن دية القتيل وال يقتص منه، لقول علي فإذا جىن على نف

وتفصيله يف امللحق . وكذلك يضمن ما أتلفه من مال الغري" نون خطأ املـجعمد الصيب و : " رضي اهللا عنه
  .األصويل
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  :أثر الجنون في التصرفات القولية
والنوم، بل هو أشد منهما يف فوات االختيار وتبطل عبارات املغمى أمجع الفقهاء على أن اجلنون كاإلغماء 

والردة، والبيع، والشراء وغريها من التصرفات القولية،  عليه، والنائم يف التصرفات القولية، كالطالق، واإلسالم،
: يه الصالة والسالمنون عدمي العقل والتمييز واألهلية، واستدلوا لذلك بقوله علاملـجباجلنون أوىل؛ ألن  نـهافبطال

نون حىت يعقل ومثل ذلك كل املـجعن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن : رفع القلم عن ثالثة
  .تصرف قويل ملا فيه من الضرر
  :أثر الجنون في الوالية

نظرا للموىل عليه ال خالف بني مجهور الفقهاء يف أن اجلنون يزيل الوالية؛ لعدم متييزه؛ وألن الوالية إمنا ثبتت 
  . نون ال يلي نفسه، فال يلي غريه باألوىلاملـجعند عجزه عن النظر لنفسه، ومن ال عقل له ال ميكنه النظر، وأيضا 

  :جنون القاضي
نون املـجنون؛ ألن القضاء والية، و املـجأمجع الفقهاء على أن القاضي ال بد أن يكون عاقال، فال يصح قضاء 

  .باجلنون تسلب الواليات واعتبار األقوال، وكذلك إذا جن القاضي فينعزل وال ينفذ حكمهال والية له؛ وألن 
  :أثر الجنون في الجنايات

تقدم أن اجلنون عارض من عوارض األهلية يطرأ على العقل فيذهب به، ولذلك تسقط فيه املؤاخذة واخلطاب 
  .لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف

بب من أسباب عدم املؤاخذة بالنسبة حلقوق اهللا تعاىل حسب البيان السابق، وال حد على فاجلنون س
نون، ألنه إذا سقط عنه التكليف يف العبادات، واإلمث يف املعاصي فاحلد املبين على الدرء بالشبهات أوىل، وأما املـج

هو تكليف للويل بأداء احلق املايل  بالنسبة حلقوق العباد كالضمان وحنوه فال يسقط؛ ألنه ليس تكليفا له، بل
ها ماليا ال بدنيا، وإذا أتلف مال إنسان وهو جمنون ـنون، فإذا وقعت منه جرائم، أخذ باملـجاملستحق يف مال 

وجب عليه الضمان، وإذا قتل فال قصاص وجتب دية القتيل، كذلك ال يتم إحصان الرجم والقذف إال بالعقل، 
  .نه ال خطاب بدون العقلنون ال يكون حمصنا ألاملـجف

  :طروء الجنون على من صح تصرفه
نون، كما أن العقوبة البدنية تسقط عنه إذا ارتكب ما يوجب املـجسبق بيان أن التصرفات القولية ال تصح من 

  .القصاص أو احلد
الوصية، لكن إذا تصرف وهو عاقل مث طرأ عليه اجلنون أثناء سريان التصرف ومباشرته، كما هو احلال يف 

عاقل مث جن قبل القصاص، أو قبل  والوكالة، والشركة مثال، أو كان ارتكب ما يوجب القصاص، أو احلد وهو
  .إقامة احلد، فإن احلكم خيتلف، وفيما يلي بيان حكم بعض املسائل
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  :طروء الجنون على من وجب عليه قصاص أو حد
  :في القصاص - أ 

رفع القلم : قصاص عليه، وذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال خالف أن من قتل غريه وهو جمنون فال
نون ليس له قصد املـجنون حىت يفيق وألن املـجعن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يبلغ، وعن : عن ثالثة
  .صحيح

ه يف أما من ارتكب جرمية القتل وهو عاقل مث جن، فعند الشافعية واحلنابلة ال يسقط عنه القصاص، ويقتص من
  . حال جنونه سواء ثبتت عليه اجلناية ببينة أو إقرار؛ ألن رجوعه غري مقبول

إن جن القاتل قبل القضاء عليه أو جن بعد القضاء عليه وقبل دفعه للويل : أما احلنفية فلهم تفصيل آخر، قالوا
ألولياء القتيل فلهم  سقط القصاص استحسانا، وانقلب دية يف ماله لتمكن اخللل يف الوجوب، وإن جن بعد دفعه

ألن شرط وجوب القصاص عليه كونه خماطبا حال الوجوب، وذلك بالقضاء ويتم بالدفع إىل أولياء القتيل،  قتله؛
  . وهذا فيمن كان جنونه مطبقا، أما من كان جين ويفيق فإنه يقتص منه يف إفاقته

فإن أيس من : قال ابن املواز. منه حال إفاقتهنون فيقتص املـجفعند مالك ينتظر إفاقة : واختلفت أقوال املالكية
يسلم إىل أولياء املقتول إن شاءوا قتلوه وإن : إفاقته كانت الدية عليه يف ماله، وال يقتل وهو جمنون، وقال املغرية

 أرى أن يكون اخليار ألولياء املقتول فإن شاءوا قتلوه: شاءوا عفوا عنه وليس هلم أن يلزموه الدية، وقال اللخمي
  .هاـوإن شاءوا أخذوا الدية من ماله إن كان له مال وإال اتبعوه ب

ال يلزمه شيء وهو الصواب؛ ألنه : ولو أشكل على البينة أقتل يف حال عقله أو جنونه، فقال بعض القرويني
  . شك يف املقضي عليه؛ ألن القاضي ال حيكم عليه إال بعد أن تشهد البينة عنده أنه قتل حال كونه يف عقله

  :في الحدود - ب 
حال جنونه، بل  على أن من ارتد وهو عاقل مث جن، فال يقام عليه احلد - بالنسبة حلد الردة  - اتفق الفقهاء 

نون ال املـجينتظر حىت يفيق ويستتاب؛ ألنه قد يعقل ويعود إىل اإلسالم؛ وألن املرتد يقتل باإلصرار على الردة، و 
  .يوصف باإلصرار وال ميكن استتابته

ا وقد صرح الشافعية بأن من ارتد واستتيب فلم يتب مث جن، فإنه جيوز قتله حال جنونه، ومل أعثر على مثل هذ
هذا احلكم عند غري الشافعية، وإن كانت قواعدهم ال تأباه؛ ألن الغاية من انتظار إفاقته هي االستتابة وقد 

  . حصلت
د، وبني ما يثبت باإلقرار وما يثبت بالبينة على ما صرح أما بالنسبة لبقية احلدود فهناك فرق بني يف استيفاء احل

  .به الشافعية واحلنابلة
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من أقر مبا يوجب حد اهللا تعاىل مث جن ال يقام عليه حينئذ احتياطا؛ ألنه قد يرجع عن : جاء يف مغين احملتاج
ف مث جن فإنه يستوىف منه اإلقرار، فلو استويف منه حينئذ مل جيب فيه شيء، خبالف ما لو ثبت ببينة أو أقر بقذ

  . يف جنونه ألنه ال يسقط برجوعه
رجوعه يقبل، فيحتمل  من ثبت عليه احلد بإقراره مث جن مل يقم عليه احلد حال جنونه؛ ألن: وقال ابن قدامة

  . أنه لو كان صحيحا رجع
  . قوصرح املالكية واحلنفية بأن من ارتكب ما يوجب حدا مث جن فال يقام عليه احلد حىت يفي

  ) .إخل. . . زىن، وقذف، وسرقة: (وينظر تفصيل ذلك يف أبوابه من
  جنين) ١٦٤
  :التعريف

واجلنني كل مستور، وجن يف الرحم جين استرت، وأجنته . الولد يف البطن، واجلمع أجنة وأجنن: اجلنني لغة
  . احلامل سرتته

وهذا هو ما يؤيد معىن مادة . والبويضةواجلنني هو املادة اليت تتكون يف الرحم من عنصري احليوان املنوي 
نون الستتار عقله، واجلان الستتاره عن أعني املـجا املعىن، ومنه بـهذراجعة إىل االستتار املتحقق  نـهاجنني، فإ

  .الناس
خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا {: قال تعاىل. املستور يف رحم أمه بني ظلمات ثالث: فاجلنني يف أصل اللغة

  .} يف ظلمات ثالث من بعد خلق
أن : غري أن املزين من فقهاء الشافعية نقل عن اإلمام الشافعي. ويف االصطالح ال خيرج عن املعىن اللغوي

. ازاملـجللجنني فيما يكون بعد مرحلة املضغة، واستعماله فيما قبل ذلك يكون من باب  االستعمال احلقيقي
به جنينا أن يفارق املضغة والعلقة حىت يتبني منه شيء من خلق أقل ما يكون : قال الشافعي يف اجلنني: وعبارته
  . . . ".آدمي

  :الجناية على الجنين
إذا وقع اعتداء على اجلنني وتسبب يف إسقاطه ميتا ففيه الغرة عند مجهور الفقهاء واختلف يف وجوب الكفارة، 

  ) .إجهاض: (على خالف وتفصيل ينظر يف مصطلح
  جهالة) ١٦٥
  :التعريف

  .من جهلت الشيء خالف علمته ومثلها اجلهل، واجلهالة أن تفعل فعال بغري العلم : اجلهالة لغة
 - غالبا  -فإن استعمال الفقهاء هلذين اللفظني يشعر بالتفريق بينهما، فيستعملون اجلهل : وأما يف االصطالح

  .يف حالة ما إذا كان اإلنسان موصوفا به يف اعتقاده أو قوله أو فعله
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وشروطها،  نـهاإذا كان اجلهل متعلقا خبارج عن اإلنسان كمبيع ومشرتى وإجارة وإعارة وغريها، وكذا أركاأما 
هول، فوصفوه باجلهالة، وإن كان اإلنسان متصفا املـجهم يف هذه احلالة غلبوا جانب اخلارج، وهو الشيء ـفإن

  ) .جهل: (األول فينظر يف مصطلح أما املعىن: وهذا البحث مراعى فيه املعىن الثاين. باجلهالة أيضا
  :الصلح على بدل القصاص

جيوز الصلح على بدل القصاص سواء أكان ذلك البدل معلوما أم جمهوال، بشرط أن تكون اجلهالة غري 
فاحشة، وإال فإن كانت فاحشة كما إذا صاحل على ثوب أو دار أو دابة غري معينة، فسدت التسمية يف الصلح، 

  ) .وقتل عمد) (صلح: (وتفصيله يف مصطلح .متفاوتة واجلهالة فيها فاحشة  انـهالدية أل ووجبت
  :جهالة المقذوف

على تفصيل  .يشرتط إلقامة حد القذف على القاذف العلم باملقذوف، فإذا مل يعلم فال حد على القاذف 
  ) .حد، قذف: (يذكر يف

  :جهالة ولي القتيل
متنع منه؛ ألن  نـهاال متنع من القصاص، وذهب احلنفية إىل أ ذهب مجهور الفقهاء إىل أن جهالة ويل القتيل

: وتفصيله يف مصطلح .هول متعذر، فتعذر اإلجياب له املـجوجوب القصاص وجوب لالستيفاء، واالستيفاء من 
  ) .قصاص(
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  ــــاءحــرف احل
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  حاجب) ١٦٦
  :التعريف

منعه عن الدخول أو الوصول، وكل شيء منع  :حجبه أي: املنع، يقال: من احلجب أي: احلاجب يف اللغة
  .شيئا فقد حجبه، ومنه حجب اإلخوة األم عن الثلث إىل السدس، وحجب االبن األخ

العظمان : واحلاجبان. حاجب؛ ألنه مينع من الدخول، ومنه حاجب األمري والقاضي وغريمها: وقيل للبواب
  .هما كاحلاجبني للعني يف الذب عنهماـاللذان فوق العينني بلحمهما وشعرمها، مسيا بذلك لكون

وال خيرج املعىن . الشعر النابت على العظم، مسي بذلك ألنه حيجب عن العني شعاع الشمس : احلاجب: وقيل
  .االصطالحي عن املعىن اللغوي
  :الجناية على الحاجب

احلاجبني نصف  أحدذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن يف اجلناية على شعر احلاجب إذا مل ينبت الدية، ويف 
ألن يف هذه اجلناية إتالفا للجمال على الكمال وإتالفا للمنفعة أيضا؛ ألن احلاجب يرد العرق عن : الدية، قالوا
  .العني ويفرقه

وال فرق عندهم يف هذا احلكم بني كون احلاجب كثيفا أو خفيفا، مجيال أو قبيحا، أو كونه من صغري أو كبري؛ 
هما على ـإمنا جتب الدية يف احلاجبني بذهاب: وقالوا. من األعضاء ال يفرتق فيه احلال بذلكألن سائر ما فيه الدية 

وجه ال يرجى عودمها بإتالف منبت الشعر، فإن رجي عودمها يف مدة انتظر إليها، فإن عاد الشعر قبل أخذ الدية 
  .مل جتب، وإن عاد بعد أخذها ردت

وهو غري معلوم املقدار  -منبته  -ه يكون باجلناية على حمله وال قصاص عندهم يف شعر احلاجب؛ ألن إتالف
  .فال متكن املساواة فيه، فال جيب فيه القصاص

وذهب املالكية والشافعية إىل أن يف اجلناية على شعر احلاجب إن مل ينبت حكومة، وأن الشعور ال قود فيها 
  .اد هليئته فال شيء فيه إال األدب يف العمدقطعا، وجتب احلكومة فيما شأنه الزينة منها، فإن نبت الشعر وع

  حاجة) ١٦٧
  :التعريف

  . احلاجة تطلق على االفتقار، وعلى ما يفتقر إليه
ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل  -كما عرفها الشاطيب   - واصطالحا هي 

  . احلرج واملشقة -على اجلملة  -احلرج واملشقة الالحقة بفوت املصلحة، فإذا مل تراع دخل على املكلفني 
  . والتحسيينويعتربها األصوليون مرتبة من مراتب املصلحة، وهي وسط بني الضروري 

ها احلاجة ـوالفقهاء كثريا ما يستعملون احلاجة باملعىن األعم وهو ما يشمل الضرورة، ويطلقون الضرورة مرادا ب
  .اليت هي أدىن من الضرورة
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  :اعتبار الشبهات في درء الحدود
ذكر ابن قدامة أن احلاجة شبهة دارئة حلد السرقة، فقد ورد أن عمر رضي اهللا عنه مل يقم حد السرقة يف عام 

 وهذا: قال ابن قدامة. اعة، وأسقطها عن غلمة حاطب بن أيب بلتعة حينما سرقوا بعريا آلخر وذحبوه وأكلوهاملـج
وقد بىن ابن قدامة . إن له شبهة يف أخذ ما يأكلهحممول على من ال جيد ما يشرتيه، أو ال جيد ما يشرتي به، ف

  .ال أقطعه إذا محلته احلاجة والناس يف شدة وجماعة: وقوله. اعةاملـجال قطع يف : هذا على قول أمحد
  حارصة) ١٦٨
  :التعريف

حرص القصار الثوب أي شقه وخرقه : احلارصة يف اللغة من احلرص، ومن معانيه الشق واخلرق، ومنه قيل
   .بالدق

واحلارصة يف االصطالح نوع من الشجاج وهي الشجة اليت حترص اجللد أي ختدشه وتشقه قليال وتقشره شيئا 
  . واحلارصة تسمى اخلادشة والقاشرة أيضا. يسريا وال تدميه

  :األلفاظ ذات الصلة
وهي الشجة اليت حتدث الشق يف اجللد وتسيل الدم، وتسمى البازلة والدامعة، وقد فرق احلنفية  :الدامية -أ 

  . بني الدامعة والدامية، بأن األوىل تظهر الدم كالدمع وال تسيله، والدامية هي اليت تسيل الدم
  .أي تقطعه وتشقه بعد اجللد الباضعة، وهي الشجة اليت تبضع اللحم -ب 
إن املتالمحة : وقال املالكية. وهي اليت تغوص يف اللحم وتشقه أكثر من الباضعة دون العظم: املتالمحة -ج 

  .هي اليت غاصت يف اللحم بتعدد، أي ميينا ومشاال ومل تقرب للعظم، فإن انتفى التعدد فباضعة
تسمى اجلراح  وهي اليت تصل إىل القشرة الرقيقة بني اللحم والعظم واليت تسمى مسحاقا، وهلذا: السمحاق - د 

  . الواصلة إليها مسحاقا
  .وهذه األربع تشرتك مع احلارصة يف احلكم يف اجلملة، وهو أن يف كل نوع منها حكومة عدل

وهناك أنواع أخرى من الشجاج يف بعضها قصاص كاملوضحة، وهي اليت توضح العظم وتبدي بياضه، ويف 
مة واجلائفة، مع خالف وتفصيل، وينظر حكم كل واحد بعضها دية مقدرة وال قصاص، كاهلامشة، واملنقلة، واآل

  .تـهامنها يف مصطلحا
  :الحكم اإلجمالي

ذهب الشافعية واحلنابلة وهو رواية عند احلنفية، إىل أنه ال قصاص يف احلارصة وإن كانت عمدا، وإمنا جتب 
. يها حكومة عدلوال ميكن إهدارها، فوجب ف فيها حكومة عدل؛ إذ ليس فيها أرش مقدر من جهة السمع،

  ) .حكومة عدل(وملعرفة كيفية تقدير حكومة العدل انظر مصطلح 
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ما قبل املوضحة، وذلك  تـهاوقال املالكية، وهو ظاهر املذهب عند احلنفية بوجوب القصاص يف احلارصة وأخوا
: ؤه، لقوله تعاىلبالقياس طوال وعرضا وعمقا، والقصاص قول ثان للشافعية أيضا يف غري احلارصة إذا تيسر استيفا

، وألنه ميكن ضبطه واعتبار املساواة فيه بأن يسرب غورها مبسبار مث يتخذ حديدة بقدره } واجلروح قصاص{
  . فيقطع

  . واستثىن احلنفية السمحاق فال قود فيها، كما ال قود عندهم يف ما بعدها من اهلامشة واملنقلة وغريمها
  :مواطن البحث

فينظر . من الشجاج واجلراح يف أبواب اجلنايات والديات والقصاص تـهااحلارصة وأخوايذكر الفقهاء أحكام 
  .بـهاوأبوا تـهاتفصيلها يف مصطلحا

  حامل) ١٦٩
  :التعريف

احلامل يف اللغة احلبلى وهو اسم فاعل من محل الشيء محال، واحلمل أيضا ما حيمل يف البطن من الولد ومجعه 
صفة خمتصة باإلناث، ورمبا  نـهاأة الولد ومحلت به علقت فهي حامل بغري هاء؛ ألمحلت املر : أمحال ومحال، يقال

هيمة تلد حبال إذا محلت ـحبلت املرأة، وكل ب: يقال. وتستعمل يف كل أنثى من اإلنسان واحليوان. حاملة: قيل
احلبل خمتص باآلدميات، وأما احلمل فيشمل اآلدميات والبهائم والشجر، : وقال بعضهم. بالولد، فهي حبلى

  . بامليم) محل: (ويقال فيها
ما حيمل على : صفة مشرتكة، واحلمل نـهاحامل للذكر، وحاملة باهلاء لألنثى؛ أل: أما محل املتاع فيقال فيه

  ) .وإجارة) (محل: (وتنظر أحكام محل املتاع يف مصطلح .الظهر وحنوه
  :استيفاء الحدود من الحامل

اتفق الفقهاء على أنه ال يقام احلد على حامل حىت تضع، سواء أكان احلمل من زىن أم غريه، فال تقتل إذا 
محلها؛ ملا روي عن ارتدت، وال ترجم إذا زنت، وال تقطع إذا سرقت، وال جتلد إذا قذفت أو شربت حىت تضع 

. حبلى من زىن نـهاإ: يا رسول اهللا، طهرين، قال وما ذاك؟ قالت: بريدة رضي اهللا عنه أن امرأة من بين غامد قالت
فكفلها رجل من األنصار حىت : ارجعي حىت تضعي ما يف بطنك، قال: نعم، فقال هلا: أنت؟ قالت: قال

فقام . إذا ال نرمجها، وندع ولدها صغريا ليس له من ترضعه: لفأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقا: وضعت، قال
  .فرمجها : إيل إرضاعه يا نيب اهللا، قال: رجل من األنصار فقال

أم غريه؛ ألنه ال  وألن يف إقامة احلد عليها يف حال محلها إتالفا ملعصوم، وال سبيل إليه، وسواء أكان احلد رمجا
  . طع، ورمبا سرى إىل نفس املضروب واملقطوع، فيفوت الولد بفواتهيؤمن تلف الولد من سراية الضرب والق
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فإذا وضعت الولد، فإن كان احلد رمجا ال يؤخر عند احلنفية واملالكية إال إذا مل يوجد من يرضعه أو يتكفل 
أما إذا . غالبا ال حتد حىت تسقيه اللبأ، وهو اللنب أول النتاج الحتياج الولد إليه: برضاعه، وقال الشافعية واحلنابلة

  . مل يوجد من يرضعه أو يتكفل برضاعه تركت حىت تفطمه باتفاق الفقهاء
وإن كان احلد جلدا، فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها احلد، وإن كانت يف 

احلد على وجه الكمال من نفاسها أو ضعيفة خياف عليها التلف مل يقم عليها احلد حىت تطهر وتقوى، فيستوىف 
؛ ملا ورد يف حديث أيب ) احلنفية والشافعية وهو املعتمد عند احلنابلة: (غري خوف فواته، وهذا عند مجهور الفقهاء

  .انطلقي فتطهري من الدم: أن املرأة انطلقت فولدت غالما، فجاءت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا: بكرة
  . مه حكم احلد جلدا من حيث التأخري وعدمهوالتعزير باجللد وحنوه حك

وقال . ويعترب قوهلا إن ادعت احلمل عند مجهور الفقهاء لقبول النيب صلى اهللا عليه وسلم قول الغامدية
ومثل احلدود حكم القصاص يف النفس . ال يقبل قوهلا مبجرد دعواها، بل بظهور أمارات احلمل: املالكية

  ) .حد، قصاص: ر. (واألطراف
  :عتداء على الحاملاال

فإذا ) جناية: (االعتداء على احلامل بالضرب وغريه جرمية كاالعتداء على أي إنسان ينظر حكمه يف مصطلح
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه : تسبب االعتداء يف سقوط اجلنني ميتا ففيه غرة اتفاقا؛ ملا روي عن أيب هريرة قال

فقضى . مث إن املرأة اليت قضى عليها بالغرة توفيت. عبد أو أمة: يتا بغرةوسلم يف جنني امرأة من بين حليان سقط م
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها 

والغرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر . وجتب الغرة أيضا إذا أسقطته احلامل بدواء أو فعل كضرب بطنها مثال
ني، جتب على عاقلة اجلاين عند مجهور الفقهاء، خالفا للحنابلة ومن معهم إذا كان االعتداء عمدا دية أم اجلن

  ) .ر غرة. (يف مال اجلاين بـهاحيث يقولون بوجو 
وإذا ألقت به حيا حياة حمققة بأن استهل صارخا مثال مث مات بسبب االعتداء فدية كاملة وكفارة اتفاقا، إذا  

احلنفية والشافعية واحلنابلة وهو رواية عند : (وكذلك إذا كان عمدا عند مجهور الفقهاءكان االعتداء خطأ، 
  ) .املالكية

إجهاض، جنني، : (وتفصيله يف مصطلحات. ويف رواية أخرى عند املالكية جيب فيه القصاص إذا كان عمدا
  ) .غرة
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  حبس) ١٧٠
  :التعريف

ويقال ) . بضم احلاء(ق على املوضع، ومجعه حبوس ويطل. املنع واإلمساك، مصدر حبس: احلبس يف اللغة
حبائس، وملن يقع : وللجمع: حبيسة: ، وللمرأة) بضمتني(حمبوسون وحبس : حمبوس وحبيس، وللجماعة: للرجل

  . حابس: منه احلبس
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه واخلروج إىل أشغاله ومهماته الدينية : أما يف االصطالح فاحلبس هو

وليس من لوازمه اجلعل يف بنيان خاص معد لذلك، بل الربط بالشجرة حبس، واجلعل يف البيت أو . جتماعيةواال
  . وقد أفرد احلكام املسلمون أبنية خاصة للحبس وعدوا ذلك من املصاحل املرسلة. املسجد حبس

ويف . ع سجونأما بكسر السني فهو مكان احلبس، واجلم. ومبعىن احلبس السجن بفتح السني مصدر سجن
قرئ بفتح السني على املصدر، وبكسرها على } قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه{: التنزيل العزيز

  . املكان، واألشهر الكسر
  . حبسته، واعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكالم: يقال اعتقلت الرجل. ومبعىن احلبس أيضا االعتقال

  :األلفاظ ذات الصلة
إال أن الفقهاء يريدون به املنع من التصرفات املالية كاحلجر على . املنع) : بفتح فسكون(جر احل: احلجر - أ 

واملراد من احلجر تعويق . أو العملية كاحلجر على الطبيب اجلاهل. السفيه أو القولية كاحلجر على املفيت املاجن
  .التصرف، ال تعويق الشخص الذي يقصد حبسه

أي } وجعلنا جهنم للكافرين حصريا{: ومنه قوله تعاىل. املنع واحلبس) : ونبفتح فسك(احلصر : احلصر -ب 
واستعمل الفقهاء اإلحصار يف املنع عن املضي يف أفعال احلج، سواء أكان من العدو، أم باحلبس، . سجنا وحبسا
  . أم باملرض

احملصر قد يكون غري متمكن ويفرتق احلصر عن احلبس يف أن . . هما املنعـوجيتمع احلصر واحلبس يف أنه يراد ب
  .فالصلة بينهما العموم واخلصوص. منه خبالف احملبوس

  احلبس، ومجعه أوقاف ووقوف ومجع احلبس هنا أحباس وحبس: الوقف: الوقف -ج 
حبس العني على حكم ملك اهللا تعاىل، : وهو عند مجهور الفقهاء. وبعضهم يسكن الباء على لغة. بضمتني 

فالفرق بني احلبس والوقف أن احلبس يكون يف . جهة من جهات الرب ابتداء أو انتهاء والتصدق باملنفعة على
  .األشخاص والوقف يكون يف األعيان

  . التغريب والطرد واإلبعاد: النفي يف اللغة: النفي -د 
التشريد من األمصار . } أو ينفوا من األرض{: يرى املالكية والشافعية واحلنابلة أن املراد بالنفي يف قوله تعاىل

  . والبالد، فال يرتك قطاع الطرق ليأووا إىل بلد؛ ألن النفي من األرض هو الطرد حبسب املشهور يف لغة العرب
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إن املراد به احلبس؛ ألن النفي من مجيع : عريب من املالكيةوقال احلنفية ومجاعة من الشافعية واحلنابلة وابن ال
من {: األرض حمال، وإىل بلد آخر فيه إيذاء أهلها، وهو ليس نفيا من األرض بل من بعضها، واهللا تعاىل يقول

  .فلم يبق إال احلبس؛ ألن احملبوس يف حقيقته مبنزلة املخرج من الدنيا} األرض
  :وقد أنشد يف هذا املعىن
  ا من الدنيا وحنن من أهلها      فلسنا من األموات فيها وال األحياخرجن

  إذا جاءنا السجان يوما حلاجة         عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
  . أحبسه حىت أعلم منه التوبة وال أنفيه إىل بلد يؤذيهم: ا عمل عمر رضي اهللا عنه حني حبس رجال وقالبـهذو 

  :مشروعية الحبس
ء على مشروعية احلبس للنصوص والوقائع الواردة يف ذلك، وإن كان قد نقل عن بعضهم أن النيب اتفق الفقها

  :واستدل املثبتون بقوله تعاىل. صلى اهللا عليه وسلم مل يسجن أحدا
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت {

  .} جيعل اهللا هلن سبيال يتوفاهن املوت أو
أن احلبس نسخ يف الزىن فقط باجللد والرجم وبقي مشروعا يف غري : وللعلماء أقوال يف نسخ هذه اآلية، منها

  . ذلك
هما من بعد الصالة فيقسمان ـحتبسون{: وبقوله أيضا. } أو ينفوا من األرض{: واستدلوا أيضا بقوله تعاىل

  . بس من توجب عليه احلق حىت يؤديهففي هذه اآلية إرشاد إىل ح} باهللا
: يف الكوفة زمن إمارته ويف احلبس جاء قوله تعاىل بـهاواآلية غري منسوخة لعمل أيب موسى األشعري 

  وتقدم قريبا أن احلصر هو احلبس، واآلية ليست. } وخذوهم واحصروهم{
  .بل إن األسري يسمى مسجونا. منسوخة، وإىل مشروعية األسر ذهب الفقهاء

وهي حمكمة غري منسوخة عند احملققني، وفيها األمر } حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق{:  آية أخرىويف
  .بتقييد األسري، وهو يف احلقيقة حمبوس ومسجون

إغالظ : يل الواجد حيل عرضه وعقوبته ويقصد حبل العرض: ومما يدل على مشروعية احلبس يف السنة حديث
سفيان ووكيع وابن املبارك وزيد بن : وهذا قول مجاعة من فقهاء السلف منهم. احلبس: القول والشكاية، وبالعقوبة

  . علي
ل الرجل، وقتله اآلخر، فيقتل الذي قتل وحيبس إذا أمسك الرج: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

. وبنحوه قضى علي رضي اهللا عنه حني أمر بقتل القاتل وحبس املمسك يف السجن حىت ميوت. الذي أمسك 
ويعرف هذا بالقتل صربا أي احلبس حىت املوت، وبه عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أمر بقتل القاتل وصرب 

  . الصابر
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وروي أن النيب . ، وفيه مشروعية احلبس ولو بتهمة تـهمةصلى اهللا عليه وسلم حبس رجال يف  وروي أن النيب
اذهب فالتمس، فذهب : هما بسرقة بعريين، وقال لآلخرـصلى اهللا عليه وسلم حبس أحد رجلني من غفار ات

  .هما ـوعاد ب
وابن الزبري واخللفاء والقضاة  وأمجع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية احلبس، وقد حبس اخللفاء الراشدون

  . من بعدهم يف مجيع األعصار واألمصار من غري إنكار، فكان ذلك إمجاعا
إىل إقرار احلبس، للكشف عن املتهم، ولكف أهل اجلرائم املنتهكني للمحارم، الذين  -عقال  -وتدعو احلاجة 

  . ا يوجب احلد والقصاصيسعون يف األرض فسادا ويعتادون ذلك، أو يعرف منهم، ومل يرتكبوا م
  :أنواع الحبس

  .ينقسم احلبس حبسب كالم الفقهاء إىل ما كان بقصد العقوبة، وإىل ما كان بقصد االستيثاق
  :احلبس بقصد العقوبة والتعزير وموجباته

م  احلبس بقصد العقوبة يكون يف األفعال واجلرائم اليت مل تشرع فيها احلدود، سواء أكان فيها حق اهللا تعاىل أ
وذكر القرايف املالكي وابن عبد السالم الشافعي . كان فيها حق اآلدمي، واألصل يف هذا أن احلبس فرع من التعزير

حبس املمتنع من دفع احلق إجلاء إليه، : بضع قواعد يشرع فيها احلبس، منها مخس يشرع فيها احلبس تعزيرا وهي
ف الواجب الذي ال تدخله النيابة كحبس من أسلم وحبس اجلاين ردعا عن املعاصي، وحبس املمتنع من التصر 

على أختني حىت خيتار إحدامها، وحبس من أقر مبجهول وامتنع من تعيينه، وحبس املمتنع من حق اهللا تعاىل الذي 
  .ال تدخله النيابة كالصالة والصوم 

  :جمع الحبس تعزيرا مع عقوبات أخرى
جلد : وذكروا أمثلة جلمعه مع احلد من مثل. ه من عقوباتذهب الفقهاء إىل جواز مجع احلبس تعزيرا مع غري 

  .حبسه سنة منفيا : وعند املالكية. الزاين البكر مائة حدا وحبسه سنة تعزيرا للمصلحة
حبس من جرح غريه جراحة ال يستطاع يف مثلها قصاص، واحلكم : ومن أمثلة اجلمع بني احلبس والقصاص

  .بدال منه ) التعويض(عليه باألرش 
حبس القاضي من ظاهر زوجته حىت يكفر عن ظهاره دفعا للضرر عن : ومن أمثلة اجلمع بني احلبس والكفارة

  .وحبس املمتنع من أداء الكفارات عامة حىت يؤديها يف أحد قويل الشافعية . الزوجة
السفهاء  تقييد: وقرر الفقهاء مشروعية اجلمع بني احلبس تعزيرا وبني غريه من أنواع التعزير، ومن ذلك

وضرب . وحبس من طلق يف احليض وضربه يف سجنه حىت يراجع زوجته عند املالكية. همـواملفسدين يف سجون
 - إذا عفي عنه  - وحبس القاتل عمدا . وحلق رأس شاهد الزور وحبسه. احملبوس املمتنع من أداء احلقوق الواجبة

ات أخرى؛ ألن أحوال الناس يف االنزجار وقد فوض الشرع احلاكم يف مجع احلبس مع عقوب. مع جلده مائة
  .خمتلفة
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  :مدة الحبس تعزيرا
  :ملدة احلبس بقصد التعزير حد أدىن وحد أعلى حبسب حال اجلاين وجريرته

  :أقل املدة -أ 
أقل : وقال آخرون. يف كالم بعض الشافعية أن أقل مدة احلبس حيصل حىت باحلبس عن حضور صالة اجلمعة

ويقصد به تعويق احملبوس عن التصرف بنفسه ليضجر وينزجر؛ ألن بعض الناس . واحد مدة احلبس تعزيرا يوم 
  .يتأثر حببس يوم فيغتم 

  :أكثر املدة -ب 
مل يقدروا حدا أعلى للحبس بقصد التعزير، وفوضوا ذلك إىل ) احلنفية واملالكية واحلنابلة(مجهور الفقهاء 

مبين على ذلك، فيجوز للقاضي  - واحلبس فرع منه  - ن التعزير القاضي، فيحكم مبا يراه مناسبا حلال اجلاين؛ أل
  .استدامة حبس من تكررت جرائمه وأصحاب اجلرائم اخلطرية

: والقول الثاين، وهو مشهور املذهب. أحدها للزبريي، وقدر أكثر احلبس بستة أشهر: وللشافعية ثالثة أقوال
لثالث إلمام احلرمني، وافق فيه اجلمهور يف عدم حتديد أكثر والقول ا. سنة؛ تشبيها للحبس بالنفي املذكور يف احلد

وقد أجاز بعض الشافعية العمل مبذهب اجلمهور على أن يكون احلامل على ذلك املصلحة ال التشهي . املدة
  .واالنتقام 

  :التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل
كان أقل من سنة قصريا، وما كان سنة فأكثر ميز الفقهاء بني احلبس القصري واحلبس الطويل، فسموا ما  

وحبس تارك . وقضوا على أصحاب اجلرائم غري اخلطرية باحلبس القصري كحبس شامت جريانه ثالثة أيام. طويال
: من مثل. وقضوا على أصحاب اجلرائم اخلطرية ومعتادي اإلجرام باحلبس الطويل . الصيام مدة شهر رمضان 

وكذا من جرح غريه جراحة ال يستطاع يف مثلها قصاص حيكم عليه باحلبس . حدهحبس الزاين البكر سنة بعد 
وقد سجن عثمان رضي اهللا عنه ضابئ بن احلارث التميمي حىت مات يف حمبسه وكان من شرار . ويطال حبسه

  .اللصوص 
  :إبهام مدة الحبس

املدة وعدم تعريف احملبوس م بـهاوإىل جانب ذلك أجاز الفقهاء إ. األصل أن حتدد مدة احلبس عند احلكم
وحبس . حبس املسلم الذي يبيع اخلمر حىت يتوب: ، وتعليق انتهائها على توبته وصالحه، وذلك من مثلبـها

  .وحبس البغاة حىت تعرف توبتهم. وحبس املخنث واملرايب. املسلم الذي يتجسس للعدو
  .ومن مل ينزجر حبد اخلمر فللوايل حبسه حىت يتوب 
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  :الحبس المؤبد
أن عثمان رضي اهللا عنه حبس : ذكر الفقهاء وقائع ونصوصا تدل على مشروعية احلبس املؤبد، من ذلك

  .وأن عليا قضى حببس من أمسك رجال ليقتله آخر أن حيبس حىت املوت.ابئ بن احلارث حىت مات يف سجنه ض
ومن تكررت . نقود ومزيف ال. والداعي إىل البدعة . وكذا حيبس مدى احلياة من يعمل عمل قوم لوط 

. واملتمرد العايت . ومن يكثر إيذاء الناس . والعائد إىل السرقة يف الثالثة بعد حده يف املرة األوىل والثانية . جرائمه
  .ومدمن اخلمر 

  :أسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته
  .دأسقوط احلبس يقصد به توقيف تنفيذه بعد النطق به، سواء أبدئ بتنفيذ بعضه أم مل يب

  :وأسباب سقوط احلبس هي
ينتهي احلبس مبوت اجلاين النتهاء موضع التكليف، وألن املقصود تعويق الشخص وقد فات، وال : املوت -أ 

  .يتصور استيفاء احلبس بعد انعدام احملل
يذ على أن اجلنون الطارئ بعد اجلرمية يوقف تنف) احلنفية واملالكية والشافعية(مجهور الفقهاء : اجلنون -ب 

  .نون ليس مكلفا وال أهال للعقوبة والتأديب، وهو ال يعقل املقصود من احلبس لفقده اإلدراك املـجاحلبس؛ ألن 
واحلبس فرع  -أن اجلنون ال يوقف تنفيذ التعزير  -وهو قول أيب بكر اإلسكايف من احلنفية  -ومذهب احلنابلة 

ا تعطل جانب التأديب باجلنون فال ينبغي تعطيل جانب وعللوا ذلك بأن الغاية منه التأديب والزجر، فإذ -منه 
  .الزجر منعا للغري 

  .وضربوا مثاال لذلك باملدين احملبوس حلق الدائن . إذا كان احلبس حلق آدمي سقط بعفوه: العفو -ج 
كن جتوز الشفاعة للمحكوم عليه باحلبس تعزيرا قبل البدء بتنفيذ احلكم وبعده، وذلك إذا مل ي: الشفاعة -د 

وجيوز للحاكم رد الشفاعة إن مل تكن فيها مصلحة، وقد رد عمر رضي . صاحب أذى، ملا فيها من دفع الضرر 
  .اهللا عنه الشفاعة يف معن بن زائدة حني حبسه لتزويره خامته 

إطالق استحباب الشفاعة يف التعزير فيه نظر؛ ألن املستحق إذا أسقط حقه من التعزير كان : وقال الزركشي
  .بـهاام؛ ألنه شرع لإلصالح وقد يرى ذلك يف إقامته ويف مثل هذه احلالة ال ينبغي استحبالإلم

وكان من اليسري يف الزمن السابق قبول الشفاعة يف احملبوس؛ ألن القاضي كان يشرف إشرافا مباشرا على تنفيذ 
  .الوايل سجن : سجن القاضي كما يقال: األحكام، وكان للقضاة سجون تنسب إليهم، فيقال

ليس لتوبة احملبوس وحنوه زمن حمدد تعرف به، بل يعود تقدير إمكانية حصوهلا إىل ما يظهر من : التوبة -هـ 
أن للحاكم أن يأخذ أهل اجلرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد : وقد ذكر الفقهاء. قرائن نتيجة املراقبة والتتبع

فذلك . املعينة على التوبة متكني أهل احملبوس وجريانه من زيارتهومن األسباب . عليهم ما يقودهم إليها طوعا
  .، وذلك توبة بـهايفضي إىل حتصيل املقصود كرد احلقوق إىل أصحا
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على أن هناك جرائم جسيمة وخطرية تستلزم سرعة ظهور التوبة؛ ملا يف اإلصرار على الذنب من آثار خطرية، 
ويقال مثل ذلك يف السحر، وترك . ا بثالثة أيام عند مجهور الفقهاءالردة اليت حددت مدة التوبة منه: ومن ذلك

أما إذا حبس الزاين البكر بعد حده وظهرت توبته قبل السنة فال خيرج حىت . الصالة كسال عند غري احلنفية
  .مبعىن احلد عند املالكية  نـهاتنقضي؛ أل

  :طهارة المحبوس من ذنبه بالحبس تعزيرا
ليس فيه معىن تكفري الذنب؛ ألنه شرع  - واحلبس فرع منه  -أن التعزير : الفقهاء يبدو من كالم كثري من

  .وأهلها  تـهاللزجر احملض، وهذا خبالف احلدود فهي كفارات ملوجبا
أن العقوبة عامة كفارة ملوجبها يف اآلخرة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار بعد : وذكر الشوكاين

ومن أصاب من ذلك شيئا : يشركوا باهللا شيئا وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا أوالدهممبايعتهم له على أن ال 
عوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا : وقوله: مث قال الشوكاين. فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له 

  .لدخول قتل األوالد 
  :الحبس لالستيثاق

ويريدون . ويذكره العلماء أثناء الكالم على احلبس . شيء املوثوق به  إحكام األمر وأخذه بال: االستيثاق لغة
. تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد االستيثاق، وضمان عدم اهلرب، ال بقصد التعزير والعقوبة: به

س لالحرتاز، احلبس للتهمة، واحلب: وبعد تتبع ما ذكره الفقهاء، ميكن تقسيم هذا النوع من احلبس إىل ثالثة أقسام
  .واحلبس لتنفيذ عقوبة أخرى
  :الحبس بسبب التهمة

إخبار حبق هللا أو آلدمي على مطلوب تعذرت إقامة احلجة الشرعية عليه يف : التهمة يف جممل كالم الفقهاء
تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حىت يبني أمره فيما ادعي عليه : واحلبس استيثاقا بتهمة هو. غالب األحوال

  .ويقال له أيضا حبس االستظهار ليكتشف به ما وراءه . حق اهللا أو اآلدمي املعاقب عليه من
  :مشروعية الحبس بتهمة وحاالته

وبأن } بعد الصالة هما منـحتبسون{هم بعدم القيام باحلق ـاستدل ملشروعية حبس التهمة بقوله تعاىل فيمن ات
وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه . مة سرقة بعريين مث أطلقه  النيب صلى اهللا عليه وسلم حبس أحد الغفاريني بته

  .حبس متهمني حىت أقروا 
واعتربوه من السياسة العادلة إذا تأيدت التهمة بقرينة قوية، . وذهب مجهور الفقهاء إىل مشروعية حبس التهمة

قيق حني أخفى كنزا يوم من مثل ما وقع البن أيب احل. أو ظهرت أمارات الريبة على املتهم أو عرف بالفجور 
العهد قريب واملال أكثر فكان : خيرب، وادعى ذهابه بالنفقة، فحبسه النيب صلى اهللا عليه وسلم ورد عليه بقوله

  .ميسه بعذاب حىت ظهر الكنز  ذلك قرينة على كذبه، مث أمر الزبري أن
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ابتعته، فاشدده يف السجن وثاقا : فيقولاملتاع يوجد مع الرجل املتهم : ويف حنو هذا يقول عمر بن عبد العزيز
وإذا قامت القرائن . وذلك إذا جرت العادة أن ال يتحصل ذلك املتاع ملثل هذا املتهم. وال حتله حىت يأتيه أمر اهللا 

أو يف بدنه  -يء والذهاب املـجكثري التطواف و   -كان ذا عيارة   -مثال  -وشواهد احلال على أن املتهم بسرقة 
  .و كان معه حني أخذ منقب، قويت التهمة وسجن آثار ضرب، أ

أنه ختتلف أحكام حبس املتهم باختالف : وقد فصل القائلون حببس التهمة ما يتعلق به من أحكام فذكروا
وإن  . هامه فال جيوز حبسه وال عقوبته اتفاقاـحاله، فإذا مل يكن من أهل تلك التهمة ومل تقم قرينة صاحلة على ات

وإن كان . ل احلال ال يعرف برب وال فجور، فهذا حيبس حىت ينكشف حاله عند مجهور الفقهاءكان املتهم جمهو 
  .املتهم معروفا بالفجور والسرقة والقتل وحنو ذلك جاز حبسه، بل هو أوىل ممن قبله 

ية فإن تعارضت األقوال يف املتهم أخذ خبرب من شهد له باخلري آخرا، سئل ابن خزمية وابن احلارث من املالك
عن رجل شهد عليه مجاعة بالفساد والريبة، وشهد عليه آخرون بالصالح واخلري وجمانبة أهل الريب ومتابعة شغله 

: هم لقوله تعاىلـتقدم شهادة اآلخرين إذا مل يعلموا رجوعه عن أحواله احلسنة إىل حني شهادت: ومعاشه فأجابا
  .} إن احلسنات يذهنب السيئات{

أن ما كان احلبس فيه أقصى عقوبة كاألموال فال حيبس املتهم : والشافعية واحلنابلة وذكر بعض فقهاء احلنفية
  .حىت تثبت حبجة كاملة
ما كان أقصى عقوبة فيه غري احلبس كاحلدود والقصاص حيث األقصى فيها القطع أو : وعند سحنون وغريه

يتهم القاضي بالتهاون، وذلك حرام  القتل أو اجللد فيجوز حبس املتهم فيها بشهادة حىت تكتمل احلجة؛ ولئال
  .حبس املتهم بالسكر حىت يعدل الشهود: ومثال ذلك. يفضي إىل فساد العامل

وذهب القاضي شريح وأبو يوسف وإمام احلرمني إىل منع احلبس بتهمة إال ببينة تامة، وروي أن شرحيا 
  .وخلى سبيله  -بأخذ مال رجل غين مات يف سفر  -استحلف متهما 

فإذا اضطر ) . التهمة(بو يوسف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يأخذ الناس بالقرف وروى أ
أن الشرع ال : وذكر إمام احلرمني. القاضي إىل بعض احلاالت يأخذ من املدعى عليه كفيال ليمكنه إحضاره 

  .تهم مصفد بغري بينة وروي أن عمر رفض أن يؤتى مب. يرخص يف معاقبة أصحاب التهم قبل إملامهم بالسيئات
  :الجهة التي يحق لها الحبس بتهمة

  :للفقهاء قوالن فيمن ميلك سلطة احلبس بتهمة
ليس للقاضي احلبس بتهمة، وإمنا ذلك للوايل، وهذا قول الزبريي صاحب الشافعي واملاوردي : القول األول

ذهبوا إليه أن هذا التصرف من السياسة وحجتهم فيما . وغريمها، وطائفة من أصحاب أمحد، والقرايف من املالكية
  .الشرعية اليت ميلكها اإلمام والوايل ال القاضي؛ إذ ليس للقاضي أن حيبس أحدا إال حبق وجب 
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للوايل وللقاضي أن حيبسا بتهمة، وهو قول مالك وأصحابه، وأمحد وحمققي أصحابه، وذكره : القول الثاين
واليات وخصوصها وما يستفيده املتويل بالوالية راجع إىل األلفاظ واستدل هؤالء بأن عموم ال. فقهاء احلنفية

واألحوال والعرف، وليس لذلك حد يف الشرع، فقد يدخل يف والية القضاء يف بعض األزمنة واألمكنة ما يدخل 
  .يف والية احلرب يف زمان ومكان آخر وبالعكس 

  :مدة الحبس بتهمة
فيه إىل اجتهاد احلاكم حىت ينكشف حال املتهم، وقد نسب ابن أما أكثره فريجع . ال حد ألقل مدة احلبس

ونص املالكية على أنه ال يطال . تيمية هذا القول إىل مالك وأصحابه وأمحد وحمققي أصحابه وأصحاب أيب حنيفة
  .سجن جمهول احلال، واحلبس الطويل عندهم ما زاد على سنة 

وحددها قوم بيومني وثالثة، . هول احلال يوم واحداملـج إن أكثر مدة حيبس فيها املتهم: وقال بعض الفقهاء
  .وأجاز آخرون بلوغها شهرا 

أما املتهم املعروف بالفجور والفساد فأكثر مدة حبسه حبسب ما يقتضيه ظهور حاله والكشف عنه، ولو 
ونقل هذا . واحلنابلةحبس حىت املوت، وهذا هو الظاهر يف مذاهب فقهاء األمصار من احلنفية واملالكية والشافعية 

: أيضا عن عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن املاجشون من فقهاء املالكية وغريهم، إال أنه روي عن مالك أنه قال
  .ال حيبس حىت املوت

غاية حبس املتهم املعروف بالفجور والفساد شهر واحد، وحكي هذا عن غريه : وقال الزبريي صاحب الشافعي
  .أيضا 

  :الحبس لالحتراز
وليس للحبس االحرتازي تعريف خاص به مع ما ذكروا له من وقائع . التحفظ على الشيء توقيا : االحرتاز لغة

  .تـهمةالتحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع حدوث ضرر برتكه، وال يستلزم وجود : ويقصد به. عديدة 
احرتازا من أذاه ، وحبس نساء البغاة حبس العائن الذي يضر الناس بعينه : ومما ذكره الفقهاء من هذا النوع

وكان شريح القاضي حيبس من . هم ليسوا من أهل القتال ـهم حتفظا عليهم من املشاركة يف البغي، مع أنـوصبيان
  .عليه احلق يف املسجد مؤقتا إىل أن يقوم من جملسه، فإن مل يعط احلق أمر به إىل السجن 

  :الحبس بقصد تنفيذ عقوبة
أمر عارض أرجئ التنفيذ حىت يزول العذر، فإذا خيف هرب املطلوب  بـهافيذ العقوبة احملكوم إذا حال دون تن

  .تنفيذ العقوبة عليه جاز حبسه 
روح املـجو . واملظنون محلها حىت تستربئ  . واملرضع . والنفساء . واحلامل . ومن ذلك أنه يؤخر املريض 

معت عليه حدود ليس فيها الرجم حبس بعد استيفاء كل ومن اجت. والسكران حىت يصحوا إمجاعا . واملضروب 
  .واحد ليخف عليه ما بعده 
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ونص املالكية والشافعية على . واتفقوا على تأخري القصاص من القاتل إذا كان يف األولياء غائب حىت حيضر
  .حبسه حىت حضور الويل الغائب 

وقال ابن . اء صغري حىت يبلغ أو جمنون حىت يفيقومذهب الشافعية واحلنابلة أن القاتل حيبس إذا كان يف األولي
ومن حكم عليه . روح إن كان يف اجلرح قصاصاملـجأيب ليلى يف الصغري مثل ذلك ومن جرح آخر حبس حىت يربأ 

وجيوز للحاكم حبس قاطع . بالقتل أو القطع قصاصا حبس ليتمكن من تنفيذه، سواء ثبت بالبينة أو باالعرتاف
وينتظر جللد املعذور اعتدال هواء فال جيلد يف برد وحر مفرطني خوف اهلالك، ونص . العقوبة الطريق حىت يستويف 

  .احلنفية على حبسه أثناء العذر، وذكر الشافعية أن من ثبت زناه بالبينة وأمن هربه مل حيبس 
  :ضوابط موجبات الحبس عامة عند الفقهاء

بعضها إىل عز الدين بن عبد السالم الشافعي، وهذه ذكر القرايف مثانية ضوابط يف موجبات احلبس، ونسب 
  :الثمانية هي

  .ين عليه حفظا حملل القصاصاملـجحبس اجلاين لغيبة ويل  - ١
  .حبس اآلبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف مالكه - ٢
  .حبس املمتنع من دفع احلق إجلاء إليه - ٣
  .ه، فإذا ظهر حاله حكم عليه مبوجبه عسرا أو يسراحبس من أشكل أمره يف العسر واليسر اختبارا حلال - ٤
  .حبس اجلاين تعزيرا وردعا عن معاصي اهللا تعاىل - ٥
حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة، كمن أسلم على أختني أو أكثر من أربع  -  ٦

  .نسوة، أو امرأة وابنتها، وامتنع من ترك ما ال جيوز له
العني هو هذا : مبجهول عني أو يف الذمة وامتنع من تعيينه، فيحبس حىت يعينه فيقولحبس من أقر  - ٧

  .الثوب، أو الشيء الذي يف ذميت وأقررت به هو دينار
حبس املمتنع من حق اهللا تعاىل الذي ال تدخله النيابة عند الشافعية واملالكية كالصوم والصالة فيقتل  - ٨

  .ة للقول بوجوبه على الرتاخيفيه، وال يدخل احلج يف هذا مراعا
من حيبس اختبارا ملا ينسب إليه من : والتاسع: زاد الشيخ حممد علي حسني املالكي سببا آخر، فقال - ٩

  .السرقة والفساد
والعاشر حبس املتداعى فيه حلفظه حىت تظهر نتيجة الدعوى، كامرأة : وذكر آخرون سببا عاشرا فقالوا - ١٠

  .س يف بيت عند امرأة صاحلة، وإال ففي حبس القاضي ادعى رجالن نكاحها فتحب
  :األحوال التي يشرع فيها الحبس

  :حاالت الحبس بسبب االعتداء على النفس وما دونها
  :حبس القاتل عمدا لعدم املكافأة يف الدم بينه وبني املقتول -أ 
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القصاص بعدم التكافؤ  مذهب املالكية وابن شهاب الزهري حبس القاتل عمدا سنة وضربه مائة إذا سقط 
كاحلر يقتل العبد، واملسلم يقتل الذمي أو املستأمن؛ ملا روي أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة، وحما سهمه من املسلمني، ومل يقده، وأمره أن يعتق رقبة 
  .له فعل عمر بن عبد العزيز رمحه اهللاونقل عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حنو ذلك، ومث

وال يرى مجهور الفقهاء احلبس هنا، بل ذهب احلنفية إىل وجوب القصاص يف هذه احلالة، وعند الشافعية 
  .واحلنابلة جتب الدية فقط 

  :حبس القاتل املعفو عنه يف القتل العمد -ب 
كأيب ثور وإسحاق وعطاء وابن رشد من   وبعض فقهاء السلف) احلنفية والشافعية واحلنابلة(مذهب اجلمهور 

املالكية أن القاتل عمدا ال حيبس إذا عفي عنه، إال إذا عرف بالشر فيؤدبه اإلمام على قدر ما يرى يف قول أيب 
  .ثور

ومذهب املالكية أنه جيلد مائة ويسجن سنة، وهو املروي عن عمر رضي اهللا عنه، وبه قال أهل املدينة والليث 
  .عي بن سعد واألوزا

  :حبس املتسبب يف القتل العمد دون مباشرته -ج 
أن من أمسك رجال آلخر ليقتله يقتص من القاتل وحيبس املمسك، وهذا مذهب : من األمثلة املذكورة يف هذا

يصرب : وهو املروي عن علي رضي اهللا عنه، وبه قال عطاء وربيعة حلديث) احلنفية والشافعية واحلنابلة(اجلمهور 
  .تل القاتل الصابر ويق

ومذهب مالك وهو رواية عن أمحد أن القود على القاتل واملمسك الشرتاكهما يف القتل، إال إذا مل يعرف 
ومن كتف إنسانا وطرحه يف أرض مسبعة أو ذات حيات . املمسك أن صاحبه سيقتل فيحبس سنة ويضرب مائة 

  .حىت ميوت : يةفقتلته حيبس عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، وقال بعض احلنف
ومن تبع رجال ليقتله فهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله، مث أدركه األول فقتله، فإن كان قصد القاطع حبسه 

  .بالقطع ليقتله األول فعليه القصاص يف القطع، وحيبس؛ ألنه كاملمسك بسبب قطع رجل املقتول 
  :حبس اجلاين على ما دون النفس باجلرح وحنوه لتعذر القصاص -د 

من جرح غريه جراحة ال يستطاع يف مثلها قصاص حكم عليه باألرش، وعوقب وأطيل حبسه حىت حيدث توبة 
  .ومثل ذلك يف فقء العني . مث خيلى عنه

  :احلبس لتعذر القصاص يف الضرب واللطم -هـ 
. ما اقرتف نص احلنفية واملالكية على إطالة حبس من ضرب غريه بغري حق، إذا احتاج إىل زيادة تأديب لعظيم

  .وذهب ابن تيمية إىل القصاص يف ذلك . وقال آخرون بالتعزير عامة
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  :حبس العائن -و
ينبغي للحاكم أمر العائن بالكف عن حسده وإيذاء الناس بعينه، فإن أىب فله منعه من مداخلة الناس 

عا لضرره عن الناس، وهذا وخمالطتهم، ويكون ذلك حببسه يف بيته واإلنفاق عليه من بيت املال إن كان فقريا دف
  .مذهب مجهور الفقهاء 

  .حيبس يف السجن حىت يكف عن حسده وتصفو نفسه بالتوبة : وقال بعضهم
  :حبس المتستر على القاتل ونحوه -ز 

ذكر ابن تيمية أن من آوى قاتال وحنوه ممن وجب عليه حد أو حق هللا تعاىل أو آلدمي، ومنعه ممن يستويف منه 
ن فهو شريكه يف اجلرم، وقد لعنه اهللا ورسوله، ويعاقب باحلبس والضرب حىت ميكن منه أو يدل الواجب بال عدوا

  .عليه؛ لرتكه واجب التعاون على الرب والتقوى 
  :احلبس حلاالت تتصل بالقسامة  -ح 

 أن من جتب عليه القسامة حيبس إذا امتنع من احللف حىت حيلف، وهذا مذهب: مما يتصل باحلبس يف القسامة
احلنفية واملالكية والشافعية وأحد قويل احلنابلة، لكن أشهب من املالكية حدد مدة احلبس يف ذلك بسنة، فإن 

  .حلف وإال أطلق وكانت عليه الدية من ماله
  .ولكن تؤخذ منه الديةال حيبس من جتب عليه القسامة لنكوله،: وقال أبو يوسف، وهو القول اآلخر للحنابلة

  :لطب من غير المختصينحبس من يمارس ا -ط 
حيجر : وقال احلنفية. نص املالكية على أن الطبيب إذا مل يكن من أهل املعرفة وأخطأ يف فعله يضرب وحيبس

  .على الطبيب اجلاهل، وذلك مبنعه من عمله حسا خمافة إفساد أبدان الناس  
  :حاالت الحبس بسبب االعتداء على الدين وشعائره

  :احلبس للردة -أ 
وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذا احلبس على . ت ردة املسلم حبس حىت تكشف شبهته ويستتابإذا ثبت

  :قولني
واستدلوا . أن حبس املرتد الستتابته قبل قتله واجب، وهذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة: القول األول

أفال حبستموه ثالثة : قال لقاتليهلذلك مبا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه أخرب عن قتل رجل كفر بعد إسالم ف
فلو كان حبسه غري . اللهم إين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين. . أيام وقدمتم له خبزا، فإن مل يتب قتلتموه

مث إن . واجب ملا أنكر عليهم، وملا تربأ من عملهم، وقد سكت الصحابة على قول عمر فكان إمجاعا سكوتيا
  .وبنحو هذا فعل علي رضي اهللا عنه . واستتابته فال جيوز إتالفه قبل ذلك استصالح املرتد ممكن حببسه

أن حبس املرتد الستتابته قبل قتله مستحب ال واجب، وهذا مذهب احلنفية، واملنقول عن احلسن : القول الثاين
وقد جاءت  من بدل دينه فاقتلوه  وألنه يعرف أحكام اإلسالم،: البصري وطاوس، وبه قال بعض املالكية حلديث
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وقد . ردته عن تصميم وقصد، ومن كان كذلك فال جيب حبسه الستتابته بل يستحب طمعا يف رجوعه املوهوم
روي يف هذا أن أبا موسى األشعري بعث أنس بن مالك إىل عمر بن اخلطاب خيربه بفتح تسرت، فسأله عمر عن 

عن اإلسالم وحلقوا باملشركني ما سبيلهم إال هم ارتدوا ـإن: ما أخبارهم؟ فقال أنس: قوم من بين بكر بن وائل
: هم؟ قال عمرـوما تصنع ب: فقال أنس. ألن آخذهم سلما أحب إيل مما طلعت عليه الشمس: فقال عمر. القتل

ويروى يف هذا أيضا أن معاذ بن جبل . أعرض عليهم أن يرجعوا إىل اإلسالم فإن فعلوا وإال استودعتهم السجن
رجل كفر بعد إسالم، مث دعاه إىل : ما هذا؟ قال: ن فوجد عنده رجال موثقا فقالقدم على أيب موسى اليم

  .قضاء اهللا ورسوله، فأمر به فقتل  -ثالث مرات  -ال أجلس حىت يقتل هذا : اجللوس فقال معاذ
  ) .ردة: (ويف املرتد الذي حيبس، ومدة حبسه ومسائل أخرى تتعلق باملرتد تفصيالت تنظر يف مصطلح

  :احلبس للزندقة -ب 
وللعلماء . يطلق لفظ الزنديق على كل من أسر الكفر وأظهر اإلميان حىت بدر منه ما يدل على خبيئة نفسه 

  :قوالن يف حكم الزنديق
إذا عثر على الزنديق يقتل وال يستتاب، وال يقبل قوله يف دعوى التوبة إال إذا جاء تائبا قبل أن : القول األول

  .ب املالكية وأحد قويل احلنفية والشافعية واحلنابلة، وقول الليث وإسحاقوهذا مذه. يظهر عليه
أنه ال تظهر منه عالمة تبني رجوعه وتوبته؛ ألنه كان مظهرا لإلسالم مسرا للكفر، فإذا أظهر : وعلة ذلك

  .اإلسالم مل يزد جديدا 
احلنفية والشافعية واحلنابلة، واملروي عن الزنديق حيبس لالستتابة كاملرتد، وهو الرواية األخرى عن : القول الثاين

استدلوا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يقتل املنافقني . علي وابن مسعود، وبه قال بعض املالكية كابن لبابة
  .هم، فهو األسوة يف إبقائهم على احلياة واستتابتهم كاملرتدين ـمع معرفته ب

  :حبس املسيء إىل بيت النبوة -ج 
أحدا من أهل بيت النبوة يضرب ويشهر وحيبس طويال؛ الستخفافه حبق الرسول صلى اهللا عليه  من سب

ومن انتسب كذبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومن شتم العرب أو لعنهم أو بين هاشم سجن وضرب. وسلم 
ومن شتم عائشة . بتهضرب وسجن وشهر به الستخفافه حبقه عليه الصالة والسالم، وال خيلى عنه حىت تظهر تو 

فعليه الضرب  بـهاومن استخف . رضي اهللا عنها مبا برأها اهللا تعاىل منه يسجن لالستتابة وإال قتل لردته وكفره
  .ومن سب الصحابة أو انتقصهم أو واحدا منهم حيبس ويشدد عليه يف السجن . الشديد والسجن الطويل

  :احلبس لرتك الصالة -د 
وقد . أن من ترك الصالة جحودا واستخفافا كافر مرتد، حيبس لالستتابة وإال يقتل ال خالف بني الفقهاء يف

  .أن ترك الصالة حيصل برتك صالة واحدة خيرج وقتها دون أدائها مع اإلصرار على ذلك : ذكروا
  :يدعى إليها، فإن أصر على تركها ففي عقوبته ثالثة أقوال بـهاونا مع اعتقاد وجو تـهاومن ترك الصالة كسال و 
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حيبس تارك الصالة كسال ثالثة أيام لالستتابة وإال قتل حدا ال كفرا، وهذا مروي عن محاد بن : القول األول
  .زيد ووكيع ومالك والشافعي 

، حكمه يف ذلك حكم من حيبس تارك الصالة كسال ثالثة أيام لالستتابة وإال قتل كفرا وردة: القول الثاين
بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة وهذا قول علي رضي اهللا عنه واحلسن : جحدها وأنكرها لعموم حديث

  .البصري واألوزاعي وابن املبارك وأمحد يف أصح الروايتني عنه 
نقول عن الزهري حيبس تارك الصالة كسال وال يقتل بل يضرب يف حبسه حىت يصلي، وهو امل: القول الثالث

النفس : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: واستدلوا حبديث. وأيب حنيفة واملزين من أصحاب الشافعي
بالنفس، والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك اجلماعة وتارك الصالة كسال ليس أحد الثالثة، فال حيل دمه بل 

  .حيبس المتناعه منها حىت يؤديها 
  :س النتهاك حرمة شهر رمضاناحلب -هـ 

  .من أفطر يف رمضان جحودا واستهزاء حبس لالستتابة وإال قتل؛ ألنه كافر مرتد
ونا مل يزل عنه وصف اإلسالم وال يقتل بإمجاع الفقهاء بل يعاقب باحلبس، تـهاومن أفطر يف رمضان كسال و 

ه ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ را ليحصل له صورة الصيام، ورمبا محلنـهاومينع من الطعام والشراب 
  .ونص املاوردي على أنه حيبس مدة صيام شهر رمضان . حقيقته

وهذا . ومن شرب اخلمر يف رمضان يضرب مثانني جلدة، مث حيبس ويضرب عشرين جلدة تعزيرا حلق رمضان
  .قول بعض فقهاء احلنفية وهو املنقول عن علي رضي اهللا عنه 

  :بدعة والدعوة إليهاو احلبس بسبب العمل بال
  :حبس البدعي الداعية

ذكر احلنفية وكثري من املالكية والشافعية واحلنابلة أن البدعي الداعية مينع من نشر بدعته، ويضرب وحيبس 
بالتدرج، فإذا مل يكف عن ذلك جاز قتله سياسة وزجرا؛ ألن فساده أعظم وأعم، إذ يؤثر يف الدين ويلبس أمره 

ا قال بعض بـهذن أمحد أنه حيبس ولو مؤبدا حىت يكف عن الدعوة إىل بدعته وال يقتل، و ونقل ع. على العامة
  .املالكية 

  :حبس املبتدع غري الداعية
نص احلنفية وبعض املالكية على مشروعية حبس املبتدع غري الداعية وضربه إذا مل ينفع معه البيان والنصح، 

  .يعزر: وقال آخرون
وقد حبس عمر رضي اهللا عنه صبيغ بن عسل وضربه مرارا لتتبعه . إذا مل يتب واجته بعضهم إىل جواز قتله

هه بقصد إرساء مبدأ االبتداع والكيد يف الدين خمالفا بذلك قواعد التسليم لكالم اهللا تعاىل  ـمشكل القرآن ومتشاب
  .كما كان يفعل الصحابة 
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  :احلبس للتساهل يف الفتوى وحنوه -ز 
  :حبس املفيت املاجن

ونقل مالك عن . قهاء املالكية على مشروعية حبس وتأديب املتجرئ على الفتوى إذا مل يكن أهال هلانص ف
إن : وسئل بعض الفقهاء عن رجل يقول. بعض من يفيت هاهنا أحق بالسجن من السراق: شيخه ربيعة أنه قال

الئق حباله كالضرب أو السجن يلزمه التأديب ال: االستمرار يف شرب الدخان أشد من الزىن فماذا يلزمه؟ فأجاب
  .لتجرئه على األحكام الشرعية وتغيريه هلا؛ ألن حرمة الزىن قطعية إمجاعية، ويف حرمة الدخان خالف 

  :احلبس لالمتناع من أداء الكفارات -ح 
وقال . ال حيبس بل يؤدب : وقال املالكية. ذكر الشافعية يف قول مرجوح أن املمتنع من أداء الكفارات حيبس

زوجها قبل الكفارة ومل تقدر على منعه رفعت  بـهاإن املرأة املظاهر منها إذا خافت أن يستمتع : احلنفية يف الظهار
 بـهار املظاهر على امتناعه من الكفارة ألزمه القاضي فإن أص. أمرها للحاكم ليمنعه منها، ويؤدبه إن رأى ذلك

حببسه وضربه دفعا للضرر عن الزوجة إىل أن يكفر أو يطلق؛ ألن حق املعاشرة يفوت بالتأخري ال إىل خلف، 
  .فاستحق احلبس المتناعه 

  :حاالت احلبس بسبب االعتداء على األخالق وحنو ذلك
  :حبس البكر الزاين بعد جلده -أ 

} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة{: الفقهاء على أن حد البكر الزاين مائة جلدة لآليةاتفق 
  .وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام : واختلفوا يف نفيه الوارد يف قوله صلى اهللا عليه وسلم لرجل زىن ابنه. 

  :وهلم يف ذلك ثالثة أقوال
الزىن، وهو واجب يف الرجل واملرأة، فيبعدان عن بلد اجلرمية إىل مسافة  أن التغريب جزء من حد: القول األول

  .أنه إذا خيف إفساد املغرب غريه قيد وحبس يف منفاه : وزاد الشافعية. القصر، وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة
. شية عليهاإن التغريب جزء من حد الزىن أيضا، وهو واجب يف الرجل دون املرأة فال تغرب خ: القول الثاين

وقال . وينبغي حبس الرجل وجوبا يف منفاه، وهذا مذهب املالكية واألوزاعي للمنقول عن علي رضي اهللا عنه 
  .إذا تعذر تغريب املرأة سجنت مبوضعها عاما، لكن املعتمد األول : اللخمي من أصحاب مالك

سة والتعزير، وذلك مفوض إىل إن التغريب ليس جزءا من حد الزىن، بل هو من باب السيا: القول الثالث
  .احلاكم، وهذا مذهب احلنفية

وبقول علي رضي اهللا . ال أنفي بعدها أبدا: واستدلوا بقول عمر رضي اهللا عنه بعد أن نفى رجال وحلق بالروم
ى لكن إذا رأ. إن املغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه فيقع يف احملظور: وقالوا. كفى بالنفي فتنة: عنه

  .احلاكم حبسه يف بلده خمافة فساده فعل  
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  :حبس من يعمل عمل قوم لوط -ب 
  ) .زىن، ولواط: (وينظر تفصيل ذلك يف مصطلح. للفقهاء عدة أقوال يف عقوبة اللواط منها قول حببسهما 

  :حبس املتهم بالقذف -ج 
عى على آخر قذفه وبينته ومن اد. من أقام شاهدا واحدا على قذفه حبس قاذفه الستكمال نصاب الشهادة

يف املصر حيبس املدعى عليه ليحضر املدعي البينة حىت قيام احلاكم من جملسه وإال خلي سبيله بغري كفيل، وهذا 
  مذهب

وقال ابن القاسم من أصحاب مالك يف الذي يقوم عليه شاهد واحد . احلنفية واملالكية خبالف الشافعية
: وقيل. لف أنه ما أراد القذف بل الشتم والسب والفحش يف الكالمال جيلد بل يسجن أبدا حىت حي: بالقذف

  .حيد : يسجن سنة ليحلف، وقيل
  :حبس املدمن على السكر تعزيرا بعد حده -د 

روي عن مالك أنه استحب أن يلزم مدمن اخلمر السجن، ويؤيده ما روي أن عمر رضي اهللا عنه جلد أبا 
  .ر حببسه، فأوثق يوم القادسية، مث أطلق بعد توبته حمجن الثقفي يف اخلمر مثاين مرات، وأم

  :احلبس للدعارة والفساد اخللقي -هـ 
فمن قبل أجنبية أو . هم يعاقبون بالسجن حىت يتوبواـنص الفقهاء على وجوب تتبع أهل الفساد، وذكروا أن

هن ـت وأخرجهن من بيوتومن خدع البنا. عانقها أو مسها بشهوة أو باشرها من غري مجاع حيبس إىل ظهور توبته
  .وأفسدهن على آبائهن حبس 

  .وحتبس املرأة الداعرة والقوادة وتضرب حىت تظهر توبتها 
  :و احلبس للتخنث

نص احلنفية على حبس املخنث تعزيرا له حىت يتوب، ونقل عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه حيبس إذا خيف به 
  .خيف فساده حيبس يف مكان واحد ليس معه غريه إذا نفي املخنث و : وقال ابن تيمية. فساد الناس

  :احلبس للرتجل -ز 
ذكر ابن تيمية رمحه اهللا أن املرأة املتشبهة بالرجال حتبس، سواء أكانت بكرا أم ثيبا؛ ألن جنس هذا احلبس 

 وإذا مل ميكن حبسها عن مجيع الناس فتحبس عن بعضهم يف دار ومتنع من. مشروع يف جنس الفاحشة وهو الزىن
  .اخلروج 
  :احلبس لكشف العورات يف احلمامات -ح 

هم ـنص حيىي بن عمر القاضي األندلسي على سجن صاحب احلمام وغلق محامه إذا سهل للناس كشف عورات
  .ورضي بذلك ومل مينعهم من الدخول مكشويف العورات 
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  :احلبس الختاذ الغناء صنعة -ط 
  .لتسببه يف الفتنة والفساد غالبا نص احلنفية على حبس املغين حىت حيدث توبة 
  :حاالت الحبس بسبب االعتداء على المال

  :حبس العائد إىل السرقة بعد قطعه -أ 
إذا قطع السارق مث عاد إىل السرقة حيبس عند مجهور الفقهاء ملنع ضرره عن الناس، على خالف بينهم يف 

  ) .سرقة: ر. (حتديد عدد املرات اليت يقطع أو حيبس بعدها 
  :حبس السارق تعزيرا لتخلف موجب القطع - ب

حبس من اعتاد سرقة : نص الفقهاء على حاالت حيبس فيها السارق لتخلف موجبات القطع ومن ذلك
ونصوا على حبس الطرار . ونعال املصلني) صنابري املاء(أبواب املساجد، وحبس من اعتاد سرقة بزابيز امليض 

وكل سارق انتفى عنه القطع لشبهة . جمع املتاع فيمسك وملا خيرجهوالقفاف واملختلس، ومن يدخل الدار في
  .وحنوها يعزر وحيبس 

  :حبس املتهم بالسرقة -ج 
نص الفقهاء على حبس املتهم بالسرقة لوجود قرينة معتربة يف ذلك كتجوله يف موضع السرقة ومعاجلته أمورا 

  .تعترب مقدمات لذلك 
  :احلبس حلاالت تتصل بالغصب -د 

لى الغاصب رد عني املغصوب، فإن أىب حبس حىت يرده، فإن ادعى هالكه حبسه احلاكم مدة يعلم أنه جيب ع
ومن بلع درمها أو . بل يصدق بيمينه ويضمن قيمته وال حيبس: وقيل. لو كان باقيا ألظهره، مث يقضي عليه مبثله
  .دينارا أو لؤلؤة حبس حىت يرميه لصاحبه 

  :ال املسلمنياحلبس لالختالس من بيت م -هـ 
ذهب بعض الصحابة إىل حبس من اختلس من بيت املال، وحكي ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  .مع معن بن زائدة 
  :حبس املمتنع من أداء الزكاةــــ و 

  . بـهانص بعض الفقهاء على حبس املمتنع من أداء الزكاة مع اعتقاده وجو 
  :مشروعية حبس املدين: احلبس للدين -ز 

  :إما معسر، وإما موسر: املدين أحد رجلني
  .} وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{: فاملدين الذي ثبت إعساره ميهل حىت يوسر لآلية

  .يل الواجد حيل عرضه وعقوبته : واملدين املوسر يعاقب إذا امتنع من وفاء الدين احلال لظاهر احلديث
  :وللعلماء قوالن يف تفسري هذه العقوبة
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يقصد بالعقوبة يف احلديث احلبس، وهذا قول شريح والشعيب وأيب عبيد وسوار وغريه، وهو : األول القول
  .مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  .واختاره ابن تيمية وابن القيم وغريمها؛ ألن احلقوق ال ختلص يف هذه األزمنة غالبا إال به ومبا هو أشد منه 
وبة يف احلديث هي املالزمة، حيث يذهب الدائن مع املدين أىن ذهب، وهذا قول أيب هريرة العق: القول الثاين

وذكروا أن املدين ال حيبس، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد واحلسن البصري
  .لى املدين ماله مل حيبس بالدين، ومل حيبس بعده أحد من اخللفاء الراشدين، بل كانوا يبيعون ع

  :ما حيبس به املدين
ما كان بالتزام بعقد كالكفالة واملهر املعجل، وما كان بغري التزام إال أنه الزم،  : قسم الفقهاء الدين إىل أقسام

وهلم أقوال خمتلفة فيما حيبس به املدين وما ال . كنفقة األقارب وبدل املتلف، وما كان عن عوض مايل كثمن املبيع
  .حيبس به 

أما الديون اليت هللا تعاىل كالزكاة . وذكروا أن أقل مقدار حيبس به املدين املماطل يف دين آدمي درهم واحد
  .والكفارة فال حبس فيها عند طائفة من الفقهاء 

  :املدين الذي حيبس
املخدرة واجته بعض الشافعية إىل أن . حتبس املرأة بالدين إن طلب غرميها ذلك، سواء أكانت زوجة أم أجنبية

  . بـهاال حتبس يف الدين، بل يستوثق عليها ويوكل ) اليت تلزم بيتها وال تربز للرجال(
. وحيبس القريب بدين أقربائه، حىت الولد حيبس بدين والديه ال العكس. وحيبس الزوج بدين زوجته أو غريها 

  .واألنوثة ويستوي يف ذلك الرجل واملرأة؛ ألن موجب احلبس ال خيتلف بالذكورة 
: ويف القول اآلخر للحنفية. ومذهب املالكية والشافعية وأحد قويل احلنفية أن الصيب ال حيبس بالدين بل يؤدب

  .أنه حيبس بالدين إذا أذن له بالبيع وظلم 
  .وحيبس املسلم بدين الكافر ولو ذميا أو حربيا مستأمنا؛ ألن معىن الظلم متحقق يف مماطلته

  :مدة حبس املدين
وقال . تلفوا يف مدة حبس املدين، والصحيح تفويض ذلك للقاضي؛ ألن الناس خيتلفون يف احتمال احلبساخ

  .هي شهر: بعض احلنفية
. ويف رواية احلسن عنه ما بني أربعة أشهر إىل ستة. ويف رواية حممد بن احلسن عن أيب حنيفة شهران أو ثالثة

  .ومل جند نصا للشافعية واحلنابلة. م يسره وعند املالكية يؤبد حبسه حىت يقضي دينه إذا عل
  :احلبس للتفليس -ح 

يف أن  -حبسب ما ذكروه  -يشرتك املفلس مع املدين يف كثري من األحكام اليت تقدم ذكرها، ويفرتق عنه 
  .احلاكم يتدخل لشهر املفلس بني الناس وإعالن عجزه عن وفاء دينه وجعل ماله املتبقي لغرمائه 
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  .}وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة{: ر ولو طلب غرماؤه ذلك لقوله تعاىلوال حيبس املعس
واختلفوا يف . أمره وإذا كان املفلس جمهول احلال ال يعرف غناه أو فقره حبس بطلب من الغرماء حىت يستبني

  .حبسه  إذا أخرب بإعساره واحد من الثقات أخرج من: وقالوا. صحة كفالته بوجه أو مبال حىت تزول اجلهالة
 -فإن أىب أبقي يف احلبس . هول احلال وظهر أن له ماال، أو عرف مكانه أمر بالوفاءاملـجوإذا حبس املفلس 

فإن أصر على عدم بيع ماله لقضاء دينه باعه احلاكم عليه وقضاه، . حىت يبيع ماله ويقضي دينه -بطلب غرميه 
خيري احلاكم بني حبسه إلجباره على بيع ماله : وقيل. وأخرجه من احلبس يف قول اجلمهور والصاحبني من احلنفية

  .بنفسه وبني بيعه عليه لوفاء دينه
. إن احلاكم ال جييب الغرماء إىل بيع مال املفلس وعروضه، خوفا من أن ختسر عليه ويتضرر: وقال أبو حنيفة

يل الواجد حيل عرضه : ثفإن مل يكن فيؤبد حبسه حلدي. بل يقضي دينه جبنس ما عنده من الدراهم والدنانري 
  .وعقوبته 

وإذا قامت القرائن أو البينة على وجود مال للمدين املفلس، ومل يعلم مكانه حبس حىت يظهره إن طلب غرميه 
  .وهذا باتفاق الفقهاء للحديث اآلنف ذكره . ذلك

  :حبس املفلس بطلب بعض الغرماء
ىب بعضهم حبس ولو لواحد، فإن أراد الذين مل إن طلب بعض الغرماء حبس املفلس الذي مل يثبت إعساره وأ

. وهلم أيضا إبقاء حصصهم يف يد املفلس احملبوس. حيبسوا حماصة احلابس يف مال املفلس احملبوس فلهم ذلك
  .وليس للغرمي احلابس إال حصته 

  :احلبس للتعدي على حق اهللا أو حقوق العباد -ط 
امل بالربا، وبيع اخلمر، والغش واالحتكار، أو الزواج بأكثر شرع احلبس يف كل تعد على حق هللا تعاىل، كالتع

من أربع، أو اجلمع بني أختني، وبيع الوقف، ويف كل تعد على حقوق العباد، كمنع مستحقي الوقف من ريعه، 
واالمتناع من تسليم املبيع بعد العقد، وتسليم األجرة، أو بدل اخللع، أو اجلزية، أو اخلراج، أو العشر، وجحد 

. همهـالوديعة، واخليانة يف الوكالة، وعدم اإلنفاق على من جتب نفقته عند اجلمهور، واملدعى عليه إذا مل يبني ما أب
  .وتفصيل ذلك يف أبوابه 

  :حبس الكفيل إلخالله بالتزاماته -ي 
  :الكفالة نوعان باملال وبالنفس، وتتصل باحلبس فيما يلي

  :الوفاءحبس الكفيل باملال المتناعه من : أوال
نص احلنفية والشافعية على جواز حبس الكفيل مبال مستحق إذا مل يوف املكفول ما عليه أو مات معسرا، 
. وذلك لتخلفه عما التزمه، وألن ذمته مضمومة إىل ذمة املكفول باملطالبة، فلذا جاز حبسه إال إذا ثبت إعساره
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وروي . احلميل غارم : واألصل يف هذا حديث. ى ذلكوهذا مقتضى كالم املالكية واحلنابلة، بل نقل اإلمجاع عل
  .ال حيبس الكفيل إذا غاب املكفول حيث ال جيب عليه إحضاره : عن شريح القاضي قوله

  :حبس الكفيل بالنفس: ثانيا
  :تعرف الكفالة بالنفس أيضا بكفالة الوجه والبدن، وهي ثالثة أنواع

شهادة شاهدين ينتظر تزكيتهما، وهذه غري جائزة باإلمجاع،  الكفالة بذات احلدود والقصاص بعد: النوع األول
بل حيبس املدعى عليه الستكمال اإلجراءات؛ ألن احلدود ال تستوىف من الكفيل إذا تعذر إحضار املكفول، فضال 

  .ال تقبل النيابة نـهاعن أ
كم، وهذه جائزة الكفالة بإحضار نفس من عليه قصاص أو حد آلدمي، كقذف إىل جملس احل: النوع الثاين

  .عند احلنفية والشافعية دون غريهم؛ ألن فيها حق العبد، وحيتمل إسقاطه ممن له احلق
الكفالة باملال وهي جائزة عند مجهور فقهاء األمصار، فيجوز كفالة احملبوس أو مستحق احلبس : النوع الثالث

  .يف ذلك  
  :أحوال الكفيل بالنفس

  :احلاالت التاليةتنتظم أحوال الكفيل بالنفس 
إذا تعهد الكفيل بإحضار املكفول من غري ضمان املال، أو مل يذكره يف الكفالة، فمذهب : احلالة األوىل

احلنفية والشافعية يف ذلك أنه حيبس ملماطلته إذا انقضت املدة ومل حيضر املكفول، وال يقبل منه بذل املال عند 
ومذهب املالكية واحلنابلة أنه ال حيبس بل . املسلمون عند شروطهماحلنفية الشرتاطه إحضار النفس ال غريها، و 

  .يلزم بإحضار املكفول، أو يغرم املال 
إذا تعهد الكفيل بإحضار املكفول وصرح بضمانه املال إذا ختلف، فإنه ال حيبس بل يغرم املال : احلالة الثانية

فإن ماطل يف الدفع وكان موسرا . مذاهب األمصارإذا مل حيضر املكفول يف الوقت احملدد، وهذا قول فقهاء 
  .حبس؛ ألن احلق شغل ذمته كشغله ذمة املكفول

فإن أطلقه . وذكروا أن السجان وحنوه ممن استحفظ على بدن الغرمي مبنزلة كفيل الوجه، فينبغي عليه إحضاره 
  .وتعذر إحضاره عومل بنحو ما تقدم يف احلالتني اآلنفتني

ا تعهد الكفيل بإحضار النفس اليت كفلها يف القصاص واحلد الذي هو حق آلدمي وقصر فلم إذ: احلالة الثالثة
  .حيضرها يف الوقت احملدد حيبس إىل حضور املكفول أو موته 

  :احلبس حلاالت تتصل بالقضاء واألحكام
  :حبس املمتنع من تويل القضاء -أ 

إذا تعني له حىت يقبله لتخلفه عن الواجب نص املالكية على أن لإلمام حبس املمتنع من تويل القضاء 
  .الشرعي، وصيانة حلقوق املسلمني، وبه أفىت اإلمام مالك 
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  :حبس املسيء إىل هيئة القضاء -ب 
ال أخاصم املدعي عندك، أو استهزأ به ورماه مبا ال يناسبه ومل يثبت : للقاضي أن يأمر حببس وضرب من قال

  .ذا تشامتا أمامه هما إـوله حبس املتخاصمني وضرب. ذلك
ال أقر وال : للقاضي حبس املدعى عليه وتأديبه إذا قال يف جملس القضاء: وقال سحنون وهي رواية عن أشهب

  .أنكر واستمر على لدده وال بينة للمدعي، وبنحوه قال الشافعي 
  :حبس املدعى عليه احلد والقصاص حىت يعدل الشهود -ج 

دعى عليه حىت يتثبت من الدعوى حبجة كاملة فيما كان أقصى عقوبة ذهب الفقهاء إىل أن للقاضي حبس امل
فيه غري احلبس كاحلدود والقصاص، حيث أقصى العقوبة فيها القتل والقطع واجللد، فيحبس القاضي املدعى عليه 
وخباصة يف حق اآلدمي حىت يكشف القاضي عن عدالة الشهود؛ ألن ذلك من وظيفته بعد أن أتى املدعي مبا 

  .من البينة عليه
ومن ادعى على آخر أنه قذفه وبينته يف . فمن ادعى عليه بسرقة حيبس حىت تظهر عدالة الشهود يف ذلك

فإن  . املصر حبس املدعى عليه، ليحضر املدعي بينته حىت يقوم احلاكم من جملسه وإال خلى سبيله بدون كفيل
  .واحدا حبسه  كانت بينته غائبة أو خارج املصر فال حيبس، فإذا أقام شاهدا

  :حبس صاحب الدعوى الكيدية -د 
  ذكر احلنفية واملالكية أن من قام بشكوى بغري حق وانكشف للحاكم أنه مبطل يف دعواه

  .فإنه يؤدبه، وأقل ذلك احلبس ليندفع بذلك أهل الباطل  
  :حبس شاهد الزور -هـ 

وزاد ابن تيمية أن من يلقن . اكمنص الفقهاء على أن شاهد الزور يضرب وحيبس طويال حبسب ما يراه احل
واملنقول عن عمر رضي اهللا عنه أنه ضرب شاهد الزور وحلق رأسه وسخم . شهادة الزور لغريه حيبس ويضرب

  .وروي حنو ذلك عن علي رضي اهللا عنه . وجهه وأمر أن يطاف به يف األسواق مث أطال حبسه
  :و حبس املقر آلخر مبجهول المتناعه من تفسريه

هور الفقهاء إىل أن من أقر آلخر مبجهول وامتنع من تفسريه حبس حىت يفسره، سواء أقر به من ذهب مج
  .نفسه ابتداء أو ادعى عليه به

لكن يقبل قوله . إنه ال يصح له الرجوع عما أقر به للزومه، وألن كالم العاقل حممول على اجلد ال اهلزل: وقالوا
وذهب بعض فقهاء . حيلف ميينا أنه ما نوى إال ذلك صيانة حلقوق الناسو . همه؛ ألنه أعلم بنيتهـيف توضيح ما أب

  .الشافعية يف قول مضعف إىل أن املقر مبجهول ال حيبس إذا امتنع من تفسريه؛إلمكان حصول الغرض بغري احلبس
  :حاالت الحبس بسبب االعتداء على نظام الدولة

  :حبس اجلاسوس املسلم -أ 
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. فعي وأمحد وبعض املالكية أن احلاكم ال يقتل اجلاسوس املسلم بل يعزره مبا يراهاملنقول عن أيب حنيفة والشا
يطال سجنه وينفى : وقال بعض املالكية. ونص أبو يوسف القاضي وغريه من احلنفية على حبسه حىت تظهر توبته

  .من املوضع الذي كان فيه
رأى يف ذلك املصلحة، وبه قال ابن للحاكم قتل اجلاسوس املسلم إن : وقال مالك وابن القاسم وسحنون

وسبب االختالف يف عقوبة اجلاسوس املسلم تعدد األقوال يف حادثة حاطب بن أيب بلتعة قبيل . عقيل من احلنابلة
  .فتح مكة، حني كتب لبعض قريش خيربهم مبسري النيب إليهم 

  :حبس البغاة -ب 
  :التاليةحيبس البغاة، وهم اخلارجون على احلاكم يف احلاالت 

إذا قام البغاة بأعمال تدل على إرادة اخلروج على اإلمام كشراء السالح : إذا تأهبوا للقتال: احلالة األوىل
واالجتماع للثورة والتأهب للقتال جاز للحاكم أخذهم وحبسهم ولو مل يقاتلوا حقيقة؛ ألن العزم على اخلروج 

  .ألفسدوا يف األرض وفات دفع شرهم هم لو تركوا ـمعصية ينبغي زجرهم عنها؛ فضال عن أن
إذا أمسك البغاة أثناء القتال حبسوا، وال يطلق سراحهم إن خيف احنيازهم : أخذهم أثناء القتال: احلالة الثانية

  .وسبب حبسهم كسر قلوب اآلخرين وتفريق مجعهم . هم للقتالـإىل فئة أخرى أو عودت
تلف الفقهاء يف حكم تتبع البغاة اهلاربني وحبسهم، وهلم يف هذا اخ: تتبعهم بعد القتال وحبسهم: احلالة الثالثة

  :قوالن
جيوز لإلمام تتبعهم وحبسهم إن كان هلم فئة ينحازون إليها، وهذا قول املالكية والشافعية وبعض : القول األول

  .ملالكية وبه قال بعض ا. ونسب إىل أيب حنيفة أن اإلمام يتتبعهم وحيبسهم ولو مل تكن هلم فئة. احلنفية
ال جيوز لإلمام تتبعهم وحبسهم، ولو كان هلم فئة ينحازون إليها؛ ألن املقصود دفعهم وقد : القول الثاين

  .وهذا مذهب احلنابلة وقول الشافعي وأيب يوسف واملنقول عن علي رضي اهللا عنه . حصل
  :وقت اإلفراج عن البغاة احملبوسني

  :البغاة احملبوسنيللفقهاء أربعة أقوال يف وقت اإلفراج عن 
لكن يشرتط عليهم أن ال . جيب اإلفراج عنهم بعد توقف القتال، وال جيوز استمرار حبسهم: القول األول
  .وهذا مذهب الشافعية وأحد قويل احلنابلة. يعودوا إىل القتال
هم ـك عودتجيوز حبسهم بعد القتال وال خيلى عنهم إال بظهور توبتهم لدفع شرهم، وعالمة ذل: القول الثاين

  .وهذا مذهب احلنفية وقول بعض املالكية. إىل الطاعة
  .هم، وهذا مذهب املالكيةـجيوز حبسهم بعد القتال، وجيب إطالق سراحهم إذا أمن عدم عودت: القول الثالث
جيوز استمرار حبسهم بعد القتال معاملة هلم باملثل حىت يتوصل إىل استخالص أسرى أهل : القول الرابع

  .هذا هو القول اآلخر للحنابلة العدل، و 
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  :مشروعية اتخاذ موضع للحبس
  :للفقهاء قوالن يف جواز اختاذ احلاكم موضعا للحبس فيه

جيوز للحاكم إفراد موضع ليحبس فيه، وهذا قول اجلمهور، بل إن بعضهم اعترب ذلك من : القول األول
  .املصاحل املرسلة

ل عمر رضي اهللا عنه حني اشرتى له نافع بن عبد احلارث واستدلوا هلذا بفع. إنه مستحب : وقال آخرون
كما أن عليا رضي اهللا عنه أول من أحدث . عامله على مكة دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم

  .سجنا يف اإلسالم وجعله يف الكوفة 
اهللا عليه وسلم وال  ال يتخذ احلاكم موضعا خيصصه للحبس؛ ألنه مل يكن لرسول اهللا صلى: القول الثاين

ولكن إذا لزم األمر يعوق مبكان من األمكنة أو يأمر الغرمي مبالزمة غرميه  . خلليفته أيب بكر رضي اهللا عنه سجن
  .وهذا قول بعض أصحاب أمحد وآخرين غريهم . كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :اختاذ السجن يف احلرم
  :احلرم للفقهاء ثالثة أقوال يف اختاذ السجن يف

جيوز اختاذ السجن يف احلرم مطلقا من غري كراهة خلرب شراء عمر رضي اهللا عنه السجن مبكة، : القول األول
  .وهذا قول مجهور الفقهاء 

أن طهرا بييت {: ال حيل أن يسجن أحد يف حرم مكة؛ ألن تطهري احلرم من العصاة واجب لآلية: القول الثاين
  .وظاهره يدل على حرمة اختاذ السجن يف حرم مكة } جودللطائفني والعاكفني والركع الس

ال ينبغي لبيت عذاب أن : يكره اختاذ السجن يف احلرم، وهو مروي عن طاوس وكان يقول: القول الثالث
  .ويقصد حرم مكة . يكون يف بيت رمحة

  :تصنيف السجون حبسب احملبوسني
  :إفراد النساء بسجن منعزل عن سجن الرجال -أ 

ء على أن يكون للنساء حمبس على حدة إمجاعا، وال يكون معهن رجل لوجوب سرتهن وحترزا من نص الفقها
  هن، فإن تعذر ذلكـواألوىل أن تقوم النساء على سجن مثيالت. الفتنة

جاز استعمال الرجل املعروف بالصالح على حمبسهن ليحفظهن، وهو املروي عن أيب حنيفة، وإذا مل يكن 
حبست املرأة عند أمينة خالية عن الرجال أو ذات رجل أمني كزوج أو أب أو ابن هناك سجن معد للنساء 

  .معروف باخلري والصالح 
  :إفراد اخلنثى حببس خاص -ب 

إذا حبس اخلنثى املشكل فال يكون مع الرجال وال النساء، بل حيبس وحده أو عند حمرم، وال ينبغي حبسه مع 
  .الرجال وال النساء 
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  ) :األحداث(البالغني حبس غري  -ج 
  :حبس غري البالغني يف قضايا املعامالت املالية

مذهب املالكية والشافعية وأحد قويل احلنفية أن غري البالغ إذا مارس التجارة أو استهلك مال غريه فال حيبس 
نفية حبس وصحح السرخسي من فقهاء احل. وال مينع هذا من تأديبه بغري احلبس. بدين يف معاملته لعدم التكليف

  .الويل لتقصريه يف حفظ ولده، وألنه املخاطب بأداء املال عنه
أن غري البالغ حيبس بالدين وحنوه تأديبا ال عقوبة؛ ألنه مؤاخذ حبقوق العباد فيتحقق : والقول اآلخر للحنفية

على وجود وعلق بعض أصحاب هذا القول احلبس . ظلمه، ولئال يعود إىل مثل الفعل ويتعدى على أموال الناس
  .أب أو وصي للحدث، ليضجر فيسارع إىل قضاء الدين عنه 

  :حبس غير البالغين في الجرائم
وقال آخرون جبواز حبس الفاجر غري . نص بعض الفقهاء على أن غري البالغ ال حيبس بارتكابه اجلرائم وحنوها

ساله، وكان فيه تأديبه واستصالحه، البالغ على وجه التأديب ال العقوبة، وخباصة إذا كان احلبس أصلح له من إر 
ومن اجلرائم اليت نصوا على احلبس فيها الردة، فيحبس الصيب املرتد حىت يتوب وهو قول أيب حنيفة وحممد وكذا 

  .البغي، فيحبس صبيان البغاة املقاتلون حىت تنقضي احلرب 
  :مكان حبس غري البالغني

على أنه جيوز حبسه يف السجن إال إذا . أبيه أو وليهتدل أكثر النصوص على أن يكون حبس احلدث يف بيت 
  .خشي عليه ما يفسده فيتوجب حبسه عند أبيه ال يف السجن 

  :متييز حبس املوقوفني عن حبس احملكومني -د 
حبس املوقوفني هو حبس أهل الريبة والتهمة، وهو من سلطة الوايل؛ ألنه من اختصاصه كما يف قول الزبريي 

وحبس احملكومني هو حبس من وجب عليه حق وقامت به البينة . يف وطائفة من أصحاب أمحدواملاوردي والقرا
عن ) املوقوفني(واملعمول به يف القدمي متيز حبس الوايل الذي يضم أهل الريبة والفساد . وهو من سلطة القاضي

جن الوايل توكيل وخيتلف سجن الوايل عن سجن القاضي، فللمحبوس يف س. حبس القاضي الذي يضم احملكومني
غريه يف أداء الشهادة عنه أمام القاضي إذا منع من اخلروج، وليس ذلك ملن كان يف سجن القاضي إلمكان 

  .خروجه بإذنه، ومثل ذلك التوكيل يف مساع الدعوى على احملبوس 
  :متييز احلبس يف قضايا املعامالت عن احلبس يف اجلرائم -

يف املعامالت كالدين، وبني احملبوس يف اجلرائم، كالسرقة، والتلصص، ميز الفقهاء يف احلبس بني احملبوس 
واالعتداء على األبدان، وكانوا حيرصون على أن ال جيتمع هؤالء بأولئك يف حبس واحد خوفا من العدوى، فضال 

  .عن أن ألصحاب كل حبس معاملة تناسب جرمية كل منهم 
  :التمييز بني احملبوسني حبسب جتانس جرائمهم -و 
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وأهل التلصص ) املفاسد اخللقية(أهل الفجور : صنف الفقهاء نزالء سجون اجلرائم إىل ثالثة أصناف
، وجعل أبو يوسف القاضي هذا التقسيم عنوان ) االعتداء على األبدان(، وأهل اجلنايات ) السرقات وحنوها(

  .فصل أفرده يف كتابه 
  :تصنيف احلبس إىل مجاعي وفردي -ز 

ال جيوز عند أحد من املسلمني أن جيمع : الفقهاء أن األصل يف احلبس كونه مجاعيا، وقالوا الظاهر من كالم
اجلمع الكثري يف موضع تضيق عنهم غري متمكنني من الوضوء والصالة، وقد يرى بعضهم عورة بعض ويؤذون يف 

  .احلر والصيف
  .كان يف ذلك مصلحة  إن بـهاوجيوز للحاكم عزل السجني وحبسه منفردا يف غرفة يقفل عليه با

  :احلبس باإلقامة اجلربية يف البيت وحنوه -ح 
جيوز احلبس باإلقامة اجلربية يف البيت وحنوه، فقد ذكروا أن من ضرب غريه بغري حق عزر، وصح حبسه ولو يف 

  .ولإلمام حبس العائن يف منزل نفسه سياسة ومينع من خمالطة الناس . بيته بأن مينع من اخلروج منه
  :ملريضحبس ا

حبث الفقهاء يف مسألة حبس املدين املريض، والظاهر من كالم اجلمهور وهو أحد قويل الشافعية أن املرض ال 
والقول اآلخر املعتمد عند الشافعية أن املريض املدين ال حيبس، بل يوكل به ويستوثق . يعترب من موانع احلبس

  .روعية حبسه أما اجلاين املريض فقد تقدم ذكر ما يدل على مش. عليه
  :إخراج املريض من سجنه إذا خيف عليه

وال مينع الطبيب واخلادم من . إذا مرض احملبوس يف سجنه وأمكن عالجه فيه فال خيرج حلصول املقصود 
  .الدخول عليه ملعاجلته وخدمته؛ ألن منعه مما تدعو الضرورة إليه يفضي إىل هالكه، وذلك غري جائز

  :من احلبس إذا مل متكن معاجلته ورعايته فيهوللفقهاء أقوال يف إخراجه 
خيرج من حبسه للعالج واملداواة صيانة لنفسه، وهو ما ذكره بعض احلنفية كاخلصاف وابن : القول األول

  .اهلمام، والظاهر من كالم الشافعية واملالكية
  .ال خيرج إال بكفيل وهو املفىت به عند احلنفية: القول الثاين
  .يعاجل يف احلبس وال خيرج، واهلالك يف احلبس وغريه سواء، وهو املروي عن أيب يوسف رمحه اهللا: القول الثالث

انظروا من يف : وقد اهتم املسلمون منذ القدمي برعاية املرضى يف السجون فكتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله
  .السجون وتعهدوا املرضى

ل على املرضى يف السجون كل يوم، ومحل األدوية ويف زمن اخلليفة املقتدر خصص بعض األطباء للدخو 
  .واألشربة هلم ورعايتهم وإزاحة عللهم 

  :للفقهاء قوالن يف متكني احملبوس من صالة اجلمعة
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مينع من اخلروج إىل صالة اجلمعة وصالة العيدين ليضجر قلبه وينزجر إن رأى احلاكم املصلحة يف : القول األول
  .ذاهب األربعة، وهو ظاهر القول عن علي رضي اهللا عنه ذلك، هذا قول أكثر فقهاء امل

ال مينع احملبوس من اخلروج إىل صالة اجلمعة وصالة العيدين ألمهيتها، وهذا ظاهر كالم بعض : القول الثاين
  .احلنابلة، وبه قال البغوي من الشافعية، وهو املفهوم من كالم السرخسي من احلنفية والبويطي صاحب الشافعي 

توفرت شروط اجلمعة يف السجن وأمكن أداؤها فيه لزمت السجناء كما نص على ذلك الشافعية وابن وإذا 
يقيمها هلم من يصلح هلا منهم أو من أهل البلد، ويتجه وجوب نصبه على احلاكم، وروي عن ابن : حزم، وقالوا

يس على أهل السجون مجعة، ل: سريين أنه كان يقول باجلمعة على أهل السجون، وخالفه إبراهيم النخعي فقال
  .وظاهر كالم احلنفية جواز فعل احملبوسني هلا، فإن مل يقدروا صلوا الظهر فرادى 

  :تشغيل المحبوس
  :للفقهاء ثالثة أقوال يف متكني احملبوس من العمل يف احلبس

لواجبة ووفاء ال مينع احملبوس من العمل يف حبسه وميكن من ذلك؛ ملا فيه من أسباب النفقة ا: القول األول
  .الدين وحنوه، وهذا قول الشافعية واحلنابلة وغريهم وبه أفىت بعض احلنفية

مينع احملبوس من العمل يف حبسه وال ميكن منه؛ لئال يهون عليه احلبس وليضجر قلبه فينزجر، : القول الثاين
  وإال صار احلبس له مبنزلة احلانوت، وهذا هو املعتمد يف مذهب

  .غريهم من الفقهاء  احلنفية، وبه قال
  .يرتك متكني احملبوس من العمل يف حبسه لتقدير احلاكم واجتهاده، وبه قال املرتضى : القول الثالث

  :أحكام بعض التصرفات املتعلقة باحملبوس
ذكر الفقهاء العديد من أحكام بعض التصرفات املتصلة باحملبوس مما يتعلق باألمور املالية واملدنية واجلنائية 

  :على النحو التايل نـهاحوال الشخصية وغريها، وهذا بياواأل
  :التصرفات املالية املتصلة باحملبوس

  :بيع احملبوس ماله مكرها
فإن . للمحبوس التصرف مباله بيعا أو شراء وحنوه حبسب ما يرى؛ ألن احلبس ال يوجب بطالن أهلية التصرف

وتفصيل ذلك يف . فسخ بعد زوال اإلكراه النعدام الرضا أكره باحلبس على البيع أو الشراء أو التأجري فله ال
  .مصطلح إكراه

  :الرجوع على احملبوس باملال املدفوع عنه لتخليصه
ذكر املالكية أن من حبسه السلطان فدفع عنه قريبه ما خلصه به من احلبس مث سكت ومل يطالبه باملدفوع حىت 

س املفتدى يدعي أنه هبة، فاحلكم أن على مدعي اهلبة البينة، مات، فقام ولده يطالب باملدفوع وأنه سلف، واحملبو 
  .وال حجة بسكوت الدافع عنه؛ ألن ذلك دين لزم يف ذمته
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وذكر ابن تيمية أنه إذا أكره قريب أو صديق وحنوه على أداء مال عن حمبوس فدفعه من ماله رجع به على 
يذهب املال هدرا، وألن النفوس واألموال يعرتيها من  احملبوس ولو من غري إذنه؛ ألن اإلكراه والدفع بسببه، فال

ولو علم املؤدي أنه ال يسرتد ما دفعه من احملبوس إال بإذنه مل . الضرر والفساد ما ال يندفع إال بأداء مال عنها
ت يف يفعل، وإذا مل يقابل احملبوس اإلحسان مبثله فهو ظامل، والظلم حرام، واألصل يف هذا اعتبار املقاصد والنيا

  .التصرفات  
  :رهن املفلس احملبوس ماله

  األصل عدم متكني املفلس احملبوس من التصرف مباله أو رهنه، فإن وقع تصرفه مل يبطل
ال مينع : وقال اإلمام أبو حنيفة. وهذا قول اجلمهور وصاحيب أيب حنيفة. بل يوقف على نظر احلاكم والغرماء
  .اكم أن يستمر يف حبسه ليضجره فيسارع إىل قضاء الدينمن الرهن وغريه من التصرفات، وإمنا للح

  :ما جيب على املودع إذا عجز عن رد الوديعة إىل مالكها احملبوس
إذا طرأ عذر للمودع كسفر أو خوف حريق وهدم رد الوديعة إىل مالكها، فإن كان املالك حمبوسا ال يصل إليه 

فإن تعذر ذلك أودعها ثقة وأشهد بينة . دفعها إىل احلاكم سلمها إىل من حيفظ ماله عادة كزوجته وأجريه، وإال
على عذره؛ ألنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد حتقق السبب، وهذا مذهب املالكية والشافعية والصاحبني، 

: وتفصيل ذلك يف مصطلح. ما مل ينهه  بـهاله أن يسافر : وقال أبو حنيفة. ومذهب احلنابلة يف أحد الوجهني
  ) .وديعة(

  :هبة احملبوس احملكوم بقتله ماله لغريه
اتفق الفقهاء على أن األسري أو احملبوس عند من عادته القتل إذا وهب ماله لغريه ال تصح عطيته إال من 

  .وتفصيل ذلك يف أحكام مرض املوت. الثلث
  :متكني احملبوس من وطء زوجته

  :للفقهاء ثالثة أقوال يف متكني احملبوس من وطء زوجته
ال مينع احملبوس من وطء زوجته يف احلبس إذا كان فيه موضع ال يطلع عليه أحد وإال منع، وهذا : القول األول

واستدلوا لذلك بأنه غري ممنوع من قضاء شهوة . مذهب احلنابلة واستظهره أكثر احلنفية وهو قول بعض الشافعية
شرتط بعضهم أن يصلح املوضع سكنا ملثل البطن فكذا شهوة الفرج؛ إذ ال موجب لسقوط حقه يف الوطء، وا

  .الزوج أو الزوجة 
مينع احملبوس من وطء زوجته؛ ألن من غايات احلبس إدخال الضيق والضجر على قلبه لردعه : القول الثاين

. وزجره، وال تضييق مع متكينه من اللذة والتنعم والرتفه، والوطء إمنا هو لذلك، وليس من احلوائج األصلية كالطعام
أن احملبوس ال مينع من االستمتاع بزوجته : وزاد املالكية. هذا مذهب املالكية وقول بعض احلنفية وبعض الشافعيةو 

  .إذا شاءت مل حتبسه، فال تفوت عليه حقه يف الوطء  نـهايف مكان ال يطلع عليه أحد إذا حبس حبقها؛ أل
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املشروعة، وال مينع منه إال إذا اقتضت ذلك األصل يف وطء احملبوس زوجته أنه حق من حقوقه : القول الثالث
  .املصلحة ورآه القاضي كما لو رأى منعه من حمادثة األصدقاء أو قفل باب احلبس عليه،وهذا قول بعض الشافعية

  :إنفاق احملبوس على زوجته
و من ال مينع احلبس من إنفاق احملبوس على زوجته؛ ألنه وجد االحتباس والتمكني من جهتها، وما تعذر فه

  .وقد فوت حق نفسه فال مينع احلبس من اإلنفاق عليها. جهته
وقال . ونص بعض الشافعية واحلنابلة على أنه ال نفقة للزوجة إذا حبس الزوج حبقها لفوات التمكني من قبلها

  .ال تسقط النفقة الحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها  : املالكية واحلنفية
  :بوسةإنفاق الزوج على زوجته احمل

أنه ال جتب النفقة على الزوج لزوجته احملبوسة يف دين ولو ظلما بأن كانت : يرى احلنفية والشافعية واحلنابلة
  .معسرة لفوات االحتباس وكون االمتناع ليس من جهته

ليس  ونص املالكية على أن هلا النفقة إن مل تكن مماطلة، سواء كان احلبس يف دين الزوج أو غريه؛ ألن االمتناع
  .من جهتها، وبنحو ذلك قال بعض الشافعية 

وفرق النووي بني حبس الزوجة املقرة بدين فال نفقة هلا على زوجها وبني حبس من قامت البينة على استدانتها 
  .فلها النفقة

  . تـهاونص احلنفية على أنه ال تلزم الزوج نفقة زوجته احملبوسة بسبب رد
  :يف اإليالءاحتساب مدة حبس الزوج أو الزوجة 

إذا آىل الزوج من زوجته وكان حمبوسا حبق يقدر على أدائه حسبت عليه املدة من حني إيالئه؛ ألن املانع من 
  .وهذا قول مجهور الفقهاءوإن طرأ احلبس بعد اإليالء مل تنقطع املدة بل حتسب أيضا،. جهته وليست من جهتها

ليها بعد اإليالء فليس هلا املطالبة بالفيئة، وال حتسب مدة أما إذا كانت زوجة املويل حمبوسة أو طرأ احلبس ع
وهذا قول . احلبس من مهلة األشهر األربعة لتعذر الوطء من جهتها كاملريضة، وتستأنف املدة عند زوال العذر

  .إن احلبس حيتسب كاحليض : ويف قول آخر هلم. مجهور الفقهاء والقول املعتمد عند احلنابلة
  :اإليالء إذا تعذر عليه الوطءفيئة احملبوس من 

فإن كان املويل حمبوسا وتعذر عليه الوطء ففيئته . األصل أن حتصل الفيئة من اإليالء بالوطء باتفاق الفقهاء 
  .يعين الوطء. فئت إليها أو مىت قدرت فعلته: بلسانه كأن يقول

املانع، وهذا قول مجهور الفقهاء وابن وإذا كانت احملبوسة زوجته يكون الفيء بالوعد بلسانه أن يفعله إذا زال 
مسعود وجابر بن عبد اهللا والنخعي واحلسن والزهري والثوري واألوزاعي وأيب عبيد وعكرمة بن عبد اهللا موىل ابن 

  .واشرتطوا أن يكون احملبوس مظلوما غري قادر على اخلالص وإال ففيئته بالوطء. عباس
  .جلماع يف حال العذر وغريه ال يكون الفيء إال با: وقال سعيد بن جبري
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  :تأخري احملبوس مالعنة زوجته ونفيه الولد
ونص احلنابلة . يشرتط يف اللعان الفورية وعدم تأخري الزوج نفي الولد حال العلم بذلك إذا مل يكن عذر

و فإن كانت مدة احلبس قصرية كيوم أ. والشافعية وهو مقتضى كالم غريهم أن احلبس من أعذار تأخري اللعان
وإن كانت املدة طويلة أرسل إىل احلاكم . يومني فأخر احملبوس نفيه ليال عن أمام احلاكم مل يسقط نفيه بالتأخري

  .ليبعث إليه نائبا يالعن عنده
فإن مل ميكنه ذلك أشهد على نفيه، فإن مل يفعل سقط نفيه وبطل خياره؛ ألن عدم تصرفه يتضمن إقراره 

  ) .لعان: (وتفصيل ذلك مصطلح. بالنسب  
  :التصرفات القضائية واحلكمية املتصلة باحملبوس

  :خروج احملبوس لسماع الدعوى عليه عند القاضي أو تعذر ذلك
إذا ادعى رجل على حمبوس حقا خيرجه القاضي لسماع الدعوى عليه واإلجابة عنها مث يرده إىل احلبس وال 

على احملبوس اخلروج جاز له استحسانا توكيل من جييب يوكل عنه أحدا يف اخلصومة عند غري املالكية، فإن تعذر 
  .عنه 

  :خروج احملبوس للشهادة عند القاضي أو تعذر ذلك
  . إذا منع احملبوس من اخلروج ألداء الشهادة عند القاضي جاز له استحسانا توكيل من يشهد على شهادته

  :إجابة دعوة احملبوس لإلشهاد على تصرفه -م 
حملبوس إذا دعا رجال ليشهده على تصرفه فإنه جيب عليه اإلجابة ألجل عذر احملبوس نص الشافعية على أن ا

  . وحىت ال تضيع احلقوق
  :ما ال جيوز تأديب احملبوس به

شرع التأديب للتقومي واإلصالح ال اإلهانة واإلتالف واحتقار معاين اآلدمية، وقد نص الفقهاء على حرمة 
  :ر، منهااملعاقبة للمحبوس أو غريه بعدة أمو 

  :التمثيل باجلسم -أ 
ال جتوز املعاقبة جبدع أنف، أو أذن، أو اصطالم شفة، وقطع أنامل، وكسر عظم، ومل يعهد شيء من ذلك عن 

  . أحد الصحابة، وألن الواجب التأديب، وهو ال يكون باإلتالف
  . وال متثلوا: لسراياالنيب صلى اهللا عليه وسلم عن التمثيل باألسرى فقال يف وصيته ألمراء ا نـهىوقد 
  :ضرب الوجه وحنوه -ب 

ال جيوز للحاكم التأديب مبا فيه اإلهانة واخلطر، كضرب الوجه وموضع املقاتل، وكذا جعل األغالل يف أعناق 
  . احملبوسني، وكذا ال جيوز أن ميد احملبوس على األرض عند ضربه، سواء كان للحد أو التعزير على ما تقدم

  :ر وحنوهاالتعذيب بالنا -ج 
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حيرم التأديب بإحراق اجلسم أو بعضه بقصد اإليالم والتوجيع إال املماثلة يف العقوبة فتجوز عند كثري من 
  .وال جيوز خنق احملبوس وعصره وغطه يف املاء . الفقهاء
  :التجويع والتعريض للربد وحنوه -د 

كان حار أو حتت الشمس أو يف مكان ال جيوز احلبس يف مكان مينع فيه احملبوس الطعام والشراب، أو يف م
فإن مات احملبوس فالدية على احلابس . بارد، أو يف بيت تسد نوافذه وفيه دخان، أو مينع من املالبس يف الربد

  . القود: وقيل
  :التجريد من املالبس -هـ 

  . حترم املعاقبة بالتجريد من الثياب ملا يف ذلك من كشف العورة
  :ة وحنوهاو املنع من الوضوء والصال

  . ينبغي متكني احملبوس من الوضوء والصالة، وال جتوز معاقبته باملنع منهما
  . ونصوا على أنه ال جيوز منع احملبوس من قضاء حاجته

  :السب والشتم -ز 
وجيوز التأديب . ال جيوز لإلمام أو غريه التأديب باللعن والسب الفاحش وسب اآلباء واألمهات وحنو ذلك

  .  يا معتدي وحنوهيا ظامل: بقوله
  :بـهاأمور أخرى حترم املعاقبة  -ح 

حترم املعاقبة باإلقامة يف الشمس أو صب الزيت على الرءوس أو حلق اللحية وكذا إغراء احليوان كالسبع 
  .والعقرب باحملبوس ليؤذيه

منا هو ال حيل هذا، إ: فقال) حشرات سوداء كاجلعل(وسئل مالك عن تعذيب احملبوس بالدهن واخلنافس 
  . السوط أو السجن

  . ويف اجلملة ال جتوز معاقبة احملبوس بقصد إتالفه كله أو بعضه؛ ألن التأديب ال يكون بذلك
  :إخراج احملبوس إلصابته باجلنون

نص املالكية على أن احملبوس إذا ذهب عقله وجن فإنه خيرج من احلبس لعدم إدراكه الضيق املقصود من 
. فإن عاد له عقله عاد للحبس، وهذا مذهب احلنفية والشافعية. حبسه، ويستمر خروجه إىل أن يعود له عقله

واحلبس فرد من أفراده؛ ألن الغاية  -عزير وذهب احلنابلة وأبو بكر اإلسكايف من احلنفية إىل أن اجلنون ال مينع الت
  . منه التأديب والزجر، فإن تعطل جانب التأديب باجلنون فال ينبغي تعطل جانب الزجر منعا للغري

  :هروب المحبوس
ذكر الفقهاء غري الشافعية أن السجان وحنوه ممن استحفظ على بدن احملبوس املدين مبنزلة كفيل الوجه، ويرتتب 

  .إن هرب حيضره الدائن: للخصومة، فإن أطلقه وتعذر إحضاره ضمن ما عليه، وعند الشافعيةعليه إحضاره 
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وإذا أراد احملبوس اهلرب وهجم على حارسه ليؤذيه فإنه يعامله كالصائل، وقد ذكر الفقهاء أن الصائل يوعظ 
ارس أو ماله فيدفعه فإن مل ينكف وأراد نفس احل. ويزجر وخيوف ويناشد باهللا لعله يكف عن األذى والعدوان

فإن مل حيصل إال بالقتل فله ذلك وال شيء عليه، غري أنه ال جيوز . بأسهل ما يعلم دفعه به كالضرب وحنوه
  .للمصول عليه جرح الصائل إن قدر على اهلرب منه بال مشقة تلحقه؛ ارتكابا ألخف الضررين

هم جماهدون يف سبيل اهللا، وال ضمان : دوه إليهمهبوا أموال جتار لري ـوقد قال ابن تيمية يف جند قاتلوا عربا ن
  . ال يسقط األمر عن اجلندي بظنه أنه ال يفيد: وقال ابن اجلوزي. عليهم بقود وال دية وال كفارة
  :صفات السجان ونحوه

األمانة هي الثقة، وقد ذكر الفقهاء أن من صفات السجان كونه ثقة ليحافظ على احملبوسني : األمانة -أ 
  .أحواهلم  ويتابع

الكياسة هي العقل والفطنة وذكاء القلب، وقد جاءت هي واليت قبلها يف قول علي رضي اهللا : الكياسة -ب 
  .واألمني والكيس صفتان للسجان . عنه أال تراين كيسا مكيسا بنيت بعد نافع خميسا بابا حصينا وأمينا كيسا

  . والصالح، ويتأكد ذلك يف مباشر سجن النساء ينبغي أن يكون مباشر احلبس معروفا باخلري: الصالح -ح 
  . من صفات السجان الرفق باحملبوسني لئال يظلمهم ومينعهم مما ال يقتضيه احلبس: الرفق -د 
استعمل علي رضي اهللا عنه قوما من السباجبة يف حراسة السجون، وكانوا قد استوطنوا : اللياقة البدنية -هـ 

  . البصرة وعرفوا بقوة أجسامهم
  .مراقبة الدولة السجون وإصالحها

ذكر أبو يوسف أنه ينبغي تتبع احملبوسني والنظر فيها من غري كلل وال تقصري واتباع العدل معهم وعدم 
النظر يف السجون والبحث يف  -حني توليه القضاء  -والفقهاء على أن أول عمل يبدؤه القاضي . االعتداء عليهم
ال حيتاج يف : وقالوا. ىل وجوب ذلك؛ ألن احلبس عذاب فيقدم على ما سواهبل ذهب بعضهم إ. أحوال احملبوسني

  . تصفح أحواهلم إىل متظلم إليه لعجز احملبوسني عن ذلك
  حدود) ١٧١
  :التعريف

احلدود مجع حد، وهو يف اللغة املنع، ومنه مسي كل من البواب والسجان حدادا، ملنع األول من الدخول، 
: وحدود اهللا تعاىل حمارمه، لقوله تعاىل. املعرف للماهية حدا، ملنعه من الدخول واخلروجومسي . والثاين من اخلروج

  .} تلك حدود اهللا فال تقربوها {
عقوبة مقدرة وجبت حقا هللا تعاىل، وعرفه الشافعية واحلنابلة بأنه عقوبة مقدرة على ذنب : واحلد يف االصطالح

فيها حق اهللا وحق العبد كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره،  وجبت حقا هللا تعاىل كما يف الزىن، أو اجتمع
  .هو عقوبة مقدرة بتقدير الشارع، فيدخل القصاص: وعند بعض الفقهاء. وال القصاص ألنه حق خالص آلدمي
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ارتكب اجلاين حدا، ويقصد أنه ارتكب جرمية ذات عقوبة : ويطلق لفظ احلد على جرائم احلدود جمازا، فيقال
  .شرعا مقدرة 

  :األلفاظ ذات الصلة
أن يوقع على اجلاين مثل ما جىن كالنفس بالنفس واجلرح : القصاص لغة املماثلة، واصطالحا: القصاص -أ 

كتب عليكم القصاص يف {وقوله تعاىل } ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب {: ومنه قوله تعاىل. باجلرح 
  .ألنه عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد فالقصاص غري احلد. } القتلى احلر باحلر 

أصله من العزر وهو يف اللغة مبعىن الرد واملنع، وذلك ألنه مينع من معاودة القبيح، ويطلق أيضا : التعزير -ب 
  .، فهو من األضداد } وتعزروه وتوقروه {على التفخيم والتعظيم، ومنه قوله تعاىل 

  .وأما يف الشرع فليس حبد، ألنه ليس مبقدر . قاته اللغوية حدتأديب دون احلد، فالتعزير يف بعض إطال: وشرعا
العقوبة من عاقبت اللص معاقبة وعقابا، واالسم العقوبة، وهي األمل الذي يلحق اإلنسان : العقوبة - ج 

 تتلو الذنب من تعقبه إذا نـهاأل بـهامستحقا على اجلناية، ويكون بالضرب، أو القطع، أو الرجم، أو القتل، مسي 
  .تبعه، فالعقوبة أعم من احلدود 

فبني . اسم لفعل حمرم وقع على مال أو نفس : اسم ملا يكتسب من الشر، وشرعا: اجلناية لغة: اجلناية - د 
ازي عموم وخصوص من وجه إذ كل حد جناية وليس كل جناية حدا، وأما على املـجاجلناية واحلد على اإلطالق 
  .اإلطالق األول فبينهما تباين

  :الحكم التكليفي
  .إقامة احلدود فرض على ويل األمر ودليل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، واملعقول

  .} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة {: أما الكتاب فمنه قوله تعاىل يف الزىن
والذين يرمون {: لقذفاآلية ويف حد ا} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا {ويف السرقة 

: ويف قطع الطريق} . . .احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 
  .اآلية } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا{

  .ريها من األحاديث املشهورةفحديث ماعز والغامدية، والعسيف وغ: وأما السنة
  .وقد وقع اإلمجاع على وجوب إقامة احلدود

فهو أن الطباع البشرية، والشهوة النفسانية مائلة إىل قضاء الشهوة، واقتناص املالذ، وحتصيل : وأما املعقول
شتم والضرب، من الشرب والزىن والتشفي بالقتل وأخذ مال الغري، واالستطالة على الغري بال بـهامقصودها وحمبو 

فاقتضت احلكمة شرع هذه احلدود حسما هلذا الفساد، وزجرا عن ارتكابه، ليبقى العامل على نظم االستقامة، فإن 
  .إخالء العامل عن إقامة الزاجر يؤدي إىل احنرافه، وفيه من الفساد ما ال خيفى 

  .العباد واملقصد األصلي من شرعه االنزجار عما يتضرر به : ولذا قال صاحب اهلداية
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  :أنواع الحدود
اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جرمية كل من الزىن والقذف، والسكر، والسرقة، وقطع الطريق يعترب حدا، 

  .واختلفوا فيما وراء ذلك
ويرى املالكية أن احلدود سبعة، . ستة، وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة نـهافذهب احلنفية إىل أ
: ليه الردة والبغي، يف حني يعترب بعض الشافعية القصاص أيضا من احلدود، حيث قالوافيضيفون إىل املتفق ع

  .واعترب املالكية والشافعية قتل تارك الصالة عمدا من احلدود . احلدود مثانية وعدوه بينها
  :أوجه الخالف بين الحد والقصاص

  .القصاصيرى مجهور الفقهاء أن اإلمام ال يقضي بعلمه يف احلدود خبالف  -أ 
  ) .القذف(ويف حد القذف خالف ينظر يف . ال تورث احلدود يف اجلملة، وأما القصاص فيورث -ب 
  .ال يصح العفو يف احلدود يف اجلملة خبالف القصاص -ج 
  .التقادم ال مينع من الشهادة بالقتل يف القصاص خبالف احلدود عند بعض الفقهاء، سوى حد القذف -د 
  .باإلشارة والكتابة من األخرس خبالف احلدوديثبت القصاص  -هـ 

  .و ـــــــ ال جتوز الشفاعة يف احلدود، وجتوز يف القصاص
  .على الدعوى خبالف القصاص -ما عدا حد القذف  -ال تتوقف احلدود  -ز 
  .جيوز الرجوع عن اإلقرار يف احلدود وال جتوز يف القصاص -ح 

والتفصيل يف أبواب احلدود من   الف القصاص، فإنه حق للعبد،ومرد ذلك كله أن احلدود حق اهللا تعاىل خب
  ) .قصاص: ر(كتب الفقه ، و 

  :أوجه الخالف بين التعزير والحدود
  ) .تعزير: (خيتلف التعزير عن احلدود يف أمور يرجع إليها يف مصطلح

  :تداخل الحدود
وشرب اخلمر ) قع على شخص واحدإذا و (اتفق الفقهاء على أن ما يوجب احلد من الزىن والسرقة، والقذف 

  .إذا تكرر قبل إقامة احلد، أجزأ حد واحد بغري خالف، وبه قال عطاء والزهري، وإسحاق، وأبو ثور وابن املنذر
: واألصل قاعدة) . قذف: (أما إذا وقع القذف على أكثر من واحد ففيه خالف وتفصيل، ينظر يف مصطلح

ف مقصودمها، دخل أحدمها يف اآلخر غالبا، وعلى هذا فيكتفى حبد إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ومل خيتل
واحد جلنايات احتد جنسها خبالف ما اختلف جنسها، ألن املقصود من إقامة احلد هو الزجر وأنه حيصل حبد 

  .واحد
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وإن أقيم عليه احلد، مث حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها، لعموم النصوص ولوجود املوجب، وملا روي أن 
إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة تزين قبل أن حتصن قال

  .فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها 
  .وألن تداخل احلدود إمنا يكون مع اجتماعها، وهذا احلد الثاين وجب بعد سقوط األول باستيفائه 

سرق وشرب اخلمر، أو اجتماعها مع القصاص والتعزير ويف حالة اجتماع احلدود املختلفة كما لو زىن، و 
  ) .وتعزير) (تداخل: (خالف وتفصيل يرجع إليه يف مصطلح
  :عدم جواز الشفاعة في الحدود

ال خالف بني مجهور الفقهاء يف أنه ال جتوز الشفاعة يف احلدود بعد وصوهلا للحاكم، والثبوت عنده، ألنه 
 عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد حني شفع يف املخزومية اليت سرقت، طلب ترك الواجب، ألن النيب صلى اهللا

من حالت شفاعته دون حد : وقال ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما. أتشفع يف حد من حدود اهللا تعاىل : فقال
  .من حدود اهللا تعاىل فقد ضاد اهللا يف خلقه 

ة عند الرافع له إىل احلاكم ليطلقه، ألن وجوب احلد وأما قبل الوصول إليه، فعند مجهور الفقهاء جتوز الشفاع
  .فالوجوب ال يثبت مبجرد الفعل. قبل ذلك مل يثبت
  .إن عرف بشر وفساد فال أحب أن يشفع له أحد، ولكن يرتك ليقام عليه احلد : وقال مالك

  :أثر التوبة على الحدود
توبة إذا حتققت توبة القاطع قبل القدرة عليه، ال خالف بني الفقهاء يف أن حد قطاع الطريق والردة يسقطان بال
إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم {: وكذلك حد ترك الصالة عند من اعتربه حدا، وذلك لقوله تعاىل

  .} فاعلموا أن اهللا غفور رحيم 
فذهب : لكوذهب مجهور الفقهاء إىل أن بقية احلدود بعد رفعها إىل احلاكم ال تسقط بالتوبة، أما قبل ذ

  .احلنفية والشافعية يف مقابل األظهر، واحلنابلة يف رواية إىل أن احلد يسقط بالتوبة
وذهب املالكية والشافعية يف األظهر، واحلنابلة يف رواية أخرى إىل أنه ال يسقط بالتوبة ولو كان قبل الرفع إىل 

  .لئال يتخذ ذلك ذريعة إىل إسقاط احلدود والزواجر . اإلمام
  :لحدود بالشبهةسقوط ا

: والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، سواء كانت يف الفاعل. أمجع الفقهاء على أن احلدود تدرأ بالشبهات
أو يف . بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كاألمة املشرتكة: أو يف احملل. كمن وطئ امرأة ظنها حليلته

  ".شبهة " ويف املوضوع تفصيل يرجع إىل . خربأن يكون حراما عند قوم، حالال عند آ: الطريق
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: ادرءوا احلدود بالشبهات ويف حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها: واألصل يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن 

  .واحلديث املروي يف ذلك متفق عليه، وتلقته األمة بالقبول . وبة خيطئ يف العق
  :سقوط الحدود بالرجوع عن اإلقرار

  .تسقط بالرجوع، إذا كان احلد حقا هللا تعاىل نـهاإذا ثبتت احلدود باإلقرار، فال خالف بني مجهور الفقهاء يف أ
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالزىن،واحلدود تندرئ بالشبهات، ملا روي أن ماعزا ملا أقر بني يدي 

وألنه يورث الشبهة، والرجوع عن . لقنه الرجوع  ، فلو مل يكن حمتمال للسقوط بالرجوع ما كان للتلقني فائدة
اإلقرار قد يكون نصا، وقد يكون داللة، بأن يأخذ الناس يف رمجه، فيهرب وال يرجع، أو يأخذ اجلالد يف اجللد 

  .ال يتعرض له، ألن اهلرب يف هذه احلالة داللة الرجوعفيهرب، وال يرجع، ف
واستثنوا حد القذف، فإنه ال يسقط بالرجوع، ألنه حق العبد، وهو ال حيتمل السقوط بالرجوع بعدما ثبت  

  .كالقصاص
  .مل يسقط بالرجوع  -عند من يقول به  -وإذا ثبت احلد بالبينة أو احلمل يف الزىن 

. لهم أو بعضهم إذا كان الباقي أقل من النصاب بعد القضاء، قبل اإلمضاءويسقط احلد برجوع الشهود ك
  .من كتب الفقه" كتاب الشهادات " وتفصيل ذلك يف 

  :سقوط الحدود بموت الشهود
ألن  -عند من يشرتطون إلقامة احلد البداية بالشهود وهم احلنفية  -يسقط حد الرجم خاصة مبوت الشهود 

  .لى وجه ال يتصور عوده، فسقط احلد ضرورة باملوت قد فاتت البداية ع
  :سقوط الحدود بالتكذيب وغيره

للمقر بالزىن قبل إقامة احلد عليه، وتكذيب املقذوف شهوده على القذف، وهي البينة بأن  بـهاتكذيب املزين 
ية، وقد شهودي زور، وادعاء النكاح واملهر قبل إقامة حد الزىن تعترب من مسقطات احلدود عند احلنف: يقول

  ) .زىن، قذف: ر. ( بـهافصلت يف أبوا
  :عدم إرث الحدود

ال خالف بني مجهور الفقهاء يف أن احلدود ال تورث، وكذا ال يؤخذ عنها عوض، وال صلح فيها وال عفو، 
  .حق الشرع نـهاأل

  .واستثىن الشافعية حد القذف، ألن الغالب فيه عندهم حق العبد فيورث ويصح العفو عنه
  .واحلنابلة مع الشافعية يف جواز العفو عن حد القذف

له العفو ما مل يبلغ اإلمام، فإن بلغه فال عفو، ويف رواية : فقال يف رواية: واختلفت الروايات عن مالك يف ذلك
  ) .قذف(وتفصيل ذلك يف . له العفو مطلقا، بلغ ذلك اإلمام أو مل يبلغ : قال: أخرى عنه
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  :التلف بسبب الحد
، بـهاعلى الوجه املشروع من غري زيادة أنه ال يضمن من تلف  بـهاف بني الفقهاء يف أن احلدود إذا أيت ال خال

وذلك ألنه فعلها بأمر اهللا وأمر رسوله، فال يؤاخذ به، وألنه نائب عن اهللا تعاىل، ومأمور بإقامة احلد، وفعل املأمور 
  .الضمان بغري خالف   وإن زاد على احلد فتلف وجب. ال يتقيد بشرط السالمة

  :الحدود كفارات للذنوب
يرى مجهور الفقهاء أن احلد املقدر يف ذنب كفارة لذلك الذنب، وعند احلنفية، احلد غري مطهر، بل املطهر 

ذلك هلم {: التوبة، فإذا حد ومل يتب يبقى عليه إمث املعصية عندهم ، كما قال اهللا تعاىل يف حد قطاع الطريق
  .} هلم يف اآلخرة عذاب عظيم خزي يف الدنيا و 

  :اإلثبات في الحدود
ال خالف بني الفقهاء يف أن احلدود تثبت بالبينة أو اإلقرار عند استجماع شرائطهما، واختلفوا فيما وراء ذلك  

  :كعلم اإلمام وقرينة احلبل وغريمها
  :البينة وشروطها يف احلدود -أوال 

  :تنقسم شروط البينة إىل قسمني
  :احلدود كلهاما يعم  - ١

واألصالة عند احلنفية وهو الراجح عند . وهي الذكورة عند األئمة األربعة، فال تقبل شهادة النساء يف احلدود
الشافعية واملذهب لدى احلنابلة، فال تقبل الشهادة على الشهادة، وال كتاب القاضي إىل القاضي، لتمكن زيادة 

  .شبهة فيها، واحلدود تدرأ بالشبهات
املالكية والشافعية يف قول عدم اشرتاط األصالة، وهذا إذا تعذر أداء الشهادة من الشاهد األول ملرض أو ويرى 

  ) .شهادة: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. غيبة أو موت 
  :ما ختتص به بعض احلدود -٢
  :عدد األربعة -أ 

والاليت يأتني {: وله تعاىلاتفق الفقهاء على أنه يشرتط يف حد الزىن أن ال يقل عدد الشهود عن أربعة لق
  .} الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

إن وجدت مع امرأيت رجال أأمهله حىت : يا رسول اهللا: وقال سعد بن عبادة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نعم : آيت بأربعة شهداء؟ ، قال

  :لساملـجاحتاد  -ب 
إىل أنه ال بد أن يكون الشهود جمتمعني يف جملس واحد عند أداء ) نابلةاحلنفية واملالكية واحل(ذهب اجلمهور 

  .هم، وحيدون وإن كثرواـالشهادة، فإن جاءوا متفرقني يشهدون واحدا بعد واحد، ال تقبل شهادت



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٨٠ -  
  

الس، املـجومل يذكر } . . .لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء {: ويرى الشافعية أنه ال يشرتط ذلك لقوله تعاىل
  .يه ذهب ابن املنذر والبيت  وإل

  :عدم التقادم -ج 
وألن التأخري جيوز . أن الشهود لو شهدوا بزىن قدمي، وجب احلد، لعموم اآلية: يرى املالكية والشافعية واحلنابلة

  .أن يكون لعذر أو غيبة، واحلد ال يسقط مبطلق االحتمال، فإنه لو سقط بكل احتمال مل جيب حد أصال 
ىل أن عدم التقادم يف البينة شرط، وذلك يف حد الزىن والسرقة وشرب اخلمر، وليس بشرط يف وذهب احلنفية إ

  .حد القذف، وذكر ابن أيب موسى أنه مذهب ألمحد
} وأقيموا الشهادة هللا {: أن الشاهد إذا عاين اجلرمية فهو خمري بني أداء الشهادة حسبة هللا تعاىل: ووجه ذلك

  " من سرت مسلما سرته اهللا يوم القيامة: "لقوله عليه الصالة والسالموبني السرت على أخيه املسلم 
فلما مل يشهد على فور املعاينة دل ذلك على اختيار جهة السرت، فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة 

دوا أميا قوم شهدوا على حد مل يشه: محلته على ذلك، فال تقبل شهادته، ملا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال
وألن التأخري . عند حضرته، فإمنا شهدوا عن ضغن، وال شهادة هلم، ومل ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون إمجاعا

  ) .وزىن) (شهادة(وهناك تفصيالت وشروط فيها خالف ينظر يف . ، وال شهادة للمتهم تـهمةواحلالة هذه يورث 
  :اإلقرار -ثانيا 

  :شروط اإلقرار يف احلدود قسمان
وهي البلوغ والعقل والنطق، فال يصح إقرار الصيب، ألن سبب وجوب احلد ال بد أن : تعم احلدود كلهاشروط 

  .يكون جناية، وفعل الصيب ال يوصف بكونه جناية
وكذلك ال بد أن يكون اإلقرار باخلطاب والعبارة دون الكتاب واإلشارة، ألن الشرع علق وجوب احلد بالبيان 

  .بالوطء احلرام ال يقام عليه احلد ما مل يصرح بالزىن املتناهي، ولذلك لو أقر 
ويقبل إقرار األخرس باإلشارة املفهمة عند احلنابلة والشافعية وال تقبل عند احلنفية واملالكية وهو احتمال 

  ) .إقرار: (للخرقي من احلنابلة وتفصيله يف
  :شروط ختص بعض احلدود منها

  :تكرار اإلقرار -أ 
ا قال احلكم وابن أيب ليلى بـهذابلة إىل أنه يشرتط أن يقر الزاين أو الزانية أربع مرات، و ذهب احلنفية واحلن

  .وإسحاق
ويرى املالكية والشافعية أن تكرار اإلقرار ليس بشرط، ويكتفى بإقراره مرة واحدة، وبه قال احلسن ومحاد وأبو 

الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب ألن اإلقرار إمنا صار حجة يف . ثور والطربي وابن املنذر ومجاعة
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اغد يا أنيس إىل امرأة : "الكذب، وهذا املعىن عند التكرار والتوحيد سواء، وألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
  .فعلق الرجم على جمرد االعرتاف" هذا، فإن اعرتفت فارمجها

اهللا عليه وسلم فأقر بالزىن، فأعرض عنه النيب  واستدل احلنفية واحلنابلة مبا روي أن ماعزا جاء إىل النيب صلى
  .صلى اهللا عليه وسلم بوجهه الكرمي إىل األربع ، فلو كان اإلقرار مرة موجبا للحد ملا أخره إىل األربع

  :الساملـجاشرتاط عدد  -ب 
الزاين اختلف يف اشرتاط عدد جمالس اإلقرار عند من اشرتط تكراره، وكون اإلقرار بني يدي اإلمام، وكون 

ممن يقدر على دعوى الشبهة، وكون الزاين ممن يتصور منه وجود الزىن، ويف ذلك تفصيل ذكر يف كل  بـهاواملزين 
  ) .إقرار : (حد من احلدود ويف مصطلح

  :أثر علم اإلمام أو نائبه يف احلدود
: إقامة احلد بعلمه، لقوله تعاىلإىل أنه ليس لإلمام أو نائبه : ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف قول

وبه قال } فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون {: وقال أيضا} فاستشهدوا عليهن أربعة منكم {
  .أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
  له إقامته: وقال الشافعية يف قول آخر
العرتاف الذي ال يفيد إال الظن، فما يفيد العلم ألنه إذا جازت له إقامته بالبينة وا. بعلمه، وهو قول أيب ثور

  .هو أوىل 
  :مدى ثبوت الحدود بالقرائن

  .من حد آلخر - بـهاعند من يقول  -ختتلف القرائن املعتربة يف احلدود 
  .هي ظهور احلمل يف امرأة غري متزوجة أو ال يعرف هلا زوج: فالقرينة املعتربة يف الزىن

، والقيء، والسكر، ووجود اخلمر عند املتهم، ويف السرقة وجود املال املسروق عند الرائحة: والقرينة يف الشرب
املتهم، ووجود أثر للمتهم يف موضع السرقة وغري ذلك، ويف كل اختلف الفقهاء على أقوال فصلت يف مواطنها، 

  ) .قرينة: (وتنظر يف كل حد من احلدود ويف مصطلح
  :أنواع الحدود

  :احلدود الشرعية هي
الرجم ثابت بالنص واإلمجاع واملعقول، وال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب على الزاين إذا كان : الرجم -أ 

  ) .زىن ورجم: (حمصنا ، وتفصيل ذلك يف مصطلح
الزانية والزاين فاجلدوا كل {: اتفق الفقهاء على أن عقوبة الزاين البكر مائة جلدة، لقوله تعاىل: اجللد -ب 

  .} لدة واحد منهما مائة ج
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واختلفوا يف اجلمع بني الرجم واجللد يف عقوبة الزاين احملصن، فذهب مجهور الفقهاء إىل أن اجللد ال جيتمع مع 
الرجم، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وغريمها، ومل يرد أنه جلد واحدا منهم، وألن احلد إمنا 

  .الرجم، واختار هذا من احلنابلة أبو إسحاق اجلوزجاين وأبو بكر األثرموضع للزجر، وال تأثري للزجر بالضرب مع 
ويرى احلنابلة يف رواية أن اجللد جيتمع مع الرجم وبه قال احلسن البصري وإسحاق، فيجلد الزاين احملصن أوال، 

فعل علي رضي وب. الثيب بالثيب جلد مائة والرجم : مث يرجم، واستدلوا حبديث عبادة قال صلى اهللا عليه وسلم
بكتاب اهللا، ورمجتها بسنة رسول  تـهااهللا عنه، وهو أنه جلد شراحة يوم اخلميس مث رمجها يوم اجلمعة، مث قال جلد

  .وبه قال ابن عباس وأيب بن كعب، وأبو ذر، وإليه ذهب إسحاق وابن املنذر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث اختلفوا يف مقداره يف الشرب وينظر تفصيله يف أبوابه وكذلك اتفقوا على أن اجللد عقوبة القذف والشرب، 

  ) .شرب(و ) قذف: ر(من كتب الفقه ، و 
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيتمع مع اجللد تغريب الزاين البكر، فالتغريب عندهم يعترب حدا  : التغريب -ج 

، وروي ذلك أيضا عن اخللفاء " سنةالبكر بالبكر جلد مائة ونفي : "كاجللد، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
الراشدين، وبه قال ابن مسعود، وابن عمر رضي اهللا عنهما، وإليه ذهب عطاء وطاوس، والثوري، وابن أيب ليلى 

  .واألوزاعي، وإسحاق وأبو ثور
حفظ وصيانة، إال أن املالكية يفرقون بني الرجل واملرأة، فيقولون بتغريب الرجل دون املرأة، ألن املرأة حمتاجة إىل 

عورة، ويف نفيها  نـهافال جيوز تغريبها إال مبحرم، وهو يفضي إىل تغريب من ليس بزان، ونفي من ال ذنب له، وأل
  .هيت عن السفر مع غري حمرمـتضييع هلا وتعريضها للفتنة، وهلذا ن

لإلمام أن جيمع بينه ويرى احلنفية أن التغريب ليس واجبا، وليس حدا كاجللد، وإمنا هي عقوبة تعزيرية جيوز 
  .حسبهما من الفتنة أن ينفيا: وبني اجللد إن رأى يف ذلك مصلحة، ألن عليا رضي اهللا عنه قال

رقل  وعن ابن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف يف اخلمر إىل خيرب، فلحق 
وألن اهللا تعاىل أمر باجللد دون التغريب، فإجياب فتنصر، فقال عمر رضي اهللا عنه ال أغرب مسلما بعد هذا أبدا، 

  ) .تغريب(و ) زىن: ر(و . ويرجع لتفصيل ذلك إىل موطنه من كتب الفقه. التغريب زيادة على النص 
  .ال خالف بني الفقهاء يف أن السرقة موجبة للقطع بالنص، واإلمجاع: القطع -د 

  .} ا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا والسارق والسارقة فاقطعو {: فقوله تعاىل: أما النص
  .تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

والتفصيل . وأمجع املسلمون على وجوب قطع السارق يف اجلملة، واختلفوا يف حمل القطع وموضعه وغري ذلك 
  ".سرقة " يف 

  .تل عند احلنفية والشافعية واحلنابلة وبه قال ابن املنذروكذلك يقطع احملارب من خالف إذا أخذ املال ومل يق
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آية احملاربة ما عدا النفي، فال ختيري فيه ، وينظر  بـهاويرى املالكية أن اإلمام خمري يف عقابه بأية عقوبة جاءت 
  ) .حرابة(التفصيل يف 

أمجع على هذا كل من : ملنذرإذا قتل احملارب وأخذ املال فإنه يقتل ويصلب، قال ابن ا: القتل والصلب -هـ 
  .حنفظ عنه من أهل العلم، وروي أيضا عن عمر، وبه قال سليمان بن موسى الزهري

وإذا قتل ومل يأخذ املال فإنه يقتل وال يصلب، ويف رواية عن أمحد يصلب، ألنه حمارب جيب قتله، فيصلب  
  ) .تصليب(وينظر التفصيل يف . كالذي أخذ املال 

واملرأة كالرجل عند مجهور الفقهاء، لقوله صلى اهللا عليه وسلم . حدية للردة بالنسبة للرجلوالقتل كذلك عقوبة 
من بدل دينه فاقتلوه روي ذلك عن أيب بكر وعلي رضي اهللا تعاىل عنهما، وبه قال احلسن، والزهري، والنخعي، 

  .ومكحول، ومحاد، والليث، واألوزاعي وإسحاق
بالردة، بل جترب على اإلسالم باحلبس والضرب، ألن الرسول صلى اهللا عليه ويرى احلنفية أن املرأة ال تقتل 

  .عن قتل املرأة الكافرة  نـهىوسلم 
  .ال تقتل بالكفر األصلي، فال تقتل بالطارئ كالصيب  نـهاوأل

  ) .بغي : (ويف قتل البغاة، وهم احملاربون على التأويل خالف وتفصيل ينظر يف مصطلح
  :شروط وجوب الحد

خالف بني الفقهاء يف أن احلد ال جيب إال على مكلف، وهو العاقل البالغ، ألنه إذا سقط التكليف عن ال 
  .غري العاقل البالغ يف العبادات، وسقط اإلمث عنه يف املعاصي، فاحلد املبين على الدرء بالشبهات أوىل

م على مستأمن، إال حد القذف وأما اإلسالم فاألصل عند أيب حنيفة أن احلدود تقام على الذميني وال تقا
  .وال يقام على الكافر حد الشرب عندهم. فيقام عليه باتفاق فقهاء احلنفية

وإذا زىن . بذمية حتد الذمية وال حيد احلريب) املستأمن(إذا زىن احلريب : قال أبو حنيفة: ويف حد الزىن تفصيل
  .ذمي مبستأمنة حيد الذمي وال حتد املستأمنة

  .المها حيدانوقال أبو يوسف ك
ال حتد الذمية أيضا ألن املرأة تابعة للرجل فامتناع احلد يف حق األصل يوجب : وقال حممد يف الصورة األوىل

  .وتفصيل كل حد يف مصطلحه. امتناعه يف حق الفرع 
  .وذهب املالكية إىل أن الكافر يقام عليه حد القذف والسرقة والقتل وال يسقط عنه بإسالمه

. فإنه يؤدب فيه فقط وال يقام عليه احلد إال إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهدأما حد الزىن 
  .وال حد عليه يف شرب اخلمر . وكذلك لو ارتكب جرمية اللواط فإنه يرجم

يستوىف من الذمي ما ثبت ولو حد زىن أو قطع سرقة، وال حيد بشرب مخر لقوة أدلة حله يف : وقال الشافعية
م   .وال يشرتط يف إحصان الرجم أن يكون مسلما .عقيد
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  .وال يقام على املستأمن حد الزىن على املشهور عند الشافعية
  .وتفصيل كل حد يف مصطلحه. وحيد الكافر حد القذف ذميا كان أو معاهدا 

دينهم  وعند احلنابلة إذا رفع إىل احلاكم من أهل الذمة من فعل حمرما يوجب عقوبة مما هو حمرم عليهم يف 
كالزىن والسرقة والقذف والقتل فعليه إقامة حده عليه ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بيهوديني 

  .هما فرمجا ـهما فأمر بـفجرا بعد إحصان
ويقطع . وإن كان يعتقد إباحته كشرب مخر مل حيد، وإن حتاكم مسلم وذمي وجب احلكم بينهم بغري خالف

  .ال يقطع املستأمن: وقال ابن حامد. وكذلك املستأمن .الذمي بالسرقة
  .وقد نص أمحد على أنه ال يقام حد الزىن على املستأمن

  .ودليل وجوب القطع أنه حد يطالب به، فوجب عليه كحد القذف 
ا قال عامة أهل العلم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي اهللا بـهذوال جيب احلد إال على من علم التحرمي، و 

فإن ادعى الزاين اجلهل بالتحرمي وكان حيتمل أن جيهله كحديث العهد . ال حد إال على من علمه :عنهم
باإلسالم، قبل منه، ألنه جيوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن ال خيفى عليه كاملسلم الناشئ بني املسلمني، مل يقبل 

وروي ) . على أنه ال حد على مكرهة كما أمجع أهل العلم(منه، ألن حترمي الزىن ال خيفى على من هو كذلك 
وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن {: ذلك عن عمر رضي اهللا عنه والزهري، وقتادة، والثوري لقوله تعاىل

  .} حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم
  "  .أميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه إن اهللا وضع عن: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

وعن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدرأ عنها 
  .احلد 

وهناك شروط أخرى لوجوب كل ) زىن: ر(و ) إكراه(ويف حد املكره على الزىن خالف يرجع فيه إىل مصطلح 
  .بـهاها يف أبواحد فصل، الكالم علي

  :ما يراعى في إقامة الحد
  :يراعى يف إقامة احلد أمور منها ما يعم احلدود كلها، ومنها ما خيص البعض دون البعض

  :ما يراعى يف احلدود كلها
  :اإلمامة

اتفق الفقهاء على أنه ال يقيم احلد إال اإلمام أو نائبه، وذلك ملصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأمواهلم 
امليل واحملاباة  تـهمةواإلمام قادر على اإلقامة لشوكته، ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجربا، كما أن . أعراضهمو 

والتواين عن اإلقامة منتفية يف حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض املشروع بيقني، وألن النيب صلى اهللا عليه 
  .وصرح احلنفية باشرتاط اإلمام أو نائبه إلقامة احلد وسلم كان يقيم احلدود، وكذا خلفاؤه من بعده، 
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  :أهلية الشهادة عند اإلقامة
لو بطلت أهلية الشهادة بالفسق أو الردة، أو اجلنون، أو العمى، أو اخلرس، أو حد القذف، أو غريها بالنسبة 

ب اجلرح على الشهادة لكلهم أو بعضهم حبيث ينقص النصاب ال يقام احلد على املشهود عليه، ألن اعرتاض أسبا
عند إمضاء احلد مبنزلة اعرتاضها عند القضاء به، واعرتاضها عند القضاء يبطل الشهادة، فكذا عند اإلمضاء يف 

  ) .قذف: (ر. باب احلدود
  .ومل نعثر على قول للشافعية واحلنابلة يف ذلك . هذا عند احلنفية واملالكية
  :شروط ختص بعض احلدود

  : حد الرجمالبداية من الشهود يف
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو رواية عن أيب يوسف إىل أن الزىن إذا ثبت بالشهود، فالبداية منهم 
ليست بشرط، ولكن يستحب حضورهم، وابتداؤهم بالرجم، وهذا ألن الرجم أحد نوعي احلد فيعترب بالنوع اآلخر 

  .ا يف الرجموهو اجللد، والبداية من الشهود ليست بشرط فيه فكذ
ويرى أبو حنيفة وحممد وهو إحدى الروايتني عن أيب يوسف أن البداية من الشهود شرط يف حد الرجم، حىت لو 
امتنع الشهود عن ذلك، أو ماتوا، أو غابوا كلهم أو بعضهم، ال يقام الرجم على املشهود عليه، ملا روي عن علي 

يا أيها : ويف رواية أنه قال. للرتتيب" مث : وكلمة. مام، مث الناسيرجم الشهود أوال، مث اإل: رضي اهللا عنه أنه قال
زىن سر وزىن عالنية؛ فزىن السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزىن : إن الزىن زناءان: الناس

  .العالنية أن يظهر احلبل أو االعرتاف، فيكون اإلمام أول من يرمي
  .ومل ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إمجاعاوكان ذلك مبحضر من الصحابة، 

وألن يف اعتبار هذا الشرط احتياطا يف درء احلد، ألن الشهود إذا بدءوا بالرجم، رمبا استعظموا فعله، فيحملهم 
  .ذلك على الرجوع عن الشهادة، فيسقط احلد عن املشهود عليه

  .منه كاخلالف يف حضور الشهود والبداية منهموإن ثبت الزىن باالعرتاف،فاخلالف يف حضور اإلمام، والبداية 
  :عدم خوف اهلالك من إقامة اجللد

  .يشرتط أن ال يكون يف إقامة اجللد خوف اهلالك
ألن هذا النوع من احلدود شرع زاجرا ال مهلكا، ويف اجللد يف احلر الشديد، والربد الشديد، وجلد املريض، 

  ".وقذف " " زىن : والنفساء خالف وتفصيل يرجع فيه إىل
  :الدعوى في الحدود والشهادة بها

حلق اهللا تعاىل فتقبل الشهادة فيها حسبة، وإمنا  نـهاال تتوقف على الدعوى أل -سوى حد القذف  -احلدود 
شرطت الدعوى يف حد القذف وإن كان حق اهللا تعاىل فيه غالبا عند بعض الفقهاء، ألن املقذوف يطالب 

  .القاذف دفعا للعار عن نفسه ظاهرا وغالبا فيحصل ما هو املقصود من شرع احلد
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نابلة إىل أنه ال يقطع حىت يدعيه املالك، وقال املالكية يقطع، واختلفوا يف السرقة، فذهب احلنفية والشافعية واحل
  .وبه قال أبو بكر وأبو ثور وابن املنذر، لعموم اآلية، وألن موجب القطع قد ثبت 

وأما الشهادة باحلدود سوى القذف فتجوز بال دعوى من غري خالف بني الفقهاء، لشهادة أيب بكرة، 
دعوى، ولشهادة اجلارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب اخلمر، ومل  وأصحابه على املغرية من غري تقدم

وألن يف سائر . يتقدمها دعوى، وألن احلق حق اهللا تعاىل، فلم تفتقر الشهادة به إىل تقدم دعوى كالعبادات
  .احلقوق إمنا تكون من املستحق، وهذا ال حق فيه ألحد من اآلدميني فيدعيه  

  :دالتأخير في إقامة الحدو 
ه، واحلمل،  ال خالف بني الفقهاء يف أن احلد جتب إقامته على الفور إال إذا كان هناك عذر كاملرض وما شا

  .والسكر
  :ههـإقامة احلد على املريض ومن شاب - ١

الصحيح الذي قطع به اجلمهور هو أن الرجم ال يؤخر للمرض ألن نفسه مستوفاة، فال فرق بينه وبني 
ت احلد باإلقرار أخر حىت يربأ، ألنه رمبا رجع يف أثناء الرمي، ومثل هذا اخلالف يف مسألة إن ثب: الصحيح، وقيل

  .الرجم يف شدة احلر أو الربد
وإن كان الواجب اجللد أو القطع، فإن كان املرض مما يرجى برؤه، فريى احلنفية، واملالكية، والشافعية تأخريه 

يقام احلد وال يؤخر، كما قال أبو بكر يف النفساء، وهذا قول : نابلةوقال مجهور احل. وهو قول اخلرقي من احلنابلة
إسحاق وأيب ثور، ألن عمر رضي اهللا عنه أقام احلد على قدامة بن مظعون يف مرضه، وألن ما أوجبه اهللا تعاىل ال 

  .يؤخر بغري حجة
، فهذا يقام عليه احلد يف وإن كان املرض مما ال يرجى برؤه، أو كان اجلاين ضعيف اخللقة ال حيتمل السياط

احلال، إذ ال غاية تنتظر، ولكن إذا كان احلد جلدا يضرب ضربا يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغري ومشراخ 
ويف . مجع ضغث فيه مائة مشراخ فضرب به ضربة واحدة: فإن خيف عليه من ذلك قال الشافعية واحلنابلة. النخل

  ) .جلد(املوضوع تفصيل يرجع فيه إىل مصطلح 
  :إقامة احلد على احلبلى - ٢

أمجع أهل العلم على أنه ال يقام احلد رمجا كان أو غريه على حبلى ولو من زىن حىت تضع، : قال ابن املنذر
  .لئال يتعدى إىل احلمل، ألنه نفس حمرتمة ال جرمية منه

من يرضعه، أو تكفل أحد مث إن كان احلد رمجا مل ترجم حىت تسقيه اللبأ، مث إذا سقته اللبأ، فإن كان له 
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم الغامدية بعدما . برضاعه رمجت، وإال تركت حىت تفطمه ليزول عنه الضرر

ال نرمجها وندع ولدها صغريا ليس له من يرضعه، فقال له رجل من : فطمت املولود، ويف حديث آخر قال
  .األنصار، إيل رضاعه، فرمجها 
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ا، فتحد بعد الوضع وانقطاع النفاس إذا كانت قوية يؤمن معه تلفها، حلديث علي رضي اهللا وإن كان احلد جلد
إن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زنت، فأمرين أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، : عنه قال

  " أحسنت: "أن أقتلها، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال تـهافخشيت إن أنا جلد
أما إن كانت يف نفاسها أو ضعيفة خياف عليها، فاجلمهور على أنه ال يقام عليها احلد حىت تطهر وتقوى 

  .ليستوىف احلد على وجه الكمال من غري خوف فواته 
  :إقامة احلد على السكران - ٣

احلد، ال خالف بني الفقهاء يف أن إقامة احلد على السكران تؤخر حىت يصحو ليحصل املقصود من إقامة 
  .وهو الزجر، والردع، ألن غيبوبة العقل أو غلبة النشوة والطرب ختفف األمل 

  :إقامة احلدود يف املساجد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : اتفق الفقهاء على أنه حترم إقامة احلدود يف املساجد، ملا روى حكيم بن حزام

ال تقام احلدود  {: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوملا روى ابن عباس أن . عن إقامة احلد يف املساجد  نـهى
  .ويف إقامة احلدود فيه ترك تعظيمه  . وألن تعظيم املسجد واجب} يف املساجد

وال خالف يف إقامتها يف احلرم على من ارتكب موجب احلد فيه، أما من ارتكبه خارج احلرم وجلأ إليه فقد 
، ولقوله } ومن دخله كان آمنا {: أنه ال يستوىف فيه حد لقوله تعاىلفذهب مجهور الفقهاء إىل : اختلف الفقهاء

يقاطع فال : وقالوا) . أي مكة(دما  بـهاال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك : صلى اهللا عليه وسلم
  .يبايع وال يشارى وال يطعم وال يؤوى ويضيق عليه حىت خيرج فيستوىف منه احلد

دخل مكة وعلى : شافعية أنه تستوىف احلدود فيه، ملا روى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويرى املالكية وال
  .اقتلوه : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: رأسه مغفر، فلما نزع املغفر، جاءه رجل فقال

  :ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع الحدود
  :حد الرجم -أ 

  :يلييراعى يف استيفاء الرجم ما 
أن يكون الرجم يف مكان واسع، ألنه أمكن يف رمجه، ولئال يصيب بعضهم بعضا وحييطون باملرجوم عند 

يصطفون كصفوف الصالة لرمجه، كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون، وأن يكون : الشافعية واحلنابلة، وقال احلنفية
اإلجهاز عليه مرة (خشية التشويه أو التذفيف الرجم حبجارة معتدلة قدر ما يطيق الرامي بدون تكلف، ال بكبرية 

  .وال بصغرية خشية التعذيب) واحدة
وهو أيضا قول لدى املالكية، لكونه أسرت هلا، : وحيفر للمرأة إىل صدرها، هذا عند احلنفية والشافعية يف قول

  .بـهاوجاز تركه لسرتها بثيا
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أنه ال حيفر هلا ألن أكثر األحاديث : آخر للشافعية ويرى املالكية يف املشهور، واحلنابلة يف املذهب، وهو قول
  .على تركه

أنه إن ثبت احلد باإلقرار مل حيفر هلا، وإن ثبت بالبينة حفر هلا إىل : وللشافعية قول ثالث وهو األصح عندهم
لى اهللا ملا روى بريدة أن النيب ص. وهذا أصح عندي: صدرها، وهو قول للمالكية واحلنابلة أيضا، قال أبو اخلطاب

رجم امرأة فحفر هلا وألنه أسرت هلا، وال حاجة إىل متكينها من اهلرب لكون احلد قد ثبت بالبينة فال : عليه وسلم
ترتك على حال لو أرادت اهلرب متكنت منه، ألن رجوعها  نـهايسقط بفعل من جهتها، خبالف الثابت باإلقرار، فإ

  .عن إقرارها مقبول
حيفر للمشهود عليه دون املقر ألن الرسول صلى اهللا : وأما الرجل فال حيفر له عند اجلمهور ويف قول للمالكية

ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجم ماعز خرجنا : عليه وسلم مل حيفر ملاعز، قال أبو سعيد رضي اهللا عنه
الشرع  بـهاوألن احلفر له، ودفن بعضه عقوبة مل يرد . ن قام لنا به إىل البقيع، فواهللا ما حفرنا له وال أوثقناه، ولك

  ) .ورجم) (زىن: (وينظر تفاصيل املوضوع يف مصطلح. يف حقه، فوجب أن ال تثبت 
  :اجللد -ب 

  :يراعى يف استيفائه ما يلي
السوط، أن يكون الضرب بسوط ال عقدة له، ويكون حجمه بني القضيب والعصا، لرواية أنس أنه كان يؤمر ب

  .عقدة أطرافه، مث يدق بني حجرين حىت يلني، مث يضرب به: فتقطع مثرته، ومثرته
وأن يكون الضرب ضربا متوسطا، لقول علي رضي اهللا عنه ضرب بني ضربني، وسوط بني سوطني يعين 

  .ولذلك فال يبدي الضارب إبطه يف رفع يده، حبيث يظهر إبطه، ألن ذلك مبالغة يف الضرب. وسطا
فرق اجللد على بدنه خال رأسه، ووجهه وفرجه، وصدره، وبطنه، وموضع القتل، ألن مجعه على عضو وأن ي

  .واحد قد يفسده
وأيضا ضرب ما استثين قد يؤدي إىل . وليأخذ كل عضو منه حظه، ولئال يشق اجللد، أو يؤدي إىل القتل
اضرب وأوجع، واتق : علي رضي اهللا عنه اهلالك حقيقة أو معىن بإفساد بعض احلواس الظاهرة أو الباطنة، ولقول

  .الرأس والوجه
  .وال جيوز تفريق الضرب على األيام بأن يضرب يف كل يوم سوطا أو سوطني، ألنه ال حيصل به اإليالم

  .وال خالف بني الفقهاء يف أنه ال ميد احملدود وال يربط وال تشد يده
  :واختلفوا يف جتريده

إال الفرو  بـهاينزع ثياب الرجل خال إزاره ليسرت عورته، وأما املرأة فال تنزع ثيا فذهب احلنفية واملالكية إىل أنه
  .واحلشو
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ليس يف ديننا مد، وال قيد وال جتريد، بل يكون : ويرى الشافعية واحلنابلة أنه ال جيرد من ثيابه، لقول ابن مسعود
ن كان عليه فروة، أو جبة حمشوة نزعت، عليه غري ثياب الشتاء كالقميص والقميصني، صيانة له عن التجريد، وإ

  .ألنه لو ترك عليه ذلك مل يبال بالضرب
، ومتسك يداها لئال تنكشف، لقول علي رضي اهللا بـهاوالرجل يضرب قائما، واملرأة جالسة، وتشد عليها ثيا

  .تضرب املرأة جالسة، والرجل قائما يف احلدود، وألن املرأة عورة وهذا أسرت هلا : عنه
جللد يف احلدود جلد الزىن، فجلد القذف، فجلد الشرب، ألن اهللا تعاىل خص الزىن مبزيد من التأكيد وأشد ا

، وألن ما دونه أخف منه عددا، فال جيوز أن يزيد يف إيالمه } هما رأفة يف دين اهللا ـوال تأخذكم ب{: بقوله
أما : عظم من جناية الشرب والقذفووجعه، ألن ما كان أخف يف عدده كان أخف يف صفته، وألن جناية الزىن أ

وأما أنه أعظم من جناية . أعظم من جناية القذف، فألن القذف نسبة إىل الزىن، فكان دون حقيقة الزىن نـهاأ
الشرب فألن اجللد يف الزىن ثبت بنص الكتاب العزيز، وال نص يف الشرب، وإمنا استخرجه الصحابة الكرام 

  .إذا سكر هذى، وإذا هذى افرتى، وحد املفرتي مثانون : الواباالجتهاد، واالستدالل بالقذف فق
  :القطع -ج 

تقطع ميني السارق من زنده وهو مفصل الرسغ، وحتسم وال تقطع يف حر وبرد شديدين، ألن احلد زاجر ال 
  .متلف

ويقطع بأسهل ما ميكن، فيجلس ويضبط، لئال يتحرك فيجين على نفسه وتشد يده حببل، وجتر حىت يبني 
وإن . صل الكف من مفصل الذراع، مث يوضع بينهما سكني حاد، ويدق فوقهما بقوة، ليقطع يف مرة واحدةمف

  .علم قطع أسرع من هذا قطع به 
  :التغريب -د 

إىل مسافة القصر حوال كامال ويف تغريب املرأة وكيفيته خالف  -عند من يقول بذلك  - يغرب الزاين البكر 
  ) .زىن وتغريب(فصيله يف وينظر ت. وتفصيل سبق إمجاله 

  :إقامة احلدود يف مأل من الناس
} هما طائفة من املؤمننيـوليشهد عذاب{: اتفق الفقهاء على أن احلدود تقام يف مأل من الناس، لقوله تعاىل

والنص وإن ورد يف حد الزىن لكنه يشمل سائر احلدود داللة، ألن املقصود من احلدود كلها واحد، وهو زجر 
وذلك ال حيصل إال أن تكون اإلقامة على رأس العامة، ألن احلضور ينزجرون بأنفسهم باملعاينة، والغيب العامة، 

ينزجرون بإخبار احلضور، فيحصل الزجر للكل، وفيه منع اجلالد من جماوزة احلد الذي جعل له، ودفع التهمة 
  .وامليل

: أربعة، وقيل: ثالثة، وقيل: اثنان، وقيل: ، وقيلالطائفة أقلها واحد: ويف املراد بالطائفة يف اآلية خالف قيل
  ) .زىن(وأدلتهم يف  بـهاوينظر تفصيل القائلني . نفر : عشرة، وقيل: مخسة، وقيل
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  :آثار الحد
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن احلد إن كان رمجا يدفع املرجوم بعد قتله إىل أهله، فيصنعون به ما يصنع بسائر 

اصنعوا : نه، ويصلون عليه، ويدفنونه، ملا روي أن ماعزا ملا رجم قال عليه الصالة والسالماملوتى، فيغسلونه، ويكفنو 
  .به ما تصنعون مبوتاكم وصلى علي رضي اهللا عنه على شراحة

  .وألنه مسلم لو مات قبل احلد صلي عليه، فيصلى عليه بعده كالسارق
فرجم حىت : ه، ألن جابرا قال يف حديث ماعزويرى املالكية أن من قتله اإلمام يف حد ال يصلي اإلمام علي

  .مات، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم خريا ومل يصل عليه 
وإن كان جلدا فحكم احملدود وغريه سواء يف سائر األحكام من الشهادة وغريها بشروطها إال احملدود يف 

ول شهادته بعد التوبة خالف وتفصيل القذف خاصة يف أداء الشهادة، فإنه تبطل شهادته على التأبيد، ويف قب
  ) .قذف وشهادة: (وينظر يف مصطلح. ذكر يف كتاب الشهادات من كتب الفقه 

  حرابة) ١٧٢
  :التعريف

  .حاربه حماربة، وحرابا، أو من احلرب: يقال: احلرابة من احلرب اليت هي نقيض السلم
  .وهو السلب: بفتح الراء

  .حمروب وحريب حرب فالنا ماله أي سلبه فهو : يقال
واحلرابة يف االصطالح وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي الربوز ألخذ مال، أو لقتل، أو إلرعاب 

  .اهرة مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث املـجعلى سبيل 
  .وزاد املالكية حماولة االعتداء على العرض مغالبة

له بسالح أو غريه يف زقاق أو دخل على حرميه يف املصر حكم عليه وجاء يف املدونة من كابر رجال على ما
  .حبكم احلرابة 

  :األلفاظ ذات الصلة
  .اجلور، والظلم، والعدول عن احلق : البغي يف اللغة: البغي -أ 

  .هو اخلروج عن طاعة إمام أهل العدل بتأويل غري مقطوع الفساد : ويف االصطالح الشرعي
واحملاربون  -غري قطعي الفساد  -البغي يكون باخلروج على تأويل : حلرابة والبغي بقولهوفرق اإلمام مالك بني ا

  "خرجوا فسقا وخلوعا على غري تأويل 
أخذه خفية ظلما يف حرز مثله، بشروط : ويف االصطالح. أخذ الشيء خفية: السرقة يف اللغة: السرقة -ب 

  .كابرة وسالحفالفرق أن احلرابة فيها جماهرة وم. بـهاتذكر يف با
  .أخذ الشيء عالنية دون رضا: واصطالحا. الغلبة على املال: النهب لغة: النهب، واالختالس -ج 
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  .خطف الشيء بسرعة على غفلة من صاحبه، مع االعتماد على اهلرب: واالختالس
ف النهب سرعة األخذ يف االختالس خبال: فالنهب واالختالس كالمها أخذ الشيء عالنية، والفرق بينهما هو

  .أما احلرابة فهي األخذ على سبيل املغالبة. فإن ذلك غري معترب فيه 
  .اهرةاملـجالغصب أخذ الشيء ظلما مع : الغصب -د 

  .االستيالء على حق الغري بغري حق: وشرعا
 فالغصب قد يكون بسالح أو بغري سالح مع. اهرة املـجهو إزالة يد املالك عن ماله املتقوم على سبيل : وقيل

  .إمكان الغوث
  :الحكم التكليفي

حماربني هللا ورسوله، وساعني يف : احلرابة من الكبائر، وهي من احلدود باتفاق الفقهاء، ومسى القرآن مرتكبيها
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون {: األرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، فقال عز من قائل

  .إخل} وا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض يف األرض فسادا أن يقتل
من محل علينا السالح : هم إىل اإلسالم فقال يف احلديث املتفق عليهـونفى الرسول صلى اهللا عليه وسلم انتساب

  .فليس منا 
  :األصل في جزاء الحرابة

ذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن إمنا جزاء ال{: األصل يف بيان جزاء احلرابة قوله تعاىل
  .إخل} . . .يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض 

وحديث العرنيني عن أيب قالبة عن أنس رضي . وقد أمجع الفقهاء على مشروعية حد قاطع الطريق كما سيأيت
يا رسول : نيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يف الصفة، فاجتووا املدينة فقالواقدم رهط من عكل على ال: اهللا عنه قال

 نـهااهللا أبغنا رسال، فقال ما أجد لكم إال أن تلحقوا بإبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبا
يه وسلم الصريخ، فبعث الطلب يف وأبواهلا حىت صحوا ومسنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النيب صلى اهللا عل

هم، فأمر مبسامري فأمحيت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، مث ـآثارهم، فما ترجل النهار حىت أيت ب
  .سرقوا وقتلوا وحاربوا اهللا ورسوله : وقال أبو قالبة. ألقوا يف احلرة يستسقون، فما سقوا حىت ماتوا

  :من يعتبر محاربا
  .هو كل ملتزم مكلف أخذ املال بقوة يف البعد عن الغوث : اجلمهوراحملارب عند 

  .وللفقهاء تعريفات أخرى ال خترج يف مفهومها عن هذا املعىن
  :وهذه الشروط يف اجلملة هي. وال بد من توافر شروط يف احملاربني حىت حيدوا حد احلرابة

  .االلتزام -أ 
  .التكليف -ب 
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  .وجود السالح معهم -ج 
  .د عن العمرانالبع -د 
  .الذكورة -هـ 

  .اهرةاملـجو ــــــ 
  :ومل يتفق الفقهاء على هذه الشروط كلها، بل بينهم يف بعضها اختالف بيانه كما يلي

  :االلتزام -أ 
أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة، بأن يكون مسلما، أو : ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه يشرتط يف احملارب

  .حيد احلريب، وال املعاهد، وال املستأمن ذميا، أو مرتدا، فال 
وهؤالء تقبل توبتهم قبل القدرة، وبعدها، } إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم {: واستدلوا بقوله تعاىل

ومل يلتزموا . اإلسالم جيب ما كان قبله : وخلرب} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف {: لقوله تعاىل
  .شريعة، أما الذمي فقد التزم أحكام الشريعة فله ما لنا، وعليه ما عليناأحكام ال

وأما املستأمن فقد وقع اخلالف . وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه كحكم املسلم يف أحكام احلرابة
  .بينهم يف أنه يكون حماربا أو ال 

  :التكليف -ب 
هما شرطا التكليف الذي هو شرط يف ـطان يف عقوبة احلرابة ألنال خالف بني الفقهاء يف أن البلوغ والعقل شر 

  .إقامة احلدود 
نون يف قطع الطريق، فذهب اجلمهور إىل أن احلد ال يسقط عنهم املـجواختلفوا يف حد من اشرتك مع الصيب و 

  .يف الزىن بامرأة كما لو اشرتكوا. واحد فلم يسقط احلد عن الباقني بـهاشبهة اختص  نـهاأل: وقالوا. وعليهم احلد
نص على ذلك احلنابلة، وهو مقتضى كالم الشافعية واملالكية حيث نص الشافعية على أن شريك الصيب 
يقتص منه، وحصروا مسقطات احلد على قاطع الطريق يف توبته قبل القدرة عليه ومل يذكروا مسقطا آخر، ونصوا 

ومقتضى ذلك كله أن شريك الصيب يف قطع . دهم على أنه إذا أمسك رجل هاربا وقتله صيب يقتل املمسك عن
  .الطريق حيد

إذا كان يف القطاع صيب أو جمنون أو ذو رحم حمرم من أحد املارة فال حد على أحد منهم، باشر : وقال احلنفية
ان جناية واحدة قامت بالكل، فإن مل يقع فعل بعضهم موجبا للحد، ك نـهاأل: العقالء الفعل أم مل يباشروا، وقالوا

  .إذا باشر العقالء الفعل حيدون : وقال وأبو يوسف. فعل الباقني بعض العلة فلم يثبت به احلكم
  :الذكورة -ج 

  .ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يشرتط يف احملارب الذكورة
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ون للمرأة من القوة فلو اجتمع نسوة هلن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق وال تأثري لألنوثة على احلرابة، فقد يك
  .والتدبري ما للرجل فيجري عليها ما جيري على الرجل من أحكام احلرابة 

: فال حتد املرأة وإن وليت القتال وأخذ املال، ألن ركن احلرابة هو: يشرتط يف احملارب الذكورة: وقال احلنفية
هن وضعف بنيتهن، فال يكن من أهل ـقلوب اخلروج على وجه احملاربة واملغالبة وال يتحقق ذلك يف النساء عادة لرقة

  .احلرابة
سواء . وهلذا ال يقتلن يف دار احلرب، وال حيد كذلك من يشاركهن يف القطع من الرجال، عند أيب حنيفة وحممد

، نـهاإذا باشرت املرأة القتال وأخذ املال، حيد الرجال الذين يشاركو : وقال أبو يوسف. باشروا اجلرمية أم مل يباشروا
من أهل التكليف، بل لعدم احملاربة عادة، وهذا مل  نـهان امتناع وجوب احلد على املرأة ليس لعدم األهلية، ألأل

  .، فال ميتنع وجوب احلد عليهم نـهايوجد يف الرجال الذين يشاركو 
  :السالح -د 

  .اختلف الفقهاء يف اشرتاط السالح يف احملارب
فإن تعرضوا " هنا " مع احملارب سالح، واحلجارة والعصي سالح  يشرتط أن يكون: فقال احلنفية واحلنابلة

  .أما إذا مل حيملوا شيئا مما ذكر فليسوا مبحاربني . للناس بالعصي واألحجار فهم حماربون
وال يشرتط املالكية والشافعية محل السالح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ املال ولو باللكز والضرب 

  .جبمع الكف 
  :البعد عن العمران -هـ 

ذهب املالكية والشافعية وهو رأي أيب يوسف من احلنفية وكثري من أصحاب أمحد إىل أنه ال يشرتط البعد عن 
  .العمران وإمنا يشرتط فقد الغوث

  .ولفقد الغوث أسباب كثرية، وال ينحصر يف البعد عن العمران
  .فقد يكون للبعد عن العمران أو السلطان

  .ل العمران، أو لضعف السلطانوقد يكون لضعف أه
  .فإن دخل قوم بيتا وشهروا السالح ومنعوا أهل البيت من االستغاثة فهم قطاع طرق يف حقهم 

واستدل اجلمهور بعموم آية احملاربة، وألن ذلك إذا وجد يف العمران واألمصار والقرى كان أعظم خوفا وأكثر 
  .ضررا، فكان أوىل حبد احلرابة 

فإن حصل منهم اإلرعاب وأخذ املال . و املذهب عند احلنابلة إىل اشرتاط البعد عن العمرانوذهب احلنفية وه
ألن الواجب يسمى حد قطاع الطرق، وقطع الطريق إمنا هو يف : يف القرى واألمصار فليسوا مبحاربني، وقالوا

كونون خمتلسني وهو ليس الصحراء، وألن من يف القرى واألمصار يلحقه الغوث غالبا فتذهب شوكة املعتدين، وي
  .بقاطع، وال حد عليه  
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  :اهرةاملـجو ــــــ 
اهرة أن يأخذ قطاع الطريق املال جهرا فإن أخذوه خمتفني فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون وال املـج

  .قطع عليهم
هم ال يعتمدون ـمبحاربني ألنوكذلك إن خرج الواحد، واالثنان على آخر قافلة، فاستلبوا منها شيئا، فليسوا 

  .وإن تعرضوا لعدد يسري فقهروهم، فهم قطاع طرق . على قوة ومنعة
  :حكم الردء

اختلف الفقهاء يف حكم الردء أي املعني للقاطع جباهه أو بتكثري السواد أو بتقدمي أي عون هلم ومل يباشر 
هم متمالئون وقطع الطريق حيصل ـاشر، ألنالقطع، فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل أن حكمه حكم املب

بالكل، وألن من عادة القطاع أن يباشر البعض، ويدفع عنهم البعض اآلخر، فلو مل يلحق الردء باملباشر يف سبب 
  .وجوب احلد ألدى ذلك إىل انفتاح باب قطع الطريق 

  .ال حيد الردء، وإمنا يعزر كسائر اجلرائم اليت ال حد فيها : وقال الشافعية
  :عقوبة المحاربين

ال خالف بني الفقهاء يف أن عقوبة احملارب حد من حدود اهللا ال تقبل اإلسقاط وال العفو ما مل يتوبوا قبل 
  .القدرة عليهم

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو {: واألصل يف ذلك قوله تعاىل
لهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرج

  .} عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم 
فذهب الشافعية واحلنابلة والصاحبان . أهي على التخيري أم على التنويع: واختلف الفقهاء يف هذه العقوبات

فمن قتل وأخذ : يف اجلنايات بـهايف اآلية على ترتيب األحكام، وتوزيعها على ما يليق " أو " ىل أن من احلنفية إ
  .ومن اقتصر على أخذ املال قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى. املال، قتل وصلب

  .ومن أخاف الطريق، ومل يقتل، ومل يأخذ ماال نفي من األرض 
زير وليس حدا، فيجوز التعزير بغريه وجيوز تركه إن رأى اإلمام املصلحة يف والنفي يف هذه احلالة عند الشافعية تع

  .ذلك
. أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا املال. أن يقتلوا إن قتلوا: املعىن: ا فسر ابن عباس اآلية فقالبـهذ: وقالوا

رض، إن أرعبوا، ومل يأخذوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف، إن اقتصروا على أخذ املال، أو ينفوا من األ
} وقالوا كونوا هودا أو نصارى{: على التنويع ال التخيري، كما يف قوله تعاىل" أو " شيئا ومل يقتلوا، ومحلوا كلمة 

  .كونوا نصارى ومل يقع ختيريهم بني اليهودية، والنصرانية: كونوا هودا وقالت النصارى: أي قالت اليهود
  :إجراء اآلية على ظاهر التخيري يف مطلق احملارب ألمرينإنه ال ميكن : وقالوا أيضا
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مبقتضى العقل والسمع أيضا قال  نـهاأن اجلزاء على قدر اجلناية، يزداد بزيادة اجلناية، وينقص بنقصا: األول
ناية فالتخيري يف جزاء اجلناية القاصرة مبا يشمل جزاء اجلناية الكاملة، ويف اجل} وجزاء سيئة سيئة مثلها {: تعاىل

  .الكاملة مبا يشمل جزاء اجلناية القاصرة خالف املعهود يف الشرع
يزيد هذا إمجاع األمة على أن قطاع الطرق إذا قتلوا وأخذوا املال، ال يكون جزاؤهم املعقول النفي وحده، وهذا 

  .يدل على أنه ال ميكن العمل بظاهر التخيري
حبرف التخيري إمنا جيري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب  أن التخيري الوارد يف األحكام املختلفة: الثاين

واحدا كما يف كفارة اليمني وكفارة جزاء الصيد، أما إذا كان السبب خمتلفا، فإنه خيرج التخيري عن ظاهره ويكون 
  .الغرض بيان احلكم لكل واحد يف نفسه

ملال فقط، وقد يكون بالقتل ال غري، وقطع الطريق متنوع، وبني أنواعه تفاوت يف اجلرمية، فقد يكون بأخذ ا
فتحمل اآلية على . وقد يكون باجلمع بني األمرين، وقد يكون بالتخويف فحسب، فكان سبب العقاب خمتلفا

بيان حكم كل نوع فيقتلون ويصلبون إن قتلوا وأخذوا املال، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن أخذوا املال ال 
أن اهللا : ويدل أيضا على ذلك. افوا الطريق، ومل يقتلوا نفسا ومل يأخذوا ماالغري، وينفون من األرض، إن أخ

بدأ باألغلظ فاألغلظ واملعهود من القرآن فيما أريد به التخيري، البداءة باألخف ككفارة اليمني، : سبحانه وتعاىل
  .وما أريد به الرتتيب يبدأ فيه باألغلظ فاألغلظ ككفارة الظهار، والقتل 

إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذ شيء حبس بعد التعزير حىت يتوب، وهو املراد بالنفي يف : حنيفة وقال أبو
اآلية، وإن أخذ ماال معصوما مبقدار النصاب قطعت يده ورجله من خالف، وإن قتل معصوما ومل يأخذ ماال 

إن شاء قطع أيديهم : ةأما إن قتل النفس وأخذ املال، وهو احملارب اخلاص فاإلمام خمري يف أمور ثالث. قتل
وأرجلهم من خالف مث قتلهم، وإن شاء قتلهم فقط، وإن شاء صلبهم، واملراد بالصلب هنا طعنه وتركه حىت ميوت 

وال جيوز عنده إفراد القطع يف هذه احلالة بل ال بد من انضمام القتل أو الصلب . وال يرتك أكثر من ثالثة أيام
القتل وحده فيه القتل، وأخذ املال وحده فيه القطع، ففيهما مع اإلخافة ال إليه، ألن اجلناية قتل وأخذ مال، و 

  .يصلبون ويقتلون وال يقطعون: صاحباه يف هذه الصورة: وقال. يعقل القطع وحده
  .إن اآلية تدل على التخيري بني اجلزاءات األربعة: وقال قوم من السلف

 أن جيري عليهم أي هذه األحكام إن رأى فيه املصلحة فإذا خرجوا لقطع الطريق وقدر عليهم اإلمام، خري بني
  :وإىل هذا ذهب اإلمام مالك على التفصيل التايل. وإن مل يقتلوا ومل يأخذوا ماال

  .وهو إن قتل فال بد من قتله، إال إن رأى اإلمام أن يف إبقائه مصلحة أعظم من قتله 
وإن أخذ املال ومل يقتل ال ختيري يف نفيه، وإمنا . تله أو صلبهوليس له ختيري يف قطعه، وال نفيه، وإمنا التخيري يف ق

التخيري يف قتله، أو صلبه، أو قطعه من خالف، وإن أخاف السبيل فقط فاإلمام خمري بني قتله، أو صلبه، أو 
  .هذا يف حق الرجال. قطعه، باعتبار املصلحة
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رد واستدلوا بظاهر اآلية، فإن املـجأو القتل  القطع من خالف،: أما املرأة فال تصلب، وال تنفى، وإمنا حدها
وهي موضوعة للتخيري، وهو مذهب سعيد بن املسيب وجماهد، " أو " اهللا تعاىل ذكر هذه العقوبات بكلمة 

  .واحلسن وعطاء بن أيب رباح
  .فصاحبه باخليار " أو " ما كان يف القرآن : وقال ابن عباس

  :كيفية تنفيذ العقوبة
  ) :النفي( -أ 
  .ب مجهور الفقهاء إىل أنه إن أخاف الطريق ومل يأخذ ماال ومل يقتل نفسا فعقوبته النفي من األرضذه

  .نفيه حبسه حىت تظهر توبته أو ميوت : واختلفوا يف معىن النفي فقال أبو حنيفة
  .إىل أن املراد بالنفي إبعاده عن بلده إىل مسافة البعد ، وحبسه فيه : وذهب مالك
  .املراد بالنفي احلبس أو غريه كالتغريب كما يف الزىن : وقال الشافعي
  .أن يشردوا فال يرتكوا يستقرون يف بلد: نفيهم: وقال احلنابلة

أنه ينفى من بلده إىل : ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول النخعي وقتادة، وعطاء، وروي عن ابن عباس
  .بلد غريه كنفي الزاين 

  .} أو ينفوا من األرض{تغرب واستدلوا لذلك بعموم النص  نـهانابلة إىل أوأما املرأة فذهب الشافعية واحل
تغرب إىل دون  نـهاواشرتطوا لتغريب املرأة أن خيرج معها حمرمها فإن مل خيرج معها حمرمها فعند أمحد رواية أ

  .وعند الشافعية يؤخر التغريب . مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها
  .ه ال تغريب على املرأة وال صلب وذهب املالكية إىل أن

  :القتل -ب 
فذهب احلنفية واملالكية وهو قول عند . اختلف الفقهاء فيما يغلب يف قتل قاطع الطريق، إذا قتل فقط

إىل أنه يغلب احلد، فيقتل وإن قتل مبثقل، وال يشرتط التكافؤ بني القاتل واملقتول، فيقتل احلر : الشافعية واحلنابلة
  .سلم بالذمي، كما ال عربة بعفو مستحق القود بالعبد، وامل

يغلب جانب القصاص ألنه حق آدمي، : وقال الشافعية يف الراجح عندهم، واحلنابلة يف إحدى روايتني ألمحد
وهو مبين على املضايقة فيقتل قصاصا أوال، فإذا عفا مستحق القصاص عنه يقتل حدا، ويشرتط التكافؤ بني 

ال يقتل مسلم بكافر وعلى هذا إذا قتل مسلم ذميا، أو احلر غري حر، ومل يأخذ ماال، مل  :القاتل واملقتول، خلرب
  .يقتل قصاصا، ويغرم دية الذمي، وقيمة الرقيق 

  :القطع من خالف -ج 
  ) .سرقة: (وينظر مصطلح. يراعى يف كيفية القطع ما يراعى يف قطع السارق 

  :الصلب -د 
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  .يصلب حيا، ويقتل مصلوبا : فقال احلنفية واملالكية: ومدتهاختلف الفقهاء يف وقت الصلب، 
  .يرتك مصلوبا ثالثة أيام بعد موته: وقال احلنفية

  .وعند املالكية حتدد مدة الصلب باجتهاد اإلمام 
  .إنه يصلب حيا للتشهري به مث ينزل فيقتل : ويف قول للشافعية

فيجب . القتل، ألن اهللا تعاىل قدم القتل على الصلب لفظايصلب بعد : وقال الشافعية يف املعتمد واحلنابلة
. وألن يف صلبه حيا تعذيبا له . } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا {: تقدمي ما ذكر أوال يف الفعل كقوله تعاىل

  .إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة : وقال صلى اهللا عليه وسلم
يقتل، مث يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، مث يصلب، ويرتك مصلوبا ثالثة أيام بلياليها وال جيوز : يوعلى هذا الرأ

  ) .تصليب: (وينظر تفصيل ما يتصل بالصلب يف مصطلح. الزيادة عليها
  :ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحد

  :حات؟ اختلف األئمة يف ذلكإذا أقيم احلد على احملارب، فهل يضمن ما أخذه من املال، ويقتص منه للجرا
  .إذا أخذ احملاربون ماال وأقيم عليهم احلد ضمنوا املال مطلقا : فقال املالكية والشافعية واحلنابلة

مث صرح احلنابلة أنه جيب الضمان على اآلخذ فقط، ال على من كان معه ومل يباشر األخذ، وهو مقتضى كالم 
  .الشافعية
  .د فال يتعلق بغري املباشر له كالغصب والسرقة ألن وجود الضمان ليس حب: وقالوا

) الكفالء(هم كاحلمالء ـيعترب كل واحد منهم ضامنا للمال املأخوذ بفعله أو بفعل صاحبه ألن: وقال املالكية
فكل من قدر عليه منهم أخذ جبميع ما أخذه هو وأصحابه لتقوي بعضهم ببعض، ومن دفع أكثر مما أخذ يرجع 

  .على أصحابه 
إذا جرح جرحا فيه قود فاندمل مل يتحتم به قصاص يف األظهر عند : اجلراحات فقال الشافعية، واحلنابلة أما

روح بني القود والعفو على مال أو غريه ألن التحتم تغليظ حلق اهللا، فاختص بالنفس  املـجالشافعية بل يتخري 
  .فبقي على أصله يف غري احلرابةكالكفارة، وألن الشرع مل يرد بشرع احلد يف حق احملارب باجلراح، 

يتحتم فيه القصاص كالنفس ألن اجلراح تابعة للقتل فيثبت فيها : ويف قول عند الشافعية وإحدى روايتني ألمحد
  .مثل حكمه

  .هما مما يستحقان يف احملاربة دون غريمهاـيتحتم يف اليدين والرجلني ألن: والقول الثالث للشافعية
  .روح يتحتم القتل املـجلنفس فمات أما إذا سرى اجلرح إىل ا

وذهب احلنفية إىل أنه إذا أخذ احملاربون ماال وأقيم عليهم احلد فإن كان املال قائما ردوه، وإن كان تالفا أو 
مستهلكا ال يضمنونه، ألنه ال جيمع عندهم بني احلد والضمان، وكذلك اجلراحات سواء كانت خطأ أم عمدا، 
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مسلك  بـهاتوجب الضمان، وإن كانت عمدا، فإن اجلناية فيما دون النفس يسلك  انـهألنه إذا كانت خطأ، فإ
  .األموال، وال جيب ضمان املال مع إقامة احلد فكذلك اجلراحات 

  :ما تثبت به الحرابة
وتقبل شهادة الرفقة يف . ال خالف بني الفقهاء يف أن جرمية احلرابة تثبت قضاء باإلقرار، أو بشهادة عدلني

ما،  احلرابة، فإذا شهد على احملارب اثنان من املقطوع عليهم لغريمها ومل يتعرضا ألنفسهما يف الشهادة قبلت شهاد
هما من املقطوع عليهم، وإن حبث مل يلزمهم اإلجابة، أما إذا تعرضوا ـوليس على القاضي البحث عن كون

وقال . مل يقبال، ال يف حقهما وال يف حق غريمها للعداوةهبوا أموالنا ـقطعوا علينا الطريق، ون: ألنفسهما بأن يقوال
حىت لو شهد اثنان عند احلاكم . هم يف هذه احلالة، وتقبل عنده يف احلرابة شهادة السماعـتقبل شهادت: مالك

وتفصيل ذلك يف . هما وإن مل يعايناه ـعلى رجل اشتهر باحلرابة أنه هو املشتهر باحلرابة تثبت احلرابة بشهادت
  ) .شهادة وإقرار: (طلحيمص

  :سقوط عقوبة الحرابة
يسقط حد احلرابة عن احملاربني بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك يف شأن ما وجب عليهم حقا هللا، وهو حتتم 

  .القتل، والصلب، والقطع من خالف، والنفي، وهذا حمل اتفاق بني أصحاب املذاهب األربعة 
فاهللا سبحانه وتعاىل قد أوجب عليهم } تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إال الذين {: واستدلوا بقوله تعاىل

  .احلد، مث استثىن التائبني قبل القدرة عليهم
فيغرمون ما أخذوه من املال عند اجلمهور وعند احلنفية إن كان املال . أما حقوق اآلدميني فال تسقط بالتوبة

  .وال يسقط إال بعفو مستحق احلق يف مال أو قصاص قائما، ويقتص منهم إذا قتلوا على التفصيل السابق، 
  حرز) ١٧٣
  :التعريف

أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته : املوضوع الذي حيفظ فيه الشيء، واجلمع أحراز، تقول: احلرز يف اللغة
  .وضممته إليك وصنته عن األخذ

  :وللحرز معان أخرى منها
  .حصن حصني : د، كما يقالهذا حرز حريز، للتأكي: يقال: املوضع احلصني

  .أي نصيبه . أخذ حرزه. والنصيب، كما يقال. والتعويذة
وقال ابن . هو ما نصب عادة حلفظ أموال الناس، كالدار، واحلانوت، واخليمة، والشخص: ويف االصطالح

  .واحلظائرإنه ما شأنه أن حتفظ به األموال كي يعسر أخذها مثل األغالق : األشبه أن يقال يف حد احلرز: رشد
  .والفقهاء متفقون على أن حتديد احلرز مرجعه إىل العرف والعادة
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ومرجعه العرف ألنه ليس له ضابط لغة وال . واحلرز ما ال يعد املالك أنه مضيع ملاله إذا وضعه فيه: قال الغزايل
  .ألحوال،واألوقات والعرف يتفاوت، ولذلك فهو خيتلف باختالف ا.شرعا، كالقبض يف املبيع واإلحياء يف املوات

  :الحكم اإلجمالي
األخذ من احلرز شرط من شروط القطع يف السرقة للمال اململوك عند مجهور الفقهاء، فال جيب القطع حىت 
ينفصل املال عن مجيع احلرز، ولذلك إذا مجع املتاع ومل خيرج به من احلرز ال جيب القطع، وإليه ذهب عطاء، 

وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، والثوري، ومالك والشافعي، وأهل والشعيب، وأبو األسود الدؤيل، 
  .الرأي

ال نعلم ألحد من أهل العلم خالفا، إال قوال حكي عن عائشة واحلسن والنخعي فيمن مجع : قال ابن قدامة
  .املتاع ومل خيرج به من احلرز عليه القطع

ال قطع يف مثر معلق وال يف : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالواألصل يف اشرتاط احلرز ما روي يف املوطأ 
  .ناملـجحريسة جبل، فإذا آواه املراح أو اجلرين ، فالقطع فيما بلغ مثن 

فما أخذ . ليس يف شيء من الثمر املعلق قطع إال فيما آواه اجلرين: وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
  .ن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال املـجففيه القطع، وما مل يبلغ مثن ن املـجمن اجلرين فبلغ مثن 

ويف املسألة . يعترب حمرزا باملالحظة أو حصانة املوضع : واختلف الفقهاء فيما يعترب به املال حمرزا، فقال بعضهم
  .تفصيل ينظر يف سرقة وقطع

  :أنواع الحرز
  :احلرز نوعان

  :احلرز باملكان - ١
دة لإلحراز ممنوع الدخول فيها أو األخذ منها إال بإذن كالدور، واحلوانيت، واخليم، واخلزائن، وهو كل بقعة مع

  .والصناديق
فهذا النوع يكون حرزا بنفسه سواء وجد حافظ أم ال، وسواء كان الباب مغلقا، أو مفتوحا، ألن البناء يقصد 

والسالم علق القطع بإيواء اجلرين واملراح من غري  به اإلحراز وهو املعترب بنفسه، بدون صاحبه، ألنه عليه الصالة
  .شرط وجود احلافظ، لصريورة كل منهما حرزا

  :احلرز باحلافظ - ٢
ويكون يف كل مكان غري معد لإلحراز، يدخل إليه بال إذن، وال مينع منه كاملساجد والطرق، فهذا النوع 

ويف . ملال ميكنه حفظه، فإن كان فهو حمرز بهحكمه حكم املفاوز والصحراء إن مل يكن هناك حافظ قريب من ا
  ) .سرقة، وقطع(املسألة تفصيل وخالف ينظر يف 
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أن القطع ال جيب باألخذ من احلرز باملكان إال باإلخراج منه عند مجهور الفقهاء، ألن يد : والفرق بني النوعني
لقطع مبجرد أخذه، ألن يد املالك تزال وأما احملرز باحلافظ فيجب ا. املالك قائمة ما مل خيرجه، فلم تتم السرقة

  .مبجرد األخذ، فتمت السرقة 
  :مواطن البحث

فصل الفقهاء الكالم حول احلرز يف باب السرقة عند الكالم عن شروطها، ويف العقود اليت هلا ضمان كالوديعة 
  ) .قبض(وينظر مصطلح . وباب السري عند الكالم عن الغنيمة . وغريها

  حرم) ١٧٤
  :التعريف

  .احلرم بفتحتني من حرم الشيء حرما وحراما وحرم حرما وحراما أي امتنع فعله
واحلرمة أيضا املهابة، وهي اسم مبعىن االحرتام، مثل الفرقة . واحلرمة ما ال حيل انتهاكه. ومنه احلرام مبعىن املمنوع
  .واالفرتاق، واجلمع حرمات 

  :ويف االصطالح يطلق احلرم على أمور
أما احلرم فمكة وما طاف : (مكة وما حوهلا، وهذا املعىن هو املراد عند إطالق كلمة احلرم يقول املاوردي -أ 
أومل يروا {: قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل. وعلى ذلك فمكة جزء من احلرم) من جوانبها إىل أنصاب احلرم  بـها

  .أمنهم اهللا تعاىل فيها . ة، وهم قريشهي مك} أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم 
  .إن اهللا حرم مكة فال حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي : ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم

وجه تسمية احلرم هو أن اهللا سبحانه وتعاىل حرم فيه كثريا مما ليس مبحرم يف غريه، كالصيد وقطع النبات 
  .وحنومها
املدينة حرم من كذا إىل كذا ال يقطع شجرها، : ل النيب صلى اهللا عليه وسلماملدينة وما حوهلا، كما قا -ب 

  .من أحدث حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني. وال حيدث فيها حدث
  :تغليظ الدية في الحرم

عنه  يرى بعض الفقهاء تغليظ الدية على اجلناية اليت ترتكب يف احلرم، فقد قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا
  .وقال بعضهم ال تغلظ الدية يف احلرم . فيمن قتل يف احلرم بالدية وثلث الدية

  ) .دية: (ويف كيفية تغليظها خالف، تفصيله يف مصطلح
هذا، وهناك أحكام أخرى بعضها خيتص باملسجد احلرام، كجواز قصده بالزيارة وشد الرحال إليه، وتقدم 

  .فيه يف األوقات املكروهة، فصلها الزركشي يف إعالم الساجد  اإلمام على املأموم، وعدم كراهة الصالة
  ) .املسجد احلرام: (وينظر تفصيلها أيضا يف مصطلح
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  حسم) ١٧٥
  :التعريف

اقطعوه مث احسموه أي : يأيت مبعىن القطع، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم يف شأن السارق: احلسم يف اللغة
  .ويأيت احلسم أيضا مبعىن املنع  .ه، مث كواه لئال يسيل دمهقطع: اكووه لينقطع الدم، وحسم العرق

أن يغمس موضع القطع من يد أو رجل يف السرقة وحنوها يف زيت أو دهن مغلي، أو : وهو يف االصطالح
  .الكي حبديدة حمماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم 

  :حكم الحسم التكليفي
عية يف احلد إىل وجوب احلسم، وإىل أنه من متام حد السرقة، ألنه ذهب احلنفية واملالكية وهو وجه عند الشاف

  .لو مل حيسم العضو املقطوع من اليد أو الرجل يؤدي إىل التلف
  .فعلى هذا لو ترك اإلمام احلسم حيث جيب عليه فالظاهر أنه آمث إن تعمد . واحلد زاجر ال متلف

حد السرقة، بل يكون واجبا مستقال وعلى الكفاية يقوم  وصرح املالكية بأنه حيتمل أن ال يكون احلسم من متام
  .به اإلمام، أو املقطوعة يده، أو غريمها 

ويرى الشافعية يف األصح، واحلنابلة، أنه مندوب، ألنه حق للمقطوع، ونظر له، وتداو يدفع به اهلالك بسبب 
ويستحب للمقطوع . مداواة احملدود فعلى هذا لو تركه اإلمام، فال شيء عليه، ألن عليه القطع، ال. نزف الدم

حسم نفسه، فإن مل يفعل مل يأمث، ألن يف احلسم أملا شديدا، وقد يهلك الضعيف، واملداواة مبثل هذا ال جتب 
  .حبال  

  :مئونة الحسم
ذهب احلنفية والشافعية يف األصح إىل أن مثن زيت احلسم، وكذا مثن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت على 

  .ألنه املتسبب السارق، 
وصرح احلنابلة والشافعية يف وجه بأن الزيت يكون من بيت املال ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به 

  .القاطع، وذلك يقتضي أن يكون من بيت املال 
  حشفة) ١٧٦
  :التعريف

احلشف، وهو أردأ واحلشفة أيضا واحدة . ما فوق اخلتان من الذكر، ويقال هلا الكمرة أيضا: احلشفة يف اللغة
  .التمر الذي جيف من غري نضج وال إدراك، فال يكون له حلم 

   .هي ما حتت اجللدة املقطوعة من الذكر يف اخلتان : ويف عرف الفقهاء
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  :أحكام تتعلق بالحشفة
  :أحكام تتعلق بإيالج احلشفة )١
  :حتصني الزوجني  ) أ

على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أم مل ينزل  اتفق األئمة على أنه يثبت اإلحصان بغيبوبة احلشفة يف القبل
والظاهر أنه ال حيصل حتصني الزوجني بتغييبها . من الشروط املذكورة يف موضعها بشرط احلرية والتكليف وغريمها

  ) .إحصان(وينظر تفصيل ذلك يف مصطلح  .ملفوفا عليها حائل كثيف، ويف اخلفيف خالف
  :وجوب احلد  ) ب

من شروط وجوب احلد يف الزىن تغييب حشفة أصلية أو قدرها من مقطوعها يف ال خالف بني الفقهاء يف أن 
ألن ذلك ال يسمى زىن، إذ الوطء ال يتم بدون . فإن مل يغيب أو غيب بعضها فال حد. فرج أصلي ولو مل ينزل

  .تغييب مجيع احلشفة، ألنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء، ولذا مل جيب الغسل ومل يفسد احلج
فذهب اجلمهور إىل أنه ال فرق بني القبل : -مع حرمته  -تلفوا يف إيالجها يف الدبر من ذكر أو أنثى واخ

  .والدبر يف وجوب احلد بتغييب احلشفة، ويرى أبو حنيفة أنه ال بد من إيالج احلشفة يف القبل
وب احلد قياسا على وإن لف عليها خرقة كثيفة فذهب احلنفية يف األصح واملالكية، واحلنابلة إىل عدم وج

  .مسألة الغسل بل أوىل
  .احلدود تدرأ بالشبهات وأما حبائل خفيف ال مينع اللذة فيجب احلد، ويف قول عند املالكية ال جيب، ألن

  .ويرى الشافعية وجوب احلد، ولو كان احلائل غليظا
 .شرط عند املالكية والشافعية ويشرتط احلنفية واحلنابلة االنتشار أثناء تغييب احلشفة يف وجوب احلد، وهو غري

  ) .زىن: (وتفصيل ذلك يف مصطلح
  :ما يرتتب على قطع احلشفة )٢
  :وجوب القصاص -أ

  .اتفق الفقهاء على أنه جيب القصاص بقطع مجيع احلشفة عمدا إذ هلا حد معلوم كاملفصل
ر باألجزاء كنصف فذهب اجلمهور إىل وجوب القصاص يف قطع بعضها أيضا، ويقد: واختلفوا يف قطع بعضها

وثلث، وربع، ويؤخذ من املقتص منه مثل ذلك، وال يؤخذ باملساحة لئال يفضي إىل أخذ مجيع عضو اجلاين ببعض 
  .} واجلروح قصاص{: لقوله تعاىل. ين عليهاملـجعضو 

القصاص، جتب الدية   وال قصاص يف قطع بعضها عند احلنفية، لتعذر املساواة وجتب الدية، ألنه مىت تعذر
  .كاملة، لئال ختلو اجلناية عن موجب 
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  :وجوب الدية -ب 
أصل يف منفعة اإليالج والدفق، والقصبة كالتابع  نـهاأمجع الفقهاء على أن يف قطع احلشفة خطأ دية كاملة، أل

وألن فيه إزالة اجلمال على وجه الكمال، وتفويت جنس املنفعة، وألن معظم منافع . هلا كالكف مع األصابع
  .بـهاالذكر وهو لذة املباشرة تتعلق 

ة تكمل بقطعها، ويف قطع بعضها قسطه من الدية عند اجلمهور، ويكون التقسيط على احلشفة فقط، ألن الدي
هذا إذا مل خيتل جمرى البول، . يكون التقسيط على مجلة الذكر: ويف قول عند الشافعية. فقسطت على أبعاضها

  .رىاملـجفإن اختل فعليه أكثر األمرين من قسطه من الدية وحكومة فساد 
  .وأما احلنفية فلم يفرقوا يف وجوب الدية بني قطع الكل والبعض 

  حكومة عدل) ١٧٧
  :التعريف

، ومن معانيها رد الظامل عن الظلم ) غري الثالثي(واسم مصدر من ) حكم(مصدر الثالثي : احلكومة يف اللغة
  . يف أرش اجلراحات احلكومة: قال األزهري يف تعليقه على حديث

وال يبطل معىن احلكومة يف أرش اجلراحات اليت ليس فيها دية معلومة أن جيرح اإلنسان يف بدنه مما يبقى شينه 
وال خيرج استعمال الفقهاء هلذا اللفظ عن املعىن اللغوي، فقد أطلقوه على . احلاكم أرشه) يقدر(العضو فيقتاس 

اتفقت األنقال على أن : قال ابن عاشر. الواجب الذي يقدره عدل يف جناية ليس فيها مقدار معني من املال
  . ين عليه من اجلايناملـج وإعمال الفكر فيما يستحقه املراد باحلكومة االجتهاد

وسبب التسمية أن استقرار احلكومة يتوقف على حكم حاكم أو حمكم معترب، ومن مث لو اجتهد فيه غريه مل 
  . يكن له أثر

  .ألفاظ املدونة يأيت فيها تارة لفظ احلكومة، وتارة لفظ االجتهاد فيحتمل أن يكونا مرتادفني : قال ابن عرفة
  :األلفاظ ذات الصلة

  . األرش هو املال الواجب يف اجلناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية :األرش -أ 
واألرش أعم من حكومة العدل ألنه يشمل الواجب يف جناية جاء فيها نص بسهم معني، والواجب يف جناية 

  .ليس فيها نص مقدر من الشارع، فحكومة العدل هي نوع من األرش
  .بأسبابه، وقد يسمى أرش ما دون النفس بالدية  هي بدل النفس لسقوط القصاص: الدية :الدية -ب 

والفرق بني الدية وحكومة العدل، أن الدية جتب يف الغالب باجلناية على النفس، أما حكومة العدل فتجب 
ويرتك أمر تقديرها  باالعتداء على ما دون النفس، كما أن الدية مقدرة شرعا، وحكومة العدل غري مقدرة يف الشرع

  .للحاكم
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  :األحكام المتعلقة بحكومة العدل
  :ما يجب فيه حكومة العدل

األصل أن ما ال قصاص فيه من اجلنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر بنص أو قياس ففيه 
  . ا أمكناحلكومة، ألن األصل يف اجلناية الواردة على حمل معصوم اعتبارها بإجياب اجلابر أو الزاجر م

ألن : قال الزيلعي عند االستدالل على وجوب حكومة العدل يف اجلنايات اليت ليس فيها مقدار معني من املال
ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع وال ميكن إهدارها فتجب فيها حكومة العدل وهو مأثور ) اجلنايات(هذه 

  .وعمر بن عبد العزيز  عن إبراهيم النخعي
شافعية من احلكومة ما عرفت نسبة أرشه إىل أرش مقدر يف الشرع كأن كان بقربه موضحة، هذا وقد أخرج ال

  . أو جائفة فعندئذ وجب األكثر من قسطه واحلكومة
  .وخيرج من احلكومة ما كان يف معىن اجلرح الذي فيه أرش مقدر مقيسا عليه كاألليتني والثديني واحلاجبني 

  ) .جناية على ما دون النفس: ر(ا حكومة العدل وللتفصيل يف اجلنايات اليت جتب فيه
  :شروط حكومة العدل

  :هم استخالص الشروط اآلتيةـمل يذكر الفقهاء شروطا حمدودة لوجوب حكومة العدل إال أنه أمكن بتتبع عبارات
  :أال يكون للجناية أرش مقدر -أ 

االجتهاد يف تقدير أرش  بناء عليه ال جيوزيشرتط أال يكون للجناية املراد تقديرها أرش مقدر من قبل الشارع 
  .شجة، أو جراحة، أو إزالة منفعة عضو هلا أرش مقدر يف الشرع

  :أال تبلغ احلكومة أرش العضو -ب 
ذلك األرش املقدر، وهو  بـهااحلكومة اليت جتب يف جرح أصاب عضوا له أرش مقدر كاليد والرجل ال يبلغ 

  . قول أكثر أهل العلم
  .تكون اجلناية على العضو مع بقائه مضمونة مبا يضمن به العضو نفسه وعلة ذلك أال
إن مل تبلغ احلكومة أرش ذلك العضو وجبت : إن كانت اجلناية على عضو له أرش مقدر نظر: قال النووي

بناء على هذا أن . ا يقول القاضي من احلنابلة بـهذو . بكماهلا، وإن بلغته نقص احلاكم شيئا منه باالجتهاد
  .ومة األمنلة العليا جيرحها، أو يقلع ظفرها ينقص عن أرش األمنلةحك

واجلناية على األصبع وعلى الرأس ال تبلغ حكومتها أرش املوضحة، وعلى البطن ال تبلغ أرش اجلائفة، وحكومة 
  . وكذا حكم القدم جرح الكف ال تبلغ دية األصابع اخلمس، وكذا حكومة قطع الكف اليت ال أصبع عليها

إذا كانت اجلراحة على عضو ليس له أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ فيجوز أن تبلغ حكومتها دية  أما
  . عضو مقدر كاليد والرجل وأن تزيد عليه وإمنا تنقص عن دية النفس
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  :أن يكون التقومي بعد اندمال اجلرح -ج 
 قبله، ألن اجلرح قد يسري إىل النفس أو ين عليه ملعرفة احلكومة بعد اندمال اجلرح وبرئه الاملـجيشرتط أن يقوم 

  . إىل ما يكون واجبه مقدرا، فيكون ذلك هو الواجب ال احلكومة
وصرح احلنفية واحلنابلة بأنه يشرتط أن يقوم بتقدير أرش اجلراحة ذوا عدل من أهل اخلربة ألنه يفتقر إىل فرض 

خذ بنسبته من الدية، وهذا إمنا يستقر بعد معرفة القيمة احلر رقيقا بصفاته، وتعترب قيمته، مث ينظر ملقدار النقص ويؤ 
  .من املقومني

تقرب هذه اجلناية إىل أقرب جناية هلا : قال الكاساين عند الكالم عن طريقة الكرخي لتقدير حكومة العدل
لظن باحلزر وا تـهاأرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء اجلراحات كم مقدار هذه هاهنا يف قلة اجلراحات وكثر 

  . فيأخذ القاضي بقوهلما، وحيكم من األرش مبقداره من أرش اجلراحة املقدرة
  :أن حيكم القاضي أو احملكم باحلكومة -د 

بناء على  -وهو كونه جمتهدا أو مقلدا عند الضرورة  -يشرتط أن حيكم باحلكومة القاضي أو احملكم بشرطه 
  . كومة باجتهاد غري القاضي أو احملكم مل تعتربتقدير ذوي عدل من أطباء اجلراحات، حىت لو وقعت احل

  :كيفية تقدير حكومة العدل
ين عليه بتقومي العبيد كما يف تقومي سائر املـجيرى مجهور الفقهاء أنه ال بد ملعرفة حكومة العدل أن يتم تقومي 

اجلناية من قيمته، فإن قوم ين عليه بصفاته اليت هو عليها لو كان عبدا وينظر كم نقصت املـجاملتلفات، فيقوم 
  . اجلناية وبتسعة بعد اجلناية فالتفاوت العشر فيجب له على اجلاين عشر دية النفس بعشرة دون

وذهب الشافعية يف قول والكرخي من احلنفية إىل تقريب هذه اجلناية إىل أقرب اجلنايات اليت هلا أرش مقدر، 
باحلزر والظن، فيأخذ القاضي  تـهاهاهنا يف قلة اجلراحات وكثر  فينظر ذوا عدل من أطباء اجلراحات كم مقدار هذه

  . بقوهلما وحيكم من األرش مبقداره من أرش اجلراحة املقدرة
واستدل هلذه الطريقة باألثر املنقول عن علي رضي اهللا عنه وهو ما روي أن رجال قطع طرف لسانه يف زمن 

فكلما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك وما مل يقرأه  .)ألف، ب، ت، ث(علي رضي اهللا عنه فأمره أن يقرأ 
  .أوجب الدية حبساب ذلك 

  .ا االعتبار ومل يعترب بالعبيدبـهذفإنه اعترب حكومة العدل يف الذي قطع طرف لسانه 
  .ونقل عن عمر بن عبد العزيز وجماهد مثل ذلك 

ناية يف وجه ورأس فحينئذ يفىت به، ولو إمنا يستقيم قول الكرخي لو كانت اجل: ونقل احلصكفي عن اخلالصة
  .مطلقا ألنه أيسر  -وهو قول اجلمهور  -يف غريمها أو تعسر على املفيت يفيت بقول الطحاوي 

بأن كانت اجلناية  -وهو قول الكرخي  -ينظر املفيت يف هذا، إن أمكنه الفتوى بالثاين : وقال الصدر الشهيد
  .يف الرأس والوجه يفيت بالثاين
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  . وكان املرغيناين يفيت به. ألنه أيسر -وهو قول اجلمهور  -  يتيسر عليه ذلك يفيت بالقول األول وإن مل
وحمل اخلالف بني الفريقني إذا كانت اجلناية على عضو له أرش مقدر فإن كانت على الصدر أو الفخذ أو حنو 

  . ذلك مما ال مقدر فيه اعتربت احلكومة من دية النفس قطعا
واألصح أنه ينظر كم مقدار هذه : نفية قوال ثالثا يف كيفية تقدير احلكومة، فقد قال يف احمليطوذكر بعض احل

أرش، أو ثلثها، وجب نصف أو ثلث  الشجة من أقل شجة هلا أرش مقدر، فإن كان مقداره مثل نصف شجة هلا
  .أرش تلك الشجة، وإن كان ربعا فربع

  .ا، واألشبه أن يكون هذا تفسريا لقول الكرخي ويرى الشرنباليل أن هذا القول ليس قوال ثالث
ا قال الفقهاء بـهذين عليه من النفقة وأجرة الطبيب إىل أن يربأ، و املـجتقدر اجلناية مبقدار ما حيتاج إليه : وقيل
  . السبعة

أنفق إىل هذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإال فعندمها ال شيء عليه، وعند حممد يلزمه قدر ما : قال القهستاين
  .أن يربأ، وعن أيب يوسف حكومة العدل يف األمل 

مما دون املوضحة مما مل يقدر فيه الشارع شيئا  -ويرى مجهور املالكية أن ما برئ من اجلراحات على غري شني 
  . فإنه ال شيء فيه على اجلاين من عقل وتعزير وأجرة طبيب -

القول بأن على اجلاين أجرة الطبيب ومثن  - شيء مقدر فيما إذا مل يكن يف اجلرح  -واستحسن ابن عرفة 
أما ما قدر الشارع فيه شيئا فالواجب املقدر، برئ على . أم ال مع احلكومة يف األول الدواء سواء أبرئ على شني

  :إذا برئت على شني فقد اختلفوا يف الواجب فيها على ثالثة اجتاهات نـهاإال موضحة الوجه والرأس فإ. شني أم ال
  .دفع ديتها وما حصل بالشني، وهذا هو املشهور عند املالكية: األول
  .دفع ديتها وال يزاد عليها مطلقا، وهذا ما يقول به أشهب، وهو مقابل املشهور: الثاين
  .الزيادة على الدية إذا كان أمرا منكرا، أما إذا كان شيئا يسريا فال يزاد عليها: الثالث

  .وهذا ما رواه نافع عن مالك 
  حمل) ١٧٨
  :التعريف

. محل الشيء على ظهره استقله ورفعه، فهو حامل وهي حاملة: من معاين احلمل يف اللغة الرفع والعلوق، يقال
: قال تعاىل. ومجعه أمحال ومحال. ومحلت املرأة محال علقت باحلمل فهي حامل وحاملة. واحلمل بالكسر ما حيمل

  . تـهاأخرجت مثر : ومحلت الشجرة} وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن{
  .ويطلق احلمل يف اصطالح الفقهاء على هذين املعنيني أيضا أي محل املتاع وما يف بطن األنثى من األوالد
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  االعتداء على الحمل
االعتداء على احلمل إذا تسبب يف إسقاطه ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا أسقطته احلامل بدواء أو 

  ) .غرة: ر: (فعل كضرب
ويف رواية عند . أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة مث مات بسبب االعتداء فدية كاملة خطأ كان االعتداء أو عمدا

  ) .إجهاض، حامل: ر. (املالكية فيه القصاص إذا كان عمدا
  حمام) ١٧٩
  :التعريف

ء احلار، مث قيل لالغتسال بأي احلمام مشددا واملستحم يف األصل املوضع الذي يغتسل فيه باحلميم وهو املا
ويف . دخل احلمام: والعرب تذكر احلمام وتؤنثه، واحلمامي صاحبه، واستحم فالن". استحمام " ماء كان 
  .وال خيرج استعمال الفقهاء له عن املعىن اللغوي. ال يبولن أحدكم يف مستحمه، مث يتوضأ فيه: احلديث

  :قطع من سرق من حمام
را ال يقطع، نـهاسرق منه  فإذا سرق من احلمام ليال قطع، ألنه بين للحرز، وإذا: ل والنهارفرق احلنفية بني اللي

را، فاختل احلرز، وما اعتاد الناس من دخول احلمام بعض نـهاوإن كان صاحبه عنده، ألنه مأذون بالدخول فيه 
  . الليل فهو كالنهار

إن كان : من آالته أو من ثياب الداخلني يقطعوذهب املالكية والشافعية إىل أن من سرق من محام نصابا 
دخله للسرقة ال لالستحمام، أو نقب حائطه ودخل من النقب أو تسور وسرق منه سواء كان للحمام حارس أم 

وعند احلنابلة يقطع سارق احلمام إن  . أما إن سرق احلمام من بابه أو دخله مغتسال فسرق مل يقطع ألنه خائن. ال
فإن مل يكن هلا حافظ فال يقطع، ألنه مأذون . سواء كان صاحب الثياب املسروقة أو غريهكان للمتاع حافظ، 

وإليه ذهب إسحاق، وأبو ثور، وابن . للناس يف دخوله، فجرى جمرى سرقة الضيف من البيت املأذون له يف دخوله
  ".سرقة : " وتفصيل ذلك يف مصطلح. املنذر ألنه متاع له حافظ

  حياة) ١٨٠
  :التعريف

وهي عبارة عن قوة مزاجية تقتضي احلس . حلياة يف اللغة نقيض املوت، واحلي من كل شيء نقيص امليتا
صفة توجب للموصوف  نـهابأ: وعرف اجلرجاين احلياة. واحلركة، ويف حق اهللا تعاىل هي صفة تليق به جل شأنه

  . اللغويوعلى هذا ال خيرج املعىن االصطالحي للحياة عن املعىن. أن يعلم ويقدر بـها
  :األحكام المتعلقة بالحياة

  :اجلناية على احلياة
  .جناية الشخص على حياته، وجناية على حياة غريه: وهي قسمان
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  :جناية الشخص على حياته -أ 
وقال رسول اهللا } وال تقتلوا أنفسكم{: حرم الشرع حترميا قاطعا أن جيين الشخص على حياته، قال اهللا تعاىل

يده، فما رقأ عنه الدم حىت  بـهاكان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فجز : صلى اهللا عليه وسلم
  . عبدي بنفسه حرمت عليه اجلنة بادرين: مات، قال اهللا تعاىل

يف بطنه يف نار جهنم خالدا  بـهايده يتوجأ  من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف: ال صلى اهللا عليه وسلموق
خملدا فيها أبدا، ومن شرب مسا فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل 

  . فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا
الشرع أن يقتل اإلنسان نفسه وجيين على حياته، ألن نفسه اليت يزهقها ليست ملكا له، فاألنفس ملك وحرم 
  . هللا تعاىل
  :جناية الشخص على حياة غريه -ب 

احلياة اليت جيىن عليها، إما أن تكون حياة حقيقية مستقرة، أو مستمرة لشخص حي، وإما أن تكون حياة 
  .اعتبارية وهي حياة اجلنني

  :ناية على حياة شخص حياجل
اجلناية على حياة شخص حي تكون بالقتل أي بفعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح للجسد، 

  . موت: قتل، وإذا اعترب بفوت احلياة يقال: إذا اعترب بفعل املتويل لذلك يقال: قال أبو البقاء
، وخطأ، وعند بعضهم أربعة أقسام، وعند آخرين عمد، وشبه عمد: والقتل عند مجهور الفقهاء ثالثة أقسام

ما جرى جمرى اخلطأ، والقتل بسبب، ويف بيان كل من هذه األقسام وموجبه تفصيل ينظر يف  مخسة أقسام، بإضافة
  ".وجناية " " وقود " " وقتل " " دية " 

، أما الكتاب فمنه قول اهللا وقد أمجع املسلمون على حترمي القتل بغري حق، واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع
 }ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأوما كان {: وقوله سبحانه} وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق{: تعاىل

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا {: وقوله عز وجل
  . } عظيما

 ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين": سول اهللا صلى اهللا عليه وسلموأما السنة فمنها قول ر 
وقوله صلى اهللا عليه  "الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة: رسول اهللا إال بإحدى ثالث

  . "قتل املؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا": وسلم
هي اليت : واحلياة املستمرة. عليها إما أن تكون مستمرة، أو مستقرة، أو حياة عيش املذبوحواحلياة عند اجلناية 

  .تبقى إىل انقضاء األجل مبوت أو قتل
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كم لو . تكون بوجود الروح يف اجلسد ومعها احلركة االختيارية واإلدراك دون احلركة االضطرارية: واحلياة املستقرة
  .و يوم أو أيام وحركته االختيارية موجودةطعن إنسان وقطع مبوته بعد ساعة أ

وخيتلف حكم اجلناية على . هي اليت ال يبقى معها إبصار وال نطق وال حركة اختيار: وحياة عيش املذبوح
   ) .وقصاص) (وجناية) (قود(ويف ذلك تفصيل ينظر يف  .احلياة باختالف هذه األحوال
  :الجناية على حياة الجنين
  :جنينها وهي حية، فإما أن تلقيه ميتا أو حيا -بسبب ذلك  -ل فألقت إذا ضرب بطن امرأة حام

اقتتلت امرأتان من : إن ألقته ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء، ملا روى أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال - أ 
وسلم فقضى هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها، فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية املرأة على عاقلتها

هما من أنفس األموال، ويستوي يف ذلك أن يكون اجلنني ـالعبد أو األمة يف هذه اجلناية، مسيا بذلك ألن: والغرة
  .التنازع يف الذكورة واألنوثة لعدم االنضباط امللقى ميتا ذكرا أو أنثى إلطالق اخلرب، ولئال يكثر

ين عليه آدمي املـجوجتب مع الغرة الكفارة عند الشافعية واحلنابلة، ألن اجلنني . وتتعدد الغرة بتعدد اجلنني امللقى
  .إن الكفارة مندوبة ال واجبة: خالفا للحنفية واملالكية الذين قالوا. معصوم، وألن الكفارة حق اهللا تعاىل

  :واختلف الفقهاء يف اجلنني امللقى الذي جيب فيه ما سبق
إن ما استبان بعض خلقه كظفر وشعر فهو كمن كان تام اخللق فيما ذكر من األحكام، : فقال احلنفية

أنه ال يستبني خلقه إال بعد مائة وعشرين يوما، وظاهر ما قدمه عن الذخرية أنه ال بد من : وأضاف ابن عابدين
لو ألقت مضغة ومل يتبني شيء من خلقه فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي : يف الشمينوجود الرأس، و 

  .ولو بقي لتصور فال غرة فيه، وجتب فيه عندنا حكومة
يف اجلنني ما سبق من األحكام وإن كان علقة أي دما جمتمعا إذا صب عليه ماء حار ال : وقال املالكية

  .يذوب
أي أربع منهن، أو رجل وامرأتان، أو  - : املرأة باجلناية عليها حلما، قال القوابل إذا ألقت: وقال الشافعية

. كنحو يد أو رجل ال يعرفها غريهن ففيه الغرة والكفارة  -أي ختفى على غري القوابل  -فيه صورة خفية  -رجالن 
  .وال كفارة ليس فيه صورة ظاهرة وال خفية ولكنه أصل آدمي لو بقي لتصور فال غرة فيه: ولو قلن

إن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدن أنه مبتدأ : وقال احلنابلة
ال شيء فيه ألنه مل يتصور فلم جيب فيه كالعلقة، وألن األصل : أصحهما: خلق آدمي لو بقي تصور ففيه وجهان
  .بتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصورفيه غرة ألنه م: براءة الذمة فال تشغل بالشك، والثاين

جنينها حيا مث مات بسبب ذلك بعد متام انفصاله حيا  - بسبب اجلناية عليها  -إن ألقت املرأة احلامل  -ب 
  .ففيه الدية كاملة لتيقن حياته وموته باجلناية، وفيه مع الدية الكفارة
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تت حياته وترتب عليها األحكام الشرعية وقد اتفق الفقهاء على أن اجلنني إن استهل صارخا بعد انفصاله ثب
وينظر . ، لكنهم اختلفوا فيما تثبت به احلياة من األمور األخرى كالعطاس واالرتضاع والتنفس واحلركةبـهااملنوطة 

  ) .استهالل(التفصيل يف 
  . وإن ضرب بطن امرأة حامل فلم تلق جنينها وماتت وهو يف بطنها فال شيء فيه خبصوصه

  ) .إجهاض(رأة احلامل على حياة جنينها تفصيل يف ويف جناية امل
  حيوان) ١٨١
  :التعريف

. احلياة اليت ال يعقبها موت: أي} وإن الدار اآلخرة هلي احليوان{: احليوان نقيض املوتان ويف القرآن الكرمي
  .وقيل احليوان يف اآلية مبالغة يف احلياة كاملوتان للموت الكثري

الواحد ) احليوان(ا كان أو غري ناطق، مأخوذ من احلياة ويستوي يف لفظ ويطلق على كل ذي روح، ناطق
  .واجلمع، ألنه مصدر يف األصل

  .هو اجلسم النامي احلساس املتحرك باإلرادة  : واحليوان يف االصطالح .وقيل احليوان مبعىن احلياة ضد املوت
  :جناية الحيوان والجناية عليه

  .يضمن ما وطئته بيدها أو رجلها، وال يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها يرى مجهور الفقهاء أن راكب الدابة
واألصل يف ذلك أن املرور يف طريق املسلمني مباح بشرط السالمة فيما ميكن االحرتاز عنه، وأن املتسبب 

  .ضامن إذا كان متعديا، واملباشر يضمن مطلقا
روي أن عمر رضي اهللا عنه قضى يف عني الدابة ربع  وكذلك يضمن احليوان، والنقصان فيه، يف اجلناية عليه، ملا

  .القيمة 
وتفصيل  .تعمل بعينيها وعيين قائدها نـهاواملراد بالعني، العني الباصرة، وإمنا كان ضمان العني ربع القيمة، أل

  ) .جناية وضمان: (ذلك يف مصطلحي
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  ختان) ١٨٢
  :التعريف

االسم من اخلنت، وهو قطع القلفة من الذكر، والنواة من األنثى، كما يطلق اخلتان على اخلتان واخلتانة لغة 
  .موضع القطع

  .يقال خنت الغالم واجلارية خيتنهما وخيتنهما ختنا
غالم خمتون وجارية خمتونة وغالم وجارية ختني، كما يطلق عليه اخلفض واإلعذار، وخص بعضهم : ويقال

  .نثى، واإلعذار مشرتك بينهما اخلنت بالذكر، واخلفض باأل
 .وعذر الغالم واجلارية يعذرمها، عذرا وأعذرمها ختنهما. اخلتان، وهي كذلك اجللدة يقطعها اخلاتن: والعذرة

  .وال خيرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي .والعذار واإلعذار والعذيرة والعذير طعام اخلتان 
  :تضمين الخاتن

القطع إىل احلشفة  على تضمني اخلاتن إذا مات املختون بسبب سراية جرح اخلتان، أو إذا جاوزاتفق الفقهاء 
  .أو بعضها أو قطع يف غري حمل القطع

  .وحكمه يف الضمان حكم الطبيب أي أنه يضمن مع التفريط أو التعدي وإذا مل يكن من أهل املعرفة باخلتان
  :وللفقهاء تفصيل يف هذه املسألة

ية إىل أن اخلاتن إذا خنت صبيا فقطع حشفته ومات الصيب، فعلى عاقلة اخلاتن نصف ديته، وإن فذهب احلنف
أحدمها مأذون فيه وهو قطع القلفة، واآلخر غري : مل ميت فعلى عاقلته الدية كلها، وذلك ألن املوت حصل بفعلني

دة وهو املأذون فيه كأن مل أما إذا برئ فيجعل قطع اجلل. مأذون فيه وهو قطع احلشفة، فيجب نصف الضمان
يكن، وقطع احلشفة غري مأذون فيه فوجب ضمان احلشفة كامال وهو الدية؛ ألن احلشفة عضو مقصود ال ثاين له 

  .يف النفس فيقدر بدله ببدل النفس كما يف قطع اللسان 
له كالطبيب؛ ألن وذهب املالكية إىل أنه ال ضمان على اخلاتن إذا كان عارفا متقنا ملهنته ومل خيطئ يف فع

  .اخلتان فيه تغرير فكأن املختون عرض نفسه ملا أصابه
وأخطأ يف فعله فالدية على عاقلته، فإن مل يكن من أهل املعرفة عوقب،  فإن كان اخلاتن من أهل املعرفة باخلتان

يف  نـهاالراجح إ على العاقلة، وعن مالك وهو نـهافالبن القاسم إ: ويف كون الدية على عاقلته أو يف ماله قوالن
  .ألن فعله عمد والعاقلة ال حتمل عمدا . ماله

وذهب الشافعية إىل أن اخلاتن إذا تعدى باجلرح املهلك، كأن ختنه يف سن ال حيتمله لضعف وحنوه أو شدة 
ويستثىن من حكم . حر أو برد فمات لزمه القصاص، فإن ظن كونه حمتمال فاملتجه عدم القود النتفاء التعدي

فإن احتمل اخلتان وختنه . الوالد وإن عال؛ ألنه ال يقتل بولده، وتلزمه دية مغلظة يف ماله ألنه عمد حمض القود
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ويل، أو وصي، أو قيم فمات، فال ضمان يف األصح إلحسانه باخلتان، إذ هو أسهل عليه ما دام صغريا خبالف 
  .األجنيب لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار

  .يف هذه احلالة على األجنيب أيضا ألنه ظن أنه يقيم شعرية ومل ير الزركشي القود 
وذهب احلنابلة إىل أنه ال ضمان على اخلاتن إذا عرف منه حذق الصنعة، ومل جتن يده؛ ألنه فعل فعال مباحا 

فإن مل . فلم يضمن سرايته كما يف احلدود، وكذلك ال ضمان إذا كان اخلتان بإذن وليه، أو ويل غريه أو احلاكم
: يف الصنعة ضمن؛ ألنه ال حيل له مباشرة القطع، فإن قطع فقد فعل حمرما غري مأذون فيه، لقوله كن له حذقي

من تطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن وكذلك يضمن إذا أذن له الويل وكان حاذقا ولكن : صلى اهللا عليه وسلم
أو غري حمل القطع، أو قطع بآلة يكثر  جنت يده ولو خطأ، مثل أن جاوز قطع اخلتان فقطع احلشفة أو بعضها،

  .وكذلك يضمن إذا قطع بغري إذن الويل . أملها، أو يف وقت ال يصلح القطع فيه
  خرس) ١٨٣
  :التعريف

أو ذهب  . خرس اإلنسان خرسا، إذا منع الكالم خلقة، أي خلق وال نطق له: اخلرس مصدر خرس، يقال
  .هذا املعىن وال خيرج استعمال الفقهاء له عن  .كالمه عيا

  :الخرس بسبب الجناية
اللسان آلة الكالم، واالعتداء على اإلنسان مبا يفقده النطق وجيعله أخرس، إما أن يكون بقطع اللسان، أو 

  .بضرب يؤدي إىل ذهاب الكالم مع بقاء اللسان
جناية (وذلك إما أن يكون عمدا أو خطأ، ويف موجب ذلك من قصاص أو دية خالف وتفصيل يرجع إليه يف 

  ) .على ما دون النفس، ودية
  :الجناية على لسان األخرس

إىل أن يف لسان األخرس حكومة عدل؛ ألنه ال : ذهب احلنفية واملالكية والشافعية وهو قول عند احلنابلة
قصاص فيه وليس له أرش مقدر لعدم فوات املنفعة، وإمنا وجبت حكومة عدل تشريفا لآلدمي؛ ألن اللسان جزء 

  .وقيد الشافعية ذلك بأن ال يذهب بقطعه الذوق، وإال ففيه الدية. منه
رسول اهللا صلى  إن فيه ثلث الدية حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: ويف القول الثاين للحنابلة

إذا طمست بثلث ديتها، ويف اليد الشالء إذا قطعت بثلث  نـهااهللا عليه وسلم قضى يف العني العوراء السادة ملكا
  . ديتها، ويف السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها

  .وهذا إذا كانت اجلناية خطأ أو كانت عمدا من ناطق
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فإن كانت اجلناية من أخرس على أخرس عمدا، فقد نص املالكية والشافعية واحلنابلة إذا أمنت السراية على 
لمماثلة والتكافؤ، وقواعد الشافعية ال تأىب ذلك، أما احلنفية فال قصاص عندهم أصال يف وجوب القصاص ل

  .اللسان 
  خصاء) ١٨٤
  :التعريف
  .سل اخلصيني، وخصيت الفرس أخصيه، قطعت ذكره فهو خمصي وخصي : اخلصاء

  .ان البيضة من أعضاء التناسل، ومها خصيت: واخلصية .فعيل مبعىن مفعول، واجلمع خصية وخصيان
  .ويف االصطالح أطلق الفقهاء اخلصاء على أخذ اخلصيتني دون الذكر أو معه 

  :حكم الخصاء في القصاص والدية
سبق أن بينا أن اخلصاء هو أخذ اخلصيتني دون الذكر أو معه، وفيما يلي نذكر موجب قطع اخلصيتني دون 

  :الذكر أو معه
}  واجلروح قصاص{: شروطه يف األنثيني لقوله تعاىل ذهب مجهور الفقهاء إىل أن القصاص جيري عند توافر

  .فيقطع األنثيان باألنثيني؛ ألنه ينتهي إىل حد فاصل ميكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص 
ويف قطع األنثيني وإشالهلما : قال النووي. وأحلق الشافعية إشالل األنثيني ودقهما بالقطع يف وجوب القصاص

ولو دق خصييه ففي التهذيب أنه يقتص  ألنثيني معا، أم قدم الذكر أو األنثيني،القصاص، سواء أقطع الذكر وا
  .مبثله إن أمكن، وإال وجبت الدية 

إن قطعت األنثيان أو أخرجتا ففيهما القود ال يف رضهما، : ويرى املالكية أنه ال يقتص يف الرض، قال أشهب
  .ألنه قد يؤدي إىل التلف لعدم االنضباط يف القصاص 

احلنفية فقد جاء يف الفتاوى اهلندية نقال عن الفتاوى الظهريية، أنه ليس يف الكتب الظاهرة نص يدل على  أما
ينبغي أن ال جيب القصاص فيهما، حيث ليس : وجوب القصاص يف قطع األنثيني حالة العمد ، ويقول الكاساين

  .هلما مفصل معلوم فال ميكن استيفاء املثل 
وافر أي شرط من شروطه جتب الدية يف األنثيني، فقد ورد يف كتاب النيب صلى اهللا وإذا سقط القصاص لعدم ت

هما، فكانت فيهما ـعليه وسلم لعمرو بن حزم ويف البيضتني الدية وألن فيهما اجلمال واملنفعة، فإن النسل يكون ب
. لدية، ويف األنثيني الديةمضت السنة أن يف الصلب ا: الزهري عن سعيد بن املسيب أنه قال الدية كاليدين، وروى

ويف إحدامها نصف الدية يف قول أكثر أهل العلم، ألن ما وجب يف اثنني منه الدية، وجب يف أحدمها نصفها،  
هما ذوا عدد جتب فيه الدية فاستوت ديتهما كاألصابع، وحكي عن سعيد بن ـكاليدين وسائر األعضاء؛ وألن

  . بـهامىن ثلثها؛ ألن اليسرى أكثر ألن النسل يكون املسيب أن يف اليسرى ثلثي الدية، ويف الي
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وإن رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه أو ذكره، فإن قطع أنثييه فذهب : قال ابن قدامة
نسله مل جيب أكثر من دية؛ ألن ذلك نفعهما فلم تزدد الدية بذهابه معهما، كالبصر مع ذهاب العينني، والبطش 

  .دين، وإن قطع إحدامها فذهب النسل مل جيب أكثر من نصف الدية؛ ألن ذهابه غري متحقق مع ذهاب الي
هذا موجب قطع األنثيني دون الذكر، أما إذا قطع األنثيني مع الذكر مرة واحدة ففيهما ديتان باتفاق الفقهاء، 

نزال بقطع األنثيني، فقد وجد اإل دية لألنثيني ودية للذكر؛ ألن اجلاين فوت منفعة اجلماع بقطع الذكر ومنفعة
  .تفويت منفعة اجلنس يف قطع كل منهما فيجب يف كل واحد منهما دية كاملة 

ويرى احلنفية واحلنابلة أنه إن قطع الذكر أوال مث قطع األنثيني جتب ديتان، فإن قطع األنثيني مث قطع الذكر مل 
  .ألنه ذكر اخلصي وال تكمل الدية يف ذكر اخلصي  يلزمه إال دية واحدة يف األنثيني، ويف الذكر حكومة العدل؛

ألن منفعة األنثيني كانت كاملة وقت قطعهما، ومنفعة الذكر تفوت : وقال الكاساين يف تعليله هلذا احلكم
  .بقطع األنثيني إذ ال يتحقق اإلنزال بعد قطع األنثيني فنقص أرشه 
ألنثيني مع الذكر ديتان سواء أقطعتا قبل الذكر أم ويؤخذ من عبارات املالكية والشافعية أنه جتب يف قطع ا

  .بعده
إن قطعت األنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان، إن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية، وإن : قال املواق

  .قطع الذكر قبلهما أو بعدمها ففيه الدية، ومن ال ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن ال أنثيني له ففي ذكره الدية 
كما أن الشافعية يوجبون دية كاملة يف األنثيني، ودية كاملة يف الذكر سواء يف ذلك ذكر الشيخ، والشاب، 

  ) .جناية على ما دون النفس، دية، قصاص: ر(وللتفصيل  .والصغري، والعنني، واخلصي وغريهم 
  خطأ) ١٨٥
  :التعريف

  .اخلطأ لغة نقيض الصواب
عداه بالباء } وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به{: الصواب، ويف التنزيلاخلطأ واخلطاء ضد : قال يف اللسان

  .ألنه يف معىن عثرمت أو غلطتم
  .وخطأه ختطئة نسبه إىل اخلطأ وقال له أخطأت. وأخطأ الطريق عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض مل يصبه

  .ال ينبغي املخطئ من أراد الصواب فصار إىل غريه، واخلاطئ من تعمد ملا: وقال األموي
  .واالسم اخلطيئة على فعيلة، وذلك أن تشدد الياء وتدغم فتقول خطية واجلمع خطايا 

  .الذنب واإلمث: يف دينه خطأ إذا أمث فيه، واخلطء. يقال خطئ: ويف النهاية واملصباح
د، خطئ إذا تعم: وقيل. خطئ مبعىن أخطأ أيضا: ويقال. سهوا وأخطأ خيطئ إذا سلك سبيل اخلطأ عمدا أو

  .وأخطأ إذا مل يتعمد
  .أخطأ : ملن أراد شيئا ففعل غريه، أو فعل غري الصواب: ويقال
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  :معناه يف االصطالح
  .هو فعل يصدر من اإلنسان بال قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه : قال يف التلويح

  :وعرفه الكمال بن اهلمام بقوله
هو أن يقصد بالفعل غري احملل الذي يقصد به اجلناية، كاملضمضة تسري إىل حلق الصائم، فإن احملل الذي 

الفم، وكالرمي إىل صيد فأصاب  بـهايقصد به اجلناية على الصوم إمنا هو احللق ومل يقصد باملضمضة بل قصد 
  .و الصيد آدميا، فإن حمل اجلناية هو اآلدمي ومل يقصد بالرمي بل قصد غريه وه

  :الغلط
  .الغلط يف اصطالح مجهور الفقهاء يأيت مساويا للفظ اخلطأ 

  .بأنه تصور الشيء على خالف ما هو عليه : فقد جاء يف حاشية العدوي على اخلرشي تعريف الغلط
. إنه أي الغلط كل شيء يعيا اإلنسان عن جهة صوابه من غري تعمد : وقريب من هذا التعريف ما قاله الليث

  .ذا هو معىن اخلطأ بعينهوه
ولكنهم قالوا . فرقا بني اخلطأ والغلط وهو أن متعلق اخلطأ اجلنان، ومتعلق الغلط اللسان : وذكر بعض املالكية

  .يأيت الغلط مبعىن اخلطأ ويأخذ حكمه
هم اللساين نظر، والصواب عدم احلنث فيه، وما وقع يف كالم: يف احلنث بالغلط أي: قال الدسوقي يف حاشيته

من احلنث بالغلط، فاملراد به الغلط اجلنائي الذي هو اخلطأ، كحلفه أن ال يكلم زيدا، فكلمه معتقدا أنه عمرو، 
  .وكحلفه ال أذكر فالنا فذكره، لظنه أنه غري االسم احمللوف عليه 

ن يكون إن الغلط هو وضع الشيء يف غري موضعه، وجيوز أ: وفرق أبو هالل العسكري بني اخلطأ والغلط فقال
  .صوابا يف نفسه، واخلطأ ال يكون صوابا على وجه

الغلط أن يسهى ترتيب الشيء وأحكامه، واخلطأ أن يسهى عن فعله، أو أن يوقعه من : وقال بعضهم: مث قال
  .غري قصد له ولكن لغريه 

باعتبارمها يردان على معىن واحد كما هو اصطالح مجهور ) خطأ، وغلط(وهذا البحث يشمل مصطلحي 
  .هم يعربون عما جيري على اللسان من غري قصد بلفظ اخلطأ، كما يف بيع املخطئ وطالقهـالفقهاء فإن

م خمتلفة أحيانا،  واملالكية يعربون عما يتعلق باالعتقاد بلفظة الغلط، كما يف الغلط يف املبيع، وتأيت تعبريا
ة الغلط، كما يف احلج والوقوف بعرفة، ويف  فمنهم من يعرب بلفظة اخلطأ، ومنهم من يعرب عن ذات املسألة بلفظ

  .كثري من املسائل كمسائل الشهادة والرجوع عنها
  :األلفاظ ذات الصلة

  .هذه األلفاظ متقاربة يف املعىن عند الفقهاء واألصوليني :النسيان والسهو والغفلة والذهول -أ 
  .السهو والنسيانفقد نقل ابن عابدين عن شرح التحرير اتفاقهم على عدم الفرق بني 



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ١١٧ -  
  

  .هما مرتادفان ـاملعتمد أن: وقال ابن جنيم
وصرح البيجوري بأن السهو مرادف للغفلة، وأما الذهول فمن العلماء من جعله مساويا للغفلة، ومنهم من 

العلم، وما كان  تـهاجعله أعم منها، ومنهم من جعله أخص، ومجيع هذه األلفاظ ترجع إىل عيوب يف اإلرادة ملن فا
  .أسباب تؤدي إليه واخلطأ ينتج عنها  نـهاافيا للعلم كان منافيا لإلرادة، وصلتها باخلطأ أمن

اإلكراه هو محل الغري على ما ال يرضاه من قول أو فعل، وال خيتار املكره مباشرته لو خلي  :اإلكراه -ب 
  )إكراه: (ونفسه، وينقسم إىل ملجئ وغري ملجئ وتفصيل أحكامه حمله مصطلح

واحلق أنه إذا خرج باإلكراه إىل حد االضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه : مدي وغريهقال اآل
إليه، أن تكليفه به إجيادا وعدما غري جائز إال على القول بتكليف ما ال يطاق، وأما إن مل ينته  نسبة حركة املرتعش

املخطئ فهو غري مكلف إمجاعا فيما هو خمطئ  إىل حد االضطرار فهو خمتار، وتكليفه جائز عقال وشرعا، وأما
  .فيه

  .اهلزل ضد اجلد وهو كل كالم ال حتصيل له مأخوذ من اهلزال  :اهلزل -ج 
  .وحنومها املزاح. اهلزال واللعب من باب واحد : وقال ابن األثري
شيء أو يراد به ما ال  ازي بأن ال يراد بهاملـجأن ال يراد باللفظ وداللته املعىن احلقيقي وال : ويف االصطالح

  .يصح إرادته به 
واهلزل كاخلطأ يف أنه من العوارض املكتسبة إال أن املخطئ ال قصد له يف خصوص اللفظ وال يف حكمه، 

  .واهلازل خمتار راض خبصوص اللفظ غري راض حبكمه 
أدرك على خالف اجلهل انتفاء العلم باملقصود بأن مل يدرك أصال، ويسمى اجلهل البسيط، أو  :اجلهل -د 

هيئته يف الواقع ويسمى اجلهل املركب؛ ألنه جهل املدرك مبا يف الواقع، مع اجلهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفالسفة 
  .أن العامل قدمي

واعترب الفقهاء اجلهل عذرا من باب التخفيف، وعارضا من العوارض املكتسبة، مثله مثل اخلطأ، وأنه مسقط 
قوق اهللا تعاىل املنهيات دون املأمورات؛ ألن املقصود من املأمورات إقامة مصاحلها، لإلمث ويعتد به عذرا يف ح

وذلك ال حيصل إال بفعلها، واملنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف باالنكفاف عنها، وذلك 
  .يه ، ومع اجلهل مل يقصد املكلف ارتكاب املنهي فعذر باجلهل فبـهاإمنا يكون بالتعمد الرتكا

وال يعترب اجلهل عذرا يف حقوق اآلدميني مثله يف ذلك مثل اخلطأ، فيضمن اجلاهل واملخطئ ما يتلفانه من 
  .حقوق العباد



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ١١٨ -  
  

  :األثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد واإلجزاء ونحوه
 وليس فيها كلها، فاعتربه الشارع مجهور الفقهاء على أن اخلطأ عذر يف إسقاط بعض حقوق اهللا تبارك وتعاىل

 إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا: تهد ملا ثبت يف الصحيحنياملـجعذرا يف سقوط اإلمث عن 
  .حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر 

  .هامرأت نـهاوجعله شبهة دارئة يف العقوبات فال يؤاخذ حبد فيما لو زفت إليه غري امرأته فوطئها على ظن أ
  .وكذلك ال قصاص فيما لو رمى إىل إنسان على ظن أنه صيد فقتله

 نـهاوأما حقوق العباد فال تسقط باخلطأ فيجب ضمان املتلفات خطأ، كما لو رمى إىل شاة وإنسان على ظن أ
صيد، أو أكل ما له على ظن أنه ملك نفسه؛ ألنه ضمان مال ال جزاء فعل فيعتمد عصمة احملل، وكونه خاطئا ال 

  .ينافيها 
:  "إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": قال األصوليون، أي يف حديث: قال ابن جنيم

: إنه من باب ترك احلقيقة بداللة حمل الكالم؛ ألن عني اخلطأ وأخويه غري مرفوع، فاملراد حكمها وهو نوعان
أما . لفان فصار احلكم بعد كونه جمازا مشرتكا فال يعموهو املأمث، ودنيوي وهو الفساد، واحلكمان خمت أخروي

از ال عموم له فإذا ثبت األخروي إمجاعا مل يثبت املـجعندنا فألن املشرتك ال عموم له، وأما عند الشافعي فألن 
  .اآلخر

و فعل وأما احلكم الدنيوي فإن وقع يف ترك مأمور مل يسقط بل جيب تداركه، وال حيصل الثواب املرتتب عليه، أ
منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة يف إسقاطها، فمن نسي صالة أو صوما، أو حجا، أو زكاة، أو كفارة، 
أو نذرا، وجب عليه قضاؤه بال خالف، وكذا الوقوف بغري عرفة غلطا جيب القضاء اتفاقا، ومنها من صلى 

يف االجتهاد يف املاء والثوب وقت الصالة  بنجاسة مانعة ناسيا، أو نسي ركنا من أركان الصالة، أو تيقن اخلطأ
  .والصوم 

رفع عن أميت اخلطأ والنسيان أما يف احلكم فإن حقوق : املراد من قوله صلى اهللا عليه وسلم: وقال الزركشي
واخلطأ يف العبادة مرفوع غري  اآلدميني العامد واملخطئ فيها سواء، وكذلك يف بعض حقوق اهللا تعاىل كقتل الصيد

لقضاء إن مل يؤمن وقوع مثله يف املفعول ثانيا، كما لو أخطأ احلجيج يف الوقوف بعرفة، فوقفوا العاشر ال موجب ل
أما إذا أمكن التحرز منه فال يكون اخلطأ عذرا يف إسقاط . جيب القضاء؛ ألن اخلطأ ال يؤمن يف السنني املستقبلة

ة، فيلزمهم القضاء سواء كانوا مجعا كثريا أو قليال؛ ألن القضاء كما إذا أخطأ احلجيج يف املوقف فوقفوا يف غري عرف
  .اخلطأ يف املوقف يؤمن مثله يف القضاء، وكاحلاكم حيكم باالجتهاد مث جيد النص خبالفه ال يعتد حبكمه

ولو صلى باالجتهاد مث تيقن اخلطأ بعد الصالة وجب القضاء يف األصح، ولو اجتهد يف أوان، أو ثياب، مث 
  .توضأ به أو لبسه كان جنسا لزمته اإلعادة بان أن الذي 
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. وذهب مجاعة من العلماء إىل أن الفعل الواقع خطأ أو نسيانا لغو يف األحكام، كما جعله اهللا لغوا يف اآلثام
  . "رفع عن أميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه": وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك بقوله

اعف عن إمث ما يقع : املعىن} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{: الكالم على قوله تعاىلوقال القرطيب عند 
وهذا مل خيتلف فيه أن اإلمث مرفوع، وإمنا اختلف فيما يتعلق على ذلك من . منا على هذين الوجهني أو أحدمها

والصحيح أن ذلك خيتلف : األحكام هل ذلك مرفوع ال يلزم منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه
حبسب الوقائع، فقسم ال يسقط باتفاق كالغرامات، والديات، والصلوات املفروضات، وقسم يسقط باتفاق  
كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم ثالث خيتلف فيه كمن أكل ناسيا يف رمضان، أو حنث ساهيا، وما كان 

  .مثله مما يقع خطأ ونسيانا ويعرف ذلك يف الفروع 
ممن ذهب إىل أن الفعل الواقع خطأ غري مؤاخذ عليه مطلقا إلكيا اهلراسي الذي قال عند الكالم على قوله و 
يقتضي رفع املؤاخذة باملنسي، واملؤاخذة منقسمة إىل مؤاخذة يف } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{: تعاىل

والظاهر نفي حكم . هو إثبات التبعات والغراماتحكم اآلخرة وهو اإلمث والعقاب، وإىل مؤاخذة يف حكم الدنيا و 
  .مجيع ذلك

  ."يقتضي رفع اخلطأ مطلقا ورفع حكمه. رفع عن أميت اخلطأ والنسيان": وقوله عليه الصالة والسالم
والذي عليه مجهور األئمة والعلماء أن ضمان املتلفات والديات وكل ما يتعلق حبقوق العباد ال يسقط حبال 

ألنه من قبيل خطاب الوضع وقد تقرر يف علم . ا على أن اخلطأ والعمد يف أموال الناس سواء هم أطبقو ـحىت إن
األصول أن خطاب الوضع ال يشرتط فيه علم املكلف وقدرته وهو اخلطاب بكثري من األسباب والشروط واملوانع، 

لذي معناه أن اهللا تعاىل انني والغافلني بسبب اإلتالف لكونه من باب الوضع ااملـجفلذلك وجب الضمان على 
إذا وقع هذا يف الوجود فاعلموا أين حكمت بكذا، ومن ذلك الطالق باإلضرار، واإلعسار، والتوريث : قال

  .باألنساب 
من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا : ونقل اخلالل عن أمحد قال

النفس اخلطأ الدية والكفارة، يعين من زعم ارتفاعهما على العموم يف خطاب  قتلعليه وسلم فإن اهللا أوجب يف 
  .الوضع والتكليف 

فال تكليف على صيب، وال جمنون ال . شروط التكليف العقل وفهم اخلطاب: وقال البعلي يف القاعدة الثانية
  .واختار قوم تكليفهما: وقال أبو الربكات يف املسودة. عقل له
وإن . أنه يرتتب على أفعاهلما ما هو من خطاب الوضع فال نزاع يف ترتبه: ر تكليفهما، إن أرادمن اختا: قلت

هل هي من خطاب الوضع، أم من : أراد خطاب التكليف فإنه ال يلزمهما بال نزاع، وإن اختلف يف مسائل
  .خطاب التكليف؟ أو بعض مسائل من مسائل التكليف 
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  :الخطأ في الجنايات
  :اخلطأ القتل -أوال 

. الواجب يف القتل اخلطأ الدية على عاقلة القاتل والكفارة عليه، واحلرمان من املرياث عند مجهور الفقهاء
قتل، دية، كفارة، (ويرجع يف تعريف القتل اخلطأ وصوره وأنواعه وأحكامه وآراء الفقهاء يف ذلك إىل مصطلحات 

  ) .إرث
  :ما جيب فيما دون النفس خطأ -ثانيا 

واألنف، ويف اليدين  فيما دون النفس إما دية كاملة كما يف ذهاب كل من الكالم، والسمع، واللسان،الواجب 
والرجلني، أو نسبة من الدية كما يف املوضحة، واملنقلة، واآلمة، واجلائفة، وتفصيل ذلك يرجع إليه يف مصطلح 

  ) .دية(
  :جناية اإلنسان على نفسه أو أطرافه خطأ -ثالثا 

ية واملالكية والشافعية وهو رواية عن أمحد أن من قتل نفسه خطأ ال جتب الدية بقتله وال حتمل مذهب احلنف
ألن عامر بن األكوع بارز مرحبا يوم خيرب فرجع سيفه على نفسه فمات، ومل يقض فيه النيب صلى . العاقلة ديته

  .لم يضمنه غريه كالعمداهللا عليه وسلم بدية وال غريها ، ولو وجبت لبينه؛ وألنه جىن على نفسه ف
إن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان : وقال احلنابلة يف األظهر من الروايتني

أكثر من الثلث، واستدلوا بأن رجال ساق محارا فضربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت عينه فجعل 
  .خمالف يف عصره  ، ومل يعرف لهديته على عاقلته -رضي اهللا عنه  -عمر 

  .جتب فيه الكفارة: وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي واحلنابلة
كما   بـهاال جتب؛ ألن الكفارة مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل اخلطاب : وقال أبو حنيفة ومالك

  .تسقط ديته عن العاقلة لورثته 
  :اخلطأ يف التصادم -رابعا 

يقع من فارسني، أو من ماشيني، أو من سفينتني، وقد يقع عمدا أو شبه عمد أو خطأ، والواجب  التصادم قد
يف حال اخلطأ هل يضمن كل واحد ما تلف من اآلخر من نفس أو دابة أو مال، أو أن الواجب هو بأن يضمن  

دية، (طلح كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من اآلخر؟ خالف بني الفقهاء وتفصيل ذلك حمله يف مص
  ) .إتالف، قتل، ضمان

  :يف خرق السفينة خطأ -خامسا 
لو خرق شخص سفينته عامدا خرقا يهلك غالبا، فالقصاص أو الدية على اخلارق، وخرقها : قال الشافعية

  .لإلصالح شبه عمد، فإن أصاب غري موضع اإلصالح فخرقه فخطأ حمض 
  .ان ما تلف وعلى عاقلته الديةوذكر ابن قدامة أنه إذا خرق السفينة خطأ فعليه ضم
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وإذا قام ليصلح موضعا فقلع لوحا، أو يصلح مسمارا فثقب موضعا، فقد اختلف يف اعتبار هذه الصورة من 
  قبيل عمد اخلطأ، أو من قبيل اخلطأ احملض؟

ا ذهب إىل األول القاضي أبو يعلى، والثاين هو الصحيح، ألنه قصد فعال مباحا فأفضى إىل التلف، فأشبه م
لو رمى صيدا فأصاب آدميا، لكن إن قصد قلع اللوح من موضع يغلب أنه ال يتلفها فأتلفها فهو عمد اخلطأ وفيه 

  .ما فيه 
لو دخلها املاء فأفسد املتاع فلو بفعله وحده يضمن باالتفاق، ولو بال فعله إن : وقال احلنفية يف ضمان املالح

ال يضمن عند أيب حنيفة وعندمها  بسبب ميكن التحرز عنه مل ميكن التحرز عنه ال يضمن إمجاعا، وإن كان
  .يضمن

وهذا كله لو مل يكن رب املتاع أو وكيله يف السفينة، فلو كان ال يضمن يف مجيع ما مر إذا مل خيالف بأن مل 
  .جياوز املعتاد؛ ألن حمل العمل غري مسلم إليه 

  :الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير
إذا أخطأ اإلمام فظن اليسار ميينا مع اعتقاد وجوب قطع اليمني فعند أيب : الكاساينقال : مذهب احلنفية

  .حنيفة ال ضمان عليه
ال ضمان عليه عند أصحابنا، : اقطع يد السارق، فقطع اليسرى خطأ قال: ونظريه لو قال احلاكم ملقيم احلد

ذا خطأ يف االجتهاد؛ ألنه أقام اليسار ودليلهم أن ه. وعند زفر يضمن ألن اخلطأ يف حقوق العباد ليس بعذر 
من غري فصل بني اليمني واليسار، فكان } فاقطعوا أيديهما{: مقام اليمني باجتهاده متمسكا بظاهر قوله سبحانه

  .تهد يف االجتهاد، وهو موضوعاملـجهذا خطأ من 
جيزئه عن قطع يده اليمىن، لو أخطأ اإلمام أو غريه فقطع يد السارق اليسرى أوال، فإن ذلك : وقال املالكية

وحمل اإلجزاء إذا حصل اخلطأ بني متساويني، وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد، وحنوه، فال جيزئ، 
  . ويقطع العضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي دية اآلخر

ما وجب خبطأ إمام أو نوابه يف حد، أو تعزير، وحكم يف نفس أو حنومها، فعلى عاقلته كغريه، : وقال الشافعية
يف بيت املال إن مل يظهر منه تقصري؛ ألن خطأه يكثر بكثرة الوقائع خبالف غريه، والكفارة يف ماله : ويف قول

  . قطعا وكذا خطؤه يف املال
  :د فتلف وجب الضمان ويف مقداره قوالنإن زاد على احل: وقال احلنابلة

  .كمال الدية: أحدمها
  .نصف الضمان، وسواء زاد خطأ أو عمدا؛ ألن الضمان جيب يف اخلطأ والعمد: والثاين
  .بـهاعقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف  نـهاإذا مات من التعزير مل جيب ضمانه؛ أل: وقالوا
  :اإلمام فهل يلزم عاقلته أو بيت املال، روايتان وكل موضع قلنا يضمن: مث قالوا
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م وهذا أصح: إحدامها   .بيت املال، ألن خطأه يكثر، فلو وجب ضمانه على عاقلته أجحف 
  . وجبت خبطئه فكانت على عاقلته نـهاعلى عاقلته؛ أل: والثانية

  :الخطأ في القصاص
لقصاص، فقطع الرجل يده فمات ضمن الدية ذهب احلنفية إىل أنه إذا قطع يد رجل عمدا حىت وجب عليه ا

  . يف قول أيب حنيفة؛ ألنه استوىف غري حقه؛ ألن حقه القطع، وهو أتى بالقتل، ويف قوهلما ال شيء عليه
وذهب املالكية إىل أن املباشر للقصاص إذا زاد على القدر املطلوب املأذون فيه تعمدا، فإنه يقتص منه بقدر 

  .باملساحة، فإن نقص عمدا أو خطأ فإنه ال يقتص منه ثانيا ألنه قد اجتهد ما زاد على القدر املطلوب
إذا قطع الطبيب يف املوضع املعتاد فمات مل يكن عليه شيء، وإن زاد على ذلك يسريا ووقع : وقال اللخمي

بني  خطأ، وإن زاد على ذلك فيما ال يشك فيه أن ذلك عمد كان فيه القصاص، وإن تردد القطع فيما قارب كان
  . اخلطأ والعمد كانت فيه دية مغلظة

وذهب الشافعية إىل أنه إن وجب له القصاص بالسيف فضربه فأصاب غري املوضع وادعى أنه أخطأ، فإن كان 
جيوز يف مثله اخلطأ فالقول قوله مع ميينه؛ ألن ما يدعيه حمتمل، وإن كان ال جيوز يف مثله اخلطأ مل يقبل قوله وال 

ألنه ال حيتمل ما يدعيه، وإن أراد أن يعود ويقتص فقد قال يف موضع ال ميكن، وقال يف موضع يسمع فيه ميينه؛ 
  .ميكن

ومن وجب له القصاص يف موضحة فاستوىف أكثر من حقه وجب عليه القود يف الزيادة، وإن كان خطأ : وقال
  . وجب عليه األرش

قطع أصبع فيقطع اثنتني، أو جرحا ال يوجب وذهب احلنابلة إىل أنه إن كانت الزيادة خطأ مثل أن يستحق 
القصاص، مثل أن يستحق موضحة فاستوفاها هامشة فعليه أرش الزيادة إال أن يكون ذلك بسبب من اجلاين  

  .كاضطرابه حال االستيفاء فال شيء على املقتص مع ميينه؛ ألن هذا مما ميكن اخلطأ فيه وهو أعلم بقصده
  خطر) ١٨٦
  :التعريف

هذا أمر خطر أي مرتدد بني أن يوجد، : ويقال.  يف اللغة، اإلشراف على اهلالك وخوف التلفاخلطر بفتحتني
واملخاطرة، املراهنة، وخاطرته على مال راهنته عليه وزنا . وأن ال يوجد، ويطلق على السبق الذي يرتاهن عليه

و اسم ملا يتحرك يف القلب من ه: واخلاطر. رجل خطري أي ذو شأن: قدره، ومنزلته، فيقال: وخطر الرجل. ومعىن
  .وال خيرج اخلطر يف االصطالح عن املعىن اللغوي .خطر ببايل كذا، أي وقع فيه : رأي أو معىن، يقال
  :الحكم التكليفي

قال اهللا . ال خالف بني الفقهاء يف أن تعريض النفس خلطر اهلالك حرام؛ ألن حفظها من أهم مقاصد الشريعة
  .} كم إىل التهلكةوال تلقوا بأيدي{: تعاىل
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  .} وال تقتلوا أنفسكم{: وقال عز من قائل. هلكة ـكل شيء يف عاقبته هالك، فهو ت: قال اخلازن
احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن : وعن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال

يا : لى اهللا عليه وسلم فقالاغتسلت أن أهلك، فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب ص
: إين مسعت اهللا يقول: عمرو، صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب؟ فأخربته بالذي منعين من االغتسال، وقلت

  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يقل شيئا } وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما{
ل امليتة للمضطر، وأكل سائر النجاسات واخلبائث اضطرارا، ويتعلق باخلطر الرخص الشرعية، فيباح باخلطر أك

وجيب قطع العضو املتآكل إذا كان يف تركه خطر على النفس  ، ر عن النفســـــوإساغة الغصة باخلمر لدفع اخلط
  ) .ضرر، مشقة: ر(

  :التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل
يف القطع خطر على النفس، وليس يف بقائهما خطر حيرم على الشخص قطع غدة أو عضو متآكل، إذا كان 

أما إذا مل يكن يف إزالتها خطر فله إزالتها، . أو زاد خطر القطع، وإن كانت تشينه؛ ألنه قد يؤدي إىل هالك نفسه
  وإن تساوى اخلطران، أو زاد خطر الرتك فله قطعها. الشني إلزالة

  .القصاص، وكذا السلطان لتعدي كل منهما بذلك وإن قطعهما أجنيب بال إذن، فمات املقطوع منه لزمه
نون مع اخلطر يف القطع إن زاد خطر الرتك عليه؛ املـجولألب واجلد قطع الغدة والعضو املتآكل، من الصيب و 

  .هما أوىلـهما يليان صون ماهلما عن الضياع فبدنـألن
  ) .ضمان، وإتالف: (ر .فإن تساوى اخلطر والسالمة، أو زاد خطر القطع، ضمنا لعدم جواز القطع 

  خفية) ١٨٧
  :التعريف

. اخلفية يف اللغة بضم اخلاء وكسرها أصلها من خفيت الشيء أخفيه أي سرتته أو أظهرته فهو من األضداد
أخفيت : اخلفية من قولك: فعلته خفية إذا سرتته، قال الليث: ويقال. وخفي الشيء خيفى خفاء إذا استرت

  .أي سرتته، ولقيته خفيا أي سرا : الشيء
  .ويف االصطالح تطلق على السرت والكتمان دون اإلظهار . } وخفية ادعوا ربكم تضرعا{: ويف التنزيل

  :األلفاظ ذات الصلة
وخلست الشيء خلسا إذا . الفرصة خلسة: وهلذا يقال السلب بسرعة على غفلة،: االختالس :االختالس

ارق الذي فاملختلس يأخذ املال عيانا ويعتمد اهلرب، خبالف الس. واختلسته كذلك. اختطفته بسرعة على غفلة
  .يأخذه خفية 
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  :الخفية في السرقة
فقد عرفوا السرقة . اتفق الفقهاء على أن األخذ على سبيل االستخفاء ركن من أركان السرقة املوجبة للحد

  .أخذ العاقل البالغ نصابا حمرزا ملكا للغري ال شبهة فيه على وجه اخلفية : نـهابأ
هم ال خيتلفون يف اشرتاط أن يكون األخذ على ـوشروطها فإن ومع اختالف عبارات الفقهاء يف تعريف السرقة

خمتلس وال على خائن، كما ورد عن النيب  وجه اخلفية، وإال ال يعترب األخذ سرقة، فال قطع على منتهب، وال على
ليس على خائن وال منتهب، وال خمتلس قطع واملختلس واملنتهب يأخذان املال : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

عيانا ويعتمد األول اهلرب، والثاين القوة والغلبة، فيدفعان بالسلطان وغريه، خبالف السارق ألخذه خفية فيشرع 
  .قطعه زجرا 

ويف حتقق هذا الركن من كون اخلفية ابتداء وانتهاء معا، أو ابتداء فقط وكذلك يف سائر األركان والشروط بيان 
  ) .سرقة: (ينظر يف مصطلح وتفصيل، ويف بعض الفروع خالف بني الفقهاء

  خنثى) ١٨٨
  :التعريف

الذي ال خيلص لذكر وال أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء مجيعا من اخلنث، وهو اللني : اخلنثى يف اللغة
  .عطفته فتعطف، واالسم اخلنث : خنثت الشيء فتخنث، أي: والتكسر، يقال

  .ليس له شيء منهما أصال، وله ثقب خيرج منه البول من له آلتا الرجال والنساء، أو من : ويف االصطالح
  :االقتصاص للخنثى، واالقتصاص منه

هما، ألنه ال خيلو من أن يكون ـال خالف بني الفقهاء يف أنه يقتل كل واحد من الرجل واملرأة باخلنثى، ويقتل ب
  .واختلفوا يف القصاص فيما دون النفس. ذكرا أو أنثى

  .واحلنابلة إىل وجوب القصاص يف األطراف سواء قطعها رجل أو امرأةفذهب املالكية والشافعية 
وذهب احلنفية إىل أنه ال قصاص على قاطع يد اخلنثى ولو عمدا، ولو كان القاطع امرأة، وال تقطع يده إذا 

  وتفصيل ذلك يف القصاص .قطع يد غريه عمدا الحتمال عدم التكافؤ 
  :دية الخنثى

واملالكية واحلنابلة إىل أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، ألنه  احلنفيةإن كان املقتول خنثى فذهب 
حيتمل الذكورة واألنوثة احتماال واحدا، وقد يئس من احتمال انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما، والعمل 

  .بكال االحتمالني 
  .ويرى الشافعية أن الواجب دية أنثى، ألنه اليقني، فال جيب الزائد بالشك 

  .نصف ذلك من الرجل نـهاوأما دية جراحه وأطرافه، فذهب احلنفية والشافعية إىل أ
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إنه يساوي الرجل يف األطراف إىل ثلث : واملتبادر من كالم املالكية وهو املذهب لدى احلنابلة، وقول للشافعية
اع دية الذكر عند احلنابلة، الدية، فإذا زاد على الثلث صارت على النصف عند املالكية والشافعية، وعلى ثالثة أرب

  .وتفصيل ذلك يف الديات 
  :على الخنثى) الدية(وجوب العقل 

صرح الشافعية واحلنابلة وهو مقتضى قواعد احلنفية واملالكية، بأنه ال تدخل اخلنثى يف العاقلة، الحتمال أن 
  .ه ذكرا، فاألصح عند الشافعية أن يغرم حصته اليت أداها غري  يكون امرأة، مث إن بان
  :دخوله في القسامة

أن اخلنثى ال يدخل يف القسامة، ألنه ال يدخل يف العاقلة، وال يثبت القتل : يرى احلنفية وهو قول للحنابلة
أن اخلنثى يقسم، ألن : واملتبادر من كالم املالكية يف القتل اخلطأ وهو قول آخر للحنابلة. بشهادته أشبه املرأة

  .كونه مستحقا للدم، ومل يتحقق املانع من ميينهسبب القسامة وجد يف حقه، وهو  
ويرى الشافعية أنه حيلف اخلنثى األكثر، ويأخذ األقل للشك، ويوقف الباقي على املدعى عليه إىل البيان أو 

  .الصلح، وال تعاد القسمة بعد البيان فيعطى الباقي ملن تبني أنه له بال ميني 
  :حد قاذفه

اخلنثى جيب فيه حد  ملتبادر من كالم احلنابلة أن من قذف اخلنثى بفعل حيد بهيرى املالكية والشافعية وهو ا
القذف، فإذا رماه شخص بالزىن بفرجه الذكر، أو يف فرجه الذي للنساء فال حد عليه، ألنه إذا زىن بأحدمها ال 

  . حد عليه
وإن كان امرأة فهي كالرتقاء، بوب، املـجوذهب احلنفية إىل أنه ال حيد قاذف اخلنثى، ألنه إن كان رجال فهو ك

  .وال حيد قاذفهما، ألن احلد لنفي التهمة، وهي منتفية عنهما، ولكن يف ذلك التعزير 
  خنزير) ١٨٩
  :التعريف

اخلنزير يشرتك بني البهيمية والسبعية، فالذي فيه من السبع الناب وأكل . قال الدمريي. اخلنزير حيوان خبيث
  .الظلف وأكل العشب والعلفاجليف، والذي فيه من البهيمية 
  :سرقة الخنزير أو إتالفه

اتفق الفقهاء على أنه ال قطع وال ضمان على من سرق أو أتلف خنزير املسلم لكونه غري حمرتم، وال ) أ(
  . متقوم، لعدم جواز متلكه وبيعه واقتنائه

وذلك لقوله  .ده إذا سرقهوذهب احلنفية واملالكية إىل أن من أتلف خنزير الذمي فإنه يضمنه ويلزمه ر ) ب(
اتركوهم وما يدينون وهم يدينون مبالية اخلنزير وهو من أنفس األموال عندهم ألنه كالشاة : صلى اهللا عليه وسلم
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إذا قبلوها يعين اجلزية أعلمهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني : وقال صلى اهللا عليه وسلم. عندنا
  . ما يعتقدونه ماال فكذا يكون الذمي، خبالف املسلم ألنه ليس ماال يف حقه أصالوللمسلمني التضمني بإتالف 

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه إذا غصب مسلم ألهل الذمة خنزيرا رد إليهم لعموم قوله صلى اهللا عليه 
فليس له عوض  النجاسات فإذا أتلفه مل يضمنه ألنه غري متقوم كسائر"على اليد ما أخذت حىت تؤديه ": وسلم

  .إال أنه يأمث إذا أتلفه يف حال عدم إظهارهم له . شرعي، سواء أظهروه أو مل يظهروه
  خنق) ١٩٠
  :التعريف

مصدر خنق خينق إذا عصر حلقه حىت ميوت، والتخنيق مصدر خنق ) نـهابسكو (اخلنق بكسر النون واخلنق 
  . ومنه اخلناق، واخلناق احلبل الذي خينق به

االصطالح عند الفقهاء يف نفس املعىن اللغوي، بأي وسيلة كان اخلنق حببل أو غريه، كأن جعل ويستعمل يف 
  .يف عنقه حبال مث علقه يف شيء عن األرض، أو خنقه بيديه أو سد فمه وأنفه أو حنو ذلك 

  :في القتل
ذهب مجهور الفقهاء وهم املالكية والشافعية واحلنابلة والصاحبان من احلنفية إىل أن القتل باخلنق قتل عمد 
يوجب القود، فيقتل به اجلاين قصاصا، ألن العمد قصد الفعل الذي وقع به القتل مبا يتلف غالبا جارحا أو ال،  

، كما يشمل اإللقاء من شاهق، والقتل مبثقل، وألن كما يقول الشافعية واحلنابلة، وهذا يشمل التخنيق والتغريق
ين عليه أم قصد املـجقصد العدوان يكفي ليكون القتل عمدا موجبا للقصاص عند املالكية، سواء أقصد اجلاين قتل 

  . جمرد ضربه وتعذيبه فمات
: شبه عمد، وقال والتغريق والقتل باملثقل، ألنه ليس عمدا، بل ال قصاص يف القتل باخلنق: وقال أبو حنيفة

وحنوها مما يفرق أجزاء . العمد ما تعمد قتله باحلديد كالسيف والسكني والرمح واخلنجر والنشابة واإلبرة واإلشفى
وذلك ألن العمد هو القصد وهو أمر باطن ال يوقف عليه إال بدليله من استعمال آلة معدة للقتل، فال . البدن

  . به بآلة جارحة معدة للقتلقود يف القتل باخلنق، ألنه مل يقصد ضر 
هذا إذا مل يتكرر القتل باخلنق، أما إذا اعتاد اخلنق وتكرر منه ولو مرتني قتل به بال خالف، إال أن أبا حنيفة 

  .من خنق أكثر من مرة قتل سياسة لسعيه يف األرض بالفساد : قال
ال يقتص ) اخلانق(ني على أن اجلاين هذا، وإذا حكم يف اخلنق بالقصاص فاحلنفية واحلنابلة يف إحدى الروايت

من القود إتالف مجلته وقد أمكن  وألن القصد؛ ال قود إال بالسيف : منه إال بالسيف، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  . بضرب عنقه فال جيوز تعذيبه

وذهب املالكية والشافعية وهو إحدى الروايتني للحنابلة إىل أن القاتل يقتل مبثل ما قتل إال يف حاالت خاصة 
وعلى ذلك فيخنق اخلانق } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به{: ، لقوله تعاىل) قصاص(تذكر يف مصطلح 
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السيف فيمكن منه، ألنه أخف من غريه غالبا،  حىت ميوت عند املالكية والشافعية، إال إذا اختار مستحق القود
  ) .جناية، وقصاص: (وتفصيله يف مصطلحي. وألنه األصل يف القصاص

  خيانة) ١٩١
  :التعريف

وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على {: قال اهللا تعاىل. أن يؤمتن اإلنسان فال ينصح: اخليانة واخلون لغة
  .ال خيرج استعمال الفقهاء هلذا اللفظ عن املعىن اللغوي و  .ونقيض اخليانة األمانة } سواء

  :األلفاظ ذات الصلة
: واصطالحا. نقيض النصح، وقد غشه يغشه غشا، ترك نصحه وزين له غري املصلحة: الغش لغة :الغش -أ 

ت إذ هي تدليس يرجع إىل ذا .هو تدليس يرجع لذات املبيع، كتجعيد الشعر، ودق الثوب، واخليانة أعم منه
  .املبيع، أو إىل صفته، كأن يصفه بصفات كاذبة، أو إىل أمر خارج، كأن يذكر مثنا على وجه الكذب 

واخليانة تقال يف شأن العهد . الدخول يف اإلسالم من وجه واخلروج عنه من وجه آخر: النفاق :النفاق - ب 
  .واألمانة، والنفاق يقال يف شأن الدين 

بني اخلائن والسارق والغاصب، بأن اخلائن هو الذي خان ما جعل عليه  فرق العلماء :الغصب والسرقة -ج 
أمينا، والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه، ورمبا قيل كل سارق خائن دون عكس، 

  .والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته 
  : قطع يد الخائن

ليس على خائن وال ": النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فقد روى جابر أن. ال تقطع يد خائن وال خائنة 
  ." منتهب وال خمتلس قطع 

وألن الواجب قطع يد السارق، واخلائن غري سارق . وقد حكي اإلمجاع على هذه اجلملة : قال ابن اهلمام
ه وإن كان لقصور يف احلرز، ألن املال قد كان يف يد اخلائن وحرزه ال حرز املالك على اخللوص، وذلك ألن حرز 

  .حرز املالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون لألخذ يف دخوله 
ال قطع عليه لقول رسول  فذهب اجلمهور إىل أن جاحد العارية: وقد اختلف الفقهاء يف قطع جاحد العارية

، واجلاحد غري ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع، وألن الواجب قطع السارق: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سارق وإمنا هو خائن فأشبه جاحد الوديعة 
إن جاحد العارية عليه القطع، ملا يف الصحيحني من حديث عائشة : وقال أمحد يف رواية وإسحاق بن راهويه

ووجه داللة .  "فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها أن امرأة كانت تستعري املتاع وجتحده:"نـهارضي اهللا ع
  .ديث على ذلك واضحة، فإنه صلى اهللا عليه وسلم رتب القطع على جحد العارية احل
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إن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت : وقال مجهور الفقهاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها
رقت فأمر أيضا مشهورة جبحد العارية فعرفتها عائشة بوصفها املشهور، فاملعىن امرأة كان وصفها جحد العارية فس

  .بقطعها 
: سرقة: ر( .من األمانات فال نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه  أما جاحد الوديعة وغريها: قال ابن قدامة

  ) .عارية
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  دار الحرب) ١٩٢
  :التعريف

  .هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة : دار احلرب
  :الحربإقامة الحد على المسلم في دار 

اختلف الفقهاء يف إقامة احلد على من زىن من املسلمني أو سرق، أو قذف مسلما، أو شرب مخرا يف دار 
  .احلرب

جيب على اإلمام إقامة احلد عليه، ألن إقامة احلدود فرض كالصالة، والصوم، والزكاة، : فقال املالكية والشافعية
  .وال تسقط دار احلرب عنه شيئا من ذلك

  .لم مسلما يف دار احلرب يستويف منه القصاص، ويكون احلكم كما لو كانوا يف دار اإلسالم إذا قتل مس
 :وذهب احلنفية إىل أنه ال يقام عليه احلد، ولو بعد رجوعه إىل دار اإلسالم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدا مث هرب فخرج إلينا  بـها من زىن أو سرق يف دار احلرب وأصاب: وقوله.  " ال تقام احلدود يف دار احلرب"
وألن اإلمام ال يقدر على إقامة احلدود يف دار احلرب لعدم الوالية، وال يقام ؛فإنه ال يقام عليه احلد واهللا أعلم به 

عليه بعد الرجوع إىل دار اإلسالم، ألن الفعل مل يقع موجبا أصال، وكذلك إذا قتل مسلما فيها ال يؤخذ 
عمدا لتعذر االستيفاء، وألن كونه يف دار احلرب أورث شبهة يف الوجوب، والقصاص ال بالقصاص وإن كان القتل 

جيب مع الشبهة، ويضمن الدية وتكون يف ماله ال على العاقلة، ألن الدية جتب على القاتل ابتداء، مث العاقلة 
  .تتحمل عنه ملا بينهم من التناصر، وال تناصر عند اختالف الدار 

جتب احلدود والقصاص، ولكنها ال تقام يف دار احلرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار : اوقال احلنابلة أيض
كتب إىل الناس ال جيلدن أمري جيش وال سرية  واستدلوا مبا رواه سعيد يف سننه، أن عمر رضي اهللا عنه. احلرب

  .يلحق، بالكفار رجال من املسلمني حدا وهو غاز حىت يقطع الدرب قافال لئال يلحقه محية الشيطان، ف
  :حد من أصاب حدا من أفراد الجيش

إذا أصاب أحد أفراد اجليش حدا، أو قتل مسلما خطأ أو عمدا يف دار احلرب خارج املعسكر ال : قال احلنفية
يقام عليه احلد أو القصاص، أما إذا زىن أحدهم يف معسكر اجليش مل يأخذه أمري اجليش بشيء من ذلك إذا كان 

ض إليه إقامة احلدود والقصاص، إال أنه يضمنه املسروق والدية يف القتل، ألنه يقدر على استيفاء اإلمام مل يفو 
  .ضمان املال

أما إذا غزا من له والية إقامة احلدود، سواء غزا اخلليفة بنفسه، أو أمري مصر من األمصار، ففعل رجل من 
وضمنه الدية يف اخلطأ يف ماله، ألن إقامة احلدود اجليش ذلك يف معسكره أقام عليه احلد، واقتص منه يف العمد، 

  .إىل اإلمام، ومبا له من الشوكة، وانقياد اجليوش له يكون لعسكره حكم دار اإلسالم 
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وال مينعنا اخلوف  :وقالوا. إذا أصاب الرجل حدا وهو حماصر للعدو أقيم عليه احلد: وقال املالكية والشافعية
ولو فعلنا ذلك توقيا من أن يغضب ما أقمنا احلد أبدا، ألنه ميكنه . قيم حدود اهللاعليه من اللحوق باملشركني أن ن

من أي موضع أن يلحق بدار احلرب فيعطل حكم اهللا، مث إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أقام احلدود باملدينة 
  .والشرك قريب منها . وضرب الشارب حبنني .والشرك قريب منها، وفيها مشركون موادعون

  دامعة) ١٩٣
  :التعريف

تسيل دما، : ماء العني، وشجة دامعة: من دمعت العني دمعا، أي سال دمعها، والدمع: الدامعة يف اللغة
  .فالدامعة من الشجاج هي اليت يسيل منها الدم كدمع العني 

يسايرون املعىن فالشافعية، واحلنابلة، والطحاوي، وقاضي زاده من احلنفية : وخيتلف الفقهاء يف معىن الدامعة
  .ها البازلة والدامية أيضاـاللغوي، واحلنابلة يسمون

هي اليت تظهر : وهي عند احلنفية على ما جاء يف أكثر كتبهم، كالبدائع والكايف وابن عابدين وعامة الشروح
  .الدم وال تسيله كالدمع يف العني

فريشح منه دم، كالدمع من غري أن ينشق وعند املالكية الدامعة والدامية شيء واحد، وهي اليت تصعق اجللد 
  .اجللد 

  :الحكم اإلجمالي
  .الدامعة إما أن تكون عمدا أو خطأ

  .فإن كانت عمدا ففيها القصاص عند املالكية، وهو ظاهر املذهب عند احلنفية، وهو قول عند الشافعية
  . } روح قصاصواجل{: وإمنا جيب القصاص إلمكان املماثلة يف االستيفاء، ولظاهر قوله تعاىل

وذهب الشافعية واحلنابلة، وأبو حنيفة يف رواية، إىل أنه ال قصاص فيها لعدم إمكان االستيفاء بصفة املماثلة، 
وإمنا فيها حكومة عدل ، ألنه ليس فيها أرش مقدر وال ميكن إهدارها فتجب احلكومة، وروي ذلك عن النخعي 

  .وعمر بن عبد العزيز
ها حكومة عدل، ألنه مل يرد فيها شيء مقدر من الشرع، وال ميكن إهدارها وإن كانت الدامعة خطأ ففي

  .فوجب فيها حكومة عدل
وهذا إذا مل تربأ الشجة، أو برئت على شني، فإذا برئت دون أثر فال شيء فيها عند املالكية واحلنابلة وأيب 

  .سقط األرشبالشني الذي يلحق املشجوج باألثر، وقد زال ف حنيفة، ألن األرش إمنا جيب
عليه حكومة األمل ألن الشجة قد حتققت وال سبيل إىل إهدارها، وقد تعذر إجياب أرش : وقال أبو يوسف

  .جيب قدر ما أنفق من أجرة الطبيب ومثن الدواء: الشجة، فيجب أرش األمل، وقال حممد
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التعزير كما لو لطمه أو ضربه ال شيء عليه سوى : إذا برئت ومل تنقص شيئا فوجهان أحدمها: وقال الشافعية
  .مبثقل فزال األمل

جناية على ما دون النفس، شجاج، قصاص، : (وتفصيل ذلك يف .يفرض القاضي شيئا باجتهاده : والثاين
  ) .دية

  دامغة) ١٩٤
  :التعريف

من دمغه أي أصاب دماغه، وشجه حىت بلغت الشجة الدماغ، والدامغة من الشجاج هي : الدامغة يف اللغة
  .هشم الدماغ وال حياة معها غالبا ـ تاليت

. وتصل إليه) اجللدة الرقيقة الساترة للمخ(هي اليت خترق خريطة الدماغ : وهي عند الفقهاء كذلك، فقد قالوا
ولذلك مل يذكرها حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة يف الشجاج للموت بعدها عادة، فتكون . وهي مذففة غالبا

  .عنده قتال ال شجا 
  .الحكم اإلجمالي

قصاص فيها إن مل تفض إىل املوت، ألنه ال ميكن استيفاء القصاص  الدامغة من الشجاج إن كانت عمدا فال
  .وهذا باتفاق. باملثل لعظم خطرها وخشية السراية إىل النفس، ولذلك يستوي يف احلكم فيها عمدها وخطؤها

يف حديث عمرو بن حزم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ملا روي) اآلمة(وفيها ثلث الدية قياسا على املأمومة 
  . يف املأمومة ثلث الدية: وسلم كتب إىل أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه

جيب على اجلاين أرش مأمومة وحكومة عدل، ألن خرق : وقال املاوردي من الشافعية، وهو قول عند احلنابلة
  .وجب ألجلها حكومةاجللد جناية بعد املأمومة ف
  .جتب دية كاملة: ويف قول عند الشافعية
داخلة يف اجلناية ميكن  نـهاجيوز أن يقتص موضحة، ألنه يقتص بعض حقه، وأل: وقال الشافعية واحلنابلة

القصاص فيها، ويأخذ األرش يف الباقي عند الشافعية، وهو وجه عند احلنابلة واختاره ابن حامد ألنه تعذر 
  .فانتقل إىل البدل، كما لو قطع أصبعيه ومل ميكن االستيفاء إال من واحدة القصاص فيه

الباقي، وهو اختيار أيب بكر، ألنه جرح واحد فال جيمع فيه بني  ليس له أرش: والوجه الثاين عند احلنابلة
  .قصاص ودية

فإن كانت اجلناية عمدا ففيها القصاص  بـهامث إن احلكم بثلث الدية إمنا هو إذا عاش املشجوج، أما إذا مات 
  .يف النفس، وإن كانت خطأ ففيها دية نفس كاملة 
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  دامية) ١٩٥
  :التعريف

هي اليت خيرج دمها وال : خرج منه الدم، والشجة الدامية: من دمي اجلرح يدمى دميا ودمى: الدامية يف اللغة
  .يسيل 

  .وخيتلف الفقهاء يف معىن الدامية
هي اليت تضعف اجللد فريشح منه دم من غري أن : والشافعية يسايرون املعىن اللغوي، إذ يقول املالكيةفاملالكية 
  .ينشق اجللد

  .هي اليت تدمى من غري سيالن الدم : ويقول الشافعية
إن الدامية هي اليت خترج الدم وتسيله وال توضح العظم، وهو ما ذهب إليه احلنابلة : وأكثر احلنفية يقولون

  .أيضا البازلة والدامغة  نـهاين يسمو الذ
  :الحكم اإلجمالي

    ) .دامعة: ر( .حكم الدامية هو حكم الدامعة بكل تفاصيله سواء أكانت عمدا أم خطأ
  دخان) ١٩٦
  :التعريف

إذا : ، ودخنتنـهاارتفع دخا: دخنت النار: دخان النار معروف، ومجعه أدخنة، ودواخن، ودواخني، يقال
كان : ، وقد يضع العرب الدخان موضع الشر إذا عال، فيقولوننـهااحلطب عليها حىت هاج دخافسدت بإلقاء 

  .إن الدخان قد مضى : وقد قيل. بيننا أمر ارتفع له دخان
  ".وتبغ " " خبار : " التبغ والبخار ، وقد مر تفصيل أحكامهما يف مصطلحي: ومن إطالقاته أيضا
  :القتل بالدخان

وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات، ففيه القصاص عند الشافعية من حبس شخصا يف بيت 
  .واحلنابلة، وهو مقتضى قواعد املالكية إن قصد بذلك موته، أما إن قصد جمرد التعذيب فالدية

  ) .قصاص، ودية: (وأما احلنفية فقواعدهم تأىب وجوب القصاص ، وتفصيل ذلك يف مصطلح
  دفن) ١٩٧
  :التعريف
  .أي كتمه : دفن امليت واراه، ودفن سره: يقال. يف اللغة مبعىن املواراة والسرت الدفن

  .مواراة امليت يف الرتاب : ويف االصطالح
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  :القتل بالدفن
قواعد املالكية وحممد من احلنفية، إىل أن من دفن حيا فمات أنه جيب  ذهب الشافعية واحلنابلة وهو مقتضى

  .عدا حممدا أن فيه الديةويرى احلنفية ما . فيه القصاص
  دنانير) ١٩٨
  :التعريف

والدينار اسم القطعة من الذهب املضروبة املقدرة باملثقال، ويرادف . الدنانري مجع دينار، وهو فارسي معرب
أن املثقال : نصاب الذهب عشرون مثقاال، ونقل ابن عابدين عن الفتح: الدينار املثقال يف عرف الفقهاء، فيقولون

  .ار املقدر به، والدينار اسم للمقدر به بقيد كونه ذهبا اسم للمقد
  .وكان وزنه عشرين قرياطا على ما ذكره البالذري وابن خلدون واملاوردي . والدنانري أصال من ضرب األعاجم

  :الدينار الشرعي
أقرها رسول اهللا صلى الدينار الذي ضربه عبد امللك بن مروان هو الدينار الشرعي؛ ملطابقته لألوزان املكية اليت 

ووزنه كما ذكرت الروايات اثنان وعشرون قرياطا إال حبة بالشامي، وهو أيضا بزنة اثنتني . اهللا عليه وسلم والصحابة
  .وسبعني حبة شعري من حبات الشعري املتوسطة اليت مل تقشر وقد قطع من طرفيها ما امتد 

هو الذي : هد الصحابة والتابعني أن الدرهم الشرعياإلمجاع منعقد منذ صدر اإلسالم وع: وقال ابن خلدون
تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن املثقال من الذهب اثنتان 

  ) .املالكية والشافعية واحلنابلة(ا قال مجهور الفقهاء بـهذو  .وسبعون حبة من الشعري 
فقد . والظاهر أن منشأ هذا االختالف هو يف تقدير القرياط. هم مائة شعريةوخالفهم يف ذلك احلنفية فهو عند

  .ذكر ابن عابدين أن وزن املثقال عشرون قرياطا، وأن القرياط مخس شعريات، فاملثقال مائة شعرية
ط ومما يؤيد هذا هو ما ذكره املالكية من أن املثقال أربعة وعشرون قرياطا، وأن القرياط ثالث حبات من متوس

  .الشعري، فيكون وزن املثقال اثنتني وسبعني حبة
وقد ذكر ابن عابدين أن املذكور يف كتب الشافعية واحلنابلة أن املثقال اثنتان وسبعون شعرية معتدلة مل تقشر 

مث قال وقد ذكرت أقوال كثرية يف حتديد . وقطع من طرفيها ما دق وطال، وهو مل يتغري جاهلية وال إسالما
  .القرياط
  :دير الدينار الشرعي في العصر الحاضرتق

تبني مما سبق أن الدينار الذي ضربه عبد امللك بن مروان هو الدينار الشرعي؛ ملطابقته ألوزان العرب يف 
رأوا دينار عبد امللك  اجلاهلية وهي األوزان اليت أقرها النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة، وأن السلف الصاحل

  .وتبايعوا به وأقروه ومل ينكروه،
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وقع اختيار أهل السكة يف الدول على خمالفة املقدار : إال أن السكك اختلفت بعد ذلك، يقول ابن خلدون
  .الشرعي يف الدينار والدرهم، واختلفت يف كل األقطار واآلفاق 

  .ن مروانلذلك كان السبيل الوحيد لتقدير الدينار الشرعي هو معرفة الدينار الذي ضرب يف عهد عبد امللك ب
وقد توصل إىل ذلك بعض الباحثني، عن طريق الدنانري احملفوظة يف دور اآلثار الغربية وثبت أن دينار عبد 

وبذلك يكون هذا . من الذهب ) أربعة جرامات ومخسة وعشرين من املائة من اجلرام( ٢٥، ٤امللك بن مروان يزن
  .ت وغري ذلكالوزن هو األساس يف تقدير احلقوق الشرعية من زكاة وديا

  :تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدينار
  :الدية

تقدر بألف مثقال، وذلك ملا روى عمرو بن حزم يف   نـهااتفق الفقهاء على أن الدية إن كانت من الذهب فإ
كتابه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن وأن يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل وعلى أهل 

  ) .ديات: (وينظر التفصيل يف. وهذا بالنسبة للرجل احلر املسلم  .لف دينار الذمة أ
  :السرقة

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للذهب ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار 
  .وإمجاع الصحابة على ذلك.  "ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا ": لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال تقطع اليد إال يف ": أما عند احلنفية فنصاب السرقة دينار أو عشرة دراهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ) .سرقة: (ويف املوضوع تفصيالت كثرية تنظر يف . "دينار أو يف عشرة دراهم

  ديات) ١٩٩
  :التعريف

القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل الديات مجع دية، وهي يف اللغة مصدر ودى 
واهلاء يف األصل . وكذلك هبة من الوهب. النفس، وأصلها ودية، فهي حمذوفة الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن

  .تسمية باملصدر ) دية(بدل من فاء الكلمة اليت هي الواو، مث مسي ذلك املال 
  .اسم للمال الذي هو بدل النفس  نـهافية بأويف االصطالح عرفها بعض احلن
  .هي مال جيب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه : حيث قالوا يف تعريفها. ومثله ما ذكر يف كتب املالكية

  :األظهر يف تفسري الدية ما ذكره صاحب الغاية آخرا من أن الدية: لكن قال يف تكملة الفتح
تؤدى عادة وقلما جيري فيها  نـهاف منه، مسي بذلك؛ ألجيب مبقابلة اآلدمي أو طر ) مقدر(اسم لضمان 

  .العفو؛ لعظم حرمة اآلدمي 
إن ما وجب يف قطع اليد مثال يقال له : وهذا ما يؤيده العدوي من فقهاء املالكية حيث قال بعد تعريف الدية

  .دية حقيقة، إذ قد وقع التعبري به يف كالمهم 
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قال . لدية ليشمل ما جيب يف اجلناية على النفس وعلى ما دون النفسأما الشافعية واحلنابلة فعمموا تعريف ا
  ) . نـهاهي املال الواجب باجلناية على احلر يف نفس أو فيما دو : (الشافعية

وتسمى الدية عقال أيضا، ) . املال املؤدى إىل جمين عليه، أو وليه، أو وارثه بسبب جناية  نـهاإ: (وقال احلنابلة
تعقل الدماء أن تراق، والثاين أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من اإلبل جتمع  نـهاا أأحدمه: وذلك لوجهني

  .فتعقل، مث تساق إىل ويل الدم 
  :األلفاظ ذات الصلة

القصاص من القص، وهو يف اللغة مبعىن القطع، والقصاص يف الشرع هو القود، وهو أن يفعل : القصاص -أ 
  ) .قصاص: ر. (مثله، وإذا جرح جرح مثله فإذا قتل قتل. باجلاين مثل ما فعل 

ضمان جيب يف اجلناية : العبد أو األمة، ومن معانيها يف الشرع: الغرة من كل شيء أوله، والغرة: الغرة -ب 
  على اجلنني، وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية، وهي مخس من اإلبل أو مخسمائة درهم

  .أول مقادير الدية،وأقل ما قدره الشرع يف اجلنايات ـهان، مسيت غرة؛ أل) غرة: (على تفصيل يذكر يف مصطلح
ا بـهذاألرش يطلق غالبا على املال الواجب يف اجلناية على ما دون النفس، فهو أخص من الدية : األرش -ج 

وقد يطلق األرش على بدل النفس أيضا، فيكون . تشمل املال املؤدى مقابل النفس وما دون النفس نـهااملعىن؛ أل
  .الدية  مبعىن

وتطلق عند الفقهاء على الواجب يقدره . من معاين حكومة العدل رد الظامل عن الظلم: حكومة عدل -د 
  .عدل يف جناية ليس فيها مقدار معني من املال

  .غري مقدرة يف الشرع، وجتب وتقدر حبكم العدل  نـهافهي ختتلف عن األرش والدية يف أ
  :يطلق على معنيني: وشرعا االلتزام،: الضمان لغة: الضمان -هـ 
  .وهو دفع مثل الشيء يف املثليات وقيمة الشيء يف القيميات : املعىن اخلاص -أ 

ا املعىن يطلق غالبا على ما يدفع مقابل إتالف األموال، خبالف الدية اليت تدفع مقابل التعدي على بـهذفهو 
  .األنفس
ويقال للعقد . قهاء بأنه التزام دين أو إحضار عني أو بدنوعرفها مجهور الف: املعىن العام الشامل للكفالة -ب 

  .احملصل لذلك أيضا، أو هو شغل ذمة أخرى باحلق 
  :مشروعية الدية

، وسنة }ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله {: األصل يف مشروعية الدية قوله تعاىل
نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقد روى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا 

ديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن وال
من حممد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل شرحبيل بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل، : اليمن هذه نسختها
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إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة : واحلارث بن عبد كالل قيل ذي رعني ومعافر ومهدان أما بعد، وكان يف كتابه
ى أولياء املقتول، وأن يف النفس الدية مائة من اإلبل، ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية، ويف فإنه قود إال أن يرض

اللسان الدية، ويف الشفتني الدية، ويف البيضتني الدية، ويف الذكر الدية، ويف الصلب الدية، ويف العينني الدية، ويف 
ة ثلث الدية، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل، الرجل الواحدة نصف الدية، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائف

ويف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل، ويف السن مخس من اإلبل، ويف املوضحة مخس من اإلبل، 
  .وأن الرجل يقتل باملرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار ويف رواية زيادة ويف اليد الواحدة نصف الدية 

  .وجوب الدية يف اجلملة وقد أمجع أهل العلم على
  .هي صون بنيان اآلدمي عن اهلدم، ودمه عن اهلدر  بـهاواحلكمة يف وجو 
  :أقسام الدية

  .ين عليهاملـجختتلف الدية ومقدارها حبسب اختالف نوع اجلناية وصفة 
اص فهناك دية النفس ودية األعضاء، كما أن هناك دية مغلظة ودية غري مغلظة، فدية العمد إذا سقط القص

بسبب من أسباب سقوطه كالعفو، أو عدم توفر شرط من شروط القصاص أو بوجود شبهة دية مغلظة، كما أن 
وهذا يف اجلملة، وسيأيت تفصيل هذه املسائل . دية شبه العمد مغلطة، ودية اخلطأ وما جيري جمراه دية غري مغلظة

يف يف الدية، واختالف الفقهاء يف بعض الفروع وأسباب التغليظ والتخف. مع بيان معىن العمد وشبه العمد واخلطأ
  .فيما بعد

  :شروط وجوب الدية
  .ين عليه معصوم الدم، أي مصون الدم، وهذا باتفاق الفقهاءاملـجيشرتط لوجوب الدية أن يكون  -أ 

. فإذا كان مهدر الدم، كأن كان حربيا، أو مستحق القتل حدا أو قصاصا فال جتب الدية بقتله لفقد العصمة
  ) .عصمة: (ولبيان معىن العصمة وشروطها ينظر مصطلح

وأما اإلسالم فليس من شرائط وجوب الدية ال من جانب القاتل وال من جانب املقتول، فتجب الدية سواء 
  .أكان القاتل أو املقتول مسلما، أم ذميا، أم مستأمنا

نون املـجفاقا، كما جتب يف مال الصيب و نون اتاملـجوكذلك ال يشرتط العقل والبلوغ، فتجب الدية بقتل الصيب و 
  ) .مع خالف وتفصيل(

  .وذلك ألن الدية ضمان مايل فتجب يف حقهما ، وسيأيت تفصيله فيمن جتب عليه الدية
  :ين عليه بدار اإلسالماملـجوجود  -ب 

فإن احلريب  وعلى هذا: ين عليه بدار اإلسالم، قال الكاسايناملـجويشرتط لوجوب الدية عند احلنفية أن يكون 
  .إذا أسلم يف دار احلرب فلم يهاجر إلينا فقتله مسلم أو ذمي خطأ ال جتب الدية عند أصحابنا
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 -وال يشرتط مجهور الفقهاء هذا الشرط فريون أن العصمة حتصل باإلسالم أو األمان، فيدخل فيها املسلم 
  .معهم عقد املوادعة، واهلدنة  كما يدخل فيها الذمي، واملستأمن، واملعقود  -ولو كان يف دار احلرب 
  :أسباب وجوب الدية

  :القتل: أوال
  .إذا أزهقت روحه: قتلته قتال: إزهاق الروح، يقال: القتل هو لغة

وأطلقه الفقهاء أيضا على الفعل املزهق، أي القاتل للنفس، أو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، والزهوق هو 
  .مفارقة الروح البدن  
  .واحلنابلة القتل إىل عمد، وشبه عمد، وخطأ وقسم الشافعية

  .العمد، وشبه العمد، واخلطأ، وما جيري جمرى اخلطأ، والقتل بالسبب: وقسمه احلنفية إىل مخسة أقسام
  ) .قتل: (وتفصيله يف مصطلح. وعند املالكية ليس هناك إال قتل العمد، وقتل اخلطأ

  :أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  اخلطأالقتل : األول

فكل من قتل إنسانا ذكرا أو أنثى، . اتفق الفقهاء على أنه ال قصاص يف القتل اخلطأ، وإمنا جتب الدية والكفارة
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية {: مسلما أو ذميا، مستأمنا أو مهادنا، وجبت الدية، لقوله تعاىل

  .}ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهلهوإ{:وقوله سبحانه} مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا
: ودية اخلطأ جتب على عاقلة اجلاين مؤجلة يف ثالث سنني باتفاق الفقهاء حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه نـهااقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بط
  .لم بدية املرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلةوس

إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك، فإنه روي أن عمر رضي اهللا : ودليل تأجيلها كما قال الكاساين
  .عنه قضى بذلك مبحضر من الصحابة، ومل ينقل أنه خالفه أحد فيكون إمجاعا 

  :حكمة وجوب دية الخطأ على العاقلة
الدية على اجلاين نفسه؛ ألن سبب الوجوب هو القتل، وأنه وجد من القاتل، وال يؤاخذ أحد األصل وجوب 

لكنه . ، وهلذا مل تتحمل العاقلة ضمان األموال ودية العمد} وال تزر وازرة وزر أخرى{: بذنب غريه لقوله تعاىل
احلكمة يف ذلك كما قال ترك هذا األصل يف دية اخلطأ بنص احلديث السابق، وبفعل الصحابة كما تقدم، و 

على اجلاين يف ماله جيحف به، فاقتضت احلكمة  بـهاإن جنايات اخلطأ تكثر، ودية اآلدمي كثرية، فإجيا: البهويت
  .على العاقلة على سبيل املواساة للقاتل واإلعانة له ختفيفا  بـهاإجيا

فظوا فقد فرطوا، والتفريط منهم إن حفظ القاتل واجب على عاقلته، فإذا مل حي: يف حكمته: وقال الكاساين
  .ذنب
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ويدخل القاتل يف حتمل دية اخلطأ مع العاقلة عند احلنفية واملالكية فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم خالفا 
  .للشافعي واحلنابلة كما سيأيت 

خالف ويف بيان املراد من العاقلة، وحتديدها، وكيفية حتميلها الدية، ومقدار ما تتحمله العاقلة من الدية 
  ) .عاقلة: (وتفصيل ينظر يف مصطلح

ودية القتل اخلطأ دية خمففة، وال تغلظ يف أي حال عند احلنفية واملالكية، خالفا للشافعية واحلنابلة حيث قالوا 
  :بتغليظها يف ثالث حاالت

  .إذا حدث القتل يف حرم مكة، حتقيقا لألمن - ١
  .القعدة وذي احلجة واحملرم ورجبإذا حدث القتل يف األشهر احلرم، أي ذي  - ٢
ففي هذه احلاالت جتب دية مغلظة؛ ملا روى جماهد أن عمر رضي اهللا . إذا قتل القاتل ذا رحم حمرم له - ٣

وال تغلظ الدية يف القتل يف املدينة . عنه قضى فيمن قتل يف احلرم، أو يف األشهر احلرم، أو حمرما بالدية وثلث الدية
  .كاحلرم يف حترمي الصيد فكذلك يف تغليظ الدية   نـهاويف وجه عند الشافعية تغلظ؛ أل. عند مجهور الفقهاء

أما تغليظ الدية يف القتل العمد وشبه العمد فسيأيت تفصيله يف موضعه، مع بيان معىن التغليظ والتخفيف يف 
  .الدية

تؤدى يف القتل اخلطأ  فإن كانت من اإلبل. وجتب الدية من صنف املال الذي ميلكه من جتب عليه الدية
. أمخاسا باتفاق الفقهاء، وهي عشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة اتفاقا 

هي من بين املخاض، وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، وابن : فقال احلنفية واحلنابلة: واختلفوا يف العشرين الباقية
 بن مسعود رضي اهللا عنه وقد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا ورد يف حديث عبد اهللا. املنذر أيضا 

عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بين : يف دية اخلطأ: قال
  ) .تـهاراجع بيان هذه األنواع من اإلبل يف مصطلحا. (خماض ذكر 

هي من بين اللبون، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان : لباقيةأما املالكية والشافعية فقالوا يف العشرين ا
بن يسار، والزهري، والليث، وربيعة؛ ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ودى الذي قتل خبيرب مبائة من إبل 

  .الصدقة وليس فيها ابن خماض 
هي عشرة آالف درهم عند احلنفية، ف) الفضة(والدية من الذهب ألف دينار باتفاق الفقهاء، أما من الورق 

  .واثنا عشر ألف درهم عند مجهور الفقهاء، وسيأيت تفصيله عند الكالم عن مقدار الدية
  :القتل شبه العمد: الثاين

القتل شبه العمد هو القتل مبا ال يقتل غالبا، كما هو تعبري الشافعية واحلنابلة، أو هو القتل مبا ال يفرق 
  .وال يقول به املالكية كما تقدم.  احلنفيةاألجزاء، كما هو تعبري

  .وال خالف بني الفقهاء ممن يقولون بشبه العمد يف أنه موجب للدية
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أال وإن : "وتغليظها يف القتل شبه العمد قوله صلى اهللا عليه وسلم بـهاودليل وجو . والدية يف شبه العمد مغلطة
  " .أوالدها نـهاقتيل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل، أربعون يف بطو 

وجتب هذه الدية على عاقلة اجلاين عند مجهور القائلني بشبه العمد، وبه قال الشعيب والنخعي، واحلكم، 
حاق، وابن املنذر، وذلك؛ لشبهة عدم القصد لوقوع القتل مبا ال يقصد به القتل عادة، أو ال يقتل والثوري، وإس

  .غالبا 
  .وال يشرتك فيها اجلاين عند الشافعية واحلنابلة، ويشرتك فيها عند احلنفية كما يف القتل اخلطأ

لت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها اقتت: على العاقلة ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بـهاودليل وجو 
  .، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدية املرأة على عاقلتها نـهااألخرى حبجر فقتلتها وما يف بط

 نـهاجتب على القاتل يف ماله؛ أل نـهاإ: وقال ابن سريين والزهري، واحلارث العكلي وابن شربمة وقتادة، وأبو ثور
  .العاقلة، كالعمد احملض  موجب فعل قصده، فلم حتمله

  :وجوه تغليظ الدية وتخفيفها في شبه العمد
إن القتل شبه العمد واسطة بني العمد واخلطأ، فمن جهة أن القاتل قصد الفعل يشبه العمد، ومن جهة أنه مل 

نان اإلبل، يقصد القتل يشبه اخلطأ، وهلذا روعي يف عقوبته التغليظ والتخفيف معا، فتغلظ الدية فيه من ناحية أس
على العاقلة، ومن ناحية التأجيل فتؤدى من قبل العاقلة يف ثالث سنني يف آخر كل  بـهاوختفف من ناحية وجو 

جتب مؤجلة خالفا بني أهل العلم، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن  نـهاال أعلم يف أ: قال ابن قدامة. سنة ثلثها
  .عباس رضي اهللا عنهم 

  .مقدرة، ومل يرد النص يف غري اإلبل فيقتصر على التوقيف  نـهال عند الفقهاء؛ ألوال تغلظ الدية يف غري اإلب
  :واختلف اجلمهور يف أسنان اإلبل الواجبة يف دية القتل شبه العمد
مثلثة، ثالثون حقة، وثالثون جذعة،  نـهاإ: فقال الشافعية وهو رواية عند احلنابلة وقول حممد من احلنفية

هي مائة من اإلبل : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو املشهور عند احلنابلة. أوالدها ـهانوأربعون خلفة يف بطو 
. مخس وعشرون بنت خماض، ومخس وعشرون بنت لبون، ومخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون جذعة : أرباعا

  ) .عاقلة: ر: (ويف بيان مقدار ما تتحمله العاقلة خالف وتفصيل
  :القتل العمد: الثالث
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف {: ن القتل العمد موجب للقصاص بدليل قوله تعاىلاألصل أ

فمن قتل شخصا عمدا عدوانا يقتل قصاصا باتفاق . اآلية } . . .القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى
  .الفقهاء
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، كما ) برضا اجلاين(عمد، وإمنا جتب بالصلح وذهب مجهور الفقهاء إىل أن الدية ليست عقوبة أصلية للقتل ال
فإذا سقط . هو رأي احلنفية واملالكية أو بدال عن القصاص، ولو بغري رضا اجلاين، كما هو املعتمد عند الشافعية

  .القصاص لسبب ما وجبت الدية عندهم
فالواجب . لقتل العمدإىل أن الدية عقوبة أصلية جبانب القصاص يف ا: وذهب احلنابلة وهو قول عند الشافعية

  .القود أو الدية، وخيري الويل بينهما ولو مل يرض اجلاين : عندهم يف القتل العمد أحد شيئني
  :تغليظ الدية في القتل العمد

الدية يف القتل العمد مغلظة، سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفو، أو لشبهة أو حنومها، أم مل جيب أصال،  
  .كقتل الوالد ولده

  :فوا يف كيفية تغليظ الدية يف القتل العمدواختل
جتب أرباعا، مخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون جذعة، ومخس وعشرون بنت : فقال املالكية واحلنابلة

  .خماض، ومخس وعشرون بنت لبون، وجتب يف مال اجلاين حالة، وذلك تغليظا على القاتل
  .عمدا إذا مل يقتل بهتثلث الدية يف قتل األب ولده : لكن املالكية قالوا

  .ففي هذه احلالة يكون التثليث بثالثني حقة، وثالثني جذعة، وأربعني خلفة أي حامال
على اجلاين، وحالة،  نـهاكو : دية العمد مثلثة يف مال اجلاين حالة فهي مغلظة من ثالثة أوجه: وقال الشافعية
  .ومن جهة السن  

الفقهاء؛ ألن األصل وجوب الدية حالة بسبب القتل، والتأجيل يف وال تؤجل الدية يف القتل العمد عند مجهور 
اخلطأ ثبت معدوال به عن األصل إلمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم، أو معلوال بالتخفيف على القاتل، حىت حتمل 

  .العاقلة، والعامد يستحق التغليظ، وهلذا وجب يف ماله ال على العاقلة عنه
تل العمد كالتغليظ يف شبه العمد من ناحية أسنان اإلبل، فتجب أرباعا عند أيب التغليظ يف الق: وقال احلنفية

جتب يف مال اجلاين وحده وال حتملها  نـهاإال أ. حنيفة وأيب يوسف، وأثالثا عند حممد، كما تقدم يف شبه العمد
وقال صلى اهللا عليه .  }وال تزر وازرة وزر أخرى{: جزاء فعل ارتكبه قصدا وقد قال اهللا تعاىل نـهاالعاقلة؛ أل

  .وال جيين جان إال على نفسه : وسلم
؛ ألن األجل ) خالفا جلمهور الفقهاء(وجتب الدية يف القتل العمد مؤجلة أيضا يف ثالث سنني عند احلنفية 

أحدمها من ناحية األسنان، والثاين : وصف لكل دية وجبت بالنص، فدية القتل العمد مغلظة من وجهني فقط
  .يف مال اجلاين  جتب نـهاأ
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  :حاالت وجوب الدية في القتل العمد
  :العفو عن القصاص -أ 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف {: رغب الشارع يف العفو عن القصاص فقال سبحانه وتعاىل
ورمحة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم {: مث قال} القتلى 

ما نقصت صدقة من مال، وال : "، ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال} 
  .واتفق الفقهاء على أنه إن عفا عن القصاص جمانا فهو أفضل" . عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهللا عزا 

  :وجتب الدية يف العفو عن القصاص يف احلاالت التالية
  :و مجيع أولياء القتيلعف - ١

إذا عفا مجيع أولياء القتيل ومل يكن بينهم صغري وال جمنون يسقط القصاص عند مجيع الفقهاء، وتسقط الدية 
أيضا عند احلنفية وهو الراجح عند املالكية؛ ألن موجب العمد هو القصاص، وهو الواجب عينا أي متعينا 

دفع الدية، وإمنا هلم أن يعفوا جمانا أو يقتصوا منه، فإذا سقط عندهم، فليس لألولياء أن جيربوا اجلاين على 
القصاص بالعفو فال بديل له من الدية، إال عن طريق الرتاضي والصلح بني األولياء واجلاين، وإذا حصل الصلح 

  .برضا اجلاين؛ ألن بدل الصلح غري مقدر  نـهابينهم جاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل م
  .لألولياء أن يعفوا عن القود على الدية بغري رضا اجلاين: ية واحلنابلةوقال الشافع

واملذهب عند الشافعية أنه لو أطلق العفو ومل يتعرض للدية بنفي أو إثبات فال جتب الدية بناء على القول 
شيء  الراجح عندهم، وهو أن موجب العمد القود؛ ألن القتل مل يوجب الدية على هذا القول، والعفو إسقاط

  .ثابت، ال إثبات معدوم
جتب الدية؛ ألن الواجب أحدمها، فإذا ترك أحدمها وهو القود وجب اآلخر أي : وعلى قول آخر عندهم

  .الدية
من قتل له قتيل فهو خبري : خيري األولياء بني القود وأخذ الدية لقوله صلى اهللا عليه وسلم: وقال احلنابلة

وحيث إن الدية دون القصاص فللويل أن ينتقل إليها ولو سخط اجلاين؛ .  النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد
  أقل من حقه، نـهاأل

عفوت عن القود، فله الدية؛ النصراف العفو إىل القود يف : وإن عفا مطلقا بأن مل يقيده بقود وال دية، أو قال
  .مقابلة االنتقام، واالنتقام إمنا يكون بالقتل 

  :عفو بعض األولياء - ٢
إذا عفا بعض األولياء عن القود دون البعض سقط القصاص عن القاتل؛ ألنه سقط نصيب العايف بالعفو، 

  .فيسقط نصيب اآلخر يف القود ضرورة؛ ألنه ال يتجزأ فال يتصور استيفاء بعضه دون بعض
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 عنهم، فإنه ويف هذه احلالة يبقى لآلخرين نصيبهم من الدية، وذلك باتفاق الفقهاء إلمجاع الصحابة رضي اهللا
أوجبوا يف عفو بعض األولياء للذين مل يعفوا  أنـهمروي عن عمر وعبد اهللا بن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم 

  .نصيبهم من الدية، وذلك مبحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم، ومل ينقل أنه أنكر أحد عليهم، فيكون إمجاعا
  .أو إىل الدية ويستوي يف هذه احلالة عفو أحد األولياء جمانا

نون، وإن كان احلق ثابتا هلما، وهذا باتفاق الفقهاء؛ ألنه املـجوال يصح العفو عن القصاص من قبل الصغري و 
  .من التصرفات املضرة احملضة، فال ميلكانه كالطالق والعتاق وحنومها  

  ) :فوات حمل القصاص(موت اجلاين  -ب 
أو قتل سقط القصاص بفوات حمله وال جتب الدية؛ ألن القصاص  صرح احلنفية واملالكية بأن القاتل إذا مات

اآلية، حىت ال . } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى{: يف العمد هو الواجب عينا، لقوله تعاىل
  .ميلك الويل أن يأخذ الدية من القاتل بغري رضاه

القود أو : ركته؛ ألن الواجب بقتل العمد أحد شيئنيإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية يف ت: وقال احلنابلة
فإذا تعذر استيفاء القصاص مبوت اجلاين بقي حقه يف استيفاء . الدية، وخيري الويل بينهما، ولو مل يرض اجلاين

  .الدية
نفية أن موجب القتل العمد القود عينا، وهذا متفق مع قول احل: األول وهو املعتمد: وللشافعية يف املسألة قوالن

إن الدية بدل عند سقوط القصاص بعفو أو غريه كموت اجلاين، فتجب الدية بغري رضا : قالوا أنـهمواملالكية، إال 
  .اجلاين

مبهما ال بعينه، وعلى كال القولني جتب الدية عند ) القود أو الدية(موجب العمد أحد شيئني : ويف قول آخر
  .سقوط القصاص مبوت اجلاين عند الشافعية 

  :الدية يف أحوال سقوط القصاص -ج 
إذا وجد ما مينع القصاص، فتجب الدية بدال عنه، وقد ذكر الفقهاء لوجوب الدية حال سقوط القصاص 

  :نـهابسبب الشبهة أمثلة، م
  :قتل الوالد ولده - ١

ا سقط وإمن" ال يقاد األب من ابنه : " ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه إذا قتل الوالد ولده فال قصاص حلديث
  .القصاص عن الوالد لشبهة اجلزئية وجتب عليه الدية يف ماله

  .ويف رواية عند احلنابلة تقتل األم بقتل ولدها. ويف حكم الوالد اجلد والوالدة عند مجهور الفقهاء
وعلل الفقهاء ذلك بأن القصاص شرع لتحقيق . وهذا خبالف قتل الولد للوالد فيجب القصاص عند اجلميع

ة بالزجر والردع، واحلاجة إىل الزجر يف جانب الولد ال يف جانب الوالد؛ وألن الوالد كان سببا يف حياة حكمة احليا
  .الولد فال يكون الولد سببا يف موته
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إذا قتل الرجل ابنه متعمدا، واعرتف بقصد قتله، أو فعل به فعال من شأنه القتل مثل أن يذحبه : وقال املالكية
  .له يف ادعاء اخلطأ يقتل به قصاصا أو يشق بطنه، وال شبهة 

  :االشرتاك مع من ال قصاص عليه - ٢
لو اشرتك اثنان يف قتل رجل أحدمها عليه القصاص لو انفرد واآلخر ال جيب عليه لو انفرد، كالصيب مع البالغ، 

والشافعية  نون مع العاقل، واخلاطئ مع العامد فإنه ال قصاص على أي واحد منهما، وهذا مذهب احلنفيةاملـجو 
فتجب على املتعمد نصف الدية يف ماله ونصفها . نوناملـجواحلنابلة، وهو مذهب املالكية يف شريك املخطئ و 

بتمكن الشبهة  -كما قال الكاساين   -واستدلوا لسقوط القصاص يف هذه احلاالت . نوناملـجعلى عاقلة املخطئ و 
 جيب عليه القصاص لو انفرد مستقال يف القتل، فيكون يف فعل كل واحد منهما؛ ألنه حيتمل أن يكون فعل من ال

  .فعل اآلخر فضال 
عليه القصاص إن متاآل على قتله عمدا، وعلى عاقلة الصيب نصف الدية؛ ألن : ويف شريك الصيب قال املالكية

عاقلة  وإن مل يتماآل على قتله وتعمدا قتله، أو تعمد الكبري فعليه نصف الدية يف ماله، وعلى. عمده كخطئه
  .الصيب نصفها

على أنه ) املالكية والشافعية وهو الراجح عند احلنابلة: (أما إذا اشرتك أجنيب مع األب يف قتل ولده فاجلمهور
وقال احلنفية، وهو رواية . يقتل شريك األب، وعلى األب نصف الدية مغلظة عند من يقول بعدم القصاص عليه

لتمكن الشبهة يف فعل كل واحد منهما، كشريك اخلاطئ والصيب  ال قصاص على واحد منهما؛: عند احلنابلة
  ) .قصاص: (وتفصيله يف. نون، وعلى ذلك فعلى كل واحد منهما نصف الدية املـجو 

  :إرث الولد حق االقتصاص من أصله - ٣
فلو . إذا ورث الولد القصاص من أحد األبوين على اآلخر يسقط القصاص وجتب الدية وذلك لشبهة الوراثة

قتل أحد األبوين صاحبه وهلما ولد مل جيب القصاص؛ ألنه لو وجب لوجب لولده، وال جيب للولد قصاص على 
أو  . وسواء أكان الولد ذكرا أم أنثى. ؛ ألنه إذا مل جيب باجلناية عليه فألن ال جيب له باجلناية على غريه أوىل.والده

يكن؛ ألنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه وال ميكن كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه يف املرياث أم مل 
وإذا مل يثبت بعضه سقط كله؛ ألن القصاص ال يتبعض، وصار كما لو عفا بعض مستحقي القصاص . وجوبه

  .عن نصيبه منه، وهذا عند من يقول بعدم وجوب القصاص على الوالد بسبب قتل ولده، وهم اجلمهور
  .ث ابنه حق القصاص أو شيئا منهوكذا لو قتل رجل أخاه أو أحدا ير 
  ) .قصاص، قتل، شبهة: (ينظر تفصيلها يف مصطلحات. وهناك أنواع أخرى متنع القصاص 

  :القتل بالتسبب -د 
اشرتطوا يف القصاص  نـهمذهب احلنفية إىل عدم وجوب القصاص يف القتل بالسبب مطلقا، بل جتب الدية؛ أل

  .ند سائر الفقهاء فيقتص من القاتل يف بعض حاالت التسبب عندهمأن يكون القتل مباشرة، وال يشرتط ذلك ع



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ١٤٥ -  
  

  .وهذا يف اجلملة، وإن اختلفوا يف بعض احلاالت،ومل يقولوا بالقصاص يف حاالت أخرى بل قالوا بوجوب الدية
  ) .قتل بالتسبب: (وتفصيله يف مصطلح
  ) :أصول الدية: (ما تجب منه الدية

  .عند مجيع الفقهاء  نـهاالدية، فتقبل إذا أديت م اتفق الفقهاء على أن اإلبل أصل يف
فذهب املالكية وأبو حنيفة إىل أن أصول الدية أي ما تقضى منه الدية من األموال : واختلفوا فيما سوى اإلبل

، وقوله " إن يف النفس مائة من اإلبل: "اإلبل والذهب والفضة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ثالثة أجناس
  .على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم : صالة والسالمعليه ال

) الفضة(فالدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب وعلى أهل الورق 
هب ألف دينار على أهل الذ: لقوله صلى اهللا عليه وسلم: اثنا عشر ألف درهم، عند املالكية والشافعية واحلنابلة

وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وملا روى ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال قتل فجعل رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم ديته اثين عشر ألفا

صرف دينار الدية اثنا عشر درمها، كدينار السرقة والنكاح، خبالف دينار اجلزية والزكاة : قال النفراوي املالكي
  .شرة دراهم، وأما دينار الصرف فال ينضبط فصرفه ع

، وكان ) الدية عشرة آالف درهم: (الدية من الورق عشرة آالف درهم؛ لقول عمر رضي اهللا عنه: وقال احلنفية
ذلك مبحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم ومل ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون إمجاعا مع أن املقادير ال تعرف 

نه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى إال مساعا فالظاهر أ
  اهللا عليه وسلم قضى بالدية يف قتيل بعشرة آالف درهم

وألن الدينار مقوم يف الشرع بعشرة دراهم كما يف الزكاة، فإن نصاب الفضة يف الزكاة مقدر مبائيت درهم، 
  .دينارا ونصاب الذهب فيها بعشرين

حيمل ما رواه الشافعي ومن معه على وزن مخسة، وما رويناه على وزن ستة، وهكذا كانت : قال الزيلعي
ا ظهر أن االختالف بـهذو . درامههم يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زمان عمر رضي اهللا عنه فاستويا 

  .يف مقدار الدية يرجع إىل سعر صرف الدينار
اإلبل والذهب والورق والبقر : احلنابلة، وهو قول الصاحبني من احلنفية أن أصول الدية مخسة واملذهب عند

وزاد عليها أبو يوسف وحممد من . والغنم، وهذا قول عمر وعطاء وطاوس وفقهاء املدينة السبعة، وابن أيب ليلى
  .احللل، فتكون أصول الدية ستة أجناس -وهو رواية عن أمحد  -احلنفية 

. . أال إن اإلبل قد غلت: لوا مبا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر قام خطيبا فقالواستد
ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألفا وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل 

  .الشاء ألفي شاة، وعلى أهل احللل مائيت حلة 
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ين عليه املـجالدية من اجلاين أو العاقلة من هذه األصول لزم الويل أو  وعلى ذلك فأي شيء أحضره من عليه
أصول يف قضاء الواجب جيزئ  نـهاأخذه، ومل يكن له املطالبة بغريه، سواء أكان من أهل ذلك النوع أم مل يكن؛ أل

  .، فكانت اخلرية إىل من وجبت عليه نـهاواحد م
إن األصل يف : م اخلرقي من احلنابلة، وقول طاوس وابن املنذروهو رواية عن أمحد وظاهر كال: وقال الشافعي

  .أال إن قتيل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل : الدية اإلبل ال غري؛ لقوله
وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرق بني دية العمد واخلطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، وال يتحقق هذا يف 

  .حقا آلدمي، فكان متعينا كعوض األموال ) وجب(ألنه بدل متلف غري اإلبل؛ و 
إىل  نـهاسليمة من العيوب، وأيهما أراد املعدول ع نـهاوعلى ذلك فمن جتب عليه الدية وله إبل تؤخذ الدية م

إلبل غريها فلآلخر منعه، وال يعدل إىل نوع آخر أو قيمته إال برتاض من املودي واملستحق؛ ألن احلق متعني يف ا
  .فاستحقت كاملثل يف املثليات املتلفة

ولو عدمت إبل الدية حسا بأن مل توجد يف موضع جيب حتصيلها منه، أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من مثن 
مثلها، فالواجب ألف دينار على أهل الدنانري أو اثنا عشر ألف درهم فضة على أهل الدراهم، وهذا قول الشافعي 

ويف القول اجلديد " لى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ع: " يف القدمي حلديث
للشافعي جتب قيمتها وقت وجوب تسليمها بنقد بلده الغالب بالغة ما بلغت؛ ألنه بدل متلف، فريجع إىل قيمتها 

عندهم إال اخليل والبقر  أهل البوادي من كل إقليم من أهل اإلبل فإن مل يوجد: وقال املالكية. عند إعواز األصل 
  .يكلفون قيمة اإلبل : هم من ذهب أو فضة، وقيلـفال نص، والظاهر تكليفهم مبا جيب على حاضرت

  :مقدار الدية في النفس: أوال: مقدار الدية
  :دية الذكر احلر -أ 

ال خالف بني الفقهاء يف أن دية الذكر احلر املسلم هي مائة من اإلبل أو ما يقوم مقامها على ما سبق 
  . بـهاكما أنه ال خالف يف مقدار الدية من البقر والغنم واحللل عند من يقول . تفصيله

  دية األنثى
لم، هكذا روي عن النيب صلى ذهب الفقهاء إىل أن دية األنثى احلرة املسلمة هي نصف دية الذكر احلر املس

أمجع : قال ابن املنذر وابن عبد الرب. اهللا عليه وسلم وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم
دية املرأة على : أهل العلم على أن دية املرأة نصف دية الرجل؛ ملا روى معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يف الشهادة واملرياث على النصف من الرجل فكذلك يف الدية نـهاوأل. النصف من دية الرجل 
على النصف من دية  نـهافقال احلنفية والشافعية إ: وهذا يف دية النفس، أما يف دية األطراف واجلروح فاختلفوا

س عقل املرأة على النصف من الرجل يف النف: أطراف وجراح الرجل أيضا؛ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال
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وروي ذلك عن ابن سريين، وبه قال الثوري والليث وابن أيب ليلى وابن شربمة وأبو ثور، واختاره ابن . نـهاوفيما دو 
  .ا شخصان ختتلف ديتهما يف النفس فاختلفت يف األطرافنـهمأل: املنذر

لغت الثلث رجعت إىل فإذا ب. تساوي املرأة الرجل يف دية األطراف إىل ثلث دية الرجل: وقال املالكية واحلنابلة
تأخذ نصف ما  نـهاعقلها، فإذا قطع هلا ثالث أصابع فلها ثالثون من اإلبل كالرجل، وإذا قطع هلا أربع أصابع فإ

أي تأخذ عشرين من اإلبل، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم، وبه : يأخذه الرجل
عروة والزهري، وهو قول فقهاء املدينة السبعة، وذلك ملا روى عمرو قال سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز، و 

  عقل املرأة مثل عقل الرجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن شعيب عن أبيه عن جده قال
  .وهو نص يقدم على ما سواه . حىت يبلغ الثلث من ديتها 

  دية اخلنثى
ونصف دية أنثى عند املالكية واحلنابلة؛ ألنه حيتمل  إذا كان املقتول خنثى مشكال ففيه نصف دية ذكر

  .الذكورية واألنوثية، وقد يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما بكال االحتمالني 
  .إذا قتل خطأ وجبت دية املرأة ويوقف الباقي إىل التبني : وقال احلنفية
  .الدية؛ ألن زيادته عليها مشكوك فيها  اخلنثى كاألنثى يف الدية فيجب يف قتلها نصف: وقال الشافعية
  دية الكافر

  .اتفق الفقهاء على أنه ال دية للحريب؛ ألنه ال عصمة له
فذهب املالكية واحلنابلة وهو مذهب عمر بن عبد : أما الذمي واملستأمن فقد اختلفوا يف مقدار الدية فيهما

نصف دية احلر املسلم؛ ملا روى عمرو بن شعيب  العزيز وعروة وعمرو بن شعيب أن دية الكتايب الذمي واملعاهد
دية عقل الكافر : دية املعاهد نصف دية احلر، ويف لفظ: عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .نصف دية عقل املؤمن 
ة وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ودي. دية املعاهد نصف دية املسلم : وورد من حديث عبد اهللا بن عمر

وسي مثامنائة درهم عند املالكية واحلنابلة، وبه قال عمر وعثمان وابن مسعود رضي اهللا عنهم، وكذلك املرتد املـج
  .عند املالكية 

  .ودية جراح أهل الكتاب كذلك على النصف من دية جراح املسلمني : قال املالكية. وهذا يف دية النفس
هم باجتماع ـوتغلظ ديات. همـم كجراح املسلمني من دياتهـجراحات أهل الكتاب من ديات: وقال احلنابلة

  .احلرمات عند من يرى تغليظ ديات املسلمني 
واملستأمن واملسلم يف الدية سواء وهذا قول إبراهيم  -كتابيا كان أو غريه   -والصحيح عند احلنفية أن الذمي 

  .هللا عنهمالنخعي والشعيب، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي ا
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وإن كان من قوم {: فال خيتلف قدر الدية باإلسالم والكفر عند احلنفية؛ لتكافؤ الدماء، وذلك لقوله تعاىل
أطلق سبحانه وتعاىل القول بالدية يف مجيع أنواع القتل من غري . } بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله 
  .فصل، فدل على أن الواجب يف الكل واحد

عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنني فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهما بدية حرين وروي أن 
وروى الزهري أن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما قضيا يف دية الذمي مبثل دية املسلم؛ وألن وجوب  . مسلمني 

احلرية والعصمة وقد كمال الدية يعتمد على كمال حال القتل فيما يرجع إىل أحكام الدنيا وهي الذكورة و 
  .وجدت، ونقل عن بعض احلنفية أنه ال دية يف املستأمن 

دية كل من اليهودي أو النصراين إذا كان له أمان وحتل مناكحته ثلث دية املسلم نفسا وغريها، : وقال الشافعية
وسي عابد الشمس والقمر والزنديق ممن املـجوسي إذا كان هلما أمان ثلثا عشر دية املسلم، ومثل املـجودية الوثين و 

له أمان؛ وذلك ملا روى سعيد بن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه جعل دية اليهودي والنصراين أربعة آالف درهم 
  .وسي مثامنائة درهم، وهذا التقدير ال يفعل بال توقيف، فأما غري املعصوم فدمه هدر املـجودية 

قال ابن . الكفار اللوايت هلم أمان فديتهن نصف دية الذكور منهم اتفاقا وهذا كله يف الذكور، أما اإلناث من
  .ال نعلم يف هذا خالفا، ونقل ابن املنذر إمجاع أهل العلم على أن دية املرأة نصف دية الرجل : قدامة

  دية اجلنني
غرة، سواء أكانت  اتفق الفقهاء على أن الواجب يف اجلناية اليت ترتب عليها انفصال اجلنني عن أمه ميتا هو

اجلناية بالضرب أم بالتخويف أم الصياح أم غري ذلك، وسواء أكانت اجلناية عمدا أم خطأ، ولو من احلامل نفسها 
أن امرأتني من هذيل : ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه. أو من زوجها 

  .ضى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة ، فقنـهارمت إحدامها األخرى فطرحت جني
والغرة نصف عشر الدية الكاملة، وهي مخس من اإلبل أو مخسون دينارا، وال ختتلف الغرة بذكورة اجلنني 

  ) .غرة: ر(وأنوثته، فهي يف كليهما سواء 
يه عشر دية أمه؛ ألن جنني احلرة املسلمة وسية ممن هلن أمان إذا كان حمكوما بكفره ففاملـجوأما جنني الكتابية و 

  .مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنني الكافرة 
  . تـهاوهذا إذا ألقته نتيجة للجناية ميتا يف حيا

كأن مات بعد خروجه مباشرة أو دام أمله مث مات ففيه : أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة مث مات نتيجة للجناية
  .سان حي دية كاملة اتفاقا؛ ألنه قتل إن

  :فاختلفوا فيه تـهاوإذا ألقته نتيجة؛ للجناية عليها ميتا بعد مو 
، فإنه إمنا تـهاسبب ملوته؛ ألنه خيتنق مبو  تـهايف األم الدية، وال شيء يف اجلنني؛ ألن مو : فقال احلنفية واملالكية

  .يتنفس بنفسها، واحتمل موته بالضربة فال جتب الغرة بالشك 
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جتب فيه غرة أيضا؛ ألنه جنني تلف حبناية، وعلم ذلك خبروجه فوجب ضمانه، كما : ابلةوقال الشافعية واحلن
وإن ألقت جنينني ميتني أو . ، وألنه آدمي موروث فال يدخل يف ضمان أمه كما لو خرج حيا تـهالو سقط يف حيا

  .تأكثر ففي كل واحدة غرة باتفاق الفقهاء؛ ألنه ضمان آدمي فتتعدد الغرة بتعدده كالديا
وإن ألقتهم أحياء مث ماتوا ففي كل واحد دية كاملة، وإن كان بعضهم حيا فمات، وبعضهم ميتا، ففي احلي 

  .دية كاملة، ويف امليت غرة 
. وإن ظهر بعض خلقه من بطن أمه ميتا ومل خيرج باقيه ففيه غرة أيضا عند احلنابلة وهو األصح عند الشافعية

  .ال جتب الغرة حىت تلقيه كامال : شافعيةوقال مالك وهو مقابل األصح عند ال
ولو ألقت يدا أو رجال وماتت فتجب غرة؛ ألن العلم قد حصل بوجود اجلنني، والغالب على : قال الشافعية

الظن أن اليد بانت باجلناية، ولو عاشت ومل تلق جنينا فال جيب إال نصف غرة، كما أن يد احلي ال جيب فيها إال 
  .يه؛ ألنا مل نتحقق تلفهنصف دية وال يضمن باق

وظاهره أنه جيب للعضو الزائد حكومة، ولو ألقت يدا مث جنينا ميتا بال يد قبل االندمال وزال األمل من األم 
فغرة؛ ألن الظاهر أن اليد مبانة منه باجلناية، أو حيا فمات من اجلناية فدية ودخل فيها أرش اليد، فإن عاش 

ن خلقت فيه احلياة فنصف دية لليد، وإن مل يشهد القوابل بذلك ومل يعلم يد م نـهاوشهد القوابل أو علم أ
فنصف غرة لليد عمال باليقني، أو ألقته بعد االندمال وزال األمل أهدر اجلنني لزوال األمل احلاصل باجلناية، ووجب 

يد من  نـهاأو علم ألليد امللقاة قبله إن خرج ميتا نصف غرة، أو حيا ومات أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل 
خلقت فيه احلياة، وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميتا كامل األطراف بعد االندمال فال شيء فيه، ويف اليد حكومة، 
أو قبل االندمال ميتا فغرة فقط؛ الحتمال أن اليد اليت ألقتها كانت زائدة هلذا اجلنني وامنحق أثرها، أو حيا ومات 

، وتأخر اليد عن اجلنني إلقاء كتقدم؛ لذلك فيما ذكر، وكذا حلم ألقته امرأة حبناية فدية ال غرة، وإن عاش فحكومة
عليها جيب فيه غرة إذا قال القوابل وهن أهل اخلربة فيه صورة خفية على غريهن فال يعرفها سواهن حلذقهن، وحنوه 

  .للحنابلة 
  االعتداء على ما دون النفس -ثانيا 

ما دون النفس ثالثة أقسام، وهي إبانة األطراف، وإتالف املعاين، والشجاج  موجبات الدية يف االعتداء على
  .واجلروح

  ) :قطع األعضاء: (إبانة األطراف: القسم األول
اتفق الفقهاء يف اجلملة على أن يف قطع ما ال نظري له يف بدن اإلنسان كاألنف واللسان والذكر واحلشفة 

  .ومسلك الغائط دية كاملةوالصلب إذا انقطع املين، ومسلك البول، 
ومن أتلف ما يف البدن منه شيئان كالعينني واألذنني، واليدين، والرجلني، والشفتني واحلاجيني إذا ذهب شعرمها 

ويف : ئيا ومل ينبت، والثديني، واحللمتني، واألنثيني، والشفرين واللحيني، واألليتني إذا تلفتا معا ففيهما دية كاملةنـها
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دية، ومن أتلف ما يف اإلنسان منه أربعة أشياء، كأشفار العينني واألجفان ففيها الدية، ويف كل إحدامها نصف ال
ربع الدية، وما فيه منه عشرة أشياء، كأصابع اليدين وأصابع الرجلني ففي مجيعها الدية الكاملة، ويف   نـهاواحد م

ففي أحدها ثلث دية األصبع، ونصف  )السالميات(عشر الدية، وما يف األصابع من املفاصل  نـهاكل واحد م
. م خاصة، ويف مجيع األسنان دية كاملة، ويف كل سن مخس من اإلبلبـهادية األصبع فيما فيها مفصالن وهي اإل

  .وهذا يف اجلملة
واألصل فيه ما ورد يف الكتاب الذي كتبه صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل اليمن أن يف النفس الدية ويف اللسان 

  .األنف إذا أوعب جدعه الدية  الدية ويف
  .فالنص الوارد يف البعض يكون واردا يف الباقي داللة؛ ألنه يف معناه

واألصل يف األعضاء أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال مجاال مقصودا يف اآلدمي على الكمال 
من ذلك الوجه، وإتالف النفس  ابـهجيب كل الدية؛ ألن فيه إتالف النفس من وجه، إذ النفس ال تبقى منتفعا 
  .من وجه ملحق باإلتالف من كل وجه يف اآلدمي تعظيما له كما قال الزيلعي 

  :وفيما يلي تفصيل ذلك عند الفقهاء
  .دية ما ال نظري له يف البدن من األعضاء -أوال 

  :دية األنف -أ 
ففيه دية كاملة؛ ملا روي يف  ) العظم وهو ما الن من األنف وخال من(األنف إذا قطع كله أو قطع املارن منه 

وألن فيه مجاال . وإن يف األنف إذا أوعب جدعه الدية : كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل اليمن
  .ومنفعة زالتا بالقطع فوجبت الدية الكاملة 

احلاجز بينهما ثلث الدية  يف قطع كل من طريف املارن املسميني باملنخرين، ويف: مث إن الشافعية واحلنابلة قالوا
  .توزيعا للدية عليها

ويف قول عند الشافعية وهو وجه عند احلنابلة يف احلاجز حكومة عدل، وفيهما دية؛ ألن اجلمال وكمال املنفعة 
  .فيهما دون احلاجز 
  .ما نقص من األنف ففيه حبسابه من الدية، والنقص يقاس من املارن، ال من األصل : وقال املالكية

  :دية اللسان -ب 
اتفق الفقهاء على أنه جتب الدية الكاملة يف قطع اللسان املتكلم به إذا استوعب قطعا، وروي ذلك عن أيب 

ويف اللسان الدية : إىل أهل اليمن. وورد يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم
يف اللسان وأما : النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن اجلمال فقالأما اجلمال فقد روي أن . وألن فيه مجاال ومنفعة

املنفعة فإن به تبلغ األغراض وتستخلص احلقوق وتقضى احلاجات وتتم العبادات، والنطق ميتاز به اآلدمي عن 
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ة بقطع وكذا جتب الدي} خلق اإلنسان علمه البيان{: سائر احليوانات، وبه من اهللا تعاىل على اإلنسان بقوله تعاىل
  .بعضه إذا امتنع من الكالم؛ ألن الدية جتب لتفويت املنفعة، وقد حصل باالمتناع عن الكالم 

ولو قدر على الكالم ببعض احلروف دون بعض، تقسم الدية على عدد احلروف وهي مثانية وعشرون، فما 
اللسان دون الشفة واحللق، تقسم الدية على احلروف اليت تتعلق ب: نقص من احلروف وجب من الدية بقدره، وقيل

اهلمزة، : الباء، وامليم، والفاء، والواو، وحروف احللق وهي ستة هي: احلروف الشفوية، وهي أربعة نـهافتستثىن م
  .واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، فتبقى مثانية عشر حرفا تنقسم الدية عليها 

الدية يف الكالم : وقالوا أيضا. فإن منع مجلة الكالم ففيه الديةيف اللسان الدية، فإن قطع بعضه : وقال املالكية
ال يف اللسان، فإن قطع من لسانه ما ينقص من حروفه فعليه بقدر ذلك، وال حيتسب يف الكالم على عدد 

  .احلروف، فرب حرف أثقل من حرف يف النطق، ولكن باالجتهاد فيما نقص من الكالم 
  :قطع لسان األخرس والصغري

ية يف قطع لسان األخرس عند الفقهاء بل جتب فيه حكومة عدل؛ ألن املقصود منه الكالم، وال كالم فيه ال د
  .فصار كاليد الشالء 

وهذا إذا مل يذهب بقطعه الذوق، وإال جتب الدية كما سيأيت عند الكالم عن إزالة املنافع، أما إذا قطع لسان 
جتب فيه الدية؛ ألن ظاهره السالمة، وإمنا مل يتكلم ألنه ال : احلنابلةالصغري الذي ال يتكلم لصغره فقال الشافعية و 

حيسن الكالم، فوجبت به الدية كالكبري وخيالف األخرس، فإنه علم أنه أشل؛ وألن الدية جتب يف سائر أعضاء 
ظاهر أنه الصغري فكذلك يف قطع لسانه، وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم فقطع لسانه مل جتب الدية؛ ألن ال

  .ال يقدر على الكالم فيجب فيه ما جيب يف لسان األخرس 
يشرتط لوجوب الدية يف لسان الصغري ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ثدي : ويف قول عند الشافعية

أمارات ظاهرة على سالمة اللسان، فإن مل يظهر فحكومة؛ ألن سالمته غري متيقنة، واألصل براءة  نـهاوحنومها؛ أل
  .ذمة ال

  .ومل نعثر للمالكية على نص يف هذه املسألة
  :دية الذكر واحلشفة -ج 

كما جتب يف قطع الذكر من ) رأس الذكر(اتفق الفقهاء على أنه جتب الدية الكاملة يف قطع متام احلشفة 
، بـهاعلق أصله؛ ألن معظم منافع الذكر من لذة املباشرة، وأحكام الوطء، واإليالد، واستمساك البول وحنوها تت

  .واحلشفة أصل يف منفعة اإليالج والدفق، والقصبة كالتابع هلا
وإذا قطع بعض احلشفة ففيه حبسابه من الدية، ويقاس من احلشفة ال من أصل الذكر، وقال احلنابلة وهو قول 

 خيتل جمرى وهذا إذا مل: قال الشافعية. جيب بقسطه من كل الذكر؛ ألنه هو املقصود بكمال الدية : عند الشافعية
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أما إذا انقطع البول . رى املـجالبول، فإن اختل ومل ينقطع البول فعليه أكثر األمرين من قسط الدية وحكومة فساد 
  .وفسد مسلكه فسيأيت بيانه

وجتب الدية يف ذكر الصغري والكبري والشيخ والشاب على السواء، سواء أقدر على اجلماع أم مل يقدر عند 
وم ما ورد يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل اليمن ويف الذكر الدية ، وقال احلنفية يف مجهور الفقهاء؛ لعم

  .إن علمت صحته حبركة للبول وحنوه ففيه الدية، وإن مل تعلم صحته ففيه حكومة عدل : الصغري
موم احلديث وألن ذكر إنه جتب فيهما الدية؛ لع: أما ذكر العنني واخلصي فقال الشافعية وهو رواية عند احلنابلة

اخلصي سليم قادر على اإليالج وإمنا الفائت اإليالد، والعنة عيب يف غري الذكر؛ ألن الشهوة يف القلب واملين يف 
  .الصلب

ال تكمل ديتهما ألن منفعته اإلنزال واإلحبال واجلماع وقد عدم : وقال احلنفية وهو رواية أخرى عند احلنابلة
  .ل، فلم تكمل ديتهما، وإذا مل جتب فيهما دية كاملة جتب فيهما حكومة عدل ذلك فيهما على وجه الكما

لزوم الدية، وقيل : إذا كان معرتضا عن مجيع النساء ففيه قوالن: وفصل املالكية يف العنني واخلصي فقالوا
  .حكومة عدل، وإن كان معرتضا عن بعض النساء ففيه الدية اتفاقا عندهم 

  :دية الصلب -د 
وكذلك إذا انكسر . الرجل إذا انكسر وذهب مشيه أو مجاعه ففيه دية كاملة عند مجيع الفقهاءصلب 

: واحدودب وانقطع املاء، فلم ينجرب وإن مل يذهب مجاعه وال مشيه؛ ملا ورد يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
؛ وألنه عضو ليس يف "الدية  مضت السنة أنه يف الصلب: " ويف الصلب الدية ، وعن سعيد بن املسيب أنه قال

  .البدن مثله، وفيه مجال ومنفعة، فوجبت فيه دية كاملة كاألنف 
وأطلق احلنابلة القول بوجوب الدية يف كسر الصلب وإن مل تذهب منافعه من املشي والقدرة على اجلماع، ومل 

  .ينقطع املاء 
  :دية إتالف مسلك البول ومسلك الغائط -هـ 

يف إتالف مسلك البول ومسلك الغائط، ويف إفضاء املرأة من قبل الزوج أو غريه، وهو رفع جتب الدية الكاملة 
اإلفضاء رفع ما بني مدخل ذكر وخمرج : وقيل. ما بني مدخل ذكر ودبر، فيصري مسلك مجاعها وغائطها واحدا

لشافعية وهو قول ابن بول، فيصري سبيل مجاعها وبوهلا واحدا، ويف هذه احلالة جتب دية كاملة عند احلنفية وا
القاسم من املالكية إذ به تفوت املنفعة بالكلية؛ ألنه مينعها من اللذة، وال متسك الولد وال البول إىل اخلالء؛ وألن 

  .مصيبتها أعظم من املصابة بالشفرين، كما علله ابن شعبان من املالكية 
  . ويف قول آخر للمالكية وهو مذهب املدونة يف اإلفضاء حكومة عدل

  يف اإلفضاء ثلث الدية، كما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قضى فيه بذلك،: وقال احلنابلة
  .إن استطلق بوهلا مع اإلفضاء ففيه دية كاملة : وقالوا
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  :اثنان نـهااألعضاء اليت يف البدن م -ثانيا 
  :األذنان

إىل أن يف استيصال ) الشافعية ورواية عند املالكيةاحلنفية واحلنابلة وهو املذهب عند (ذهب مجهور الفقهاء 
األذنني قلعا أو قطعا كمال الدية، ويف قلع أو قطع إحدامها نصفها ، وروي ذلك عن عمر وعلي رضي اهللا 

يف األذن مخسون : عنهما، وبه قال عطاء وجماهد واحلسن وقتادة، والثوري واألوزاعي، وذلك خلرب عمرو بن حزم
ا عضوان فيهما مجال ومنفعة، ويف قلعهما أو قطعهما تفويت اجلمال على الكمال، فوجب أن منـهمن اإلبل وأل

يكون فيهما الدية الكاملة، وسواء أذهب السمع أم مل يذهب، وسواء أكان مسيعا أم أصم؛ ألن الصمم نقص يف 
  .غري األذن فلم يؤثر يف ديتهما 

جتب يف األذنني حكومة عدل إال إذا ذهب السمع : الكيةويف وجه أو قول خمرج عند الشافعية ورواية عند امل
  .وهذا هو املشهور : قال املواق. هو أن يف األذنني حكومة مطلقا: وثالث األقوال عند املالكية. ففيه دية اتفاقا

  :العينان
لعني  ال خالف بني الفقهاء أن يف قطع أو فقء العينني دية كاملة، ويف إحدامها نصف الدية، سواء أكانت ا

ويف العينني : " كبرية أم صغرية، صحيحة أم مريضة، سليمة أم حوالء، وذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .الدية 

وألن يف تفويت االثنني منهما تفويت جنس املنفعة أو اجلمال على الكمال، فيجب فيه كمال الدية، ويف 
  .تفويت أحدمها تفويت النصف، فيجب نصف الدية 

  .العيون املبصرة، أما العني العوراء فال دية يف قلعها بل جتب حكومة عدل هذا يف 
  .واختلفوا يف قلع العني السليمة من األعور

جتب يف قلع عني األعور السليمة دية كاملة، وبه قال : فقال املالكية واحلنابلة، وهو قول ضعيف عند الشافعية
وعليا وابن عمر رضي اهللا عنهم قضوا يف عني األعور بالدية، الزهري والليث وقتادة وإسحاق؛ ألن عمر وعثمان 

ومل نعلم هلم يف الصحابة خمالفا، فيكون إمجاعا وألن قلع عني األعور يتضمن إذهاب البصر كله، فوجبت الدية 
  .الكاملة، كما لو أذهبه من العينني؛ ألن السليمة اليت عطلها مبنزلة عيين غريه 

إذا : يف املذهب عند الشافعية وقول مسروق وعبد اهللا بن مغفل والثوري والنخعي وقال احلنفية وهو املشهور
  . ويف العني مخسون من اإلبل : قلع عني األعور األخرى ففيها نصف الدية لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ا قلعت يقتضي أن ال يكون فيهما أكثر من ذلك، فإذ" ويف العينني الدية: "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
عني شخص ووجبت فيها نصف الدية مث قلعت الثانية، فقالع الثانية قالع عني أعور، فلو وجبت فيه دية كاملة 

  .لوجب فيهما دية ونصف دية 
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  :اليدان
اتفق الفقهاء على وجوب الدية يف قطع اليدين ووجوب نصفها يف قطع إحدامها؛ ملا روي من حديث عمرو 

ويف اليد مخسون من اإلبل ؛ وألن فيهما مجاال ظاهرا ومنفعة كاملة، وليس يف البدن  ويف اليدين الدية،: بن حزم
  .من جنسهما غريمها، فكان فيهما الدية كالعينني 

وجيب يف قطع الكف حتت الرسغ ما جيب يف األصابع على ما يأيت تفصيله؛ ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه 
من اإلبل من غري فصل بني ما إذا قطعت األصابع وحدها أو قطعت يف كل أصبع عشر : وسلم قال يف األصابع

وهذا يف اليد السليمة، أما اليد الشالء فذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال دية يف قطعها . الكف اليت فيها األصابع  
قد ذهبت  هانـبل فيه حكومة عدل، وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية والشافعية وهو رواية عند احلنابلة؛ أل

  .منفعتها من قبل، فلم تفت املنفعة بالقطع، وال تقدير فيها، فتجب فيها حكومة عدل 
قضى : ويف رواية عند احلنابلة أن يف اليد الشالء ثلث ديتها ؛ ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

اليد اليت جتب فيها الدية من الرسغ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها ، وحد
والسارق والسارقة فاقطعوا {: أو الكوع؛ ألن اسم اليد عند اإلطالق ينصرف إليه، بدليل أن اهللا تعاىل قال

  .والواجب قطعهما من الكوع} أيديهما
فعية فقال الشا: من بعض الساعد أو املرفق أو املنكب: واختلف الفقهاء فيما إذا قطع ما فوق الكوع أي

إن قطعها مع نصف الساعد أو من املرفق أو املنكب ففي الكف نصف الدية، ويف : واحلنفية فيما رواه أبو يوسف
وقال احلنابلة، وهو رواية . وهو إحدى روايتني عن أيب يوسف. ليست بتابعة للكف  نـهاالزيادة حكومة عدل؛ أل
ألصابع إىل املنكب، فإن قطع يده من فوق الكوع إن ما زاد على أصابع اليد فهو تبع ل: أخرى عن أيب يوسف

مثل أن يقطعها من املرفق أو نصف الساعد فليس عليه إال دية واحدة؛ ألن اليد اسم للجميع إىل املنكب بدليل 
اليد إىل : وملا نزلت آية التيمم مسح الصحابة إىل املناكب، وقال ثعلب} وأيديكم إىل املرافق {: قوله تعاىل

عرف الناس أن مجيع ذلك يسمى يدا، فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إال يدا واحدة، والشرع  املنكب، ويف
  .أوجب يف اليد الواحدة نصف الدية فال يزاد على تقدير الشرع 

يف اليدين سواء من املنكب أو املرفق أو الكوع دية، وكذلك يف األصابع، وأما إن قطع : وفصل املالكية فقالوا
مع الكف فأخذت الدية مث حصلت جناية عليها بعد إزالة األصابع فحكومة، سواء أقطع اليد من  األصابع أو

  .وسيأيت تفصيل دية األصابع يف موضعها. الكوع، أم املرفق، أم املنكب  
  :األنثيان

ني ويف البيضت: األنثيان والبيضتان يف قطعهما دية كاملة باتفاق الفقهاء؛ ملا ورد يف حديث عمرو بن حزم
هما بإرادة اهللا تعاىل، فكانت فيهما الدية الكاملة، وروى ـالدية، وألن فيهما اجلمال واملنفعة، فإن النسل يكون ب
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مضت السنة أن يف الصلب الدية، ويف األنثيني الدية، ويف إحدامها نصف : الزهري عن سعيد بن املسيب أنه قال
  .الدية

  .واحدة منهما نصف الدية وال فرق بني اليسرى واليمىن فتجب يف كل 
وكذا لو قطع الذكر مث قطع األنثيني عند . واتفق الفقهاء على أنه لو قطع األنثيني والذكر معا جتب ديتان

أما إذا قطع أنثييه مث قطع ذكره ففيه دية لألنثيني، وحكومة للذكر ) . احلنفية والشافعية واحلنابلة(مجهور الفقهاء 
  .عند احلنابلة؛ لفوات منفعة الذكر قبل قطعه، فهو ذكر خصي عند احلنفية، وهو املشهور 

وعند الشافعية وهو رواية أخرى عند احلنابلة جتب يف هذه الصورة ديتان بناء على قوهلم بوجوب الدية يف قطع 
  .ذكر اخلصي والعنني 
ر أو بعده ففيهما الدية، إن قطعت األنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان، وإن قطعتا قبل الذك: أما املالكية فقالوا

  .وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدمها ففيه الدية، ومن ال ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن ال أنثيني له ففي ذكره الدية 
  :اللحيان

اللحيان مها العظمان اللذان تنبت عليهما األسنان السفلى، وملتقامها الذقن، وقد صرح فقهاء الشافعية 
  .لحيني دية كاملة، ويف إحدامها نصف الدية كاألذننيواحلنابلة بأن يف ال

وعللوا وجوب الدية فيهما بأن فيهما مجاال ومنفعة، وليس يف البدن مثلهما فكانت فيهما الدية كسائر ما يف 
البدن منه شيئان، وإن قلعهما مبا عليهما من أسنان وجبت ديتهما ودية األسنان، ومل تدخل دية األسنان يف 

  .تدخل يف دية اليد نـهاخبالف دية األصابع فإديتهما، 
يف حق الكبري، وإن كل  بـهاووجه الفرق أن اللحيني يوجدان قبل وجود األسنان يف اخللقة ويبقيان بعد ذها

واحد من اللحيني واألسنان ينفرد بامسه، وال يدخل أحدمها يف اسم اآلخر، خبالف األصابع والكف، فإن اسم 
ا كالعضو نـهمألسنان مغروزة يف اللحيني وال تعترب جزءا منهما خبالف الكف مع األصابع؛ ألاليد يشملهما، وأن ا

  .الواحد 
ا من نـهمواستشكل املتويل من الشافعية إجياب الدية يف اللحيني بأنه مل يرد فيهما خرب، والقياس ال يقتضيه؛ أل

الساعد والعضد والساق والفخذ، وهي عظام فيها  العظام الداخلة فيشبهان الرتقوة والضلع، وأيضا فإنه ال دية يف
  .مجال ومنفعة 

إن اللحيني من الوجه فيتحقق الشجاج فيهما، فيجب فيهما موجبها خالفا ملا يقوله : وقال الزيلعي من احلنفية
  .ضوعومل نعثر يف كتب املالكية على نص يف هذا املو . هما ـا ليسا من الوجه؛ ألن املواجهة ال تقع بأنـهممالك 

  :الثديان
  .ال خالف بني الفقهاء يف أن يف قطع ثديي املرأة دية كاملة، ويف الواحد منهما نصف الدية
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أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن يف ثدي املرأة نصف الدية، ويف الثديني الدية، : قال ابن املنذر
  .وألن فيهما مجاال ومنفعة فأشبها اليدين والرجلني 

ويف ) احلنفية والشافعية واحلنابلة(الدية الكاملة يف قطع حلميت الثديني عند مجهور الفقهاء كذلك جتب 
هما كمنفعة اليدين ـإحدامها نصف الدية، وروي حنو هذا عن الشعيب والنخعي؛ ألن املنفعة الكاملة ومجال الثدي ب

  .ومجاهلما باألصابع 
وكذا : قالوا. للنب أو فسد، وإال وجبت حكومة بقدر الشنيجتب الدية يف حلمتيهما إذا بطل ا: وقال املالكية

تلزم الدية كاملة إن بطل اللنب أو فسد من غري قطع احللمتني، فالدية عندهم لفساد اللنب ال لقطع احللمتني، ومن 
  .مث استظهر ابن عرفة أن يف قطع حلميت العجوز حكومة كاليد الشالء 

احلنفية واملالكية وهو املذهب (ففيهما حكومة عدل عند مجهور الفقهاء وهذا يف ثدي املرأة، أما ثديا الرجل 
  إذ ليس فيهما منفعة مقصودة، بل جمرد مجال،) عند الشافعية

  .وعند احلنابلة ويف قول عند الشافعية جتب فيهما الدية كثديي املرأة 
  :األليتان

وفيهما الدية الكاملة إذا أخذتا إىل العظم األليتان مها ما عال وأشرف من أسفل الظهر عند استواء الفخذين، 
الذي حتتهما، ويف كل واحدة منهما نصف الدية، وهذا عند مجهور الفقهاء؛ ملا فيهما من اجلمال واملنفعة يف 

  الركوب
أما بعض اللحم فإذا . وهذا إذا أخذتا إىل العظم واستؤصل حلمهما حىت ال يبقى على الورك حلم. والقعود

ال فرق يف ذلك بني الرجل : ه من الدية، وإال فاحلكومة كما صرح به الشافعية واحلنابلة، وقالواعرف قدره فبقسط
  .واملرأة 

فيهما الدية؛ : وقال أشهب. يف ألييت الرجل حكومة، وكذلك يف ألييت املرأة يف املشهور عندهم: وقال املالكية
  .ا أعظم عليها من ثدييها نـهمأل

  :الرجالن
هاء يف أنه جتب الدية الكاملة يف قطع الرجلني كلتيهما، وأن يف إحدامها نصف الدية وحد ال خالف بني الفق

  .القطع هنا هو مفصل الكعبني
واخلالف فيما إذا قطع أكثر من الكعبني إىل أصل الفخذ من الورك أو الركبة، كاخلالف يف قطع اليدين فوق 

عند الفقهاء ، ورجل األعرج كرجل الصحيح، كما أن  بـهاالكوعني يف وجوب حكومة عدل مع الدية أو عدم وجو 
  .يد األعسم كيد الصحيح 
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  :الشفتان
اتفق الفقهاء على أن يف قطع الشفتني دية كاملة؛ ملا ورد يف حديث عمرو بن حزم ويف الشفتني الدية ؛ 

الفم تقيان ما هما طبق على ـا عضوان ليس يف البدن مثلهما، فيهما مجال ظاهر ومنفعة مقصودة، فإننـهموأل
هما الكالم وغري ذلك من املنافع، فتجب فيهما الدية  ـهما، ويتم بـيؤذيه، ويسرتان األسنان، ويردان الريق، وينفخ ب

  .كاليدين والرجلني
ومجهور الفقهاء على أنه جتب يف كل واحدة منهما نصف الدية من غري تفريق، وروي هذا عن أيب بكر وعلي 

ية عند احلنابلة، جيب يف الشفة العليا ثلث الدية، ويف السفلى الثلثان، وبه قال سعيد بن ويف روا. رضي اهللا عنهما
  .هي اليت تدور وتتحرك، وحتفظ الريق، والطعام، والعليا ساكنة  نـهاأعظم؛ أل بـهااملسيب والزهري؛ ألن املنفعة 

  :احلاجبان واللحية وقرع الرأس
شعر احلاجبني إذا مل ينبتا الدية، ويف أحدمها نصف الدية، وكذلك يف ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن يف إتالف 

شعر اللحية إذا مل ينبت الدية، وهذا قول سعيد بن املسيب وشريح واحلسن وقتادة، وروي ذلك عن علي وزيد بن 
عن ثابت رضي اهللا عنهما؛ ألن فيه إذهاب اجلمال على الكمال، وفيه إذهاب منفعة، فإن احلاجب يرد العرق 

  . نـهاويصو  نـهاالعني ويفرقه، وهدب العني يرد ع
سبحان من زين : إن مالئكة مساء الدنيا تقول: وأما اللحية فألن فيها مجاال كامال؛ لقوله عليه الصالة والسالم

  .الرجال باللحى والنساء بالذوائب 
  .وعن علي رضي اهللا عنه أنه أوجب يف شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملة

أما إذا  . بـهاإمنا جتب الدية يف اللحية إذا كانت كاملة يتجمل : ونقل املوصلي عن أيب جعفر اهلندواين قوله
وليست اجلناية عليها  بـهافال شيء فيها، وإن كانت غري متفرقة وال يتجمل  بـهاكانت طاقات متفرقة ال يتجمل 

  .ففيها حكومة عدل  نـهامما تشي
الدية يف شيء من هذه الشعور إال بذهابه على وجه ال يرجى عوده مثل أن يقلب وال جتب : وقال ابن قدامة

  .على رأسه ماء حارا فيتلف منبت الشعر، فينقلع بالكلية حبيث ال يعود، وإن رجي عوده إىل مدة انتظر إليها 
املنفعة، فلم جيب ال جيب يف إتالف الشعور غري احلكومة؛ ألنه إتالف مجال من غري : وقال الشافعية واملالكية

  .فيه غري احلكومة، كإتالف العني القائمة واليد الشالء 
  :الشفران

الشفران بالضم مها اللحمان احمليطان بفرج املرأة املغطيان له، ويف قطعهما أو إتالفهما إن بدا العظم من فرجها 
والدليل ) لكية والشافعية واحلنابلةاملا(الدية الكاملة، ويف إتالف أو قطع أحدمها نصف الدية عند مجهور الفقهاء 

وألن فيهما . على ذلك ما رواه ابن وهب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قضى يف شفري املرأة بالدية
وال فرق يف ذلك بني الرتقاء والقرناء وغريمها، وال بني . هما يقع االلتذاذ باجلماع ـمجاال ومنفعة مقصودة، إذ ب
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ومل جند فيما اطلعنا عليه من كتب احلنفية  . ة والصغرية، كما صرح به الشافعية واحلنابلة البكر والثيب، والكبري 
  .كالما يف هذا املوضوع

  :أربعة نـهااألعضاء اليت يف البدن م
  :هماـأشفار العينني وأهداب

  .األشفار هي حروف العني اليت ينبت عليها الشعر، والشعر النابت عليها هو اهلدب 
لفقهاء إىل أن يف قطع أو قلع أشفار العينني األربعة دية كاملة، ويف أحدها ربع الدية، وهذا إذا وذهب مجهور ا

اجلمال على الكمال،  بـهاأتلفت بالكلية حبيث ال يرجى عودها عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، وذلك ألنه يتعلق 
لك ينقص البصر، ويورث العمى، فإذا وجب يف املنفعة وهي دفع األذى والقذى عن العني، وتفويت ذ بـهاوتتعلق 

  .ربع الدية، ويف االثنني نصف الدية، ويف الثالثة ثالثة أرباع الدية نـهاالكل الدية وهي أربعة وجب يف الواحد م
ولو قطع أو قلع اجلفون مع األهداب واألشفار جتب دية واحدة؛ ألن األشفار مع اجلفون كشيء واحد كاملارن 

  . مع القصبة
جتب فيها دية مثل قطع األشفار؛ ألن : لو قلع أو قطع األهداب وحدها دون األشفار، قال احلنفية واحلنابلة و 

تقي العينني وترد عنهما، وجتملهما حتسنهما، فوجبت فيها الدية كما جتب يف حلميت  نـهافيها مجاال ونفعا، فإ
  .الثدي واألصابع
ة عدل كسائر الشعور؛ ألن الفائت بقطعها الزينة واجلمال يف قطع األهداب وحدها حكوم: وقال الشافعية

  .دون املقاصد األصلية وهذا إذا فسد منبتها، وإال فالتعزير 
هما، بل جتب فيهما حكومة عدل مطلقا، قال ـال دية يف قلع أشفار العينني، وال يف أهداب: أما املالكية فقالوا
  .أي حكومة عدل . إال االجتهاد نـهاجفو ليس يف أشفار العني و : املواق نقال عن املدونة

  :ما يف البدن منه عشرة
  :أصابع اليدين وأصابع الرجلني

اتفق الفقهاء على أن يف قطع أو قلع أصابع اليدين العشرة دية كاملة، وكذلك يف قطع أصابع الرجلني، ويف 
ويف كل : حلديث عمرو بن حزمقطع كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلني عشر الدية أي عشرة من اإلبل؛ 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل 
دية أصابع اليدين والرجلني عشر من اإلبل لكل أصبع وألن يف قطع الكل تفويت منفعة البطش أو : عليه وسلم

ل من اليدين والرجلني عشر، ففي كل أصبع عشر الدية، ودية كل أصبع املشي، فتجب فيه دية كاملة، وأصابع ك
وعلى ذلك ففي كل . أمنلتان نـهام فإبـها، ويف كل أصبع ثالث أنامل إال اإل) تـهاسالميا(مقسومة على أناملها 

نصف عشر الدية م يف كل أمنلة بـهام ثلث دية األصبع وهو ثالثة أبعرة وثلث، ويف اإلبـهاأمنلة من األصابع غري اإل
  .وهو مخسة أبعرة، واألصابع كلها سواء إلطالق احلديث 
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؛ لعدم ) احلنفية والشافعية وهو األصح عند احلنابلة(أما األصبع الزائدة ففيها حكومة عدل عند مجهور الفقهاء 
  .ورود النص فيها، والتقدير ال يصار إليه إال بالتوقيف 

ئدة يف يد أو رجل إذا كانت قوية على التصرف قوة األصابع األصلية يف إتالف األصبع الزا: وقال املالكية
  .عشر الدية إن أفردت باإلتالف، وإن قطعت مع األصابع األصلية فال شيء فيها 

وروي عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أن فيها ثلث دية األصبع، وذكر القاضي أنه قياس املذهب عند احلنابلة 
  .اليد الشالء  على رواية إجياب الثلث يف

  :دية األسنان: ما يف البدن منه أكثر من عشرة
ال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب يف كل سن نصف عشر الدية، وهو مخس من اإلبل أو مخسون دينارا؛ 

واألسنان كلها سواء إلطالق احلديث، وقد روي يف . ويف السن مخس من اإلبل : لقوله عليه الصالة والسالم
واألسنان كلها سواء وألن الكل يف أصل املنفعة سواء، فال يعترب التفاوت فيه، كاأليدي : ثبعض طرق احلدي

  .واألصابع، وإن كان يف بعضها زيادة منفعة ففي اآلخر زيادة مجال
وعلى ذلك تزيد دية األسنان كلها على دية النفس بثالثة أمخاس الدية عند مجهور الفقهاء؛ ألن اإلنسان له 

  .سنا، فإذا وجب يف الواحدة نصف عشر الدية جيب يف الكل مائة وستون من اإلبل  اثنان وثالثون
ال يزيد على دية إن احتد اجلاين واحتدت اجلناية، كأن أسقطها بشرب دواء أو بضرب : ويف قول عند الشافعية

بني كل سن أو ضربات من غري ختلل اندمال؛ ألن األسنان جنس متعدد فأشبه األصابع، فإن ختلل االندمال 
ولو ضرب أسنان رجل ) . الدائمة(وهذا يف قلع األسنان األصلية املثغورة . تزيد قطعا  نـهاوأخرى أو تعدد اجلاين فإ

  :فتحركت أو تغريت إىل السواد أو احلمرة أو اخلضرة أو حنوها ففيه عند الفقهاء تفصيل
دة يظهر فيها حقيقة حاهلا من السقوط لو ضرب أسنان رجل وحتركت ينتظر مضي حول؛ ألنه م: فقال احلنفية

والتغري والثبوت، سواء أكان املضروب صغريا أم كبريا، فإن تغريت إىل السواد أو إىل احلمرة أو إىل اخلضرة ففيها 
األرش تاما؛ ألنه ذهبت منفعتها، وذهاب منفعة العضو كذهاب العضو، وإن كان التغري إىل الصفرة ففيها حكومة 

  .عدل 
هما، أو حبمرة بعد بياض، أو بصفرة إن كانا عرفا  ـجتب الدية يف األسنان بقلع أو اسوداد أو ب: لكيةوقال املا

، تـهاجدا حبيث ال يرجى ثبو  بـهاكالسواد يف إذهاب اجلمال، وإال فعلى حساب ما نقص، كما جتب الدية باضطرا
  .ويف االضطراب اخلفيف األرش بقدره 

  .قلع كل سن أصلية تامة مثغورة غري متقلقلة تكمل دية السن ب: وقال الشافعية
فال جتب الدية يف السن الشاغية ، وجتب فيها حكومة، ولو سقطت سنه فاختذ سنا من ذهب أو حديد أو 
عظم طاهر فال دية يف قلعها، وإن قلعت قبل االلتحام مل جتب احلكومة لكن يعزر القالع، وإن قلعت بعد تشبث 

ضغ والقطع فال حكومة أيضا على األظهر، وتكمل دية السن بكسر ما ظهر منها وإن واستعدادها للم بـهااللحم 
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ولو قلع السن من السنخ وجب أرش السن فقط على املذهب، وإن قلع سن صغري مل يثغر . بقي السنخ حباله 
ومل تعد  وإن مضت املدة اليت يتوقع فيها العود. ينتظر عودها، فإن عادت فال دية وجتب احلكومة إن بقي شني

هرم أو مرض أو ـاضطراب شديد ب بـهافإن كان ) متحركة(وإن قلع سنا وكانت متقلقلة . وفسد املنبت جتب الدية
  .حنومها وبطلت منفعتها ففيها احلكومة، وإن كانت متحركة حركة يسرية ال تنقص املنافع فال أثر هلا وجتب الدية 

األرش، وإن ثبتت وعادت كما كانت ففيها حكومة  ولو تزلزلت سن صحيحة جبناية مث سقطت بعدها لزم
  .عدل 

يف كل سن ممن قد أثغر مخس من اإلبل سواء أقلعت بسخنها أو قطع الظاهر منها فقط، وسواء : وقال احلنابلة
أقلعها يف دفعة أو دفعات، وإن قلع منها السنخ فقط ففيه حكومة، وال جيب بقلع سن الصغري الذي مل يثغر 

اليأس من عودها وجبت ديتها، وإن عادت فصرية  بـهالكن ينتظر عودها، فإن مضت مدة حيصل  شيء يف احلال،
مل تذهب مبنفعتها فلم  نـهاأو صفراء أو محراء أو سوداء، أو خضراء فحكومة؛ أل تـهاأو شوهاء أو أطول من أخوا

سنا أخرى فثبتت مل يسقط  ين عليه مكان السن املقلوعةاملـججتب ديتها، ووجبت احلكومة لنقصها، وإن جعل 
عولة ففيها حكومة للنقص، وإن قلع سنه فرده املـجمث إن قلعت السن . شيئا نـهادية املقلوعة، كما لو مل جيعل مكا

أجنيب بعد ذلك وجبت ديتها كما لو مل تتقدم جناية  نـهافالتحم فله أرش نقصه فقط وهو حكومة،مث إن أبا
  .عليها

  :دية المعاني والمنافع
أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو  - فضال عما ورد يف بعضها من نصوص  - األصل يف دية املعاين 

أزال مجاال مقصودا يف اآلدمي على الكمال جيب كل الدية؛ ألن فيه إتالف النفس من وجه، إذ النفس ال تبقى 
  .وجه يف اآلدمي تعظيما له  من هذا الوجه، وإتالف النفس من وجه ملحق باإلتالف من كل  بـهامنتفعا 

وهذا األصل كما هو معترب يف األعضاء مطبق كذلك يف إذهاب املعاين واملنافع من األعضاء وإن كانت باقية 
ومما جتب فيه الدية من املعاين العقل والنطق وقوة اجلماع واإلمناء يف الذكر واحلبل يف املرأة، والسمع . يف الظاهر

  .لمسوالبصر والشم والذوق وال
فإن تلف العضو واملنفعة معا ففي ذلك دية . وهذا إذا أتلفت املعاين دون إتالف األعضاء املشتملة عليها

  .وإن أتلفهما جبنايتني منفردتني ختللهما الربء فدية كل عضو أو منفعة حبسب احلالة. واحدة
  :وبيان ذلك فيما يلي

  :العقل -أ 
لة يف إذهاب العقل؛ ألنه من أكرب املعاين قدرا وأعظمها نفعا، ال خالف بني الفقهاء يف وجوب الدية الكام

وقد . فإن به يتميز اإلنسان ويعرف حقائق األشياء، ويهتدي إىل مصاحله، ويتقي ما يضره، ويدخل يف التكليف 
  .ويف العقل الدية : ورد يف حديث عمرو بن حزم
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ية الكاملة، وإن نقص عقله نقصا معلوما فإن أذهب عقله متاما بالضرب وغريه جتب الد: قال ابن قدامة
بالزمان وغريه، مثل إن صار جين يوما ويفيق يوما فعليه من الدية بقدر ذلك، وإن مل يعلم مثل أن صار مدهوشا، 

  .أو يفزع مما ال يفزع منه ويستوحش إذا خال، فهذا ال ميكن تقديره، فتجب فيه حكومة 
  .افعية ومثله ما يف كتب احلنفية واملالكية والش

  .وتقدير اجلناية يكون بتقدير القاضي مستعينا بقول أهل اخلربة
  :قوة النطق -ب 

ذهب الفقهاء إىل أن يف إذهاب قوة النطق دية فإذا فعل بلسانه ما يعجزه عن النطق بالكمال جتب الدية 
م حبساب احلروف الكاملة، وإن عجز عجزا جزئيا بأن كان يقدر على نطق بعض احلروف دون بعضها فالدية تقس

عند مجهور الفقهاء، ملا روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قسم الدية على احلروف، فما قدر عليه من احلروف 
  .نـهاأسقط حبسابه من الدية، وما مل يقدر عليه ألزمه حبسابه م

سة، كما تقدم توزع الدية على احلروف املتعلقة باللسان دون حروف احللق الستة واحلروف الشفوية اخلم: وقيل
  .يف دية اللسان 

  .وقال املالكية يقدر نقص النطق بالكالم اجتهادا من العارفني، ال بقدر احلروف، الختالفها باخلفة والثقل 
  .وجتب هذه الدية باجلناية على النطق، وإن كان اللسان باقيا

  :قوة الذوق -ج 
ه الطعوم ملخالطة الرطوبة اللعابية اليت يف الفم، الذوق قوة مثبتة يف العصب املفروش على جرم اللسان، تدرك ب

  .ووصوهلا إىل العصب 
وقد ذهب الفقهاء إىل وجوب الدية يف إتالف حاسة الذوق، ولو جىن عليه فأذهب كالمه وذوقه معا فعليه 

  .ديتان؛ ألن كل واحد منهما منفعة مقصودة يف اإلنسان 
احلالوة : واملدرك بالذوق مخسة أشياء. أو الرقبة أو حنومهايبطل الذوق باجلناية على اللسان : قال النووي

  .والدية تتوزع عليها. واحلموضة واملرارة وامللوحة والعذوبة
ولو نقص . فإذا أبطل إدراك واحدة وجب مخس الدية، وإذا أبطل إدراك اثنتني وجب مخسا الدية وهكذا

  .اإلحساس فلم يدرك الطعوم على كماهلا فالواجب احلكومة 
  :السمع والبصر -د 

ولو . جتب الدية الكاملة يف إذهاب قوة السمع أو قوة البصر إذا ذهبت املنفعة بتمامها، عند مجيع الفقهاء 
أما لو أذهب بعض البصر أو . أذهب البصر من إحدى العينني أو السمع من إحدى األذنني ففيه نصف الدية

، فعليه الدية حبساب ما ذهب إن كان منضبطا، كما يقول بعض السمع من إحدى العينني أو األذنني أو كليهما
  .يف نقصان السمع أو البصر حكومة مطلقا : املالكية والشافعية، وقال احلنابلة
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ولو أزال أذنيه ومسعه جتب ديتان كما صرح به الشافعية واحلنابلة؛ ألن حمل السمع غري حمل القطع، فالسمع قوة 
فروش يف الصماخ، خبالف ما لو فقأ عينيه فأذهب بصره فتجب دية واحدة؛ ألن أودعها اهللا تعاىل يف العصب امل

  .هما ـالبصر يكون ب
  :قوة الشم -هـ 

إىل أنه جتب الدية الكاملة يف ) احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو الصحيح عند الشافعية(ذهب مجهور الفقهاء 
  .لدية كسائر احلواسإتالف الشم كامال؛ ألنه حاسة ختتص مبنفعة، فكانت فيه ا

  " .ويف املشام الدية: "وقد ورد يف حديث عمرو بن حزم
وإن نقص الشم بأن علم قدر الذاهب وجب قسطه من الدية، وإن مل يعلم وجبت حكومة يقدرها احلاكم 

  .باالجتهاد 
  .ال جتب الدية يف الشم بل فيه حكومة : ويف قول عند الشافعية

  :اللمســــــ و 
وقد ذكر . مثبتة على سطح البدن تدرك به احلرارة والربودة والنعومة واخلشونة وحنوها عند املماسةاللمس قوة 

  .ومل جند لبقية الفقهاء كالما يف هذا املوضوع. فقهاء املالكية أن يف إذهاب هذه القوة دية كاملة قياسا على الشم 
  :قوة اجلماع واإلمناء -ز 

لة باجلناية على قوة اجلماع إذا عجز عنه كامال بإفساد إنعاظه، ولو مع بقاء صرح الفقهاء بأنه جتب الدية الكام
املين وسالمة الصلب والذكر، أو انقطع ماؤه، سواء أكان بالضرب على الصلب أو غري ذلك؛ ألن اجلماع منفعة 

نفعة من التوالد وكذلك بانقطاع املاء يفوت جنس امل. مقصودة تتعلق به مصاحل مجة، فإذا فات وجب به دية كاملة
  .والتناسل 

فلو ضرب . وال تندرج يف إتالف اجلماع أو اإلمناء دية الصلب وإن كانت قوة اجلماع فيه كما قال املالكية
  .صلبه فأبطله وأبطل مجاعه فعليه ديتان

  .وذكر الشافعية من هذا القبيل إتالف قوة حبل املرأة فيكمل فيه ديتها النقطاع النسل 
  :راحدية الشجاج واجل

  .الشجاج ما يكون يف الرأس أو الوجه، واجلراح ما يكون يف سائر البدن
وقد اتفق الفقهاء على أنه ال جيب أرش مقدر يف سائر جراح البدن، باستثناء اجلائفة، وإمنا جتب فيها 

  .احلكومة، وذلك ألنه مل يرد فيها نص من الشرع ويصعب ضبطها وتقديرها 
ىل اجلوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة حنر أو ورك أو جنب أو خاصرة أو أما اجلائفة، وهي ما وصل إ

مثانة أو غريها فاتفق الفقهاء على أن فيها ثلث الدية، سواء أكانت عمدا أم خطأ، وذلك ملا ورد يف حديث 
  .عمرو بن حزم ويف اجلائفة ثلث الدية 
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  .ائفتني، وفيهما ثلثا الدية كما اتفقوا على أن اجلائفة إذا نفذت من جانب آلخر تعترب ج
أما الشجاج وهي اجلروح الواقعة يف الرأس والوجه فقد قسمها أكثر الفقهاء إىل عشرة أقسام، على اختالف يف 

  .نـهاتسميتها، وينظر ذلك يف مصطلح كل م
  :جزاء هذه الشجاج

دم وجوب أرش مقدر فيما إىل ع) احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو وجه عند الشافعية(ذهب مجهور الفقهاء 
يكون أقل من املوضحة، أي قبل املوضحة، وهي احلارصة، والدامعة والدامية والباضعة واملتالمحة والسمحاق، وإمنا 

  .جيب يف كل من هذه الشجاج حكومة عدل 
  .ألنه ليس فيها أرش مقدر، وال ميكن إهدارها، فتجب احلكومة 

وإن أمكن بأن كان على رأس . ميكن معرفة قدرها من املوضحة فكذلكوالقول الثاين عند الشافعية أنه إن مل 
الباضعة مثال عرف أن املقطوع ثلث أو نصف يف عمق اللحم وجب قسطه من أرش  بـهاموضحة إذا قيس 

  .املوضحة
وتعترب مع ذلك احلكومة، : فإن شككنا يف قدرها من املوضحة أوجبنا اليقني، قال األصحاب: قال النووي

  .أكثر األمرين من احلكومة وما يقتضيه التقسيط، ألنه وجد سبب كل واحد منهما فيجب 
  :أرش مقدر، وبيانه فيما يلي نـهاأما املوضحة واهلامشة واملنقلة واآلمة أو املأمومة ففي كل واحد م

  :املوضحة -أ 
فيها القصاص إذا   املوضحة هي أقل شجة فيها أرش مقدر من الشارع، وهلا أمهية عند الفقهاء؛ ألنه جيب

  .كانت عمدا، وهي الفاصل بني وجوب املقدر أي األرش وغري املقدر أي احلكومة
ملا ورد يف . واتفق الفقهاء على أنه يف املوضحة نصف عشر الدية، وهو مخس من اإلبل يف احلر الذكر املسلم 

  .حديث عمرو بن حزم ويف املوضحة مخس من اإلبل  
ون اجلرح على األنف واللحي األسفل موضحة، فال يقولون فيها بأرش مقدر، فتجب إال أن املالكية ال يعترب 

  .فيهما حكومة عدل، كسائر جراحات البدن 
  .ين عليه أصلعا، وإال ففيها حكومة عدل؛ ألن جلده أنقص زينة من غريه املـجوقيدها احلنفية بأن ال يكون 

يف حق من جتب الدية الكاملة بقتله، وهو احلر املسلم وقال الشافعية وإمنا جيب يف املوضحة مخس من اإلبل 
الذكر وهذا املبلع نصف عشر ديته، فرتاعى هذه النسبة يف حق غريه فتجب يف موضحة اليهودي نصف عشر 

  .وسي ثلثا بعري املـجديته وهو بعري وثلثان، ويف موضحة املرأة بعريان ونصف، ويف موضحة 
ويف املوضحة : ذكر واألنثى يف موضحتهما ملا ورد يف حديث عمرو بن حزموذهب احلنابلة إىل التسوية بني ال

مخس من اإلبل ، وهو مطلق، فالرجل واملرأة ال خيتلفان يف أرش املوضحة؛ ألنه دون الثلث، ومها يستويان فيما 
  .دون الثلث وخيتلفان فيما زاد على الثلث 
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وروي ذلك عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وبه وذهب أكثر الفقهاء إىل أن موضحة الرأس والوجه سواء، 
  .قال شريح ومكحول والشعيب والزهري وربيعة

أكثر،  نـهاوروي عن سعيد بن املسيب وهو رواية عن أمحد أن موضحة الوجه فيها عشر من اإلبل ألن شي
  .وموضحة الرأس يسرتها الشعر والعمامة 

  اهلامشة -ب 
هشم العظم أي تكسره كما تقدم، وذهب مجهور الفقهاء إىل أن فيها ـوتاهلامشة هي اليت تتجاوز املوضحة 

وروي ذلك . عشر الدية، وهو عشرة أبعرة، وهذا عند احلنفية واحلنابلة، وهو قول الشافعية إذا كانت مع اإليضاح
  .عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، وهو ال يكون إال عن توقيف، وبه قال قتادة والثوري 

  .حكومة : ة دون اإليضاح ففيها مخسة أبعرة على األصح عند الشافعية، وقيلأما يف اهلامش
جتب يف اهلامشة احلكومة، إذ ال سنة فيها وال إمجاع، فتجب فيها احلكومة كما جتب فيما دون : وقال ابن املنذر

أرشها عشر الدية فقد جاء يف خمتصر خليل وشروحه أن اهلامشة : أما املالكية فقد اختلفت أقواهلم. املوضحة  
  .ونقل املواق عن ابن شاس أن اهلامشة ال دية فيها بل حكومة. ونصفه 

  .مل يعرفها مالك، ويف قول عندهم فيها عشر الدية مائة دينار : وقال ابن رشد
  .اهلامشة أيضا، فيها عشر الدية ونصف عشرها وهي مخسة عشر بعريا:املنقلة،ويقال هلا: وقال النفراوي املالكي

  :املنقلة -ج 
  .املنقلة هي اليت تنقل العظام بعد كسرها وتزيلها عن مواضعها

وذلك ملا ورد يف  -أي مخسة عشر بعريا  -وال خالف بني الفقهاء يف أنه جيب يف املنقلة عشر الدية ونصفه 
عن  ومثله ما ورد يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل : حديث عمرو بن حزم

وقد سبق كالم بعض املالكية أن املنقلة يقال هلا . جده مرفوعا، وقد حكى ابن املنذر إمجاع أهل العلم عليه 
  .اهلامشة أيضا عندهم 

  :اآلمة أو املأمومة -د 
أهل العراق يقولون هلا اآلمة، وأهل احلجاز : قال ابن قدامة نقال عن ابن عبد الرب. اآلمة واملأمومة شيء واحد

  .ن هلا املأمومة، وهي اجلراحة الواصلة إىل أم الدماغ، وهو اجللدة اليت جتمع الدماغ وتسرتهيقولو 
ملا ) احلنفية واملالكية واحلنابلة، ويف الصحيح عند الشافعية(وجيب يف املأمومة ثلث الدية عند مجهور الفقهاء 

 عنهما عن النيب صلى اهللا عليه يف املأمومة ثلث الدية وعن ابن عمر رضي اهللا: ورد يف حديث عمرو بن حزم
  .وسلم مثل ذلك

  .ونقل النووي عن املاوردي أن فيها ثلث الدية وحكومة 
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  :الدامغة -هـ 
  .الدامغة هي الشجة اليت تتجاوز عن اآلمة فتخرق اجللدة وتصل إىل الدماغ وختسفه 

  .عادة، فيكون قتال، ال شجاين عليه ميوت بعدها املـجومل يذكرها بعض الفقهاء يف حبث الشجاج؛ ألن 
احلنفية واملالكية يف املعتمد وهو املذهب عند (فإن عاش احملين عليه بعد الدامغة، فذهب مجهور الفقهاء 

  .إىل أن فيها ما يف اآلمة، وهو ثلث الدية) احلنابلة واألصح املنصوص عند الشافعية
ويف قول عند املالكية جتب . خلرق غشاء الدماغويف قول عند الشافعية واحلنابلة جتب فيها مع الثلث حكومة 

  .يف الدامغة حكومة عدل 
  :تداخل الديات وتعددها

فإن قطع . األصل أن الدية تتعدد بتعدد اجلناية وإتالف األعضاء أو املعاين املختلفة إذا مل تفض إىل املوت
  .ين عليه جتب ديتاناملـجيديه ورجليه معا ومل ميت 

عه وبصره وعقله وجب ثالث ديات، وهكذا، وقد روي عن عمر بن اخلطاب رضي وإن جىن عليه فأذهب مس
اهللا عنه يف رجل رمى آخر حبجر فذهب عقله وبصره ومسعه وكالمه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي؛ ألنه أذهب 

  .كما لو أذهبها جبنايات خمتلفة  تـهادية، فوجب عليه ديا نـهامنافع يف كل واحدة م
  .ناية إىل املوت فتتداخل ديات األطراف واملعاين يف دية النفس فال جتب إال دية واحدة أما إذا أفضت اجل

وبناء على هذا األصل اتفق الفقهاء يف اجلملة على أن اجلناية على ما دون النفس إذا مل يطرأ عليها الربء 
  .واالندمال وكانت من جان واحد تتداخل مع اجلناية على النفس

وكذلك إذا قطع سائر أعضائه . مث قتله خطأ قبل الربء ال جيب على اجلاين إال دية واحدةفإذا قطع يديه خطأ 
  . نـهاخطأ مث قتله خطأ، أو سرت اجلناية على األطراف إىل النفس فمات م

كما اتفقوا على أنه تتداخل األعضاء يف منافعها، واملنافع يف األعضاء إذا كانت اجلناية على نفس احملل، سواء 
فإذا قطع أنفه وأذهب مشه ال جتب إال دية واحدة، . مرة واحدة أم بدفعات خمتلفة، إذا مل يطرأ عليها الربء أكانت

وسواء أحصلت اجلنايتان معا أم بالرتاخي بشرط أن . وإذا أذهب بصره مث فقأ عينيه ال جتب إال دية واحدة وهكذا
  .ال يتخلل بينهما برء

نفس واألطراف يف العمد واخلطأ، وكانت اجلناية يف األطراف بالقطع وهذا إذا اتفقت صفة اجلناية على ال
  .وإتالف املعاين يف حمل واحد، ومل يطرأ على اجلنايتني اندمال

. وإذا طرأ الربء واالندمال بني اجلنايتني على األطراف، أو على طرف ومعىن من نفس الطرف تتعدد الديات
وإذا قطع يديه ورجليه ومل يسر إىل النفس واندملت جتب . عليه ديتانفإذا قطع أنفه واندمل مث أتلف مشه جتب 

  .عليه ديتان، وهكذا 
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أما إن اختلفت اجلناية صفة، بأن كانت إحدامها عمدا واألخرى خطأ، أو مل يكن حمل اجلنايتني واحدا، ومل 
آخر ففي هذه املسائل  سرت إىل طرف أو معىن نـهايتخلل بينهما برء، أو كانت اجلناية على طرف أو معىن لك

  :وفروع أخرى من نوعها خالف وتفصيل، بيان ضوابطه فيما يلي
من قطع يد رجل خطأ مث قتله عمدا قبل أن تربأ، أو قطع يده عمدا مث قتله خطأ أو قطع يده : يقول احلنفية

  .يعاخطأ فربئت يده مث قتله خطأ، أو قطع يده عمدا فربأت مث قتله عمدا فإنه يؤخذ باألمرين مج
األصل فيه أن اجلمع بني اجلراحات واجب ما أمكن تتميما لألول ألن القتل يف : جاء يف اهلداية وفتح القدير

األعم يقع بضربات متعاقبة ويف اعتبار كل ضربة بنفسها بعض احلرج إال أن ال ميكن اجلمع فيعطى كل واحد 
حكم الفعلني ويف اآلخرين لتخلل الربء، وهو  حكم نفسه وقد تعذر اجلمع يف هذه الفصول يف األولني الختالف

  .قاطع للسراية حىت لو مل يتخلل وقد جتانسا بأن كانا خطأين جيمع باإلمجاع إلمكان اجلمع واكتفي بدية واحدة 
من شج رجال فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه أرش املوضحة؛ ألن العقل إذا فات : وقال املوصلي احلنفي
عضاء فصار كما إذا شجه فمات، وأما الشعر فألن أرش املوضحة جيب لفوات بعض الشعر فاتت منفعة مجيع األ

حىت لو نبت سقط األرش، والدية جتب بفوات مجيع الشعر، وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل اجلزء يف الكل كما لو 
  قطع أصبعه فشلت يده

ملا روينا عن عمر رضي اهللا عنه  وإن ذهب مسعه أو بصره أو كالمه مل تدخل، وجيب أرش املوضحة مع ذلك،
أنه قضى يف ضربة واحدة بأربع ديات؛ وألن منفعة كل عضو من هذه األعضاء خمتصة به ال تتعدى إىل غريه 

وعن أيب يوسف أن الشجة تدخل . فأشبه األعضاء املختلفة، خبالف العقل فإن منفعته تتعدى إىل مجيع األعضاء
ن السمع والكالم أمر باطن فاعتربه بالعقل، أما البصر فأمر ظاهر فال يف دية السمع والكالم دون البصر؛ أل

  .يلتحق به 
اجلناية إذا وقعت على عضو واحد فأتلفت شيئني، وأرش أحدمها أكثر، دخل األقل فيه، وال : وقال الزيلعي

د منهما فرق يف هذا بني أن تكون اجلناية عمدا أو خطأ، وإن وقعت على عضوين ال يدخل، وجيب لكل واح
أرشه سواء كان عمدا أو خطأ عند أيب حنيفة رمحه اهللا لسقوط القصاص به عنده، وعندمها جيب لألول القصاص 

وقال زفر ال يدخل أرش األعضاء بعضه يف بعض؛ . إن كان عمدا وأمكن االستيفاء، وإال فكما قال أبو حنيفة
  .ئر اجلنايات ألن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس فال يتداخالن كسا

تتعدد الدية بتعدد اجلناية إال املنفعة مبحلها، فلو ضرب صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره حىت ذهب : يقول املالكية
منه أمر النساء مل يندرج، ووجبت ديتان، كما أن من شج رجال موضحة فذهب من ذلك مسعه وعقله فعلى 

  .عاقلته ديتان جبانب أرش املوضحة
  .فعة مبحلها فتندرج اجلنايتان، فتجب دية واحدة، على املنفعة وحملها معا أما إذا ذهبت املن
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وكذا إذا جىن على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه أو فعل به ما منع به واحدا منهما، أو مها مع بقاء اللسان إذا 
فإن وجدت  .وأما بضربات بغري فور فتتعدد مبحلها الذي ال توجد إال به. ذهب كله بضربة أو بضربات يف فور

بغريه وبه ولو أكثرها، كأن كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة اجلماع فعليه دية ملنع قيامه، ودية لعدم قوة اجلماع وإن  
  .كان أكثرها يف الصلب

واختلفت أقوال املالكية يف األذن واألنف، فقد نقل أكثر شراح خليل عن ابن القاسم أن يف الشم دية ويندرج 
إن املنفعة ال تتعدد مبحلها، كما اقتضاه نص : وهذا مطابق لقاعدة. لعني والسمع مع األذنيف األنف كالبصر مع ا

  .، وهذا هو الصواب، كما قال البناين ) وتعددت الدية بتعددها إال املنفعة مبحلها: (خليل
األذن أو  األذن واألنف، وإن اقتضاه كالم بعض الشراح، بل يف قطع) مبحلها(وال يشمل قوله : وقال الزرقاين

األنف غري املارن حكومة، والدية يف السمع والشم؛ ألن السمع ليس حمله األذن، والشم ليس حمله األنف بدليل 
  .تعريفيهما 

إذا أزال اجلاين أطرافا تقتضي ديات كقطع أذنني، ويدين : جنـها أما الشافعية فقال الشربيين يف شرحه على امل
، وكذا من بعضها ومل نـها، كإبطال مسع، وبصر وشم، فمات سراية متقتضي ديات) معاين(ورجلني، ولطائف 

يندمل البعض كما اقتضاه نص الشافعي، واعتمده البلقيين إذا كان قبل االندمال للبعض اآلخر فدية واحدة، 
مل يدخل ما  نـهاصارت نفسا، أما إذا مات بسراية بعضها بعد اندمال بعض آخر م نـهاوسقط بدل ما ذكره؛ أل

فمات ) أصابه جبائفة(دمل يف دية النفس قطعا، وكذا لو جرحه جرحا خفيفا ال مدخل للسراية فيه مث أجافه ان
بسراية اجلائفة قبل اندمال ذلك اجلرح فال يدخل أرشه يف دية النفس كما هو مقتضى كالم الروضة وأصلها، أما 

ين عليه قبل املـجلو حزه اجلاين أي قطع عنق ما ال يقدر بالدية فيدخل أيضا كما فهم مما تقرر باألوىل، وكذا 
اندماله من اجلراحة يلزمه للنفس دية واحدة يف األصح املنصوص؛ ألن دية النفس وجبت قبل استقرار ما عداها 

والثاين جتب ديات ما تقدمها؛ ألن السراية قد انقطعت بالقتل فأشبه انقطاعها . فيدخل فيها بدله كالسراية
ين به، فإن كان خمتلفا كأن حز الرقبة عمدا واجلناية احلاصلة قبل املـجق هو عند احتاد الفعل وما سب. باالندمال

احلز خطأ، أو شبه عمد أو عكسه كأن حزه خطأ واجلنايات عمدا أو شبه عمد فال تداخل لشيء مما دون النفس 
قطع يديه ورجليه خطأ أو  فيها يف األصح، بل يستحق الطرف والنفس الختالفهما واختالف من جتب عليه، فلو

شبه عمد مث حز رقبته عمدا، أو قطع هذه األطراف عمدا مث حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفا األول يف العمد 
على ديته وجبت يف األوىل دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد، ويف الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد، 

ات فيهما، ولو حز الرقبة غريه أي اجلاين املتقدم تعددت، أي والقول الثاين وهو مقابل األصح تسقط الدي
  .الديات؛ ألن فعل اإلنسان ال يدخل يف فعل غريه، فيلزم كال منهما ما أوجبته جنايته 
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إذا قطع يديه ورجليه مث عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، وصار األمر إىل الدية بعفو : وقال احلنابلة
أ أو شبه عمد أو غري ذلك فالواجب دية واحدة؛ ألنه قاتل قبل استقرار اجلرح، فدخل الويل أو كون الفعل خط

  .أرش اجلراحة يف أرش النفس، كما لو سرت إىل النفس
جتب دية األطراف املقطوعة ودية النفس؛ ألنه ملا قطع بسراية اجلرح بقتله صار كاملستقر، فأشبه : وقال بعضهم
  .ما لو قتله غريه 
ين بعض أعضائه مث قتله بعد أن برئت اجلراح، مثل إن قطع اجلاين يديه ورجليه فربئت جراحته مث وإن قطع اجلا

قتله فقد استقر حكم القطع بالربء ولويل القتيل اخليار، إن شاء عفا وأخذ ثالث ديات، وإن شاء قتله وأخذ 
وهذا يعين أنه ال . ال البهويت ديتني، دية لليدين ودية للرجلني؛ ألن كل جناية من ذلك استقر حكمها، كما ق

  .تداخل بعد االندمال عندهم ال يف النفس وال يف األعضاء
  :من تجب عليه الدية

األصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل اخلطأ أو شبه العمد، ومل تكن أقل من الثلث تتحملها العاقلة، إال دية 
ال تعقل العواقل عمدا وال عبدا وال : "صلى اهللا عليه وسلمين عليه أو الصلح؛ لقوله املـجالعبد أو ما وجب بإقرار 

  " .صلحا وال اعرتافا
ويشرتك مع العاقلة يف حتمل دية اخلطأ اجلاين نفسه عند احلنفية واملالكية، خالفا للشافعية ومن معهم، حيث 

  .ليس على اجلاين املخطئ شيء من الدية : قالوا
  ).عاقلة: (وينظر تفصيل هذه املسائل يف مصطلح.اخلطأ وشبه العمدوقد تقدم دليل وحكمة حتمل العاقلة دية 

أما إذا كانت اجلناية عمدا وسقط القصاص بشبهة أو حنوها، أو ثبتت باعرتاف اجلاين أو الصلح فإن الدية 
دية مغلظة، ومن وجوه التغليظ يف العمد وجوب الدية على اجلاين نفسه كما  نـهاجتب يف مال اجلاين نفسه؛ أل

  .بقس
احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو مقابل األظهر عند (فقال مجهور الفقهاء : نوناملـجواختلفوا يف عمد الصيب و 

نون خطأ حتمله العاقلة؛ ألنه ال يتحقق منهما كمال القصد، فديتهما على املـجإن عمد الصيب و ) الشافعية
به، فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فجعل عقله وألن جمنونا صال على رجل بسيف فضر . عاقلتهما كشبه العمد 

  .عمده وخطؤه سواء: على عاقلته مبحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم وقال
وهم  -وألن الصيب مظنة املرمحة، والعاقل املخطئ ملا استحق التخفيف حىت وجبت الدية على عاقلته، فهؤالء 

  .ا التخفيف بـهذأوىل  -أغرار 
نون عمد إذا كان هلما نوع متييز، إال أنه ال جيب عليهما املـجإن عمد الصيب و : ظهروقال الشافعية يف األ

  .ا ليسا من أهل العقوبة، فيجب عليهما موجبه اآلخر وهو الدية نـهمالقصاص للشبهة؛ أل
  :وجوب الدية على أهل القرية
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األولياء القتل على أهل احمللة، وجبت إذا وجد قتيل يف قرية أو مكان مملوك جلماعة، وال يعرف قاتله، وادعى 
  ) .قسامة: (الدية بعد القسامة ، على خالف وتفصيل يف شروط وأحكام القسامة، تنظر يف مصطلح

  :وجوب الدية يف بيت املال
  :يتحمل بيت املال الدية يف احلاالت التالية

  :عدم وجود العاقلة أو عجزها عن أداء الدية -أ 
عاقلة له، أو كان له عاقلة وعجزت عن مجيع ما وجب خبطئه أو تتمته تكون ديته يف صرح الفقهاء بأن من ال 

  .أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وأرثه : بيت املال لقوله صلى اهللا عليه وسلم
هذا إذا كان اجلاين مسلما، فإن كان مستأمنا أو ذميا فديته يف مال اجلاين : وقال املالكية والشافعية واحلنابلة

  .عندهم قوالن، كمسلم ال عاقلة له وال بيت مال : عند احلنابلة يف الراجح، وهو املذهب عند الشافعية، وقيل
يؤدى عنه منه، وهو : إحدامها: من ال عاقلة له هل يؤدى عنه من بيت املال أو ال؟ فيه روايتان: قال ابن قدامة

األنصاري الذي قتل خبيرب من بيت املال؛ وألن  مذهب الزهري والشافعي؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ودى
  .املسلمني يرثون من ال وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعصباته ومواليه

انني والفقراء، وال عمل عليهم، فال جيوز املـجال جيب ذلك؛ ألن بيت املال فيه حق للنساء والصبيان و : والثانية
  .صرفه فيما ال جيب عليهم 

  .الكافر الذمي يعقل عنه ذوو دينه الذين يؤدون معه اجلزية، والصلحي يعقل عنه أهل صلحه : الكيةوقال امل
  :خطأ اإلمام أو احلاكم يف حكمه -ب 

إذا أخطأ ويل األمر أو القاضي يف حكمه فتلف بذلك نفس أو عضو، فديته على بيت املال عند مجهور 
وقول عند الشافعية، ومثاله من مات يف التعزير بسبب الزيادة  الفقهاء وهم احلنفية، وهو األصح عند احلنابلة

  .والتجاوز بأمر اإلمام، فإن ديته جتب يف بيت املال، ال على العاقلة
م  بـهاواستدلوا على وجو  يف بيت املال بأنه خطأ يكثر وجوده، فلو وجب ضمانه على عاقلة اإلمام أجحف 

.  
وجبت خبطئه، كما لو  نـهاجتب على عاقلته؛ أل نـهاأ: الثانية عند احلنابلةويف األظهر عند الشافعية وهو الرواية 

  .رمى صيدا فقتل آدميا 
إن زاد يف التعزير يظن السالمة فخاب ظنه فهدر، وإن شك فالدية على العاقلة، وهو كواحد : وعند املالكية

  .منهم 
  :وجود القتيل يف األماكن العامة -ج 

ون التصرف فيه لعامة املسلمني، كالشارع األعظم النافذ، واجلامع الكبري، إذا وجد القتيل يف مكان يك
والسجن وكل مكان ال خيتص التصرف فيه لواحد منهم، وال جلماعة حيصون، فالدية يف بيت املال؛ ألن الغرم 
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ملوضوع هلم يف ه األماكن كان الغرم عليهم، فيدفع من ماهلم ابـهذبالغنم، فلما كان عامة املسلمني هم املنتفعني 
وكذلك إذا قتل شخص يف زحام طواف أو مسجد عام أو الطريق األعظم ومل يعرف قاتله، فديته يف . بيت املال

  .ال يطل دم امرئ مسلم : بيت املال ، لقول علي رضي اهللا عنه
  :تعذر حصول الدية من بيت املال

وجوده أو عدم ضبطه، فهل يسقط الدم  إذا مل يكن للجاين عاقلة، وتعذر حصول الدية من بيت املال لعدم
فقال احلنفية واملالكية وهو األظهر عند الشافعية واختاره : أو جتب الدية كاملة على اجلاين نفسه؟ اختلف الفقهاء

تسقط بتعذر أخذها من بيت املال  نـهاوذهب احلنابلة إىل أ. جتب يف مال اجلاين  نـهاأ: ابن قدامة من احلنابلة
وال شيء على القاتل، وهذا هو املذهب عندهم، وال على العاقلة أيضا لعجزها عن أداء ما  حيث وجبت فيه،

كاملة لئال يضيع دم املسلم هدرا، قال   نـهاوجب عليها من الدية، ولو أيسرت العاقلة بعد ذلك أخذت الدية م
  .القاتل  وهذا متجه، ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت املال فتجب يف مال: الرحيباين

ال تؤخذ من اجلاين بل جتب على مجاعة املسلمني كنفقة الفقراء كما ذكره النووي يف : ويف وجه عند الشافعية
أحدمها ال، كما ال يطالب فقري : لو حدث يف بيت املال مال هل يؤخذ منه الواجب؟ وجهان: الروضة، وقال

  .العاقلة لغناه بعد احلول 
  :من يستحق الدية

ال خالف بني الفقهاء يف أن املستحق للدية يف اجلناية على ما دون النفس أي قطع األطراف وإزالة املعاين هو 
وإذا عفا عن الدية فليس . نـهاين عليه نفسه، إذ هو املتضرر، فله أن يطالب بالدية، وله حق اإلبراء والعفو عاملـج

  .نفسلألولياء املطالبة بشيء إذا مل تسر اجلناية إىل ال
ين عليه بعد عفوه عن قطع األطراف واملعاين فهل لألولياء املطالبة املـجأما إذا سرت اجلناية إىل النفس ومات 

بدية النفس ألن العفو حصل عن القطع ال عن القتل؟ أو ليس هلم املطالبة بالدية الكاملة؛ ألن العفو عن موجب 
قصاص، وعفو، : (خالف وتفصيل، ينظر يف مصطلحاجلناية وهو القطع عفو عن اجلناية نفسها؟ يف ذلك 

  ) .وسراية
كل من   نـهاأما دية النفس فهي موروثة كسائر أموال امليت حسب الفرائض املقدرة شرعا يف تركته فيأخذ م

وملا رواه عمرو } ودية مسلمة إىل أهله{: الورثة الرجال والنساء نصيبه املقدر له باستثناء القاتل، وذلك لقوله تعاىل
وهذا قول أكثر . العقل مرياث بني ورثة القتيل على فرائضهم : بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا قال

  .الفقهاء 
ال يرث الدية إال عصبات املقتول الذين يعقلون عنه، : وذكر ابن قدامة رواية أخرى عن علي رضي اهللا عنه قال
بلغه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم توريث املرأة من دية  وكان عمر رضي اهللا عنه يذهب إىل هذا مث رجع عنه ملا
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كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أورث امرأة : فقد ورد يف حديث الضحاك الكاليب قال. زوجها 
  .أشيم الضبايب من دية زوجها أشيم

ا وارث من ال وارث له، أن: وإذا مل يوجد للمقتول وارث تؤدى ديته لبيت املال لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .أعقل عنه وأرثه 

  :العفو عن الدية
ين عليه عن دية اجلناية على ما دون املـجفإذا عفا . نـهاال خالف بني الفقهاء يف أن الدية تسقط بالعفو ع

من حقوق العباد اليت تسقط بعفو من له حق العفو،  نـهاالنفس من القطع وإتالف املعاين تسقط ديتها؛ أل
  . عليه هو املستحق الوحيد يف دية األطراف واملعاينيناملـجو 

وإذا عفا أو أبرأ بعضهم دون . واتفقوا على أن دية النفس تسقط بعفو أو إبراء مجيع الورثة املستحقني هلا
البعض يسقط حق من عفا وتبقى حصة اآلخرين يف مال اجلاين إن كانت اجلناية عمدا، وعلى العاقلة إن كانت 

  .خطأ
ين عليه له العفو عن دم نفسه بعد ما وجب له الدم مثل أن يعفو بعد إنفاذ املـجيف اجلملة على أن  واتفقوا

  .مقاتله عمدا كان القتل أو خطأ
  .وإذا صار األمر إىل الدية يكون العفو مبنزلة الوصية فينعقد يف الثلث 

أو مات من ذلك فهل يشمل العفو ين عليه عن دية قطع عضو، فسرت اجلناية إىل عضو آخر املـجأما إذا عفا 
  :دية النفس أو العضو الذي سرت إليه اجلناية؟ ففيه ما يأيت من التفصيل

عفوت عن القطع وما حيدث : عفوت عن جنايتك، أو قال: إذا عفا عن القطع بلفظ اجلناية بأن قال -أ 
  .منه، مشل العفو ما حيدث من القطع من إتالف عضو آخر أو املوت

القطع مطلقا بأن مل يقيده بقود وال دية، ومل يكن بلفظ اجلناية، ومل يذكر ما حيدث منه فهذا وإن عفا عن 
املالكية (العفو خيص القطع، وال يتناول ما يسري منه من إتالف أعضاء أخرى أو النفس عند أكثر الفقهاء 

للجناية وما تسري إليه من نفس  ، وعلى ذلك فاجلاين ضامن) والشافعية، وهو قول أيب حنيفة ورواية عند احلنابلة
  .حىت إن املالكية قالوا بالقصاص بعد القسامة إن كانت اجلناية عمدا من واحد تعني هلا. أو عضو

واستدل الفقهاء لعدم مشول العفو ملا يسري منه من إتالف األعضاء أو النفس بأن سبب الضمان قد حتقق 
لعفو مل يتناوله بصرحيه؛ ألنه عفا عن القطع، وهو غري القتل، ، وا) أو إتالف العضو(وهو قتل النفس املعصومة 

وبالسراية تبني أن الواقع قتل، فوجب ضمانه، وكان ينبغي أن جيب القصاص يف العمد إال أنه جتب الدية؛ ألن 
اسم جنس وخبالف  نـهاصورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقود، خبالف العفو عن القطع بلفظ اجلناية؛ أل

  .فو عن القطع وما حيدث منه ألنه صريح يف العفو عن السراية والقتل الع
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ويف رواية عند احلنابلة، وهو قول أيب يوسف وحممد من احلنفية يصح العفو، ويتناول ما يسري عن القطع من 
إتالف عضو آخر أو النفس، فال شيء على القاتل، وذلك ألن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وموجبه القطع 

وألن اسم القطع يتناول الساري . لو اقتصر، أو القتل إذا سرى، فكان العفو عنه عفوا عن موجبه أيهما كان
واملقتصر، فيكون العفو عن القطع عفوا عن نوعيه، وصار كما إذا كان العفو عن اجلناية، فإنه يتناول اجلناية 

  .السارية واملقتصرة فكذا هذا
وتفصيل هذه املسائل . يه عن القطع ولو سرت اجلناية إىل النفس عندهم ين علاملـجوعلى ذلك فتسقط بعفو 

  ) .قتل، قصاص، سراية: (يف مصطلحات
  دياثة) ٢٠٠
  :التعريف

االلتواء يف اللسان، ولعله من التذليل والتليني، وهي مأخوذة من داث الشيء ديثا من باب باع : الدياثة لغة
ومنه اشتقاق الديوث، وهو الرجل الذي ال غرية له على أهله، . غريهالن وسهل، ويعدى بالتثقيل فيقال ديث 

  .فعله : والدياثة بالكسر
ويف اصطالح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة جيمعها معىن واحد ال خترج عن املعىن اللغوي وهو عدم 

  .الغرية على األهل واحملارم 
  .والقرنان  -الراء  القاف وسكون بفتح –ومثل الديوث عندهم القرطبان 

  :القذف والتعزير
يا ديوث، فإنه يعزر وال حيد؛ ألنه آذاه بإحلاق الشني به، وال : ذهب الفقهاء إىل أن من شتم آخر بأن قال له

  .مدخل للقياس يف باب احلدود فوجب التعزير 
  ديوان) ٢٠١
  :التعريف

الكتاب الذي يكتب فيه أهل اجليش الديوان فارسي معرب، ويطلق يف اللغة على جمتمع الصحف، وعلى 
معاين : وأهل العطية وعلى جريدة احلساب، مث أطلق على احلساب، مث على موضع احلساب، ويف تاج العروس

  .الكتبة وحملهم، والدفرت، وكل كتاب، وجمموع الشعر : الديوان مخسة
" حلفظ ما يتعلق حبقوق السلطنة  الدفرت الذي تثبت فيه األمساء أوالوثائق، وما وضع: والديوان يف االصطالح

  .من اجليوش والعمال  بـهامن األعمال واألموال ومن يقوم " الدولة 
  :عقل الديوان عن أهله

على تفصيل وخالف . . يتحمل الديوان الدية اليت جتب بذات القتل إذا كان القاتل واحدا من أهل الديوان
  ) .أهل الديوان، ودية، وعاقلة: (ينظر يف
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  ذراع) ٢٠٢
  :التعريف

  :الذراع يف اللغة تطلق على معنيني
هي : (وقال بعضهم. اليد من كل حيوان، لكن الذراع من اإلنسان من املرفق إىل أطراف األصابع: األول

  .وذراع اليد تذكر وتؤنث) والزند وصل طرف الذراع بالكف. الساعد اجلامع لعظمي الزند
ذرعت الثوب ذرعا أي قسته بالذراع، وجتمع على أذرع : املساحة، يقال بـهاذراع القياس اليت تقاس : الثاين
  .وذرعان

  .وتستعمل يف االصطالح باملعنيني املذكورين .وذراع القياس أنثى يف األكثر، وبعض العرب يذكرها
  :الجناية على الذراع

املفصل، أي املرفق، ففي العمد قصاص، ويف اخلطأ نصف اتفق الفقهاء على أن من قطع ذراع إنسان من 
  .الدية

  :واختلفوا يف قطع الذراع أو كسرها من غري املفصل
فريى احلنفية والشافعية وهو رواية عند احلنابلة أن من جىن على ذراع إنسان فكسرها فال قصاص فيه وال دية 

متناع حتقيق املماثلة، وهي األصل يف جريان خطأ، بل جتب فيها حكومة عدل، وذلك ال معينة، عمدا كان أو
  . القصاص؛ ألنه قد يكسر زيادة عن عضو اجلاين، أو يقع خلل فيه، ومل يرد فيه تقدير معني من الدية

الصحيح إن شاء اهللا أنه ال : قال ابن قدامة. لكن احلنابلة صرحوا بأن يف كسر الزند أربعة أبعرة ألنه عظمان
الضلع، والرتقوتني، والزندين؛ ألن التقدير يثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل :  اخلمسةتقدير يف جراح البدن غري

وجوب احلكومة يف هذه العظام الباطنة، وإمنا خالفناه يف هذه العظام لقضاء عمر رضي اهللا عنه، ففيما عداها 
  . يبقى على مقتضى الدليل

ذا جرب ذلك مستقيما، بأن بقي على ما كان عليه من غري أن ويف الرواية الثانية عند احلنابلة يف الذراع بعريان، إ
  . وإن مل ينجرب ففيه حكومة عدل. يتغري عن صفته

  .وذهب املالكية إىل أنه يقاد يف كسر العظام إال فيما يعظم خطره كالرقبة والفخذ والصلب
  ) .دية، وقصاص، وجناية: (وتفصيله يف مصطلح

  ذقن) ٢٠٣
  :التعريف

. الذقن يف اللغة جمتمع اللحيني من أسفلهما، ومها العظمان اللذان تنبت عليهما األسنان السفلى، ومجعه أذقان
، قال } خيرون لألذقان سجدا{: ويطلق أيضا على الوجه كله، تسمية للكل باسم اجلزء، كما ورد يف قوله تعاىل

  . أقرب شيء من الوجوه وإمنا خص األذقان بالذكر؛ ألن الذقن. أي للوجوه: ابن عباس
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  . وإطالق الذقن على ما ينبت على جمتمع اللحيني من الشعر مولد
ويف االصطالح يطلق الذقن على نفس املعىن اللغوي، كما نصت عليه عبارات أكثر الفقهاء يف حد الوجه 

ن أي منتهى منابت شعر الرأس إىل أسفل الذق حد الوجه طوال من: " حيث قالوا. املفروض غسله يف الوضوء
  .واملعىن واحد. وفسره يف الدر بأنه منبت األسنان السفلى " .اللحيني 

  :األلفاظ ذات الصلة
  :اللحية، الفك، احلنك، اللحي

  . اللحية اسم جيمع من الشعر ما نبت على اخلدين والذقن، أو هي الشعر النازل على الذقن
قال يف اللسان . لحيني عند الصدغ من أعلى وأسفلوالفك بالفتح اللحي، والفكان اللحيان، وقيل جمتمع ال

  . الفكان ملتقى الشدقني: نقال عن التهذيب
واحلنك من اإلنسان . وهو من اإلنسان حيث ينبت الشعر. واللحي عظم احلنك، وهو الذي عليه األسنان

ومنه حتنيك  .هو األسفل يف طرف مقدم اللحيني من أسفلهما: والدابة باطن أعلى الفم من الداخل، وقيل
منهما يقال  حاصله أن ضبة احلنك السفلى قطعتان كل: قال الدسوقي. الصيب، وهو مضغ التمر مث تدليكه حبنكه

  .هلا حلي وحمل اجتماعهما هو الذقن
  :وجوب الدية

صرح الفقهاء يف دية األطراف أن من فوت منفعة على الكمال، أو أزال مجاال مقصودا على الكمال، فإذا  
وإذا كان من األزواج . و من األفراد ومل يكن له نظري يف بدن اإلنسان كاألنف واللسان ففيه دية كاملةكان العض

  . مثل العينني واألذنني ففي كليهما دية كاملة، ويف إحدامها نصف الدية
ليس  وعلى ذلك نص الشافعية واحلنابلة على وجوب الدية الكاملة يف اللحيني كليهما؛ ألن فيهما نفعا ومجاال

فإن قلعهما مبا عليهما من األسنان وجبت ديتهما ودية األسنان معا، . ويف أحدمها نصف الدية. يف البدن مثلهما
  ) .دية، حلية: (وتفصيله يف مصطلح. فال تدخل دية األسنان يف اللحيني

  ذكر) ٢٠٤
  :التعريف

والذكر أيضا خالف األنثى، . قياسومذاكري على غري ) عنبة(الذكر اسم للعضو املعروف، مجعه ذكرة بوزن 
  ) .ذكورة: (ومجعه ذكران وذكور، واملصدر الذكورة، وانظر مصطلح

  :القصاص في قطع الذكر
ذهب اجلمهور وهم املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف من احلنفية إىل وجوب القصاص يف قطع الذكر 

ية منضبطة فأحلقت باملفاصل، نـهاوألن له } وح قصاصواجلر {: السليم إذا توافرت شروط القصاص؛ لقوله تعاىل
  .فيمكن القصاص فيه من غري حيف
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والشيخ والشاب، كما يستوي فيه الذكر الكبري والصغري، والصحيح  ويستوي يف ذلك ذكر الصغري والكبري،
  .ه املعاينبـهذواملريض؛ ألن ما وجب القصاص فيه من األطراف مل خيتلف 

ال قصاص يف قطع الذكر من أصله أو قطع بعضه إال احلشفة؛ ألن الذكر ينقبض مرة  وذهب احلنفية إىل أنه
واملماثلة شرط من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس، . وينبسط أخرى، فال ميكن مراعاة املماثلة فيه

معلوما  أما قطع احلشفة ففيه القصاص؛ إلمكان استيفاء املثل؛ ألن هلا حدا. وانعدامها مينع وجوب القصاص
  . تنتهي إليه

. ويف وجوب القصاص يف قطع ذكر اخلصي والعنني خالف بني الفقهاء إذا كان القاطع غري خصي وال عنني
  . واتفقوا على أنه ال يقتص بقطع الذكر السليم باألشل) . قصاص: (راجع تفاصيل هذا اخلالف يف مصطلح

  :وجوب الدية في قطع الذكر
كتابه  طع الذكر الدية كاملة إذا مل جيب القصاص؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم يفأمجع أهل العلم على أن يف ق

كما أمجعوا . ويف الذكر الدية وألنه عضو واحد يف البدن فيه املنفعة واجلمال فكملت فيه الدية: لعمرو بن حزم
، بـهاألن معظم منافع الذكر وهو لذة املباشرة تتعلق  -وهي رأس الذكر  -على وجوب الدية يف قطع احلشفة 

كالكف مع األصابع، وجتب الدية كذلك يف شلل الذكر؛   وأحكام الوطء عليها، فما عداها من الذكر كالتابع هلا،
ألنه ذهب بنفعه، وال فرق يف وحوب الدية يف الذكر بني الذكر الكبري والصغري، وال بني ذكر الشيخ والشاب، 
سواء قدر على اجلماع أو مل يقدر، بشرط أن يعلم صحة ذكر الصغري عند احلنفية، ولكنهم اختلفوا يف وجوب 

لعنني، وذلك بعدما اتفقوا على أنه ال دية يف قطع ذكر األشل ومقطوع احلشفة، فذهب مجهور الدية بذكر ا
الفقهاء وهم احلنفية والشافعية وهو الراجح عند املالكية واحلنابلة، إىل وجوب الدية يف ذكر العنني لعموم احلديث؛ 

لقلب أو الدماغ أو لعوامل أخرى؛ وألنه عضو ال خلل يف نفسه بل هو سليم، وعدم االنتشار يعود لضعف يف ا
  .وألنه غري ميئوس من مجاعه

إنه ال تكمل فيه الدية؛ ألن منفعة الذكر هي اإلنزال واإلحبال  :ويف قول للمالكية وهو رواية عن اإلمام أمحد
  . واجلماع وقد عدم ذلك منه يف حال الكمال، فلم تكمل ديته، وإىل هذا ذهب قتادة

وجوب الدية بذكر اخلصي، فذهب احلنفية وهو أحد القولني عند املالكية ورواية  واختلف العلماء كذلك يف
عن اإلمام أمحد وهي الراجحة عند احلنابلة إىل عدم وجوب دية كاملة فيه؛ ألن املقصود من الذكر هو اإلنزال 

  .وحتصيل النسل
املالكية والرواية الثانية عند وذهب الشافعية وهو القول اآلخر عند  وإىل هذا ذهب الثوري وقتادة وإسحاق،

ويف الذكر الدية وألن من صفة : احلنابلة، إىل أن يف ذكر اخلصي دية كاملة؛ لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
  ) .دية، حشفة، حكومة عدل، عنني، خصي، قصاص: (والتفاصيل يف مصطلحات. الذكر اجلماع وهو باق فيه
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  ذهب) ٢٠٥
  :التعريف
أذهاب، مثل سبب وأسباب، وجيمع أيضا على ذهبان وذهوب، وهو مذكر، : معروف، واجلمعمعدن : الذهب

الذهب مذكر وال جيوز تأنيثه : وقال األزهري. ذهبة: هي الذهب احلمراء، وقد يؤنث باهلاء فيقال: ويؤنث فيقال
  .إال أن جيعل الذهب مجعا لذهبة 

  :مقدار الدية من الذهب
  ) .دية: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. دية اإلبل، أو الذهب، أو الفضةاختلف هل األصل يف تقدير ال

  :سرقة الذهب
إىل أنه يشرتط لوجوب قطع يد سارق الذهب أن يبلغ ) واحلنابلة املالكية والشافعية(ذهب مجهور الفقهاء 

  . تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا: املسروق منه ربع دينار وزنا وقيمة معا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .وذهب احلنفية إىل أنه ال قطع يف أقل من دينار من الذهب

  ) .سرقة: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. لى رأي اجلمهورويعترب يف غري الذهب بلوغ قيمته ربع دينار فصاعدا ع
  ذوق) ٢٠٦
  :التعريف
وهو أحد احلواس . إدراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة املنبثة بالعصب املفروش على عضل اللسان: الذوق
  .اخلمس 

  :الجناية على الذوق
  . ال خالف بني الفقهاء يف وجوب دية كاملة، يف إذهاب الذوق باجلناية؛ ألنه من احلواس اخلمس فأشبه الشم

  .واختلفوا يف وجوب القصاص فيه يف جناية العمد
: إىل وجوب القصاص يف ذهاب الذوق جبناية العمد، وقالوا -يف األصح عندهم  -فذهب املالكية، والشافعية 

  . ، وألهل اخلربة طرقا يف إبطالهألن له حمال مضبوطا
ال جيب القصاص يف شيء من املعاين، إال البصر، وهو قول عند الشافعية؛ ألن إتالفها : وقال احلنفية واحلنابلة

وتفصيل ذلك . إمنا يكون باجلناية على حملها، وهو غري معلوم املقدار فال متكن املساواة فيه، فال جيب القصاص
  ) .ما دون النفسدية، جناية على : (يف
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  رأس) ٢٠٧
  :التعريف

  .أرؤس، ومجع الكثرة رءوس: الرأس مفرد، ومجع القلة فيه
  .أصله: ورأس املال. أعلى كل شيء، ويطلق جمازا على سيد القوم، وعلى القوم إذا كثروا وعزوا: وهو يف اللغة

  .واالصطالح الشرعي ال خيرج عن املعىن اللغوي
  :الرأس في الحد، والتأديبضرب 

يفضي ضربه إىل  لود للحد أو التعزير؛ ألنه من املقاتل، ورمبااملـجذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال يضرب رأس 
اتق : ذهاب مسعه، وبصره، وعقله، أو قتله، واملقصود تأديبه ال قتله، وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال للجالد

  .الوجه، والرأس
إنه يضرب الرأس يف احلد والتعزير؛ ألنه ال خياف التلف بسوط أو سوطني، وقد : سف من احلنفيةوقال أبو يو 

  .اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه، وهذا هو الراجح عند الشافعية : روي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال
  رائحة) ٢٠٨
  :التعريف

والرائحة عرض يدرك . وجدت رائحة الشيء ورحيه: يقال. النسيم طيبا كان أو نتنا: الرائحة والريح يف اللغة
أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر باإلمثد ": ال يطلق اسم الريح إال على الطيب ، جاء يف األثر: وقيل. حباسة الشم

  ."املروح أي املطيب عند النوم 
  :التلف بسبب الرائحة

معمال له رائحة مؤذية، فشمه أطفال أو غريهم فماتوا بذلك ضمن  -بني الدور املسكونة  -ذ من داره إذا اخت
وإن قلى أو شوى يف داره ما يسبب إجهاض احلامل إن مل تأكل منه وجب عليه . صاحب الدار، ملخالفته العادة

إال فبال عوض، وإن مل تطلب منه، كانت قادرة على العوض، و  اإلجهاض بعوض إن نـهاأن يقدم إليها ما يدفع ع
  ) .إجهاض: (والتفصيل يف باب الديات، ومصطلح. فإن قصر ضمن دية اجلنني 

  :ثبوت حد الشرب بوجود الرائحة -هـ 
الثوري، وأبو حنيفة، : ال يثبت حد الشرب بوجود رائحة اخلمر يف فم الشارب يف قول أكثر أهل العلم، منهم

حيتمل أنه متضمض باخلمر أو حسبها ماء فلما : وقالوا. يتني عنه، وهي املذهبوالشافعي، وأمحد يف إحدى روا
صارت يف فمه جمها، وحيتمل أن يكون مكرها، أو شرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة اخلمر، وبوجود 

  .االحتمال مل جيب احلد؛ ألنه يدرأ بالشبهات 
إن ابن مسعود جلد : رواية أيب طالب عن أمحد، وقالوايثبت حد الشرب بوجود الرائحة، وهي : وقال املالكية

  ).سكر: (والتفصيل يف .رجال وجد منه رائحة اخلمر؛ وألن الرائحة تدل على شربه للخمر، فأجري جمرى اإلقرار 
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  ربيئة) ٢٠٩
  :التعريف

قومه، من ربأ يرقب العدو من مكان عال لئال يدهم  -عني القوم  -اسم الطليعة : الربيئة والريبء يف اللغة
  .اطلع هلم على شرف: القوم يربؤهم ربئا
  .مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله : ويف احلديث

  .وإمنا أنثوه؛ ألن الطليعة يقال له العني، والعني مؤنثة إذ بعينه ينظر ويرعى أمور القوم وحيرسهم: قال يف اللسان
هو الرقيب الذي يشرف على املرقب، وينظر العدو : ي، قال اخلطايبوال خيرج يف االصطالح عن املعىن اللغو 

  .وال يكون إال على شرف أو جبل أو شيء مرتفع . من أي وجه يأيت، فينذر أصحابه
  :األلفاظ ذات الصلة

: اجلاسوس اسم ملن يتتبع األخبار ويفحص عن بواطن األمور، من جس األخبار وجتسسها أي :اجلاسوس -أ 
  .يكون يف اخلري والشر : صاحب الشر، وقيلوهو . تتبعها

  .املقيم يف ثغر من ثغور املسلمني إلعزاز الدين ومراقبة العدو : املرابط :املرابط -ب 
  .ومجعه حراس، وحرس السلطان أعوانه. فاعل من احلراسة مبعىن احلفظ: احلارس :احلارس -ج 

يكون غالبا على جبل أو شرف مرتفع وال يلزم ذلك يف فالربيئة واحلارس متقاربان يف املعىن ، غري أن الربيئة 
  .احلارس
  .الرصدي الذي يقعد على الطريق ينظر الناس ليأخذ شيئا من أمواهلم ظلما وعدوانا  :الرصدي -د 

  :حكم الربيئة في القصاص
ملوت، ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه يقتل اجلمع بالواحد إذا اشرتك كل واحد منهم يف الفعل املفضي إىل ا

  ) .قصاص: (ويقتص منهم مجيعا إذا حتققت سائر شروط القصاص، كما هو مفصل يف مصطلح
احلنفية والشافعية (وإذا كان معهم ربيئة ومل يشرتك معهم يف الفعل املفضي للموت ومل يباشره فاجلمهور 

يشرتطون يف القصاص  نـهمال؛ أل على أنه ال يقتص منه، سواء أكان متفقا معهم يف قصد القتل أم) واحلنابلة
  .املباشرة من الكل 
يقتص منه إذا كان متمالئا معهم، بأن قصد اجلميع القتل وحضروا وإن مل يتوله إال واحد منهم : وقال املالكية

  ) .قصاص: (وتفصيله يف مصطلح .بشرط أن يكون حبيث لو استعني به أعانه، كما هو احلكم عندهم يف الردء 
  :ع الطريقحكم الربيئة في قط

فيقتل مع احملاربني إذا حصل القتل ولو باشره بعضهم، ) احلرابة(الربيئة حكمه حكم املباشر يف قطع الطريق 
وهذا مذهب املالكية واحلنفية واحلنابلة؛ ألن احملاربة مبنية على حصول املنعة واملعاضدة، ومن عادة قطاع الطريق 
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وروي عن مالك أن عمر قتل من كان ربيئة . خبالف سائر احلدود. املباشرة من البعض واإلعانة من البعض اآلخر
  .للذين قتلوا 

قطاع الطريق أو كثر مجعهم باحلضور أو كان عينا هلم، ومل يباشر  ال جيب احلد على من أعان: وقال الشافعية
  ) .قطع الطريق: ر( .بنفسه، بل يعزر 

  رجل) ٢١٠
  :التعريف

الذكر من نوع اإلنسان، وقيل إمنا يكون رجال إذا احتلم وشب، وقيل هو الرجل يف اللغة خالف املرأة وهو 
. رجل ساعة تلده أمه إىل ما بعد ذلك، وتصغريه رجيل قياسا، وروجيل على غري قياس، وجيمع رجل على رجال

فإن خفتم فرجاال أو {: ومنه قوله تعاىل. ومجع اجلمع رجاالت، ويطلق الرجل أيضا على الراجل أي املاشي
  .إىل غري ذلك من املعاين} كبانار 

  .الذكر من بين آدم جاوز حد الصغر بالبلوغ : وأما يف االصطالح فهو كما ذكر اجلرجاين يف التعريفات
للرجال {: قوله تعاىل وهذا يف غري املرياث، وأما يف املرياث فيطلق الرجل على الذكر من حني يولد، ومنه

  .} نصيب مما ترك الوالدان واألقربون
  :دية الرجل

املسلمة فهي نصف  ال خالف بني الفقهاء يف أن دية الرجل احلر املسلم مائة من اإلبل، وأما دية املرأة احلرة
  ) دية: (والتفصيل حمله مصطلح .دية الرجل احلر املسلم

  رجل) ٢١١
  :التعريف
الفخذ إىل القدم،  قدم اإلنسان وغريه، وهي مؤنثة ومجعها أرجل، ورجل اإلنسان هي من أصل: الرجل لغة

عظيم الرجل، والراجل : ورجل أرجل أي} وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن{: ومنه قوله تعاىل
  .} فإن خفتم فرجاال أو ركبانا{: خالف الفارس ومنه قوله تعاىل

وأرجلكم إىل {: ومعناه االصطالحي خيتلف باختالف احلال فرياد به القدم مع الكعبني كما هو يف قوله تعاىل
  .، ويراد به دون املفصل بني الساق والقدم، كما هو احلال يف قطع رجل السارق والسارقة} الكعبني

  .ويطلق تارة فرياد به من أصل الفخذ إىل القدم 
  :حد السرقة

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا {: لقوله تعاىل اتفق الفقهاء على أن حد السارق قطع يده
 بـهاأقوى فكانت البداية  بـهاوأول ما يقطع من السارق يده اليمىن؛ ألن البطش } نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم

  .آلة السرقة، فكانت العقوبة بقطعها أوىل نـهاأردع؛ وأل
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ه اليسرى ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه واتفقوا على أنه إن سرق ثانيا قطعت رجل
إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله وألنه يف احملاربة املوجبة قطع : وسلم أنه قال يف السارق

يسرى لقوله عضوين إمنا تقطع يده ورجله، وال تقطع يداه، وحكي عن عطاء وربيعة أنه إن سرق ثانيا تقطع يده ال
 - وألن اليد آلة السرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها أوىل، قال ابن قدامة } فاقطعوا أيديهما{: سبحانه وتعاىل

وهذا شذوذ خيالف قول مجاعة فقهاء األمصار من أهل الفقه واألثر من الصحابة  -بعد أن ذكر هذا القول 
  .والتابعني ومن بعدهم

  .يده اليمىن ورجله اليسرى ق ثالثا بعد قطعواختلف الفقهاء فيما إذا سر 
فذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه ال يقطع منه شيء بل يعزر وحيبس، واستدلوا بأن عمر رضي اهللا عنه أيت 

إمنا عليه قطع : سدوم، وأراد أن يقطعه، فقال له علي رضي اهللا عنه: بسارق أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له
  .، ومل يقطعهيد ورجل، فحبسه عمر

مث أيت به الثانية  - اليمىن  -وملا روى أبو سعيد املقربي عن أبيه أن عليا رضي اهللا عنه أيت بسارق فقطع يده 
اقطعه يا : ما ترون يف هذا؟ قالوا: مث أيت به الثالثة وقد سرق، فقال ألصحابه -اليسرى  -وقد سرق فقطع رجله 

ه القتل، ال أقطعه، إن قطعت يده فبأي شيء يأكل الطعام، وبأي شيء قتلته إذن وما علي: أمري املؤمنني، فقال
يتوضأ للصالة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يتمسح، وإن قطعت رجله بأي شيء ميشي، بأي 

، وال رجال ميشي عليها، مث ضربه بـهاشيء يقوم على حاجته، إين ألستحيي من اهللا أن ال أدع له يدا يبطش 
  .سهخبشبة وحب

  .وإىل هذا ذهب احلسن والشعيب والنخعي والزهري ومحاد والثوري
فإن سرق رابعا قطعت . وذهب املالكية والشافعية وهو رواية عن أمحد إىل أنه إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى

اقطعوا يده، إن سرق ف: السارق رجله اليمىن، ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف
وألنه فعل أيب بكر وعمر رضي . مث إن سرق فاقطعوا رجله، مث إن سرق فاقطعوا يده، مث إن سرق فاقطعوا رجله 

  .اهللا عنهما، وإىل هذا ذهب قتادة وأبو ثور، وابن املنذر، وتقطع رجل السارق من املفصل بني الساق والقدم
  :قاطع الطريق

افعية واحلنابلة إىل أن قاطع الطريق إذا أخذ املال ومل يقتل، وكان املال ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والش
إمنا جزاء الذين {: الذي أخذه مبقدار ما تقطع به يد السارق، فإنه تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى؛ لقوله تعاىل

ا بـهذو . } هم من خالفحياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل
  .تتحقق املخالفة املذكورة يف اآلية، وهي أرفق به يف إمكان مشيه

وذهب املالكية إىل أن اإلمام خمري، فيحكم بني القتل والصلب والقطع والنفي، سواء قتل وأخذ املال، أم قتل 
  ) .حرابة: (حوالتفصيل يف مصطل .فقط، أو أخذ املال فقط، أم خوف دون أن يقتل أو يأخذ املال 
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  :دية الرجل
اتفق الفقهاء على أن يف قطع الرجلني دية كاملة، ويف قطع إحدامها نصف الدية، ويف قطع أصبع الرجل عشر 

م ففي أمنلتها نصف العشر إذ ليس فيه إال أمنلتان حلديث عمرو بن حزم بـهاالدية، ويف أمنلتها ثلث العشر إال اإل
قال ابن . ويف الرجل الواحدة نصف الدية : اهللا عليه وسلم كتب له يف كتابه عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى

  .كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفقهاء وما فيه متفق عليه عند العلماء إال قليال: عبد الرب
واتفقوا أيضا على أن قطع الرجل يوجب نصف الدية إذا كان من الكعبني أو من أصول األصابع اخلمسة، 

  .فيما إذا قطعت من الساق أو من الركبة أو من الفخذ أو من الورك واختلفوا
إىل أن قطع الرجل من هذه ) املالكية، واحلنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عن أيب يوسف(فذهب اجلمهور 

الساق األماكن ال تزيد به الدية؛ ألن الرجل اسم هلذه اجلارحة إىل أصل الفخذ، فال يزاد على تقدير الشرع، وألن 
   .أو الفخذ ليس هلا أرش مقدر شرعا، فيكون تبعا ملا له أرش مقدر وهي القدم

  .وذهب احلنفية والشافعية إىل وجوب حكومة عدل يف ذلك زيادة على نصف الدية الواجب يف القدم 
  . )دية، وحكومة عدل: (والتفصيل يف مصطلح

  رجم ) ٢١٢
  : التعريف 

  .القذف بالغيب أو بالظن:  نـهاوم. القتل :  نـهاويطلق على معان أخرى م. الرمي باحلجارة : الرجم يف اللغة 
  .اللعن ، والطرد ، والشتم واهلجران  نـهاوم

  .ويف االصطالح هو رجم الزاين احملصن باحلجارة حىت املوت 
  : احلكم التكليفي 
  . كان أو امرأة ال خالف بني الفقهاء يف وجوب الرجم على الزاين احملصن رجال: قال ابن قدامة 

وهذا قول عامة أهل . وقد ثبت الرجم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله وفعله يف أخبار تشبه التواتر 
  .العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

الزانية {  :اجللد للبكر والثيب لقول اهللا تعاىل : هم قالوا ـال نعلم فيه خمالفا إال اخلوارج ، فإن: قال ابن قدامة 
  والتفصيل يف باب الزىن .} والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

  :من يحد بالرجم 
  :ختتص عقوبة الرجم بالزاين املكلف احملصن 

كل مكلف حر خمتار ملتزم بأحكام الشرع ، وطئ أو وطئت حال الكمال يف نكاح صحيح ، وإن : واحملصن 
  ) .إحصان : ( وانظر . عية ، أو مرتدا ، اللتزامهما أحكام الشرع كان ذميا عند اجلمهور خالفا للشاف
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وينظر التفصيل . أما غري املكلف فال يرجم ؛ ألن فعله ال يوصف بتحرمي ، كما ال يرجم غري امللتزم كاحلريب 
  )زىن : ( يف

  :كيفية الرجم 
فر له ، سواء ثبت زناه ببينة أو بإقرار ، إذا كان املرجوم رجال أقيم عليه حد الرجم ، وهو قائم ومل يوثق ، ومل حي

أما املرأة فيحفر هلا عند الرجم إىل صدرها إن ثبت زناها ببينة ؛ لئال تتكشف . وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء 
  . تـهاعور 

وخيرج من يستحق الرجم إىل أرض فضاء ، ويبتدئ بالرجم . ال حيفر هلا ، كالرجل : وقال أمحد يف رواية 
  .ثبت زناه بشهادة ، ندبا عند اجلمهور ووجوبا عند احلنفية  الشهود إذا

: والتفصيل يف مصطلح.وحيضر اإلمام عند الرجم كما حيضر مجع من الرجال املسلمني ، ويرجم حبجارة معتدلة 
  ) .زىن ( 

  :الجمع بين الرجم ، والجلد 
واجللد ، وقال أمحد بن حنبل يف إحدى ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيمع على الزاين احملصن بني الرجم 

  )جلد : ر . ( إنه جيلد مث يرجم : روايتني عنه 
  :رجم الحامل 

قال ابن . وليدها ، سواء كان احلمل من زنا أم غريه  نـهاال يقام حد الرجم على احلامل حىت تضع ويستغين ع
  .ال نعلم يف ذلك خالفا : قدامة 

لى أن احلامل ال ترجم حىت تضع ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتت إليه أمجع أهل العلم ع: قال ابن املنذر 
يا رسول اهللا مل : يا رسول اهللا إين قد زنيت فطهرين ، وإنه ردها ، فلما كان الغد قالت : امرأة من غامد فقالت 

، فلما ولدت أتته  إما ال فاذهيب حىت تلدي: تردين لعلك أن تردين كما رددت ماعزا فواهللا إين حلبلى ، قال 
اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه ، فلما فطمته أتته بالصيب يف يده  : هذا قد ولدته ، قال : بالصيب يف خرقة ، قالت 

 بـهاهذا يا نيب اهللا قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر : كسرة خبز فقالت 
وها ، فيقبل خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس فرمج

مهال يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو : فسبها فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبه إياها فقال 
  .فصلى عليها ودفنت بـهاصاحب مكس لغفر له مث أمر  بـهاتا

إن كان لك سبيل : هللا عنه فهم عمر برمجها وهي حامل ، فقال له معاذ وألن امرأة زنت يف أيام عمر رضي ا
عليها فليس لك سبيل على محلها ، فلم يرمجها ؛ وألن يف إقامة احلد عليها يف حال محلها إتالفا ملعصوم ، وال 

  ).حدود : ( والتفصيل يف مصطلح . سبيل إليه 
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  ردء ) ٢١٣
  : التعريف 

  .دعمته وقويته : ردأت احلائط ردءا أي : والناصر ، من ردأ ، يقال املعني : الردء يف اللغة 
قال اهللا . فالن ردء فالن ، أي ينصره ويشد ظهره ، ومجعه أرداء : ويقال . أي أعنته : أردأت فالنا : ويقال 

  .  يعين معينا } فأرسله معي ردءا يصدقين { : تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم 
هم الذين وقفوا على مكان حىت إذا ترك : هم الذين خيلفون املقاتلني يف اجلهاد ، وقيل :  واصطالحا األرداء
  .املقاتلون القتال قاتلوا 

  : الردء في الجنايات 
  .ال خالف بني الفقهاء يف جواز عقوبة الردء يف جرائم التعزير إذا رأى القاضي ذلك 

  .رم املـججرائم تتعلق بشخص  نـهالشرب والقذف ؛ ألأما يف احلدود ، فال حيد الردء حد الزىن وال حد ا
  :والسرقة والقتل ، وبيانه فيما يلي ) احلرابة ( واختلفوا يف قطع الطريق 

  ) :احلرابة ( الردء يف قطع الطريق  -أ 
فإن  أن الردء أي املعني لقطاع الطريق حكمه حكم املباشر ،) احلنفية واملالكية واحلنابلة ( يرى مجهور الفقهاء 

باشر أحدهم أجري احلد عليهم بأمجعهم ، فإذا قتل أحدهم يقتل هو واآلخرون ؛ ألنه جزاء احملاربة ، وهي 
تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض ؛ وألن احملاربة مبنية على حصول املنعة واملعاضدة واملناصرة ، ومن عادة 

، وال يتمكن املباشر من فعله إال بقوة الردء ، فلو مل قطاع الطريق املباشرة من البعض واإلعانة من البعض اآلخر 
يلحق الردء باملباشر ألدى ذلك إىل انفتاح باب قطع الطريق ، فيستوي فيه املباشر والردء كالغنيمة ، ونص 
الدسوقي على أن الردء يشمل من يتقوى احملاربون جباهه ، إذ لوال جاهه ما جترأ القاتل على القتل ، فجاهه إعانة 

  .لى القتل حكما ع
ال جيب احلد على من أعان قطاع الطريق أو كثر مجعهم باحلضور ، أو كان عينا هلم ومل يباشر : وقال الشافعية 

  ) .حرابة : ( وتفصيله يف مصطلح . بنفسه ، بل يعزر باحلبس والنفي وغريمها 
  :الردء يف السرقة  -ب 

وتفصيل هذه . ومل يشرتك يف إخراج املال فال حد عليه اتفق الفقهاء على أن الردء إذا مل يدخل احلرز ، 
  ) .سرقة : ( املسائل يف مصطلح 

  :الردء فيما يوجب القصاص  -ج 
إذا متاأل مجاعة على قتل إنسان فباشر بعضهم الفعل املفضي للقتل ومل يباشره اآلخرون لكنهم اتفقوا على 

  :فيه  ارتكابه مسبقا وحضروا ردءا للقتلة فقد اختلف الفقهاء
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إىل عدم وجوب القصاص على من مل يباشر الفعل املفضي ) احلنفية والشافعية واحلنابلة ( فذهب اجلمهور 
اشرتطوا يف القصاص من اجلماعة املباشرة من الكل ، واشرتط احلنفية فضال عن املباشرة أن يكون  نـهمللقتل ؛ أل

يقتل اجلمع بواحد وإن : واحلنابلة هذا الشرط وقالوا  جرح كل واحد جرحا ساريا ، ومل يشرتط الشافعية يف األصح
  .هم يف العدد والفحش ، وعلى ذلك فال قصاص على الردء عند اجلمهور ـتفاضلت جراحات
يقتل املتمالئون على القتل أو الضرب بأن قصد اجلميع القتل أو الضرب وحضروا وإن مل يتوله : وقال املالكية 

  .هم أعانوا ، وإن مل يضرب غريهم ضربوا ـنوا حبيث لو استعني بإال واحد منهم ، بشرط أن يكو 
وإن مل يباشره إال واحد ) أي املتفقني مسبقا على القتل ( وعلى ذلك فيقتص من الردء املتمالئني على القتل 

  ) .تواطؤ ، وقصاص : ( وتفصيل املوضوع يف مصطلحي . هم أعانوا ـمنهم إذا كانوا حبيث لو استعني ب
  :ردء في منع اإلرث أثر ال

اتفق الفقهاء يف اجلملة على أن القاتل مينع من املرياث ، وإذا مل يكن فعله مضمونا بالقصاص أو الدية أو 
إن كل من له مدخل يف : الكفارة ال مينع من مرياث مورثه القتيل عند األئمة الثالثة ، خالفا للشافعية حيث قالوا 

القتل حبق كمقتص ، وإمام وقاض ، وسواء أكان القتل عمدا أم غريه ، مضمونا القتل مينع من املرياث ، ولو كان 
  .أم ال 

ومينع من املرياث من باشر أو تسبب خالفا للحنفية يف التسبب ، كما إذا حفر بئرا أو وضع حجرا يف غري 
  ) .وقتل ) ( إرث : ( وتفصيله يف مصطلحي . وهذا يف اجلملة . ملكه 

  ردة ) ٢١٤
  : التعريف 
  .الرجوع عن الشيء ، ومنه الردة عن اإلسالم : الردة لغة 

وارتد فالن عن دينه إذا  . الرجوع عنه : واالسم الردة ، والردة عن اإلسالم . ارتد عنه ارتدادا أي حتول : يقال 
  .كفر بعد إسالمه 

  ) .كفر املسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه : الردة : ( ويف االصطالح 
  :رائط الردة ش

  .ال تقع الردة من املسلم إال إذا توفرت شرائط البلوغ والعقل واالختيار 
  :ردة الصيب 

  .ردة الصيب ال تعترب عند أيب يوسف والشافعي ، وهو رواية عند أيب حنيفة على مقتضى القياس ، وقول ألمحد
ا ، وهو مذهب املالكية واملشهور عن حيكم بردة الصيب استحسان: وقال أبو حنيفة يف الرواية األخرى وحممد 

  .أمحد 
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  :المرتد قبل البلوغ ال يقتل 
  .ذهب القائلون بوقوع ردة الصيب إىل أنه ال يقتل قبل بلوغه 

فمن أقر باإلميان قبل البلوغ وإن  : ( إن الصيب إذا ارتد ال يقتل حىت بعد بلوغه ، قال يف األم : وقال الشافعي 
البلوغ أو بعده ، مث مل يتب بعد البلوغ ، فال يقتل ؛ ألن إميانه مل يكن وهو بالغ ، ويؤمر كان عاقال ، مث ارتد قبل 

  ) .باإلميان ، وجيهد عليه بال قتل 
  :ردة المجنون 

  .اتفق الفقهاء على أنه ال صحة إلسالم جمنون وال لردته 
  .أن أحكام اإلسالم تبقى سائرة عليه : ويرتتب على ذلك 

عة ويفيق أخرى ، فإن كانت ردته يف إفاقته وقعت ، وإن كانت يف جنونه ال تقع ، كما لكن إن كان جين سا
  .نقل ذلك الكاساين 

  :ردة السكران 
أن الردة تبىن على : إىل أن ردة السكران ال تعترب ، وحجتهم يف ذلك : ذهب احلنفية وهو قول للشافعية 

  .االعتقاد ، والسكران غري معتقد ملا يقول 
أن الصحابة : وذهب أمحد يف أظهر الروايتني عنه ، والشافعية يف املذهب إىل وقوع ردة السكران ، وحجتهم 

أقاموا حد القذف على السكران ، وأنه يقع طالقه ، فتقع ردته ، وأنه مكلف ، وأن عقله ال يزول كليا ، فهو 
  .نون املـجأشبه بالناعس منه بالنائم أو 

  :المكره على الردة 
اسم لفعل يفعله املرء بغريه ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره ، من غري أن تنعدم به أهليته ، : كراه اإل 

  .أو يسقط عنه اخلطاب 
نوع يوجب اإلجلاء واالضطرار طبعا ، كاإلكراه بالقتل أو القطع أو الضرب الذي خياف فيه : واإلكراه نوعان 

  .وهذا النوع يسمى إكراها تاما . كثر تلف النفس أو العضو ، قل الضرب أو  
ونوع ال يوجب اإلجلاء واالضطرار ، وهو احلبس أو القيد أو الضرب الذي ال خياف منه التلف ، وهذا النوع 

  .من اإلكراه يسمى إكراها ناقصا 
ر باهللا من كف{ : واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر ، مل يصر كافرا لقوله تعاىل 

  .} من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا 
محله املشركون على ما يكره فجاء إىل النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنهما  -وما نقل من أن عمار بن ياسر 

  .إن عادوا فعد ، وهذا يف اإلكراه التام : عليه وسلم فقال له 
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ومن أكره على اإلسالم فأسلم مث ارتد قبل أن يوجد منه ما يدل على اإلسالم طوعا ، مثل أن يثبت على 
فال  - وهم أهل الذمة واملستأمنون  -اإلسالم بعد زوال اإلكراه ، فإن كان ممن ال جيوز إكراههم على اإلسالم 

  .إسالمه ابتداء  يعترب مرتدا ، وال جيوز قتله وال إجباره على اإلسالم ؛ لعدم صحة
أما إن كان من أكره على اإلسالم ممن جيوز إكراهه وهو احلريب واملرتد ، فإنه يعترب مرتدا برجوعه عن اإلسالم، 

  .ويطبق عليه أحكام املرتدين
  :ما تقع به الردة 

  :الردة إىل أربعة أقسام  بـهاتنقسم األمور اليت حتصل 
  .ردة يف االعتقاد  -أ 

  .ال ردة يف األقو  -ب 
  .ردة يف األفعال  -ج 
  .ردة يف الرتك  -د 

  .إال أن هذه األقسام تتداخل ، فمن اعتقد شيئا عرب عنه بقول ، أو فعل ، أو ترك 
  :ما يوجب الردة من االعتقاد 

اتفق الفقهاء على أن من أشرك باهللا ، أو جحده ، أو نفى صفة ثابتة من صفاته ، أو أثبت هللا الولد فهو 
  .مرتد كافر 

كل شيء هالك إال { : ودليلهم قوله تعاىل . وكذلك من قال بقدم العامل أو بقائه ، أو شك يف ذلك 
  .} وجهه

ألن حدوث العامل من قبيل ما اجتمع فيه اإلمجاع والتواتر ، بالنقل عن صاحب : ( وقال ابن دقيق العيد 
  ).الشريعة ، فيكفر بسبب خمالفته النقل املتواتر 

كما . بل حيصل الكفر جبحد حرف واحد: وقال البعض . القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة ويكفر من جحد 
  .يقع الكفر باعتقاد تناقضه واختالفه ، أو الشك بإعجازه ، والقدرة على مثله ، أو إسقاط حرمته ، أو الزيادة فيه

  .من فعل البشر أما تفسري القرآن وتأويله ، فال يكفر جاحده ، وال راده ؛ ألنه أمر اجتهادي 
كما فعل اخلوارج   -وقد نص ابن قدامة على أن استحالل دماء املعصومني وأمواهلم ، إن جرى بتأويل القرآن 

  .ولعل السبب أن االستحالل جرى باجتهاد خاطئ ، فال يكفر صاحبه . مل يكفر صاحبه  -
جاء به ، ومن اعتقد حل شيء وكذلك يعترب مرتدا من اعتقد كذب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض ما 
  .جممع على حترميه ، كالزنا وشرب اخلمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة 
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  : حكم سب اهللا تعالى 
  .اتفق الفقهاء على أن من سب اهللا تعاىل كفر ، سواء كان مازحا أو جادا أو مستهزئا 

ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض { : وقد قال تعاىل 
  .} تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم 

  :واختلفوا يف قبول توبته 
  .فذهب احلنفية واحلنابلة إىل قبوهلا ، وهو الراجح عند املالكية 

  .ومل جند للشافعية تفرقة بني الردة بذلك وبني الردة بغريه 
  : حكم سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

السب هو الكالم الذي يقصد به االنتقاد واالستخفاف ، وهو ما يفهم منه السب يف عقول الناس ، على 
  .هم ، كاللعن والتقبيح ـاختالف اعتقادات

  .وحكم سابه صلى اهللا عليه وسلم أنه مرتد بال خالف 
نقصا ، يف نفسه ، أو نسبه،  ويعترب سابا له صلى اهللا عليه وسلم كل من أحلق به صلى اهللا عليه وسلم عيبا أو

أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو ازدراه ، أو عرض به ، أو لعنه ، أو شتمه ، أو عابه ، أو قذفه ، أو 
  .استخف به ، وحنو ذلك 

  هل يقتل الساب ردة أم حدا ؟ 
ي مرتد ؛ ألنه بدل دينه إن ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم يعترب مرتدا ، كأ: قال احلنفية واحلنابلة وابن تيمية 

  .فيستتاب ، وتقبل توبته 
فريون أن سب النيب صلى اهللا عليه وسلم ردة وزيادة ، وحجتهم أن  -فيما ينقله السبكي  -أما الشافعية 

الساب كفر أوال ، فهو مرتد ، وأنه سب النيب صلى اهللا عليه وسلم فاجتمعت على قتله علتان كل منهما توجب 
  .لكية بأن ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يستتاب إال أن يكون كافرا فيسلم قتله ، وصرح املا

  :حكم سب األنبياء عليهم الصالة والسالم 
هم ، فمن سبهم فكأمنا سب نبينا صلى اهللا عليه وسلم وسابه كافر ، ـمن األنبياء من هم حمل اتفاق على نبوت

  .قهاء فكذا كل نيب مقطوع بنبوته ، وعلى ذلك اتفق الف
  .ا احلنفية بـهذوإن كان نبيا غري مقطوع بنبوته ، فمن سبه زجر ، وأدب ونكل به ، لكن ال يقتل ، صرح 

  :حكم سب زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة رضي اهللا عنها ، فقد كذب صريح القرآن الذي نزل حبقها ، وهو 

يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم {: ديث اإلفك بعد أن برأها اهللا منه بذلك كافر قال تعاىل يف ح
  .فمن عاد لذلك فليس مبؤمن  .}مؤمنني
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وهل تعترب مثلها سائر زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهن ؟ قال احلنفية واحلنابلة يف الصحيح 
اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات { : واستدل لذلك بقوله تعاىل . هن مثلها يف ذلك ـإن: واختاره ابن تيمية 

  .} والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات أولئك مربءون مما يقولون هلم مغفرة ورزق كرمي 
  .هن يلزم منه الطعن بالرسول صلى اهللا عليه وسلم والعار عليه ، وذلك ممنوع ـوالطعن ب

كسائر الصحابة،   -سوى عائشة  -هن ـإن: ية والرواية األخرى للحنابلة والقول اآلخر وهو مذهب للشافع
  .هن جيلد ، ألنه قاذف ـوساب

  .أما ساب اخللفاء فهو ال يكفر ، وتوبته مقبولة 
  : حكم من قال لمسلم يا كافر 

يا كافر، : أميا امرئ قال ألخيه : قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 
  . أحدمها إن كان كما قال ، وإال رجعت عليه  بـهافقد باء 

يا  : وأما التعزير فيجب يف جناية ليست مبوجبة للحد ، بأن قال: قال السمرقندي . وقال احلنفية بفسق القائل 
  .افر ، أو يا فاسق ، أو يا فاجر ك

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول : وقال احلنابلة من أطلق الشارع كفره ، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .فهذا كفر ال خيرج عن اإلسالم بل هو تشديد 

من دعا رجال : لذنبه كفر ؛ ألنه مسى اإلسالم كفرا ، وخلرب مسلم  من كفر مسلما ولو: وقال الشافعية 
أي رجع عليه هذا إن كفره بال تأويل للكفر بكفر النعمة أو . بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه 

مسلم أن اخلرب حنوه وإال فال يكفر ، وهذا ما نقله األصل عن املتويل ، وأقره ، واألوجه ما قاله النووي يف شرح 
  .حممول على املستحل فال يكفر غريه ، وعليه حيمل قوله يف أذكاره أن ذلك حيرم حترميا مغلظا 

  :ما يوجب الردة من األفعال 
اتفق الفقهاء على أن إلقاء املصحف كله يف حمل قذر يوجب الردة ؛ ألن فعل ذلك استخفاف بكالم اهللا 

  .تعاىل ، فهو أمارة عدم التصديق 
  .وكذا كل فعل يدل على االستخفاف بالقرآن الكرمي . وكذا إلقاء بعضه : الشافعية واملالكية  وقال

  .كما اتفقوا على أن من سجد لصنم ، أو للشمس ، أو للقمر فقد كفر 
ولئن { : ا احلنفية ودليلهم قوله تعاىل بـهذقال . ومن أتى بفعل صريح يف االستهزاء باإلسالم ، فقد كفر 

  .} ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سألتهم 
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  : الردة لترك الصالة 
مع عليه املـجمن  نـهاال خالف يف أن من ترك الصالة جاحدا هلا يكون مرتدا ، وكذا الزكاة والصوم واحلج ؛ أل

  .املعلوم من الدين بالضرورة 
  :أقوال  وأما تارك الصالة كسال ففي حكمه ثالثة

يقتل ردة ، وهي رواية عن أمحد وقول سعيد بن جبري ، وعامر الشعيب ، وإبراهيم النخعي ، وأيب : أحدها 
عمرو ، واألوزاعي ، وأيوب السختياين ، وعبد اهللا بن املبارك ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد امللك بن حبيب من 

الطحاوي عن الشافعي نفسه ، وحكاه أبو حممد بن املالكية ، وهو أحد الوجهني من مذهب الشافعي ، وحكاه 
  .   حزم عن عمر بن اخلطاب ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الرمحن بن عوف ، وأيب هريرة ، وغريهم من الصحابة 

  .يقتل حدا ال كفرا ، وهو قول مالك والشافعي ، وهي رواية عن أمحد : والقول الثاين 
  .يكون فاسقا وحيبس حىت يصلي ، وهو املذهب عند احلنفية أن من ترك الصالة كسال : والقول الثالث 

  : جنايات المرتد والجناية عليه 
، إما أن تقع على مسلم ،أو  نـهاإما أن تكون عمدا أو خطأ ، وكل م: جنايات املرتد على غريه ال ختلو 

  .ذمي، أو مستأمن ، أو مرتد مثله 
، كالقطع واجلرح ، أو على العرض كالزىن  نـهاأو على ما دو وهذه اجلنايات إما أن تكون على النفس بالقتل ، 

وهذه اجلنايات قد تقع يف بالد اإلسالم ، مث يهرب املرتد إىل . والقذف ، أو على املال كالسرقة وقطع الطريق 
  .بالد احلرب ، أو ال يهرب ، أو تقع يف بالد احلرب ، مث ينتقل املرتد إىل بالد اإلسالم 

كلها يف إسالمه ، أو ردته ، وقد يستمر على ردته أو يعود مسلما ، وقد تقع منه منفردا ،   وقد تقع منه هذه
  .ومثل هذا ميكن أن يقال يف اجلناية على املرتد . أو يف مجاعة ، أو أهل بلد 

  :جناية المرتد على النفس 
  .إذا قتل مرتد مسلما عمدا فعليه القصاص ، اتفاقا 

مستأمنا عمدا فيقتل به عند احلنفية واحلنابلة وهو أظهر قويل الشافعي ؛ ألنه أسوأ  أما إذا قتل املرتد ذميا أو
  .حاال من الذمي ، إذ املرتد مهدر الدم وال حتل ذبيحته ، وال مناكحته ، وال يقر باجلزية 

  .وال يقتل عند املالكية وهو القول اآلخر للشافعي لبقاء علقة اإلسالم ؛ ألنه ال يقر على ردته 
وإذا قتل املرتد حرا مسلما أو ذميا خطأ وجبت الدية يف ماله ، وال تكون على عاقلته عند احلنفية والشافعية 

  .واحلنابلة 
والدية يشرتط هلا عصمة الدم ال اإلسالم عند احلنفية والشافعية واحلنابلة ؛ ألنه قد حل دمه وصار مبنزلة أهل 

  .احلرب 
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يت املال ؛ ألن بيت املال يأخذ أرش اجلناية عليه ممن جىن فكما يأخذ بأن الضمان على ب: وقال املالكية 
: على املسلمني، وقيل: على عاقلته ، وقيل : يف ماله ، وقيل : فإن تاب فقيل . وهذا إن مل يتب . ماله يغرم عنه 

  .على من ارتد إليهم  
  :جناية المرتد على ما دون النفس 

، وال يقتل املرتد بالذمي،  نـهارتد بني ما إذا كانت على النفس أو على ما دو ال فرق يف جناية امل: قال املالكية 
  .وإمنا عليه الدية يف ماله لزيادته على الذمي باإلسالم احلكمي 

  .وإن قطع طرفا من أحدمها فعليه القصاص فيه أيضا . يقتل املرتد باملسلم والذمي : وقال ابن قدامة 
يقتل املرتد بالذمي وال يقطع طرفه بطرفه ؛ ألن أحكام اإلسالم يف حقه ال : وقال بعض أصحاب الشافعي 

  .باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته باإلسالم 
  .أنه كافر فيقتل بالذمي كاألصلي : ولنا : قال ابن قدامة 

 من الذمي ألنه مهدر بل املرتد أسوأ حاال. األظهر قتل املرتد بالذمي الستوائهما يف الكفر : ويف مغين احملتاج 
  .الدم فأوىل أن يقتل بالذمي 

  :زنى المرتد 
وإن كان حمصنا ففي زوال اإلحصان بردته . إذا زىن مرتد أو مرتدة وجب عليه احلد ، فإن مل يكن حمصنا جلد 

  أساسه اخلالف يف شروط اإلحصان ، هل من بينها اإلسالم أم ال ؟. خالف 
  .د بطل إحصانه ، إال أن يتوب أو يتزوج ثانية من ارت: قال احلنفية واملالكية 

  .إن الردة ال تؤثر يف اإلحصان؛ ألن اإلسالم ليس من شروط اإلحصان: وقال الشافعية واحلنابلة وأبو يوسف 
  :قذف المرتد غيره 

إذا قذف املرتد غريه ، وجب عليه احلد بشروطه ، إال أن حيصل منه ذلك يف دار احلرب ، حيث ال سلطة 
  .والقضية مبنية على شرائط القذف ، وليس من بينها إسالم القاذف . لمني للمس

  : إتالف المرتد المال 
فهو ضامن بال خالف ؛ ألن الردة جناية ، وهي ال متنح  -يف بالد اإلسالم  -إذا اعتدى مرتد على مال غريه 

  .صاحبها حق االعتداء 
  : السرقة وقطع الطريق 

قطع الطريق ، فهو كغريه مؤاخذ بذلك ؛ ألنه ليس من شرائط السرقة أو قطع الطريق إذا سرق املرتد ماال ، أو 
  .لذا فاملسلم واملرتد يف ذلك سواء  . اإلسالم 

  : مسئولية المرتد عن جناياته قبل الردة 
  .إذا جىن مسلم على غريه ، مث ارتد اجلاين يكون مؤاخذا بكل ما فعل سواء استمر على ردته أو تاب عنها 
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  :الرتداد الجماعي ا
كما حدث على عهد . هو أن تفارق اإلسالم مجاعة من أهله ، أو أهل بلد : املقصود باالرتداد اجلماعي 

  .اخلليفة الراشد أيب بكر رضي اهللا عنه 
  .فإن حصل ذلك ، فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتاهلم مستدلني مبا فعله أبو بكر بأهل الردة 

  :على قولني  مث اختلفوا مبصري دارهم
إذا أظهروا أحكام الشرك ) : املالكية والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف وحممد من احلنفية ( األول للجمهور 

فكل موضع . فيها، فقد صارت دارهم دار حرب ؛ ألن البقعة إمنا تنسب إلينا ، أو إليهم باعتبار القوة والغلبة 
  .كان الظاهر فيه أحكام اإلسالم ، فهو دار إسالم   ظهر فيه أحكام الشرك فهو دار حرب ، وكل موضع

  :وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه إمنا تصري دار املرتدين دار حرب بثالث شرائط 
  .أن تكون متامخة أرض الشرك ، ليس بينها وبني أرض احلرب دار للمسلمني : أوال 
  . أن ال يبقى فيها مسلم آمن بإميانه ، وال ذمي آمن بأمانه: ثانيا 
فأبو حنيفة يعترب متام القهر والقوة ؛ ألن هذه البلدة كانت من دار (  .أن يظهروا أحكام الشرك فيها : ثالثا 

اإلسالم حمرزة للمسلمني فال يبطل ذلك اإلحراز ، إال بتمام القهر من املشركني ، وذلك باستجماع الشرائط 
  ) .الثالث 

  :الجناية على المرتد 
إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه ، لكن قتله لإلمام أو نائبه ، ومن قتله من املسلمني عزر  اتفق الفقهاء على أنه

  .فقط ؛ ألنه افتات على حق اإلمام ؛ ألن إقامة احلد له 
إىل أنه ال يقتص من ) احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف األظهر ( وأما إذا قتله ذمي ، فذهب اجلمهور 

  .الذمي 
  .فعية يف القول اآلخر إىل أنه يقتص من الذمي وذهب الشا

  :الجناية على المرتد فيما دون النفس 
  .اتفق الفقهاء على أن اجلناية على املرتد هدر ؛ ألنه ال عصمة له 

أما إذا وقعت اجلناية على مسلم مث ارتد فسرت ومات منها ، أو وقعت على مرتد مث أسلم فسرت ومات منها 
  .من كتب الفقه " القصاص " يف باب ففيها أقوال  تنظر 
  : قذف المرتد 

أن يكون : اتفق الفقهاء على عدم وجوب احلد على قاذف املرتد ، ألن من شروط وجوب حد القذف 
  )قذف : ( والتفصيل يف مصطلح . املقذوف مسلما 
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  :ثبوت الردة 
  .تثبت الردة باإلقرار أو بالشهادة 

  :رطني وتثبت الردة عن طريق الشهادة ، بش
اتفق الفقهاء على االكتفاء بشاهدين يف ثبوت الردة ، ومل خيالف يف ذلك إال احلسن ، فإنه : شرط العدد  -أ 

  .اشرتط شهادة أربعة 
جيب التفصيل يف الشهادة على الردة بأن يبني الشهود وجه كفره ، نظرا للخالف يف : تفصيل الشهادة  -ب 
  ) .إثبات ، وشهادة : ( التفصيل يف مصطلح و . ، وحفاظا على األرواح  تـهاموجبا

  .وإذا ثبتت الردة باإلقرار وبالشهادة فإنه يستتاب ، فإن تاب وإال قتل 
  .وإن أنكر املرتد ما شهد به عليه اعترب إنكاره توبة ورجوعا عند احلنفية فيمتنع القتل يف حقه 

  .زمه أن يأيت مبا يصري به الكافر مسلما حيكم عليه بالشهادة وال ينفعه إنكاره ، بل يل: وعند اجلمهور 
  استتابة المرتد 

  : حكمها 
بل . وأمحد يف رواية واحلسن البصري إىل أن استتابة املرتد غري واجبة  -يف قول  -ذهب أبو حنيفة والشافعي 

  .مستحبة كما يستحب اإلمهال ، إن طلب املرتد ذلك ، فيمهل ثالثة أيام 
  .هل ثالثة أيام وعند مالك جتب االستتابة ومي

  .وهو املذهب عند احلنابلة ، وعند الشافعي يف أظهر األقوال جيب االستتابة وتكون يف احلال فال ميهل 
وثبتت االستتابة مبا ورد أن امرأة يقال هلا أم رومان ارتدت فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعرض عليها 

  .رضي اهللا عنه أنه استتاب املرتد ثالثا وألثر عن عمر . اإلسالم فإن تابت وإال قتلت 
  :كيفية توبة المرتد 

توبة املرتد أن يتربأ عن األديان سوى اإلسالم ، أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتني ، ولو : قال احلنفية 
  .ره هما كفـأتى بالشهادتني على وجه العادة أو بدون التربي مل ينفعه ما مل يرجع عما قال إذ ال يرتفع ب

إن شهد الشاهدان على مسلم بالردة وهو منكر ال يتعرض له ال لتكذيب الشهود ، بل ألن إنكاره : قالوا 
  .توبة ورجوع ، فيمتنع القتل فقط وتثبت بقية أحكام الردة 

  .وحيتمل أن يكون اإلنكار مع اإلقرار بالشهادتني : قال ابن عابدين 
: عند احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة ، لقوله عليه الصالة والسالم  صحت توبته: وإذا نطق املرتد بالشهادتني 

ال إله إال اهللا عصم مين ماله ونفسه إال حبقه : ال إله إال اهللا ، فمن قال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا 
فإذا ادعى . إسالم الكافر األصلي فكذا املرتد  بـهاوحيث إن الشهادة يثبت . متفق عليه . وحسابه على اهللا 

  .املرتد اإلسالم ، ورفض النطق بالشهادتني ، ال تصح توبته 
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ويؤخذ من ذلك أنه . حكم بإسالمه : وصرح احلنابلة بأن املرتد إن مات ، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة 
  .حتصل توبة املرتد بصالته 

 بد يف إسالم املرتد من الشهادتني فإن كان كفره إلنكار شيء آخر ، كمن ال: وقال الشافعية واحلنابلة 
  .خصص رسالة حممد بالعرب أو جحد فرضا أو حترميا فيلزمه مع الشهادتني اإلقرار مبا أنكر 

ولو صلى املرتد حكم بإسالمه إال أن تكون ردته جبحد فريضة ، أو كتاب ، أو نيب ، أو ملك، : قال احلنابلة 
ذلك من البدع املكفرة اليت ينتسب أهلها إىل اإلسالم ، فإنه ال حيكم بإسالمه مبجرد صالته ؛ ألنه يعتقد  أو حنو

وأما لو زكى أو صام فال يكفي ذلك للحكم بإسالمه ، ألن الكفار يتصدقون، . وجوب الصالة ويفعلها مع كفره 
  .والصوم أمر باطن ال يعلم 

يق ، وتوبة من تكررت ردته ، وتوبة الساحر على أقوال ينظر تفصيلها يف واختلف الفقهاء يف قبول توبة الزند
  ) .توبة : ( مصطلح 

  :توبة ساب اهللا تعالى أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .وكذا احلنابلة ، مع ضرورة تأديب الساب وعدم تكرر ذلك منه ثالثا. قال احلنفية بقبول توبة ساب اهللا تعاىل 

  .خالف ، الراجح عندهم قبول توبته ، وهو رأي ابن تيمية ويف املذهب املالكي 
  .أما ساب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد ذهب احلنفية ، واحلنابلة إىل قبول توبته 

يقتل حدا وال : تقبل توبة قاذفه صلى اهللا عليه وسلم على األصح ، وقال أبو بكر الفارسي : وقال الشافعية 
  .جيلد مثانني جلدة ؛ ألن الردة ارتفعت بإسالمه وبقي جلده : صيدالين يسقط بالتوبة ، وقال ال

  .ال تقبل توبته : ويف قول عند احلنابلة 
من شتم نبيا جممعا على نبوته بقرآن أو حنوه فإنه يقتل وال تقبل توبته ؛ ألن كفره يشبه كفر : وقال املالكية 

  .قتله حينئذ ألجل ازدرائه ال ألجل كفره  الزنديق ، ويقتل حدا ال كفرا إن قتل بعد توبته ألن
  :توبة من تكررت ردته 

قل للذين كفروا إن ينتهوا { : لقوله تعاىل . تقبل توبته : من تكررت ردته وتوبته قال األحناف والشافعية 
 اهللا أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم } يغفر هلم ما قد سلف 

وأن حممدا رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق 
  .هم على اهللا ـاإلسالم وحساب

  .توبة من تكررت ردته ال تقبل : ويف قول عند احلنفية ورواية عند احلنابلة 
آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال  إن الذين آمنوا مث كفروا مث{ : وحجتهم قوله تعاىل 

  .وألن تكرار الردة ، دليل على فساد العقيدة ، وقلة املباالة } ليهديهم سبيال 
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  :توبة الساحر 
  ).توبة ، وسحر : وانظر مصطلحي ( بعدم قبول توبة الساحر ، وعن أمحد روايتان : قال احلنفية والشافعية 

  :قتل المرتد 
فلو قتل قبل . إذا ارتد مسلم ، وكان مستوفيا لشرائط الردة ، أهدر دمه ، وقتله لإلمام أو نائبه بعد االستتابة 

االستتابة فقاتله مسيء ، وال جيب بقتله شيء غري التعزير ، إال أن يكون رسوال للكفار فال يقتل ؛ ألن النيب صلى 
ل املرتد على ردته ، فال يغسل ، وال يصلى عليه ، وال يدفن مع فإذا قت. اهللا عليه وسلم مل يقتل رسل مسيلمة 

  .املسلمني 
ال حيل دم امرئ مسلم : من بدل دينه فاقتلوه وحديث : ودليل قتل املرتد قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تارك لدينه املفارق النفس بالنفس ، والثيب الزاين ، وال: يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث 
  .للجماعة 

من بدل دينه فاقتلوه ، وملا : أما املرتدة فهي عند مجهور الفقهاء كاملرتد ، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 
روى جابر أن امرأة يقال هلا أم رومان ارتدت فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعرض عليها اإلسالم فإن تابت 

  .وإال قتلت  
احلنفية إىل أن املرتدة ال تقتل ، بل حتبس حىت تتوب أو متوت ، لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن وذهب 

  .قتل الكافرة اليت ال تقاتل أو حترض على القتال ، فتقاس املرتدة عليها 
  رسغ) ٢١٥

  : التعريف 
احليوان املوضع املستدق الرسغ لغة هو من اإلنسان مفصل ما بني الساعد والكف ، والساق والقدم ، وهو من 

  .الذي بني احلافر وموصل الوظيف من اليد والرجل
: الرسغ مفصل الكف وله طرفان ومها عظمان: قال النووي . ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالنسبة لإلنسان 

  .م كوع ، والذي يلي اخلنصر كرسوغ بـهاالذي يلي اإل
بغسلها يف ابتداء الوضوء ومسحها يف التيمم ، وقطعها يف  ويذكرون الكوع والرسغ يف بيان حد اليد املأمور

  .السرقة 
  :موضع القطع من اليد في السرقة 

ذهب فقهاء األمصار إىل أن املستحق يف السرقة هو قطع اليمىن من الرسغ ؛ ألن املنصوص قطع اليد ، وقطع 
م زال ببيان رسول اهللا بـهاولكن هذا اإلاليد قد يكون من الرسغ ، وقد يكون من املرفق ، وقد يكون من املنكب ، 

صلى اهللا عليه وسلم فإنه أمر بقطع يد السارق من الرسغ ؛ وألن هذا القدر متيقن به ، ويف العقوبات إمنا يؤخذ 
  ) .سرقة : ر : ( وللتفصيل . باملتيقن 
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  ركوب) ٢١٦
  :التعريف 

  .مصدر ركب : الركوب لغة 
  . هو خاص باإلبل : وقيل . يها ، وكل ما علي عليه فقد ركب ركب الدابة يركبها أي عال عل: يقال 

  .وال خيرج الركوب يف االصطالح عن ذلك 
  :ضمان الراكب ما جتنيه الدابة 

  .ذهب أبو حنيفة والشافعي وأمحد إىل أن الراكب يضمن ما تتلفه الدابة بيدها حال ركوبه من مال أو نفس 
إن الراكب ال يضمن ما جنته : ال احلنفية واحلنابلة يف رواية عن أمحد واختلفوا يف ضمان ما جتنيه برجلها ، فق

دابته برجلها ؛ ألنه ال ميكنه حفظ رجلها عن اجلناية فال يضمنها كما لو مل تكن يده عليها ، وقال الشافعية وهو 
برجلها ، أم سواء جنت بيدها ، أم . يضمن الراكب ما جتنيه الدابة يف حال ركوبه مطلقا : رواية عن أمحد 

  .يف يده ، وعليه تعهدها وحفظها  نـهابرأسها، أل
ال يضمن الراكب ما تعطبه الدابة بيدها أو رجلها أو ذنبها ، إال أن يكون ذلك من شيء فعله : وقال املالكية 

  ) .ضمان ، وإتالف ( والتفصيل يف .  بـها
  رمق ) ٢١٧

  : التعريف 
هو آخر النفس ، ويف احلديث عن عبد اهللا بن : إنه القوة ، وقيل  :لغة بقية الروح ، وقال بعضهم : الرمق 
  .أتيت أبا جهل وبه رمق : مسعود 

أي أطال النظر إليه ، والرمقة القليل من العيش الذي ميسك الرمق ، وعيش مرمق أي : ورمقه يرمقه رمقا 
يف رماق ، ويطلق الرمق  موت ال جير إىل عار خري من عيش: قليل، وأرمق العيش أي ضعف ، ومن كالمهم 

: يأكل املضطر من حلم امليتة ما يسد به رمقه أي ما ميسك به قوته وحيفظها ، واملرامق: على القوة ومنه قوهلم 
  .وال خيتلف معناه االصطالحي عن معناه اللغوي  .الذي مل يبق فيه إال الرمق 

  : القود على من قتل شخصا في الرمق األخير 
اتفق الفقهاء على أنه لو وجدت جناية من شخص ، فأوصل إنسانا إىل حركة مذبوح بأن مل يبق له إبصار 
ونطق وحركة اختيارية ، مث جىن عليه آخر بفعل مزهق ، فالقاتل هو األول ، ويعزر الثاين ألنه اعتدى على حرمة 

بفعل مزهق كحز رقبة ، فالقاتل هو الثاين ، ين عليه إىل حركة املذبوح املـجامليت ، وإن جىن الثاين قبل وصول 
  .وعلى األول قصاص العضو أو ديته 

وأنه لو كان جرح األول يفضي إىل املوت ال حمالة إال أنه مل يصل إىل الرمق األخري ، ومل خيرج من احلياة 
أن عمر رضي اهللا عنه : املستقرة ، فضرب الثاين عنقه ، فالقاتل هو الثاين أيضا ألنه فوت حياة مستقرة ، بدليل 
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اعهد إىل : فعلم الطبيب أنه ميت فقال ) أي ينصب ( ملا جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج صلدا أبيض 
الناس ، فعهد إليهم وأوصى وجعل اخلالفة إىل أهل الشورى ، فقبل الصحابة رضي اهللا عنهم عهده وأمجعوا على 

  .قبول وصاياه 
  رمي ) ٢١٨

  :التعريف 
رميت الشيء وبالشيء ، إذا قذفته ، ورميت الشيء : يطلق مبعىن القذف ، ومبعىن اإللقاء ، يقال : لغة  الرمي

  .أرمى الفرس براكبه إذا ألقاه : ألقيته فارمتى ، ورمى بالشيء أيضا ألقاه ، كأرمى ، يقال : من يدي أي 
رميت بالقوس إال إذا ألقيتها من يدك،  :وال يقال . ، رميا ورماية  بـهاورمى السهم عن القوس وعليها ، ال 

والذين { : ورمى فالن فالنا ، أي قذفه بالفاحشة ، كما يف قوله تعاىل .  نـهاومنهم من جيعله مبعىن رميت ع
  .}يرمون احملصنات 

  : الرمي اصطالحا 
. من مناسك احلجرمي اجلمار الذي هو منسك واجب  نـهااستعمل الفقهاء الرمي يف املعاين اللغوية السابقة وم

  .والرمي بالسهام وحنوها ، والرمي مبعىن القذف 
  الرمي في القذف

  :الرمي بالزنا 
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا { : الرمي بالزنا ال يف معرض الشهادة يوجب حد القذف لقوله تعاىل 

  .ماء الرمي بالزنا بإمجاع العل: واملراد } بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة 
هم أقيم حد الزنا على املرمي ـإن مت عدد الشهود أربعة وثبتوا على شهادت: وأما الرمي يف معرض الشهادة فينظر 

  .وال شيء عليهم ، وإن مل يتم العدد ، بأن شهد اثنان أو ثالثة فعليهم حد القذف عند أكثر الفقهاء 
ال  - عند عدم متام العدد  -أن الشهود : إحدى الروايتني ويرى الشافعية يف القول املقابل لألظهر واحلنابلة يف 

  ) .قذف : ر ( وللتفصيل . شهود فلم جيب عليهم احلد كما لو كانوا أربعة أحدهم فاسق  نـهمحد عليهم أل
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  زمان) ٢١٩
  :التعريف

: لقيته ذات الزمني: وأزمن، والعرب تقولالزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت وكثريه، واجلمع أزمان وأزمنة 
عاملته مزامنة من : لقيته ذات العومي، أي بني األعوام، ويقولون أيضا: يريدون بذلك تراخي الوقت، كما يقال

  .العصر أيضا: مشاهرة من الشهر ويسمى الزمان: الزمن، كما يقال
  .يستعملونه باملعىن اللغوي  والفقهاء يستعملون الزمان مبعىن أجل الشيء، ومدته، ووقته، كما

  أثر الزمان
  :اإلقرار بالحدود

اتفق الفقهاء على أن مضي الزمان ال أثر له على اإلقرار باحلدود، باستثناء اإلقرار يف حد الشرب عند أيب 
  .حنيفة وأيب يوسف؛ ألن اإلنسان غري متهم يف حق نفسه 

  :الشهادة في الحدود
ة إىل أن الشهادة على الزىن والقذف وشرب اخلمر تقبل ولو بعد مضي زمان ذهب املالكية والشافعية واحلنابل

طويل من الواقعة، وفرق احلنفية بني احلدود اخلالصة حلق اهللا تعاىل، فال تقبل الشهادة فيها بالتقادم، خبالف ما هو 
  . حق للعباد
  زنى) ٢٢٠
  :التعريف

  .الفجور : الزىن
  .زاىن مزاناة، وزناء مبعناه: ويقال: زىن زناء: يقولونوهذه لغة أهل احلجاز، وبنو متيم 

يشمل ما يوجب احلد وما ال يوجبه، وهو وطء الرجل : فاألعم. أعم، وأخص: عرفه احلنفية بتعريفني: وشرعا
  .املرأة يف القبل يف غري امللك وشبهته

  .وال شك يف أنه تعريف للزىن يف اللغة والشرع: قال الكمال بن اهلمام
ولذا قال النيب . واملوجب للحد منه بعض أنواعه. رع مل خيص اسم الزىن مبا يوجب احلد منه بل هو أعمفإن الش

. احلديث. . . صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة، فزنا العني النظر
  .فدل على أن فعله زنا وإن كان ال حيد به ولو وطئ رجل جارية ابنه ال حيد للزنا، وال حيد قاذفه بالزنا،

وطء مكلف طائع مشتهاة حاال أو ماضيا يف قبل " هو ما يوجب احلد، وهو : واملعىن الشرعي األخص للزىن
بأنه وطء مكلف : وعرفه املالكية".  نـهاخال من ملكه وشبهته يف دار اإلسالم، أو متكينه من ذلك، أو متكي

  .يه بال شبهة تعمدامسلم فرج آدمي ال ملك له ف
  .إيالج حشفة أو قدرها يف فرج حمرم لعينه مشتهى طبعا بال شبهة: وهو عند الشافعية
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  .بأنه فعل الفاحشة يف قبل أو يف دبر : وعرفه احلنابلة
  :األلفاظ ذات الصلة

يطؤها أي  وطئ املرأة: الدوس بالقدم، ومن معانيه النكاح، يقال: أصل الوطء يف اللغة: الوطء، واجلماع -أ 
  . اجلماع: ومعناه اصطالحا. نكحها وجامعها 

فكل من الوطء واجلماع أعم من الزىن، إذ قد يكون مع امرأته فيكون نكاحا حالال، ومع أجنبية فيكون زىن 
  .حراما

الط الرجل : يقال. إتيان الذكور يف الدبر، وهو عمل قوم نيب اهللا لوط عليه السالم: اللواط لغة: اللواط -ب 
  . واطا والوط، أي عمل عمل قوم لوطل

  .وحكمه حكم الزىن عند مجهور الفقهاء، وسيأيت بيانه. إدخال احلشفة يف دبر ذكر : واصطالحا
بوب باملرأة املـجفعل النساء بعضهن ببعض، وكذلك فعل : السحاق واملساحقة لغة واصطالحا: السحاق -ج 

  . يسمى سحاقا
  .السحاق ال إيالج فيهفالفرق بني الزىن والسحاق، أن 

  :الحكم التكليفي
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال {: قال اهللا تعاىل. وهو من أكرب الكبائر بعد الشرك والقتل. الزىن حرام

يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد 
. } هم حسنات وكان اهللا غفورا رحيماـال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاتفيه مهانا إ
  . } وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال{: وقال تعاىل

فإن معناه ال تدنوا من . وال تزنوا: أبلغ من أن يقول} وال تقربوا الزىن{: قوله تعاىل: قال العلماء: قال القرطيب
  .الزىن

أن : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي الذنب عند اهللا أكرب؟ قال: وروى عبد اهللا بن مسعود قال
أن تزاين : مث أي؟ قال: قلت. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: مث أي؟ قال: قلت. جتعل هللا ندا وهو خلقك

  . حبليلة جارك
ولذا كان حده أشد احلدود؛ ألنه جناية على األعراض . ة قطفلم حيل يف مل. وقد أمجع أهل امللل على حترميه

  .وهو من مجلة الكليات اخلمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل واملال . واألنساب
  :تفاوت إثم الزنى

فالزىن بذات احملرم أو بذات الزوج أعظم من الزىن بأجنبية أو من . يتفاوت إمث الزىن ويعظم جرمه حبسب موارده
. زوج هلا، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب عليه مل يكن منه، وغري ذلك من أنواع أذاه ال

وإيذاء اجلار . فإن كان زوجها جارا انضم له سوء اجلوار. فهو أعظم إمثا وجرما من الزىن بغري ذات البعل واألجنبية
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ن اجلار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم بأعلى أنواع األذى، وذلك من أعظم البوائق، فلو كا
وال . ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه : وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. فيتضاعف اإلمث

ف فإن كان اجلار غائبا يف طاعة اهللا كالعبادة، وطلب العلم، واجلهاد، تضاع. بائقة أعظم من الزىن بامرأة اجلار
  .اإلمث حىت إن الزاين بامرأة الغازي يف سبيل اهللا يوقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء

هم، وما من رجل من ـاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتاملـجحرمة نساء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما اهدين يف أهله فيخونه فيهم، إال وقف له ياملـجالقاعدين خيلف رجال من 

ظنكم؟ أي ما ظنكم أن يرتك له من حسناته؟ قد حكم يف أنه يأخذ ما شاء على شدة احلاجة إىل حسنة واحدة، 
فإن اتفق أن تكون املرأة رمحا له انضاف إىل ذلك قطيعة رمحها، فإن اتفق أن يكون الزاين حمصنا كان اإلمث أعظم، 

ظم إمثا وعقوبة، فإن اقرتن بذلك أن يكون يف شهر حرام، أو بلد حرام، أو وقت معظم فإن كان شيخا كان أع
  . عند اهللا كأوقات الصلوات وأوقات اإلجابة تضاعف اإلمث

  :أركان الزنى
وركنه التقاء : فقد جاء يف الفتاوى اهلندية. صرح فقهاء احلنفية بأن ركن الزىن املوجب للحد هو الوطء احملرم

هم ـوهو ما يفهم من املذاهب األخرى، حيث إن. واراة احلشفة؛ ألن بذلك يتحقق اإليالج والوطءاخلتانني وم
والوطء احملرم هو . يعلقون حد الزىن على تغييب احلشفة أو قدرها عند عدمها، حىت إذا مل يكن تغييب انتفى احلد

غري ملكه فهو زىن جيب فيه  فكل وطء حدث يف -ملك ميينه وملك نكاحه  -الذي حيدث يف غري ملك الواطئ 
أما إذا حدث الوطء يف ملك الواطئ فال يعترب ذلك زىن ولو كان الوطء حمرما، حيث إن التحرمي هنا ليس . احلد

  .كوطء الرجل زوجته احلائض أو النفساء. لعينه وإمنا هو لعارض
ة عليه، أو أن متكن الزانية من ويشرتط تعمد الوطء، وهو أن يرتكب الزاين الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة حمرم

  .ومن مث فال حد على الغالط واجلاهل والناسي . نفسها وهي تعلم أن من يطؤها حمرم عليها
  :حد الزنى

والاليت يأتني الفاحشة من {: كان احلبس واإلمساك يف البيوت أول عقوبات الزىن يف اإلسالم لقوله تعاىل
شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن 

  . } سبيال
  .مث إن اإلمجاع قد انعقد على أن احلبس منسوخ

والاليت يأتني {: واختلفوا يف األذى هل هو منسوخ أم ال؟ فذهب البعض إىل أنه منسوخ، فعن جماهد قال
وذهب البعض إىل أنه ليس . تهما اآلية اليت يف سورة النوركان يف أول األمر فنسخ} نـهاواللذان يأتيا} {الفاحشة

والواجب أن يؤدبا . ا ال يتعارضان بل حيمالن على شخص واحدنـهممبنسوخ فاألذى والتعبري باق مع اجللد؛ أل
  . فجرمتا وفسقتما، وخالفتما أمر اهللا عز وجل: بالتوبيخ فيقال هلما
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ما رأفة يف دين اهللا الزانية والزاين {: والناسخ هو قوله تعاىل فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم 
ومبا روى عبادة بن الصامت أن النيب . } هما طائفة من املؤمننيـإن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر وليشهد عذاب

ئة، ونفي سنة، البكر بالبكر جلد ما. خذوا عين، خذوا عين، قد جعل اهللا هلن سبيال: صلى اهللا عليه وسلم قال
  .والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

ومن مث اتفق الفقهاء على أن حد الزاين احملصن الرجم حىت املوت رجال كان أو امرأة وقد حكى غري واحد 
  .اإلمجاع على ذلك
  .وأمجع عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن قدامة
وقد أنزله اهللا .  عليه وسلم رجم بقوله وفعله يف أخبار تشبه التواتروقد ثبت أن النيب صلى اهللا: قال البهويت

إن اهللا : " تعاىل يف كتابه، مث نسخ رمسه وبقي حكمه، ملا ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال
ناها وعقلناها فكان مما أنزل اهللا آية الرجم فقرأ. بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق وأنزل عليه الكتاب

واهللا ما : ووعيناها، رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل
جند آية الرجم يف كتاب اهللا، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهللا، والرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن من 

: والذي نفسي بيده لوال أن يقول الناس: وزاد يف رواية. كان احلبل أو االعرتاف  الرجال والنساء إذا قامت البينة أو
. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم: زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهللا لكتبتها
لد شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم أنه ج" ملا ورد عن علي رضي اهللا عنه . وعن أمحد رواية أخرى أنه جيلد ويرجم

ورواية الرجم فقط هي . أجلدها بكتاب اهللا، وأرمجها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلمعة، وقال
  .املذهب

وأما العبد أو . كما اتفق الفقهاء على أن حد الزاين غري احملصن رجال كان أو امرأة مائة جلدة إن كان حرا
فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف {: دة سواء كانا بكرين أو ثيبني لقوله تعاىلاألمة فحدمها مخسون جل

التغريب عاما للبكر احلر ) املالكية والشافعية واحلنابلة(وزاد مجهور الفقهاء . } ما على احملصنات من العذاب
  .الذكر

. عتمد عندهم التغريب نصف عام للعبدكما زاد الشافعية يف امل. وعدى الشافعية واحلنابلة التغريب للمرأة أيضا
  ) .إحصان(وقد سبق الكالم على تعريف اإلحصان وشروطه يف مصطلح 

  ) .تغريب: (كما سبق الكالم على التغريب وأحكامه يف مصطلح
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  :الشروط المتفق عليها: أوال: شروط حد الزنى
  :إدخال احلشفة أو قدرها من مقطوعها - ١

فلو مل . يشرتط يف حد الزىن إدخال احلشفة أو قدرها من مقطوعها يف الفرج ال خالف بني الفقهاء يف أنه
. وال يشرتط اإلنزال وال االنتشار عند اإلدخال. يدخلها أصال أو أدخل بعضها فليس عليه احلد ألنه ليس وطئا

  . انتشر ذكره أم ال. فيجب عليه احلد سواء أنزل أم ال
  :} الشروط املتفق عليها يف حد الزنا{أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا  - ٢

نون املـجف. اتفق الفقهاء على أنه يشرتط يف حد الزىن أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا أي عاقال بالغا
عن النائم حىت يستيقظ، : رفع القلم عن ثالثة: والصيب ال حد عليهما إذا زنيا، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .نون حىت يعقل أو يفيق املـجوعن الصغري حىت يكرب، وعن 
ان كما اتفقوا على حد السكر . وقد صرح املالكية واحلنابلة بأنه ال حد على النائم والنائمة للحديث السابق

  .املتعدي بسكره إذا زىن 
جمنونة أو صغرية يوطأ مثلها فإنه جيب  -املكلف  - ويتفرع على هذا الشرط مسألة ما لو وطئ العاقل البالغ 

عليه احلد اتفاقا؛ ألن الواطئ من أهل وجوب احلد؛ وألن وجود العذر من جانبها ال يوجب سقوط احلد من 
  . نابلة بأن الصغرية اليت ال يوطأ مثلها ال حد على واطئهاوقد صرح احلنفية واملالكية واحل. جانبه
  :أن يكون من صدر منه الفعل عاملا بالتحرمي - ٣

فإن كان من صدر منه الفعل غري عامل بتحرمي الزىن . اتفق الفقهاء على أن العلم بالتحرمي شرط يف حد الزىن
ة بعيدة عن دار اإلسالم مل جيب عليه احلد لقرب عهده باإلسالم أو بعده عن املسلمني، كما لو نشأ ببادي

إن كان " وملا روى سعيد بن املسيب أن رجال زىن باليمن، فكتب يف ذلك عمر رضي اهللا تعاىل عنه . للشبهة
يعلم أن اهللا حرم الزىن فاجلدوه، وإن كان ال يعلم فعلموه، فإن عاد فاجلدوه، وروي عن عمر أيضا أنه عذر رجال 

ا عذرا جارية زنت وهي أنـهموكذا روي عنه وعن عثمان رضي اهللا عنهما . اجلهل بتحرمي الزىنزىن بالشام وادعى 
  .وألن احلكم يف الشرعيات ال يثبت إال بعد العلم. ال تعلم التحرمي نـهاأعجمية وادعت أ

وقد أوضح ابن عابدين هذه املسألة بأنه ال تقبل دعوى اجلهل بالتحرمي إال ممن ظهر عليه أمارة ذلك، بأن نشأ 
فمن زىن . وحده يف شاهق، أو بني قوم جهال مثله ال يعلمون حترميه، أو يعتقدون إباحته، إذ ال ينكر وجود ذلك

، وعلى هذا حيمل بـهاتكليف باألحكام فرع العلم وهو كذلك يف فور دخوله دارنا ال شك يف أنه ال حيد، إذ ال
قول من اشرتط العلم بالتحرمي، وما ذكر من نقل اإلمجاع خبالف من نشأ يف دار اإلسالم بني املسلمني، أو يف 

  .دار أهل احلرب املعتقدين حرمته، مث دخل دارنا فإنه إذا زىن حيد وال يقبل اعتذاره باجلهل
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ة إذا علم التحرمي، حلديث ماعز فإنه صلى اهللا عليه وسلم أمر برمجه وروي أنه قال وال يسقط احلد جبهل العقوب
يف أثناء رمجه ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن قومي قتلوين غروين من نفسي وأخربوين أن رسول اهللا 

  . صلى اهللا عليه وسلم غري قاتلي
  :انتفاء الشبهة

ادرءوا احلدود : "واملتفق عليها انتفاء الشبهة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشروط املوجبة حلد الزىن
  ". بالشبهات

وحنن : قال الكمال بن اهلمام. وقد نازع بعض العلماء يف هذا احلديث باإلرسال تارة وبالوقف تارة أخرى
واجب بعد ثبوته بشبهة خالف إن اإلرسال ال يقدح، وإن املوقوف يف هذا له حكم املرفوع؛ ألن إسقاط ال: نقول

وأيضا يف . مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد حتقق الثبوت ال يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحايب محل على الرفع
هذا احلديث متفق على : ولذا قال بعض الفقهاء. إمجاع فقهاء األمصار على أن احلدود تدرأ بالشبهات كفاية

ويف تتبع املروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ما يقطع يف  .وأيضا تلقته األمة بالقبول. العمل به
كل ذلك يلقنه أن . لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت : فقد علمنا أنه عليه الصالة والسالم قال ملاعز. املسألة
ملن اعرتف عنده ومل يقل . نعم بعد إقراره بالزىن، وليس لذلك فائدة إال كونه إذا قاهلا ترك، وإال فال فائدة: يقول

  .بدين، لعله كان وديعة عندك فضاعت، وحنوه
لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعله : وكذا قال علي رضي اهللا عنه لشراحة. وكذا قال للغامدية حنو ذلك

  .استكرهك، لعل موالك زوجك منه وأنت تكتمينه
ستفسارات املفيدة لقصد االحتيال ومعلوم أن هذه اال. فاحلاصل من هذا كله كون احلد حيتال يف درئه بال شك

وهذا هو احلاصل من هذه اآلثار ومن . للدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ ألنه كان بعد صريح اإلقرار وبه الثبوت
فكان هذا املعىن مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا يف . ادرءوا احلدود بالشبهات: قوله

عول عليه، وإمنا يقع االختالف أحيانا بني الفقهاء يف بعض الشبهات أهي ضروري فال يلتفت إىل قائله وال ي
  . أم ال بـهاشبهة صاحلة للدرء 

  .ما يشبه الثابت وليس بثابت نـهاوعرف احلنفية الشبهة بأ
  :تفصيلها فيما يلي. وقد قسم كل من احلنفية واملالكية والشافعية الشبهة إىل ثالثة أنواع

  :احلنفيةأنواع الشبهة عند  -أ 
  .شبهة يف الفعل، وشبهة يف احملل، وشبهة العقد: الشبهة عند احلنفية ثالثة أنواع

  .وقد اتفق احلنفية على النوعني األولني، واختلفوا يف الثالث
  .هة، وشبهة االشتباهـشبهة املشاب: وتسمى أيضا: الشبهة يف الفعل - ١
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تبه عليه فقط، أي من اشتبه عليه احلل واحلرمة، وال فتتحقق يف حق من اش. أن يظن غري الدليل دليال: وهي
دليل يف السمع يفيد احلل بل ظن غري الدليل دليال، فال بد من الظن، وإال فال شبهة أصال، لفرض أن ال دليل 

فلو مل يكن ظنه ثابتا مل تكن شبهة أصال، وليست بشبهة يف حق من مل . أصال لتثبت الشبهة يف نفس األمر
  .علي حرام حد نـهاإ: حىت لو قاليشتبه عليه، 

  .يف الزوجات، ومخسة يف اجلواري نـهاثالثة م: مث إن شبهة الفعل تكون يف مثانية مواضع
ما لو وطئ الرجل زوجته املطلقة ثالثا يف العدة، أو وطئ مطلقته البائن يف الطالق على : فمواضع الزوجات

  .مال وهي يف العدة، أو املختلعة
هي وطء جارية األب أو األم أو اجلد أو اجلدة وإن علوا، ووطء جارية الزوجة، ووطء أم : ومواضع اجلواري

هن يطأ اجلارية املرهونة عنده، وكذا املستعري ـولده اليت أعتقها وهي يف االسترباء، والعبد يطأ جارية مواله، واملرت
  .هنـللرهن يف هذا مبنزلة املرت

عذر، ويسقط عنه احلد؛ ألن الوطء حصل يف موضع االشتباه، فالواطئ يف هذه احلاالت إذا ظن احلل ي
وال يثبت النسب يف شبهة . حتل يل، فال يلتفت إىل دعواه وحيد نـهاظننت أ: خبالف ما لو وطئ امرأة أجنبية وقال

الفعل وإن ادعاه؛ ألن الفعل متحض زىن لفرض أن ال شبهة ملك هنا، إال أن احلد سقط لظنه احملل، فضال من 
ا الوطء، بـهذ تعاىل، وهو أمر راجع إىل الواطئ ال إىل احملل، فكأن احملل ليس فيه شبهة حل، فال يثبت نسب اهللا

  .وكذا ال تثبت به عدة؛ ألنه ال عدة من الزاين
؛ ألنه وطء يف شبهة العقد، فيكفي نـهاإن هذا غري جمرى على عمومه، فإن املطلقة ثالثا يثبت النسب م: وقيل

  .املطلقة بعوض، واملختلعة بـهاوأحلقت . ذلك إلثبات النسب
ولذا ذكروا أن . وثبوت النسب هنا ليس باعتبار الوطء يف العدة، بل باعتبار العلوق السابق على الطالق

  .مهر املثلوجيب يف شبهة الفعل . نسب ولدها يثبت إىل أقل من سنتني، وال يثبت لتمام سنتني
  :وتسمى أيضا الشبهة احلكمية وشبهة امللك: الشبهة يف احملل - ٢

ليست ثابتة، نظرا إىل دليل  نـهاوتنشأ عن دليل موجب للحل يف احملل، فتصبح احلرمة القائمة فيها شبهة أ
ل وإن فال جيب احلد ألجل شبهة وجدت يف احمل. أنت ومالك ألبيك : احلل، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

علم حرمته؛ ألن الشبهة إذا كانت يف املوطوءة يثبت فيها امللك من وجه فلم يبق معه اسم الزىن فامتنع احلد؛ ألن 
  .الدليل املثبت للحل قائم، وإن ختلف عن إثباته ملانع فأورث شبهة

  .يف الزوجات، والباقي يف اجلواري نـهاواحد م: والشبهة يف احملل تكون يف ستة مواضع
وطء املعتدة بالطالق البائن بالكنايات، فال حيد، الختالف الصحابة رضي اهللا عنهم يف  : فموضع الزوجات

  .رجعية أو بائنة نـهاكو 
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هي وطء األب جارية ابنه، ووطء البائع اجلارية املبيعة قبل تسليمها للمشرتي، ووطء الزوج : ومواضع اجلواري
وجة حيث إن امللك فيهما مل يستقر للمشرتي والزوجة، ووطء اجلارية عولة مهرا قبل تسليمها للز املـجاجلارية 

وطء : وزاد الكمال بن اهلمام. هن للجارية املرهونة يف رواية ليست باملختارةـاملشرتكة بني الواطئ وغريه، ووطء املرت
ارية املبيعة بعد جارية عبده املأذون، ووطء جارية عبده املديون، ووطء جارية عبده املكاتب، ووطء البائع اجل

وكذا وطء جاريته اليت هي أخته من الرضاع، وجاريته قبل . القبض يف البيع الفاسد واليت فيها اخليار للمشرتي
عليه  نـها، أو مبطاوعتها البنه أو مجاعه أمها مث جامعها وهو يعلم أتـهااالسترباء، ووطء الزوجة اليت حرمت برد
واالستقراء يفيد غري ذلك : قال. مل حيرم به، فاستحسن أن يدرأ بذلك احلد حرام فال حد عليه؛ ألن بعض األئمة

حرام؛ ألن املانع  نـهاعلمت أ: ففي هذه املواضع ال جيب احلد وإن قال. أيضا، فاالقتصار على الستة ال فائدة فيه
النسب يف شبهة احملل ويثبت . هو الشبهة، وهي هاهنا قائمة يف نفس احلكم، وال اعتبار مبعرفته باحلرمة وعدمها

  .إذا ادعى الولد
  :شبهة العقد - ٣

  .أبو حنيفة، وسفيان الثوري وزفر بـهاقال 
وهي عنده تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا على حترميه وهو عامل به، ويظهر ذلك يف نكاح احملارم النسبية، 

حمارمه بعد أن عقد عليها فال حد عليه هما، فإذا وطئ الشخص إحدى ـأو بالرضاع، أو باملصاهرة على التحرمي ب
عند أيب حنيفة، ولكن جيب املهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة ال حدا إذا كان عاملا 

فوجود العقد ينفي احلد عند أيب حنيفة حالال كان العقد . بالتحرمي، فإن مل يكن عاملا به فال حد عليه وال تعزير
  .حترميه أو خمتلفا فيه، علم الواطئ أنه حمرم أو مل يعلم أو حراما، متفقا على

واحتج أبو حنيفة لشبهة العقد بأن األنثى من أوالد آدم حمل هلذا العقد؛ ألن حمل العقد ما يكون قابال 
وإذا كانت قابلة ملقصوده  . ملقصوده األصلي، وكل أنثى من أوالد آدم قابلة ملقصود النكاح وهو التوالد والتناسل

انت قابلة حلكمه، إذ احلكم يثبت ذريعة إىل املقصود، فكان ينبغي أن ينعقد يف مجيع األحكام، إال أنه تقاعد ك
عن إفادة احلل حقيقة ملكان احلرمة الثابتة فيهن بالنص فيورث شبهة، إذ الشبهة ما يشبه احلقيقة ال احلقيقة 

  .نفسها
حمرمة على  نـهاسلمني فكانت أوىل بإيراث الشبهة، وكو واألنثى من أوالد آدم حمل للعقد يف حق غريه من امل

. ، أال ترى أنه لو وطئ أمته وهي أخته من الرضاع عاملا باحلرمة ال جيب عليه احلد"التأبيد ال ينايف الشبهة 
والنكاح يف إفادة ملك املتعة أقوى من ملك اليمني، ألنه شرع له خبالف ملك اليمني، فكان أوىل يف إفادة 

  . إثبات احلقيقة كان أقوى يف إثبات الشبهةالشبهة؛ ألن الشبهة تشبه احلقيقة فما كان أقوى يف
وعند أيب يوسف وحممد جيب عليه احلد إذا كان عاملا باحلرمة، وإن مل يعلم فال حد عليه، واحتجا لذلك بأن 
حرمتهن ثبتت بدليل قطعي، وإضافة العقد إليهن كإضافته إىل الذكور، لكونه صادف غري احملل فيلغو؛ ألن حمل 
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. ال حلكمه وهو احلل هنا، وهي من احملرمات فيكون وطؤها زىن حقيقة لعدم امللك واحلق فيهاالتصرف ما يكون حم
والفاحشة هي } إنه كان فاحشة{: إىل قوله} وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء{: وإليه اإلشارة بقوله تعاىل

إىل غري احملل ال عربة فيه، أال ترى أن وجمرد إضافة العقد } وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة{: الزىن لقوله تعاىل
البيع الوارد على امليتة والدم غري معترب شرعا حىت ال يفيد شيئا من أحكام البيع، غري أنه إذا مل يكن عاملا يعذر 

أما املختلف فيه، كالنكاح . مع على حترميه، وهي حرام على التأبيداملـجوحمل اخلالف بينهم يف النكاح . باالشتباه
فالشبهة إمنا تنتفي عند أيب يوسف وحممد إذا  . ويل وبال شهود فال حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكلبال 

  .والفتوى عند احلنفية على قول أيب حنيفة . كان النكاح جممعا على حترميه وهي حرام على التأبيد
  :أنواع الشبهة عند املالكية -ب 

شبهة يف الواطئ، وشبهة يف : ات يف إفساد صوم رمضان إىل ثالثة أنواعقسم املالكية الشبهة يف احلدود والكفار 
  .املوطوءة، وشبهة يف الطريق

كاعتقاد أن هذه األجنبية امرأته، فاالعتقاد الذي هو جهل مركب وغري مطابق يقتضي : فالشبهة يف الواطئ
، فحصل االشتباه وهي عني عدم احلد من حيث إنه معتقد اإلباحة، وعدم املطابقة يف اعتقاده يقتضي احلد

  .الشبهة
فما فيها من نصيبه يقتضي عدم احلد، وما . كاألمة املشرتكة إذا وطئها أحد الشريكني: والشبهة يف املوطوءة

كاختالف العلماء يف : والشبهة يف الطريق. فيها من ملك غريه يقتضي احلد، فحصل االشتباه وهي عني الشبهة
فإن قول احملرم يقتضي احلد، وقول املبيح يقتضي عدم احلد، فحصل االشتباه . وحنوهإباحة املوطوءة كنكاح املتعة 

  .وهي عني الشبهة
غري أن هلا شرطا وهو اعتقاد املقدم على . فهذه الثالث هي ضابط الشبهة املعتربة عندهم يف إسقاط احلد

امرأته يف الوقت  نـهاة يعتقد أالفعل مقارنة السبب املبيح، وإن أخطأ يف حصول السبب كأن يطأ امرأة أجنبي
إما باخلروج عن الشبهات الثالث املذكورة  : وضابط الشبهة اليت ال تعترب يف إسقاط احلد تتحقق بأمرين. احلاضر

كمن تزوج خامسة أو مبتوتة ثالثا قبل زوج، أو أخته من الرضاع أو النسب أو ذات حمرم عامدا عاملا بالتحرمي، أو 
  . كور كأن يطأ امرأة يعتقد أنه سيتزوجها فإن احلد ال يسقط لعدم اعتقاد مقارنة العلم لسببهبعدم حتقق الشرط املذ 

  :أنواع الشبهة عند الشافعية -ج 
  .شبهة يف احملل، وشبهة يف الفاعل، وشبهة يف اجلهة: الشبهة عند الشافعية على ثالثة أقسام

. فال حد عليه. ة، وأمته قبل االسترباء، وجارية ولدهفالشبهة يف احملل، كوطء زوجته احلائض والصائمة، واحملرم
وكذا لو وطئ مملوكته احملرمة عليه بنسب أو رضاع، كأخته منهما، أو مبصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه، فال حد 

أما من ال . وحمل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته: قال املاوردي وغريه. بوطئها يف األظهر؛ لشبهة امللك
وكذا لو وطئ جارية له فيها شرك، أو أمته املزوجة، أو املعتدة من . لكه عليها كاألم واجلدة فهو زان قطعايستقر م
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وأما الشبهة يف . وسية والوثنية فال حد عليه، ومثله ما لو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباعاملـجغريه، أو 
جته فال حد عليه، وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق زو  نـهاالفاعل، فمثل أن جيد امرأة يف فراشه فيطؤها ظانا أ

. جارية له فيها شرك فكانت غريها فال يسقط عنه احلد ألنه علم التحرمي فكان عليه االمتناع نـهاولو ظ. بيمينه
ويدخل يف شبهة الفاعل املكره فال حد . وجزم بعض الشافعية بسقوطه. وهذا ما رجحه النووي من احتمالني

  .هوسيأيت بيان. عليه
فال حد فيها على املذهب وإن   بـهافهي كل طريق صححها بعض العلماء وأباح الوطء : وأما الشبهة يف اجلهة

. فال حد يف الوطء يف النكاح بال ويل كمذهب أيب حنيفة. كان الواطئ يعتقد التحرمي نظرا الختالف الفقهاء
  .هة اخلالفوال يف نكاح املتعة كمذهب ابن عباس لشب. وبال شهود كمذهب مالك

  فإن قارنه. مث إن حمل اخلالف يف النكاح املذكور أن ال يقارنه حكم كما قاله املاوردي
  .حكم قاض ببطالنه حد قطعا، أو حكم قاض بصحته مل حيد قطعا

فلو وطئ أمة غريه بإذنه حد على . وقد صرح الروياين وغريه بأن الضابط يف الشبهة قوة املدرك ال عني اخلالف
  .إن حكي عن عطاء حل ذلكاملذهب، و 

  . وصرح الرملي بأنه جيب أن يكون اخلالف من عامل يعتد خبالفه وإن مل يقلده الفاعل
  :الشبهة عند احلنابلة -د 

ال حد على األب إن وطئ : مل يقسم احلنابلة الشبهة إىل أنواع كاملذاهب األخرى، وإمنا ذكروا هلا أمثلة فقالوا
أو ال؛ ألنه وطء متكنت الشبهة فيه لتمكن الشبهة يف ملك ولده حلديث أنت  جارية ولده سواء وطئها االبن

وال حد على من وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده فيها شرك، أو ملكاتبه فيها شرك؛ للملك أو . ومالك ألبيك
. بيت املالشبهته، وال حد إن وطئ أمة كلها لبيت املال أو بعضها لبيت املال وهو حر مسلم، ألن له حقا يف 

وال حد إن وطئ امرأته أو أمته يف حيض أو نفاس أو دبر؛ ألن الوطء قد صادف ملكا، وإن وطئ امرأة على 
ولو دعا ضرير . هذه امرأتك، فال حد عليه للشبهة: امرأته أو زفت إليه ولو مل يقل له نـهافراشه أو يف منزله ظ

 نـهاخبالف ما لو دعا حمرمة عليه فأجابه غريها فوطئها يظ. شبهةامرأته فأجابته امرأة غريها فوطئها فال حد عليه لل
ا، أشبه بـهذاملدعوة فعليه احلد، سواء أكانت املدعوة ممن له فيها شبهة كاجلارية املشرتكة أم مل يكن؛ ألنه ال يعذر 

املعتدة، أو املزوجة، أو يف وسية أو الوثنية أو املرتدة أو املـجوإن وطئ أمته . ما لو قتل رجال يظنه ابنه فبان أجنبيا
وإن وطئ يف نكاح خمتلف يف صحته أو يف ملك خمتلف يف صحته فال حد . ملكه نـهامدة استربائها فال حد، أل

عليه كنكاح املتعة، والنكاح بال ويل، أو بال شهود، ونكاح الشغار، ونكاح احمللل، ونكاح األخت يف عدة أختها، 
وسية، وعقد الفضويل ولو قبل املـجح خامسة يف عدة رابعة مل تنب، ونكاح وحنوها، ونكاح البائن منه، ونكا 
  .اإلجازة، سواء اعتقد التحرمي أم ال

  .وعن أمحد رواية، أن عليه احلد إذا اعتقد التحرمي. هذا هو املذهب وعليه مجاهري األصحاب
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أما إذا . وز أن يكون صادقاوإن جهل نكاحا باطال إمجاعا كخامسة فال حد للعذر، ويقبل منه ذلك؛ ألنه جي
  وال حد يف الوطء يف شراء فاسد بعد القبض ولو. علم ببطالنه فعليه احلد

اعتقد التحرمي للشبهة؛ ألن البائع بإقباضه األمة كأنه أذنه يف فعل ما ميلكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء، أما 
اخليار إذا كان يعتقد التحرمي ويعلم انتقال  كما جيب احلد يف وطء البائع يف مدة. قبل القبض فيحد على الصحيح

  . امللك على الصحيح يف خيار الشرط
  :من شروط حد الزىن أن يكون من صدر منه الفعل خمتارا - ٥

جتاوز اهللا عن : "اتفق الفقهاء على أنه ال حد على املرأة املكرهة على الزىن لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
وعن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول " . استكرهوا عليهأميت اخلطأ والنسيان وما 

  .بـهاوألن هذا شبهة، واحلد يدرأ . احلد نـهااهللا صلى اهللا عليه وسلم فدرأ ع
  .وقد حكى غري واحد اإلمجاع على ذلك

واملالكية يف املختار والذي به فذهب صاحبا أيب حنيفة . واختلف الفقهاء يف حكم الرجل إذا أكره على الزىن
  .الفتوى والشافعية يف األظهر إىل أنه ال حد على الرجل املكره على الزىن للحديث السابق ولشبهة اإلكراه

واحلنابلة وهو مقابل األظهر عند الشافعية إىل وجوب  -وهو املشهور عندهم  -وذهب األكثر من املالكية 
  . يكون إال باالنتشار احلادث باالختياراحلد على املكره، وذلك ألن الوطء ال

وفرق أبو حنيفة بني إكراه السلطان وإكراه غريه، فال حد عليه يف إكراه السلطان؛ ألن سببه امللجئ قائم 
ظاهرا، واالنتشار دليل مرتدد؛ ألنه قد يكون عن غري قصد؛ ألن االنتشار قد يكون طبعا ال طوعا، كما يف النائم، 

ه احلد إن أكرهه غري السلطان، ألن اإلكراه من غري السلطان ال يدوم إال نادرا لتمكنه من فأورث شبهة، وعلي
والنادر ال حكم له فال يسقط به احلد، . االستعانة بالسلطان أو جبماعة املسلمني وميكنه دفعه بنفسه بالسالح

والفتوى عند احلنفية على قول . فرتقاخبالف السلطان؛ ألنه ال ميكنه االستعانة بغريه وال اخلروج بالسالح عليه فا
وهذا اختالف عصر وزمان، ففي زمن أيب حنيفة ليس لغري السلطان من القوة ما : قال مشايخ احلنفية. الصاحبني

  . ويف زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب فيفىت بقوهلما ال ميكن دفعه بالسلطان،
  :الشروط المختلف فيها: ثانيا
  :حية اشرتاط كون املوطوءة - ١

يف وجوب حد الزىن أن تكون املوطوءة حية، فال جيب احلد ) احلنفية والشافعية واحلنابلة(اشرتط مجهور الفقهاء 
عندهم بوطء امليتة؛ ألن احلد إمنا وجب للزجر، وهذا مما ينفر الطبع عنه، فال حيتاج إىل الزجر عنه حبد لزجر الطبع 

  .وفيه التعزير عندهم. عنه
  .عن هذا الشرط بالفرج املشتهى طبعا، وهو فرج اآلدمي احليويعرب الشافعية 
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. وذهب املالكية إىل عدم اشرتاط هذا الشرط فيجب عندهم احلد بوطء امليتة سواء كان يف قبلها أو دبرها
واستثنوا كذلك املرأة إذا أدخلت ذكر ميت غري زوج يف فرجها . واستثنوا من ذلك الزوج فال حيد بوطء زوجته امليتة

  .ال حتد لعدم اللذة ف
  :كون املوطوءة امرأة  -٢

فال حد عنده فيمن عمل عمل قوم لوط، ولكنه يعزر . اشرتط أبو حنيفة يف حد الزىن أن تكون املوطوءة امرأة
أما احلد املقدر . ويسجن حىت ميوت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله اإلمام حمصنا كان أو غري حمصن سياسة

  .؛ ألنه ليس بزىن وال يف معناه فال يثبت فيه حدشرعا فليس حكما له
ومل يشرتط مجهور الفقهاء هذا الشرط، فذهب صاحبا أيب حنيفة واحلنابلة إىل أن حد الزىن على الفاعل 

. ا يرمجان حدا أحصنا أم الأنـهمواملفعول به جلدا إن مل يكن أحصن، ورمجا إن أحصن، وذهب املالكية إىل 
أما املفعول به فإنه جيلد ويغرب حمصنا كان أو غري حمصن؛ ألن . وب احلد على الفاعلوذهب الشافعية إىل وج

  . احملل ال يتصور فيه إحصان
  :وطء البهيمة -٣

هيمة لكنه يعزر، ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل ـذهب مجاهري الفقهاء إىل أنه ال حد على من أتى ب
ومثل هذا ال يقوله إال عن توقيف، وألن الطبع السليم يأباه فلم . عليه هيمة فال حد ـمن أتى ب: عنهما أنه قال

بأنه : إنه حيد حد الزىن وهو رواية عن أمحد، وعند الشافعية قول آخر: وعند الشافعية قول. حيتج إىل زجر حبد
  .يقتل مطلقا حمصنا كان أو غري حمصن

  .وطئها فال حد عليها بل تعزرومثل وطء البهيمة ما لو مكنت امرأة حيوانا من نفسها حىت 
جيوز أكلها من غري   نـهاأنه ال تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإ) احلنفية واملالكية والشافعية(ومذهب مجهور الفقهاء 

وأجازه أبو . تذبح وحترق: وقاال. كراهة إن كانت مما يؤكل عند املالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف وحممد أكلها
  .حية وميتة بـهانفية بكراهة االنتفاع حنيفة، وقد صرح احل

وهذا . وسواء كانت مأكولة أو غري مأكولة. وذهب احلنابلة إىل أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغريه
وعند الشافعية قول . هيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمةـمن وقع على ب: قول عند الشافعية، ملا روى ابن عباس مرفوعا قال

  . تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا حبرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل انـهإ: آخر
  :كون الوطء يف القبل  - ٤

ذهب مجهور الفقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة وصاحبا أيب حنيفة إىل وجوب حد الزىن على من أتى امرأة 
  .أجنبية يف دبرها، ألنه فرج أصلي كالقبل

جتلد وتغرب، حمصنة كانت أو غري حمصنة؛ ألن احملل  نـهافإ بـهاأما املفعول . قطوخص الشافعية احلد بالفاعل ف
  .ال يتصور فيه إحصان
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واشرتط أبو حنيفة يف حد الزىن أن يكون الوطء يف القبل فال جيب احلد عنده على من أتى امرأة أجنبية يف 
  .دبرها، ولكنه يعزر

ا إتيان الرجل زوجته أو مملوكته يف دبرها فال حد فيه اتفاقا، أم. مث إن هذا احلكم مقصور على املرأة األجنبية
  . وقصر الشافعية التعزير على ما إذا تكرر، أما إذا مل يتكرر فال تعزير فيه. ويعزر فاعله الرتكابه معصية

  :كون الوطء يف دار اإلسالم  - ٥
ام احلد على من زىن يف دار احلرب فال يق. اشرتط احلنفية يف وجوب حد الزىن أن يكون الزىن يف دار اإلسالم

من زىن أو سرق يف دار : أو البغي مث خرج إىل دار اإلسالم وأقر عند القاضي به، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . حدا مث هرب فخرج إلينا فإنه ال يقام عليه احلد بـهااحلرب وأصاب 

وألن الوجوب مشروط بالقدرة، وال . لعدوأن يقام على أحد حد يف أرض ا نـهىوروي عن أيب الدرداء أنه 
قدرة لإلمام عليه حال كونه يف دار احلرب، فال وجوب وإال عرى عن الفائدة؛ ألن املقصود منه االستيفاء ليحصل 
الزجر، والفرض أن ال قدرة عليه، وإذا خرج واحلال أنه مل ينعقد سببا لإلجياب حال وجوده مل ينقلب موجبا له 

  .حال عدمه
بأنه إذا زىن يف عسكر ألمريه والية إقامة احلد بنفسه فإنه يقيم عليه حد الزىن؛ ألنه حتت يده، فالقدرة  وصرحوا

ثابتة عليه، خبالف ما لو خرج من العسكر فدخل دار احلرب فزىن مث عاد إىل العسكر فإنه ال يقيمه، وكذا لو زىن 
وهذا احلكم خاص مبا إذا كان . فتح فإنه يقيم عليه احلديف العسكر والعسكر يف دار احلرب يف أيام احملاربة قبل ال

يف العسكر من له والية إقامة احلدود، خبالف أمري العسكر أو السرية ألنه إمنا فوض هلما تدبري احلرب ال إقامة 
  .احلدود، وإمنا ذلك لإلمام، ووالية اإلمام منقطعة مثة

  .خيف فتنة من حنو ردة احملدود والتحاقه بدار احلربوذهب الشافعية إىل إقامة احلد يف دار احلرب إن مل 
وعند احلنابلة من أتى حدا يف الغزو مل يستوف منه يف أرض العدو حىت يرجع إىل دار اإلسالم، ملا روى جنادة 

قد مسعت : مصدر، قد سرق خبتية، فقال: كنا مع بسر بن أرطاة يف البحر، فأيت بسارق يقال له: بن أمية قال
  ".ال تقطع األيدي يف السفر ولوال ذلك لقطعته: "صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول اهللا 

ونقلوا إمجاع الصحابة على ذلك، مث إنه مىت رجع إىل دار اإلسالم أقيم عليه احلد لعموم اآليات واألخبار، 
  .وإمنا أخر لعارض، وقد زال

د اإلسالم واحلاجة داعية إىل زجر أهلها  من بال نـهاوإذا أتى حدا يف الثغور أقيم عليه فيها بغري خالف، أل
  . كاحلاجة إىل زجر غريهم
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  :أن يكون من صدر منه الفعل مسلما - ٦
اشرتط املالكية يف حد الزىن أن يكون من صدر منه الفعل مسلما، فال يقام احلد على الكافر إذا زىن مبسلمة 

وإن استكره الكافر . العقوبة الشديدة، وحتد املسلمةويرد إىل أهل ملته ويعاقب على ذلك . طائعة على املشهور
  .املسلمة على الزىن قتل

  .وقد وافقت املذاهب األخرى مذهب املالكية يف املستأمن فقط
ال حيد املستأمن : قول أيب حنيفة: ففي مذهب احلنفية ثالثة أقوال: وهناك تفصيل يف املذاهب نذكره فيما يلي

وقول . حيد اجلميع: املسلم والذمي سواء كان رجال أو امرأة، وقول أيب يوسف سواء كان رجال أو امرأة، وحيد
فإذا زىن احلريب املستأمن باملسلمة أو الذمية فعليهما احلد دون احلريب يف قول أيب . ال حيد واحد منهم: حممد

يد املسألة باملسلمة حنيفة، وعليهما احلد مجيعا يف قول أيب يوسف، وال حد على واحد منهما يف قول حممد، وتقي
والذمية ألنه لو زىن حبربية مستأمنة ال حيد واحد منهما عند أيب حنيفة وحممد، وعند أيب يوسف حيدان، وإن زىن 

  .حيدان مجيعا: املسلم أو الذمي باحلربية املستأمنة حد الرجل يف قول أيب حنيفة وحممد، وقال أبو يوسف
لى املعاهد واملستأمن لعدم التزامهما باألحكام، ويقام على الذمي ومذهب الشافعية أنه ال يقام حد الزىن ع

وكانا قد . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم رجال وامرأة من اليهود زنيا : اللتزامه باألحكام، وخلرب الصحيحني
هلم عهد، بل ال جيدد  نـهماعلم أن أهل الذمة اليوم ال حيدون على املذهب كاملستأمن، أل: قال الرملي. أحصنا

وذهب احلنابلة إىل أن أهل الذمة حيدون حد الزىن، ألن اليهود جاءوا إىل رسول اهللا صلى . جيرون على ذمة آبائهم
هما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجا ويلزم اإلمام إقامة احلد ـاهللا عليه وسلم بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر ب

  .وال يقام حد الزىن على مستأمن؛ ألنه غري ملتزم حكمنا. كمنايف زىن بعضهم ببعض؛ اللتزامهم ح
أما إذا زىن . وهذا إذا زىن مبسلمة. وألن زىن املستأمن جيب به القتل لنقض العهد، وال جيب مع القتل حد سواه

  . املستأمن بغري مسلمة فال يقام عليه احلد
  :أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا - ٧

فال يقام حد الزىن عندهم على األخرس . الزىن أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا اشرتط احلنفية يف حد
مطلقا، حىت ولو أقر بالزىن أربع مرات يف كتاب كتبه أو إشارة، ولو شهد عليه الشهود بالزىن ال تقبل للشبهة، ومل 

  .يشرتط مجهور الفقهاء هذا الشرط فيجب حد الزىن على األخرس إذا زىن 
  :ثبوت الزنى

  .بالشهادة، واإلقرار، والقرائن: يثبت الزىن بأحد أمور ثالثة
  :الشهادة -أ 

والاليت يأتني {: أمجع الفقهاء على ثبوت الزىن بالشهادة، وأنه ال يثبت إال بشهادة أربعة رجال لقول اهللا تعاىل
ات مث مل يأتوا بأربعة والذين يرمون احملصن{: وقوله تعاىل} الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
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لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند {: وقوله تعاىل} شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة
يا رسول اهللا، إن : ، وحلديث أيب هريرة أن سعد بن معاذ قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} اهللا هم الكاذبون

  .نعم : حىت آيت بأربعة شهداء؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وجدت مع امرأيت رجال أأمهله
أن تتوافر ) املذكورة يف مصطلح شهادة(ويشرتط يف الشهود على الزىن باإلضافة إىل الشروط العامة للشهادة 

  :فيهم شروط معينة حىت يثبت الزىن، وهذه الشروط هي
  :الذكورة: الشرط األول

إىل اشرتاط الذكورة يف شهود الزىن، فال بد أن ) املالكية والشافعية واحلنابلةاحلنفية و (ذهب مجهور الفقهاء 
  .يكونوا رجاال كلهم، للنصوص السابقة

وال تقبل شهادة النساء يف الزىن حبال؛ ألن لفظ األربعة اسم لعدد املذكورين، ويقتضي أن يكتفي به بأربعة، 
: هم، وأن أقل ما جيزئ مخسة، وهذا خالف النصـتفى بوال خالف يف أن األربعة إذا كان بعضهم نساء ال يك

ال مدخل لشهادة : وقال ابن عابدين. واحلدود تدرأ بالشبهات} أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى{
  . النساء يف احلدود
  :أن يكونوا أربعة: الشرط الثاين

لسابقة؛ وألن الزىن من أغلظ الفواحش اتفق الفقهاء على أن الزىن ال يثبت إال بشهادة أربعة رجال، للنصوص ا
فغلظت الشهادة فيه ليكون أسرت، وقد نقل ابن قدامة اإلمجاع على ذلك، فإن كملوا أربعة حد املشهود عليه، وإن 

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء {: مل يكملوا فهم قذفة، وعليهم حد القذف، لقوله تعاىل
ومل خيالفه . وألن عمر رضي اهللا عنه حد الثالثة الذين شهدوا على املغرية بن شعبة بالزىن }فاجلدوهم مثانني جلدة

  .أحد، ولئال يتخذ صورة الشهادة ذريعة إىل الوقيعة يف أعراض الناس
وعند كل من الشافعية واحلنابلة قول ضعيف يف املذهب، أنه ال جيلد الشهود إذا نقص عددهم عن أربعة؛ 

  . جاءوا شاهدين ال هاتكني نـهمأل
  :لساملـجاحتاد : الشرط الثالث

يف الشهادة على الزىن أن تكون يف جملس واحد، فلو  -احلنفية واملالكية واحلنابلة  -اشرتط مجهور الفقهاء 
كما اشرتط . هم، وحيدون حد القذفـشهد بعض األربعة يف جملس، وبعضهم يف جملس آخر ال تقبل شهادت

لكية أن يأيت الشهود جمتمعني إىل جملس القاضي ، وقد صرح احلنفية أنه لو اجتمعوا خارج جملس احلنفية واملا
القاضي ودخلوا عليه واحدا بعد واحد فهم متفرقون وحيدون حد القذف، أما لو كانوا قعودا يف موضع الشهود 

  .فقام واحد بعد واحد وشهد، فالشهادة جائزة
هم يفرقون وجوبا ليسأل كل واحد على حدته، فإن ـهم حمل احلاكم مجيعا فإنـوقد صرح املالكية بأنه بعد إتيان
  .هم، وحدواـاختلفوا أو بعضهم بطلت شهادت



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٢١٥ -  
  

هم جاءوا متفرقني، ومسعت ـهم جمتمعني، فيجوز أن يأتوا متفرقني لقصة املغرية، فإنـومل يشرتط احلنابلة إتيان
هم يف جملس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام ـشهادتعلى أن تكون . هم، وإمنا حدوا لعدم كماهلاـشهادت

  .احلاكم من جملسه فهم قذفة؛ ألن شهادته غري مقبولة وال صحيحة، وعليهم احلد
ومل يشرتط الشافعية هذا الشرط فيستوي عندهم أن يأيت الشهود متفرقني أو جمتمعني، وأن تؤدى الشهادة يف 

: وقال تعاىل. لساملـجومل يذكر . } لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء{ :جملس واحد أو أكثر من جملس، لقوله تعاىل
وألن كل شهادة مقبولة إن اتفقت، تقبل . } فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت{

  . إذا افرتقت يف جمالس، كسائر الشهادات
  :تفصيل الشهادة: الشرط الرابع

رأيناه مغيبا ذكره يف فرجها، أو غيب : فيصف الشهود كيفية الزىن، فيقولون يشرتط يف شهادة الزىن التفصيل،
يف فرجها كامليل يف املكحلة، أو الرشاء يف البئر، ألنه إذا اعترب التصريح  -إن كان مقطوعها  - حشفته أو قدرها 

كما يبني . عترب ذكر صفتهيف اإلقرار كان اعتباره يف الشهادة أوىل؛ وألنه قد يعتقد الشاهد ما ليس بزىن زىن، فا
  .الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو جلوس أو قيام، أو هو فوقها أو حتتها
هما زنيا، فإنه ال حيد املشهود عليه وال ـإن: وقد صرح احلنفية بأنه إذا سأهلم القاضي فلم يزيدوا على قوهلم

من تعيني املرأة، فلو شهدوا بأنه زىن بامرأة ال ال بد  -احلنفية والشافعية واحلنابلة  -وعند مجهور الفقهاء . الشهود
  .امرأته أو أمته، بل هو الظاهر نـهامل حيد؛ الحتمال أ نـهايعرفو 

يف ركن البيت  نـهاكما ال بد من تعيني البلد عند اجلميع، وكذا تعيني املكان عند املالكية والشافعية، ككو 
  .الشرقي أو الغريب، أو وسطه، وحنو ذلك

تعيني املكان يف البيت الواحد عند احلنفية واحلنابلة، فإن اختلف الشهود فيه حد الرجل واملرأة وال يشرتط 
استحسانا، والقياس أنه ال جيب احلد الختالف املكان حقيقة وهو قول زفر، ووجه االستحسان أن التوفيق ممكن 

و ألن الواقع يف وسط البيت فيحسبه من بأن يكون ابتداء الفعل يف زاوية واالنتهاء يف زاوية أخرى باالضطراب، أ
يف املقدم يف املقدم، ومن يف املؤخر يف املؤخر فيشهد حبسب ما عنده، وهذا يف البيت الصغري، أما يف البيت 

  .الكبري فال بد من التعيني
به وال بد أيضا من تعيني الزمان عند اجلميع، لتكون الشهادة منهم على فعل واحد؛ جلواز أن يكون ما شهد 

يوم اجلمعة، وشهد  بـهافلو شهد أربعة على رجل بالزىن فشهد اثنان منهم أنه زىن . أحدهم غري ما شهد به اآلخر
  وكذا ال تقبل الشهادة فيما لو شهد اثنان. يوم السبت فإنه ال حد على املشهود عليه بـهاآخران أنه زىن 

  . يف ساعة أخرى هابـر، وشهد آخران أنه زىن نـهايف ساعة من ال بـهاأنه زىن 
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  :أصالة الشهادة: الشرط اخلامس
يف شهود الزىن األصالة، فال جتوز الشهادة على الشهادة  -احلنفية والشافعية واحلنابلة  -اشرتط مجهور الفقهاء 

يف الزىن؛ ألن احلدود مبنية على السرت والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها اجتماع 
الغلط والسهو والكذب يف شهود الفرع مع احتمال ذلك يف شهود األصل، وهذا احتمال زائد ال يوجد يف شهود 
األصل، وألن الشهادة على الشهادة إمنا تقبل للحاجة، وال حاجة إليها يف احلد، ألن سرت صاحبه أوىل من 

  .الشهادة عليه
لى الشهادة يف الزىن بشرط أن ينقل عن كل شاهد ومل يشرتط املالكية هذا الشرط فتجوز عندهم الشهادة ع

أصيل شاهدان، وجيوز أن ينقل الشاهدان عن شاهد واحد أو عن شاهدين، ويشرتط يف الشاهدين الناقلني أن ال 
يكون أحدمها شاهدا أصيال، فيجوز يف الزىن أن يشهد أربعة على شهادة أربعة، أو يشهد كل اثنني على شهادة 

نني، أو يشهد ثالثة على ثالثة، ويشهد اثنان على شهادة الرابع، وإذا نقل اثنان عن ثالثة واحد، أو شهادة اث
وعن الرابع اثنان مل يصح على املشهور خالفا البن املاجشون؛ ووجه عدم صحتها أنه ال يصح الفرع إال حيث 

شهادته مع االثنني تصح شهادة األصل لو حضر، والرابع الذي نقل عنه االثنان اآلخران لو حضر ما صحت 
وحيتمل أن عدم الصحة؛ ألن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد : الناقلني عن الثالثة لنقص العدد، قال الدسوقي

كما جيوز عند . األصل حيث نقل عن الثالثة اثنان فقط، والفرع ال ينقص عن األصل لقيامه مقامه ونيابته منابه
كأن يشهد اثنان على رؤية الزىن، وينقل اثنان عن كل واحد من االثنني املالكية التلفيق بني شهود األصل والفرع،  

  .اآلخرين 
  :شهادة الزوج على الزىن
إىل عدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزىن للتهمة، إذ ) املالكية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 

  .هدعوى خيانتها فراش نـهاأنه بشهادته عليها مقر بعداوته؛ وأل
ه الشهادة على بـهذوذهب احلنفية إىل قبول شهادة الزوج؛ ألن التهمة ما توجب جر نفع، والزوج مدخل 

وانظر الشهادة بالزىن القدمي، يف مصطلح . أوالد صغار نـهانفسه حلوق العار وخلو الفراش، خصوصا إذا كان له م
  ) .حدود(

لية الشهود، واختالف الشهود يف الشهادة، وأما بقية مسائل الشهادة كرجوع الشهود، وظهور عدم أه
  ) .شهادة: (وتعارض الشهادات، وأثر تعهد النظر يف قبول الشهادة، فتفصيلها يف مصطلح

  :اإلقرار -ب 
وقد . اتفق الفقهاء على ثبوت الزىن باإلقرار، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقراريهما 

إىل اشرتاط كون اإلقرار أربع مرات، فال يكتفى باإلقرار مرة واحدة، وزاد احلنفية اشرتاط   ذهب احلنفية واحلنابلة
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يف أربعة جمالس من جمالس املقر دون جملس القاضي، وذلك بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث ال  نـهاكو 
  .حد، أو جمالس متفرقةيراه مث جييء فيقر، ويستوي عند احلنابلة أن تكون األقارير األربعة يف جملس وا

وذهب املالكية والشافعية إىل االكتفاء باإلقرار مرة واحدة، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اكتفى من الغامدية 
  .بإقرارها مرة واحدة

ولقول النيب صلى اهللا عليه . ويشرتط يف اإلقرار أن يكون مفصال مبينا حلقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة
أنكتها؟ ال يكين فعند ذلك أمر : ال يا رسول اهللا، قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: وسلم ملاعز

كما يغيب املرود يف املكحلة : نعم، قال: ؟ قالنـهاحىت غاب ذلك منك يف ذلك م: قال: ويف رواية. برمجه
ما يأيت الرجل من امرأته حراما  نـهانعم أتيت م: فهل تدري ما الزىن؟ قال: قال. نعم: والرشاء يف البئر؟ قال

، وانظر أيضا الشبهة بتقادم اإلقرار، والرجوع يف اإلقرار يف ) إقرار: (ومصطلح) حدود: (وانظر مصطلح. حالال
  ) .إقرار: (مصطلح

  :البينة على اإلقرار
  .على اإلقرار -الشهادة  - اختلف الفقهاء يف ثبوت حد الزىن بالبينة 

إىل عدم ثبوت حد الزىن بالبينة على اإلقرار من حيث  -املالكية واحلنابلة احلنفية و  -فذهب مجهور الفقهاء 
فذهب احلنفية إىل أنه ال تقبل الشهادة على اإلقرار، وعند املالكية أنه إذا قامت بينة على إقراره وهو منكر . اجلملة

بت الزىن لوجود اإلقرار به أربعا، وال لو شهد أربعة على إقراره بالزىن أربعا، يث: وقال احلنابلة. فال حيد، مثل الرجوع
فإن أنكر املشهود عليه اإلقرار، أو صدقهم . يثبت اإلقرار بالزىن بدون أربعة يشهدون على اإلقرار به من الرجال

  .دون أربع مرات فال حد عليه، ألن إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره، وهو مقبول منه
ما أقررت، : لو شهدوا على إقراره بالزىن فقال: قالوا. ىن بالشهادة على إقرارهوذهب الشافعية إىل ثبوت حد الز 

  .ما أقررت، فالصحيح أنه ال يلتفت إىل قوله؛ ألنه تكذيب للشهود والقاضي : أو قال بعد حكم احلاكم بإقراره
  :القرائن -ج 

إىل عدم ثبوت حد الزىن بعلم اإلمام ) احلنفية واملالكية والشافعية يف األصح واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 
  .والقاضي، فال يقيمانه بعلمهما

  ) .حدود: (وقد سبق ذلك يف مصطلح. إىل ثبوته بعلمه: وذهب الشافعية يف قول مرجوح وأبو ثور
  :وقد اختلف الفقهاء يف ثبوت حد الزىن بظهور احلمل واللعان وتفصيله فيما يلي

  :ظهور احلمل - ١
إىل عدم ثبوت حد الزىن بظهور احلمل يف امرأة ال زوج  -احلنفية والشافعية واحلنابلة  -ذهب مجهور الفقهاء 

هلا وأنكرت الزىن؛ جلواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه، واحلد يدرأ بالشبهة، وقد روي عن سعيد أن امرأة 
امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة،  إين: رفعت إىل عمر ليس هلا زوج وقد محلت، وسأهلا عمر، فقالت
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" " لعل " إذا كان يف احلد : ا قاالأنـهماحلد، وروي عن علي وابن عباس  نـهافما استيقظت حىت نزع فدرأ ع
وذهب املالكية إىل ثبوت حد الزىن بظهور . تسأل، وال جيب سؤاهلا نـهافهو معطل، وقد صرح احلنابلة بأ" وعسى 

وج هلا، فتحد وال يقبل دعواها الغصب على ذلك بال قرينة تشهد هلا بذلك، أما مع قرينة تصدقها محل امرأة ال ز 
فتقبل دعواها وال حتد، كأن تأيت مستغيثة منه، أو تأيت البكر تدعي عقب الوطء، وكذا ال تقبل دعواها أن هذا 

واملراد . عذراء وهي من أهل العفة نـهااحلمل من مين شربه فرجها يف احلمام، وال من وطء جين إال لقرينة مثل كو 
ومثل . بوب والصغري، أو أتت به كامال لدون ستة أشهر من العقد فتحداملـجبالزوج زوج يلحق به احلمل فيخرج 

  .املرأة اليت ال زوج هلا األمة اليت أنكر سيدها وطأها فتحد 
  :اللعان - ٢

ذا العن الزوج وامتنعت املرأة عنه، فيثبت عليها حد الزىن ذهب املالكية والشافعية إىل ثبوت حد الزىن باللعان إ
  .حينئذ وحتد، أما إذا العنت فال حد عليها

وذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن املرأة إذا امتنعت عن اللعان ال حد عليها؛ ألن زناها مل يثبت؛ وألن احلد يدرأ 
  ) .لعان: (يف مصطلحوتفصيل ذلك . بالشبهة، وحيبسها احلاكم حىت تالعن أو تصدقه 

  :إقامة حد الزنى
  :من يقيم حد الزنى

: اتفق الفقهاء على أنه ال يقيم حد الزىن على احلر إال اإلمام أو نائبه، وقد سبق تفصيل ذلك يف مصطلح
  ) .حدود(

  :عالنية الحد
عة؛ ألن املقصود أقلهم أرب: قال املالكية والشافعية. استحب مجهور الفقهاء أن يستوىف حد الزىن حبضور مجاعة

  .من احلدود الزجر، وذلك ال حيصل إال باحلضور
  .} هما طائفة من املؤمننيـوليشهد عذاب{: لقوله تعاىل. وأوجب احلنابلة حضور طائفة ليشهدوا حد الزىن 

  :كيفية إقامه الحد
ه أو ضعيفا ال حيتمل سبق بيان كيفية اجللد واألعضاء اليت ال جتلد، وبيان إذا كان احملدود مريضا ال يرجى برؤ 

  ) .جلد: (وتفصيله يف مصطلح. اجللد 
مث إن الفقهاء قد صرحوا بأن تكون احلجارة يف الرجم ) رجم: (كما أن تفصيل كيفية الرجم يف مصطلح

فيفوت التنكيل ) أي جتهز عليه فورا(فال ينبغي أن يرجم بصخرات تذففه  -متأل الكف  -متوسطة كالكف 
وخيص بالرجم املواضع اليت هي مقاتل من الظهر : خفيفة لئال يطول تعذيبه، قال املالكيةاملقصود، وال حبصيات 

  .وغريه من السرة إىل ما فوق، ويتقى الوجه والفرج
  .وقد صرح احلنابلة بأن يتقي الراجم الوجه لشرفه، وهو اختيار بعض املتأخرين من الشافعية
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ينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصالة، كلما : فيةوأما بالنسبة لكيفية وقوف الرامجني، فقال احلن
يسن أن يدور الناس حول املرجوم من كل جانب كالدائرة إن  : وقال احلنابلة. رجم قوم تأخروا وتقدم غريهم فرمجوا

ب كان ثبت ببينة؛ ألنه ال حاجة إىل متكينه من اهلرب، وال يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار الحتمال أن يهر 
  .حييط الناس به : وقال الشافعية. فيرتك وال يتمم عليه احلد
  :مسقطات حد الزنى

ال خالف بني الفقهاء يف سقوط حد الزىن بالشبهة، إذ احلدود تدرأ بالشبهات لقول النيب صلى اهللا عليه 
  .وقد سبق الكالم على الشبهة " . ادرءوا احلدود بالشبهات: "وسلم

الفقهاء يف سقوط حد الزىن بالرجوع عن اإلقرار إذا كان ثبوته باإلقرار، وقد سبق كما أنه ال خالف بني 
  ) .حدود: (تفصيل ذلك يف مصطلح

  ) .شهادة: (كما يسقط حد الزىن برجوع الشهود األربعة كلهم أو بعضهم، وتفصيل ذلك يف مصطلح
فيسقط احلد عن املكذب فقط دون ويسقط حد الزىن أيضا بتكذيب أحد الزانيني لآلخر للمقر بالزىن منهما، 

  .املقر فعليه احلد مؤاخذة بإقراره
  .ولو أقر بالزىن بامرأة معينة فكذبته مل يسقط احلد عن املقر مؤاخذة له بإقراره عند الشافعية واحلنابلة

  .وقد صرح احلنابلة بأنه ليس عليها احلد أيضا لو سكتت، أو مل تسأل عن ذلك
د عن املقر أيضا، النتفاء احلد عن املنكر بدليل موجب للنفي عنه، فأورث شبهة وذهب احلنفية إىل سقوط احل

فإذا متكنت فيه شبهة تعدت إىل طرفيه ألنه ما أطلق، بل أقر بالزىن . هماـيف حق املقر، ألن الزىن فعل واحد يتم ب
  .زنيت، فإنه ال موجب شرعا يدفعه : مبن درأ الشرع احلد عنه، خبالف ما لو أطلق وقال

عذراء مل حتد  نـهاوبقاء البكارة مسقط حلد الزىن عند مجهور الفقهاء، فإذا شهدوا على امرأة بالزىن فتبني أ
مل توطأ، ومذهب احلنفية واحلنابلة أنه  نـهابشبهة بقاء البكارة، واحلد يدرأ بالشبهات، حيث إن الظاهر من حاهلا أ

  .أربع نسوة أو رجالن أو رجل وامرأتان  ، وعند الشافعيةتـهاتكفي شهادة امرأة واحدة بعذر 
واختلف الفقهاء فيما لو ادعى أحد الزانيني الزوجية، كأن يقر الرجل أنه زىن بفالنة حىت كان إقراره موجبا 

  .بل تزوجتها: بل تزوجين، أو أقرت هي كذلك بالزىن مع فالن، وقال الرجل: للحد، وقالت هي
منهما؛ ألن دعوى النكاح حتتمل الصدق وهو يقوم بالطرفني فأورث فذهب احلنفية إىل أنه ال حيد واحد 

  .مث إنه إذا سقط احلد وجب املهر تعظيما خلطر البضع. شبهة
زنيت مع هذا الرجل، فأقر بوطئها : فلو قالت املرأة. وذهب املالكية إىل وجوب البينة حينئذ على النكاح

هما حيدان، أما حدها فظاهر إلقرارها بالزىن، وأما حده ـية فإنزوجته فكذبته وال بينة له على الزوج نـهاوادعى أ
وظاهره ولو كانا طارئني ولو حصل فشو، : قال الدسوقي. مل توافقه على النكاح واألصل عدم السبب املبيح نـهافإ

: ما البينة قاالزوجته فصدقته املرأة ووليها على الزوجية، وملا طلبت منه نـهاومثله فيما لو ادعى الرجل وطء امرأة وأ
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فإن الزوجني حيدان  -واحلال أنه مل حيصل فشو يقوم مقام اإلشهاد  -عقدنا النكاح ومل نشهد وحنن نشهد اآلن 
  .لدخوهلما بال إشهاد

وأقرا بالوطء وادعيا النكاح واإلشهاد  -ا غري طارئني أنـهمواحلال  -وكذا لو وجد رجل وامرأة يف بيت أو طريق 
هما حيدان، ألن األصل عدم السبب املبيح للوطء، فإن ـهلما بذلك وال فشو يقوم مقامها، فإن عليه، لكن ال بينة

  .ا مل يدعيا شيئا خمالفا للعرفنـهمحصل فشو أو كانا طارئني، قبل قوهلما وال حد عليهما؛ أل
ألن دعواه وذهب الشافعية واحلنابلة إىل وجوب حد الزىن على املقر فقط دون من ادعى الزوجية فال حيد؛ 

مرفوعا ادرءوا احلدود عن املسلمني ما  نـهاذلك شبهة تدرأ احلد عنه؛ والحتمال صدقه حلديث عائشة رضي اهللا ع
استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة فإذا أقرت 

  .ت وحدها، وال مهر هلا مؤاخذة هلا بإقرارهامطاوعة عاملة بتحرميه حد بـهااملرأة أنه زىن 
كان تزوجين، صار مقرا بالزىن : زنيت بفالنة، فقالت: فلو قال. وأوجب الشافعية حد القذف على املقر أيضا

  .وقاذفا هلا، فيلزمه حد الزىن وحد القذف 
بأن زىن بامرأة مث  وروى أبو يوسف عن أيب حنيفة أن اعرتاض ملك النكاح أو ملك اليمني مسقط حلد الزىن،

ووجه هذه الرواية أن بضع املرأة يصري مملوكا  -وهي إحدى ثالث روايات عنه  -تزوجها أو جبارية مث اشرتاها 
للزوج بالنكاح يف حق االستماع، فحصل االستيفاء من حمل مملوك فيصري شبهة، كالسارق إذا ملك املسروق، 

أنه ال يسقط احلد، وهو قول أيب يوسف وحممد وهي املذهب عند  والرواية الثانية هي رواية عن أيب حنيفة وهي
احلنفية، وذلك ألن الوطء حصل زىن حمضا ملصادفته حمال غري مملوك له فحصل موجبا للحد، والعارض وهو امللك 
ال يصلح مسقطا القتصاره على حالة ثبوته؛ ألنه يثبت بالنكاح والشراء، وكل واحد منهما وجد للحال، فال 

د امللك الثابت به إىل وقت وجود الوطء، فبقي الوطء خاليا عن امللك فبقي زىن حمضا للحد، خبالف يستن
السارق إذا ملك املسروق ألن هناك وجد املسقط وهو بطالن والية اخلصومة؛ ألن اخلصومة هناك شرط، وقد 

  .خرج املسروق منه من أن يكون خصما مبلك املسروق، لذلك افرتقا
لثة رواية احلسن عن أيب حنيفة وهي أن اعرتاض الشراء يسقط واعرتاض النكاح ال يسقط، ووجه والرواية الثا

إذا وطئت بشبهة كان العقر هلا، والعقر بدل  نـهارواية احلسن أن البضع ال يصري مملوكا للزوج بالنكاح، بدليل أ
ضع من حمل مملوك له فال يورث شبهة، البضع، والبدل إمنا يكون ملن كان له املبدل فلم حيصل استيفاء منافع الب

لو وطئت بشبهة كان العقر للموىل فحصل االستيفاء من  نـهاوبضع األمة يصري مملوكا للموىل بالشراء، أال ترى أ
  .حمل مملوك له فيورث شبهة، فصار كالسارق إذا ملك املسروق بعد القضاء قبل اإلمضاء 

ية فقط مبوت الشهود أو غيبتهم أو مرضهم بعد الشهادة أو كما يسقط حد الزىن يف الرجم خاصة عند احلنف
قطع أيديهم؛ ألن البداية بالشهود شرط جواز اإلقامة وقد فات باملوت على وجه ال يتصور عوده، فسقط احلد 

  ) .حدود: (وقد سبق تفصيل ذلك يف مصطلح. ضرورة 
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  زيادة) ٢٢١
  :التعريف

زيد زيدا وزيادة، وزائدة الكبد هنية من الكبد صغرية إىل جنبها زاد الشيء ي: الزيادة يف اللغة النمو، تقول
  .أظفاره وأنيابه، وزئريه وصولته : وزوائد األسد .متنحية عنها، ومجعها زوائد

  :زيادة التعزير عن أدنى الحدود
مراعاة املصلحة وذهب املالكية إىل أن لإلمام أن يزيد على احلد مع . ذهب احلنفية إىل أن التعزير ال يبلغ احلد

وذهب الشافعية إىل أنه إذا كان باجللد فإنه جيب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه . اهلوى بـهااليت ال يشو 
التعزير، واختلفت الرواية عن أمحد يف قدر جلد التعزير، فروي أنه ال يبلغ به احلد، ونص مذهبه أن ال يزاد على 

  ) .عزيرت: (انظر مصطلح عشر جلدات يف التعزير،
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  لســني حــرف ا
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  سائق) ٢٢٢
  :التعريف

  .ساق اإلبل يسوقها سوقا وسياقا، فهو سائق: ، يقال) ساق(اسم فاعل : السائق يف اللغة
  ) .مسوق: (أي سائق يسوقها إىل احملشر، واسم املفعول} وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد{ويف التنزيل 

فالراكب ميتطيها ويعلو عليها، والقائد يكون أمامها آخذا . والقائد وسائق اإلبل يكون خلفها خبالف الراكب
   .بقيادها 

  :السائق مع الماشية حرز لها
سارقها بشرط أن ينتهي نظر السائق إليها، فإن كان ال يرى البعض  املاشية املسوقة حمرزة بسائقها، فيقطع

  . ال يشرتط ذلك:  وجه للشافعيةويف. حلائل فهذا البعض غري حمرز، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء
ألن السائق وحنوه كالقائد إمنا يقصدون قطع املسافة، : غري حمرزة فال يقطع سارقها، وقالوا نـهاإ: وقال احلنفية

  .ونقل األمتعة دون حفظ الدابة
  ساعد) ٢٢٣
  :التعريف

يساعد الكف يف بطشها هو ما بني املرفق والكف، وهو مذكر، مسي ساعدا ألنه : الساعد من اإلنسان لغة
  .وعملها، واجلمع سواعد

   .والساعد ملتقى الزندين من لدن املرفق إىل الرسغ
  .والساعد هو األعلى من الزندين عند بعض العرب، والذراع األسفل منهما

  .والساعد ساعد الذراع، وهو ما بني الزندين واملرفق: قال األزهري .الذراع والساعد واحد: قال الليث
  .ومعناه االصطالحي هو معناه اللغوي. والساعد أيضا العضد: يف املصباحوقال 

  :األلفاظ ذات الصلة
  .العضد ما بني املرفق إىل الكتف :العضد -أ 

  .الذراع من اإلنسان هو من املرفق إىل أطراف األصابع :الذراع -ب 
املرافق إىل أطراف األصابع، لليد إطالقات ثالثة، فهي من املنكب إىل أطراف األصابع، ومن  :اليد -ج 

  .والكف وحدها أي من الرسغ إىل أطراف األصابع
  :األحكام المتعلقة بالساعد

  :في القصاص
  .ين عليه من املرفق عمدا، وجب القصاص على اجلايناملـجأمجع الفقهاء على أنه لو قطع اجلاين يد 
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ين عليه أن يقطع يد اجلاين من نفس كما أمجعوا على أنه لو قطعها من نصف الساعد أو حنوه فليس للمج
ذلك املوضع، ملا روي أن رجال ضرب رجال على ساعده بالسيف فقطعها من غري مفصل فاستعدى عليه النيب 

خذ الدية بارك اهللا لك فيها وألن القطع ليس : إين أريد القصاص قال: صلى اهللا عليه وسلم فأمر له بالدية فقال
  .غري حيف وال زيادةمن مفصل فيتعذر االستيفاء من 

ولكن يرى بعض العلماء أن له قطع يد اجلاين من مفصل الكف؛ ألن فيه حتصيل استيفاء بعض احلق وامليسور 
ال يسقط باملعسور، وله حكومة عدل يف الباقي، ألنه مل يأخذ عوضا عنه، كما أن له العفو عن اجلناية أو العدول 

  ) .قصاص، قودجناية، : (والتفاصيل يف مصطلح. إىل املال
  :في الدية

ين عليه يف العمد إىل الدية، فإنه جيب املـجالكف خطأ أو عدل  أمجع الفقهاء على أنه لو قطع يده من مفصل
والسارق والسارقة {: على اجلاين دية اليد كاملة؛ ألن اسم اليد عند اإلطالق ينصرف إىل هذا بدليل قوله تعاىل

  .ذا تقطع يد السارق من مفصل الكفوهل} فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا
فإذا قطعت يده من فوق الكوع، كأن يقطعها اجلاين من املرفق أو نصف الساعد، فليس عليه إال دية اليد عند 
مجهور الفقهاء من املالكية واحلنابلة وبعض الشافعية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أيب ليلى، وأيب يوسف 

  .من احلنفية
فية والشافعية إىل أنه جيب مع الدية حكومة ملا زاد عن الكف من الساعد والعضد وحنومها، كما لو وذهب احلن

قطعه بعد قطع الكف؛ ألن ما فوق الكف ليس بتابع له، وال يقع عليه اسم اليد، وإىل هذا ذهب القاضي أبو 
  ) .دية: (وينظر التفصيل يف. يعلى من احلنابلة

  .ساق) ٢٢٤
  :التعريف

  .بالساق ساق القدم، وهي ما بني الركبة والقدم املراد 
  :األحكام المتعلقة بالساق

  :القصاص في الساق
الرجل إذا قطعت عمدا من مفصل الكعب أو مفصل الركبة أو مفصل  أمجع الفقهاء على وجوب القصاص يف

  .الورك
عذر االستيفاء من وإذا قطعت رجله من الساق فال يقتص من نفس املوضع؛ ألن القطع ليس من مفصل فيت

فمن اعتدى عليكم {: وقوله تعاىل} وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به{: غري حيف وال زيادة لقوله تعاىل
   . } فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم
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  :اختلفوا يف مسألتني أنـهمإال 
ولو انتهى اجلرح إىل العظم  يرى بعض الفقهاء أنه ال قصاص يف حلم الساق والفخذ والساعد والعضد: األوىل

لتعذر االستيفاء باملثل، وذهب أكثر أهل العلم إىل وجوب القصاص يف هذه األعضاء إذا انتهى اجلرح إىل العظم 
  .وألنه ميكن استيفاؤها بغري حيف وال زيادة} واجلروح قصاص{: لقوله تعاىل
من مفصل  -ذي قطع رجله من الساق ال -يرى بعض الفقهاء أن للمجين عليه قطع رجل اجلاين : الثانية

  .الكعب ألن فيه حتصيل استيفاء بعض احلق، ويأخذ حكومة الباقي عوضا عنه
  ) .قصاص، قود، جناية: (والتفصيل يف مصطلح .يف حني يرى البعض اآلخر أنه ليس له ذلك

  سب) ٢٢٥
  :التعريف

  . ن فيه حد، كيا أمحق، ويا ظاملالشتم، وهو مشافهة الغري مبا يكره، وإن مل يك: السب لغة واصطالحا
  .هو كل كالم قبيح،وحينئذ فالقذف،واالستخفاف، وإحلاق النقص، كل ذلك داخل يف السب: قال الدسوقي
  :ألفاظ السب

كافر، سارق، فاسق، منافق، فاجر، خبيث، أعور، أقطع، ابن الزمن، األعمى، : من ألفاظ السب قوله
  . األعرج، كاذب، منام
هم، أو مالئكته، ـنبوت مع علىاملـجما حيكم بكفر قائله، حنو سب اهللا تعاىل، أو أحد أنبيائه  ومن ألفاظ السب

  ) .ردة(أو دين اإلسالم، وينظر حكمه يف 
  ) .قذف(ومنها ما يوجب احلد وهو لفظ السب بالزنا، وهو القذف، وينظر حكمه يف 

  .ولده ومنه ما يقتضي التعزير، ومنه ما ال يقتضي تعزيرا كسب الوالد
  :إثبات السب المقتضي للتعزير

يثبت السب املقتضي للتعزير عند احلنفية بشاهدين، أو برجل وامرأتني، أو شاهدين على شهادة رجلني، 
  . وكذلك جيري فيه اليمني ويقضى فيه بالنكول

  .بت عدالتهماملراد به اجلماعة الذين مل تث:واللفيف.وعند املالكية يكفي شاهد واحد عدل،أو لفيف من الناس
  :حكم من سب اهللا تعالى

  .فإن وقع من مسلم فإنه يكون كافرا حالل الدم .سب اهللا تعاىل إما أن يقع من مسلم أو كافر
  ) .ردة: (وانظر مصطلح .وال خالف يف ذلك، وإمنا اخلالف فقط يف استتابته

  :التعريض بسب اهللا تعالى
من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه : التعريض بالسب كالسب، صرح بذلك كثري من العلماء، نقل حنبل

  . القتل مسلما كان أو كافرا
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  :سب الذمي هللا تعالى
ال خيتلف احلكم يف سب الذمي هللا تعاىل عن سبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم على ما يأيت من حيث القتل، 

  .الكالم عن سب الذمي للنيب صلى اهللا عليه وسلم  ونقض العهد، ويتضح احلكم عند
  :حكم من سب النبي صلى اهللا عليه وسلم
  :سب المسلم النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ) .ردة(ويف استتابته خالف ينظر يف مصطلح . إذا سب مسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه يكون مرتدا
  :سب الذمي النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .عدة أقوال يف حكم الذمي إذا سب النيب صلى اهللا عليه وسلمللعلماء 
  ) .أهل الذمة: (وتفصيله يف مصطلح. إنه ينقض أمانه بذلك إن مل يسلم، وقيل غري ذلك: فقيل

يقتل لقوله  ا السب إن مل يسلم، فإن أسلم إسالما غري فار به من القتل ملبـهذويقتل وجوبا عند املالكية 
  . } فروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلفقل للذين ك{: تعاىل

وإمنا مل يقتل إذا أسلم مع أن املسلم األصلي يقتل بسبه عليه الصالة والسالم، وال تقبل توبته من أجل : قالوا
حق اآلدمي، ألنا نعلم باطنه يف بغضه وتنقيصه بقلبه لكنا منعناه من إظهاره، فلم يزدنا ما أظهره إال خمالفته 

للعهد، فإذا رجع إىل اإلسالم سقط ما قبله، خبالف املسلم فإنا ظننا باطنه خبالف ما بدا منه  لألمر، ونقضا
  .اآلن

وعند الشافعية إن اشرتط عليهم انتقاض العهد مبثل ذلك، انتقض عهد الساب وخيري اإلمام فيه بني القتل 
  .واالسرتقاق واملن والفداء إن مل يسأل الذمي جتديد العقد

  . نيب وغريه من سائر األنبياء، وكذا الرسل إذ النيب أعم من الرسول على املشهوروال فرق بني 
حكم من سبهم   هم فليسـهم، أما من مل تثبت نبوتـواألنبياء الذين ختصهم هذه األحكام هم املتفق على نبوت

صديقيته وفضله ولكن يزجر من تنقصهم أو آذاهم، ويؤدب بقدر حال القول فيهم، ال سيما من عرفت . كذلك
منهم كمرمي، وإن مل تثبت نبوته، وال عربة باختالف غرينا يف نبوة نيب من األنبياء، كنفي اليهود نبوة داود 

  .وسليمان
  :التعريض بسب األنبياء

التعريض بسب النيب صلى اهللا عليه وسلم كالتصريح، ذكر ذلك فقهاء احلنفية واملالكية، والشافعية، وهو قول 
  . للحنابلة

  . ويقابله عندهم أن التعريض ليس كالتصريح
وقد ذكر عياض رمحه اهللا تعاىل إمجاع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ومن بعدهم على أن التلويح  

  .كالتصريح



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٢٢٧ -  
  

  :سب السكران النبي صلى اهللا عليه وسلم
بذلك؟ وهل يقتل؟  دااختلف الفقهاء يف حكم السكران إذا سب يف سكره نبيا من األنبياء، هل يكون مرت

  ) .سكر: (وينظر تفصيل ذلك يف مصطلح
  :اإلكراه على سب اهللا تعالى، أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اإلكراه على سب اهللا تعاىل، أو سب رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال خيرج عن كونه إكراها على الكفر، 
  .ويتكلم الفقهاء فيه غالبا يف باب الردة أو اإلكراه

  ) .تقية، ردة، إكراه: (يل القول يف ذلك ينظر يف مصطلحوتفص
  :سب المالئكة

  .حكم سب املالئكة ال خيتلف عن حكم سب األنبياء عليهم الصالة والسالم
وهذا فيمن حققنا كونه من املالئكة كجربيل وميكائيل وخزنة اجلنة وخزنة النار : قال عياض رمحه اهللا تعاىل

  .وكعزرائيل، وإسرافيل ورضوان، واحلفظة، ومنكر ونكري من املالئكة املتفق عليهموالزبانية ومحلة العرش، 
هم كاحلكم فيمن قدمناه إذ مل يثبت ـهم والكافر بـوأما غري املتفق على كونه من املالئكة فليس احلكم يف ساب

  .هلم تلك احلرمة، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم، ويؤدب حسب حال املقول فيهم
  . سب املختلف فيهم قاين عن القرايف أنه يقتل منوحكى الزر 

  :قتل القريب الكافر إذا سب اهللا تعالى أو الرسول أو الدين
لكنه إن سب اإلسالم أو سب اهللا تعاىل، أو نبيا من . األصل أنه يكره قتل القريب الكافر حىت يف الغزو

: ىل عنه قتل أباه، وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماألنبياء يباح له قتله؛ ألن أبا عبيدة بن اجلراح رضي اهللا تعا
  .مسعته يسبك، ومل ينكره عليه

إين مسعت أيب يقول فيك قوال قبيحا فقتلته، فلم يشق : وورد أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :سب نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم
ف بني الفقهاء يف أن سب عائشة رضي اهللا تعاىل عنها مما برأها اهللا تعاىل منه كفر؛ ألن الساب بذلك  ال خال

  .حمصنة نـهاكذب اهللا تعاىل يف أ
أما إن قذف سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك فذهب بعض الفقهاء إىل أن حكمه كحكم 

  .نـهاقذف عائشة رضي اهللا تعاىل ع
أما إن كان السب بغري القذف لعائشة أو غريها من أمهات املؤمنني فقد صرح الزرقاين من املالكية بأن الساب 
يؤدب، وكذا البهويت من احلنابلة فرق بني القذف وبني السب بغري القذف وهو ما يؤخذ من كالم عامة الفقهاء، 
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ومن صرح بالقتل بالسب . ا برأها اهللا تعاىل منهيقيدون السب املكفر بأنه السب مب نـهموإن مل يصرحوا بذلك أل
  . أنه سب هو قذف نـهافإن عبارته يفهم م

  :سب الدين والملة
اإلسالم أو دين املسلمني يكون كافرا، أما من شتم دين مسلم فقد قال  اتفق الفقهاء على أن من سب ملة
لم، ولكن ميكن التأويل بأن املراد أخالقه ينبغي أن يكفر من شتم دين مس: احلنفية كما جاء يف جامع الفصولني

  . الرديئة ومعاملته القبيحة ال حقيقة دين اإلسالم فينبغي أن ال يكفر حينئذ
يقع كثريا من بعض شغلة العوام كاحلمارة واجلمالة واخلدامني سب امللة أو الدين، ورمبا وقع : قال العالمة عليش

ة، واألحكام اليت شرعها اهللا تعاىل لعباده على لسان نبيه صلى اهللا من غريهم، وذلك أنه إن قصد الشريعة املطهر 
  . عليه وسلم فهو كافر قطعا، مث إن أظهر ذلك فهو مرتد

  . فإن وقع السب من الذمي فإنه يأخذ حكم سب اهللا أو النيب، ذكر ذلك من تعرض هلذه املسألة
وتؤذي النيب صلى اهللا عليه وسلم وحترض  كانت تعيب اإلسالم،  نـهانقل عن عصماء بنت مروان اليهودية أ

  .عليه فقتلها عمرو بن عدي اخلطمي
  .فاجتمع فيها موجبات القتل إمجاعا: قالوا

  .اإلسالم طعنا ظاهرا  جيوز قتله وينقض عهده إن طعن يف: وهذا عند غري احلنفية، أما احلنفية فقد قالوا
  :سب الصحابة رضي اهللا عنهم

ال تسبوا : أنه حيرم سب الصحابة رضوان اهللا عليهم لقوله صلى اهللا عليه وسلمال خالف بني العلماء يف 
  . أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

فذهب مجهور العلماء إىل أنه فاسق، ومنهم من يكفره، فإن وقع السب من أحد من الناس فللفقهاء فيه 
  :مذهبان
لعلماء أن يكون فاسقا، قال به احلنفية، وهو قول املالكية إن شتمهم مبا يشتم به الناس، وعليه أكثر ا: األول

وهو املعتمد عند الشافعية، وهو قول احلنابلة إن مل يكن مستحال، نقل عبد اهللا عن أمحد أنه سئل فيمن شتم 
  .ما أراه على اإلسالم. أجنب عنه، ويضرب: صحابيا القتل؟ فقال

يكفر، قال ابن  إن كان السب للشيخني: ضعيف للحنفية، نقله البزازي عن اخلالصةوهو قول : الثاين
كانوا على ضالل وكفر، وقصر سحنون الكفر : إنه خمالف ملا يف املتون، وهو قول املالكية إن قال فيهم: عابدين

القاضي وهو قول على من سب األربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وهو مقابل املعتمد عند الشافعية، ضعفه 
  . وإن مل يستحل: للحنابلة إن كان مستحال، وقيل

  :سب اإلمام
  .ال يستويف اإلمام التعزير بنفسه: قال احلنفية .حيرم سب اإلمام، ويعزر من سبه
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  .وصرح فقهاء الشافعية، واحلنابلة بأن التعريض بالسب كالتصريح 
  :سب الوالد

أكرب الكبائر، روى  جاء يف األحاديث الصحيحة أن ذلك منحيرم سب االبن والده، أو التسبب يف سبه، 
يا رسول اهللا، وكيف يلعن الرجل والديه؟، : البخاري يف صحيحه إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل

  . يسب الرجل أب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه: قال
  .ا ولعله اعتمادا على ورودها يف السنةه الكبرية والبعض ال يذكرهبـهذوبعض الفقهاء يصرح 
  . ويعزر الولد يف سب أبيه

  :سب االبن
ال يعزر من سب ولده، وذكر اإلمام الغزايل أن دوام سب الوالد لولده حبكم الغضب جيري جمرى الفلتات يف 

  . غريه وال يقدح يف عدالة الوالد
  .ب أوىل ال يعزر يف الشتمهذا عند عامة الفقهاء، ألن الوالد ال حيد يف القذف، فمن با
  . وذكر صاحب الدر من احلنفية أن الوالد يعزر يف شتم ولده

  :سب المسلم
حيرم سب املسلم من غري سبب شرعي : قال النووي. سب املسلم معصية، وصرح كثري من الفقهاء بأنه كبرية

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  روينا يف صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول. جيوز ذلك
  .سباب املسلم فسوق، وإذا سب املسلم ففيه التعزير، وحكى بعضهم االتفاق عليه: قال

  . والتعريض كالسب، وهذا إذا وقع السب بشروطه املتقدمة: قال الشافعية واحلنابلة
  :سب الذمي

  .سب املسلم للذمي معصية، ويعزر املسلم إن سب الكافر
  .أكان حيا، أو ميتا، يعلم موته على الكفر سواء: قال الشافعية

  . التعزير حلق اهللا تعاىل: وقال البهويت من احلنابلة
  :سب الساب قصاصا

  .أجاز مجهور الفقهاء ملن سبه أحد أن يسبه بقدر ما سبه
: قالوايا أمحق، ويا ظامل؛ ألنه ال خيلو أحد عنهما، : بشرط أن ال يكون كاذبا، وال قاذفا، حنو: قال الشافعية

  .وعلى األول إمث االبتداء
  .ا فقهاء الشافعية، وقيد احلنابلة القصاص بأن ال يكون فيه فرية أي قذفبـهذصرح 

  .ال تأديب إذا كان يف مشامتة؛ ألن كل واحد منهما قد نال من صاحبه: وال خيالف املالكية يف ذلك، قالوا
  .وجعل احلنفية ذلك خالف األوىل
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أن زينب ملا سبت عائشة رضي اهللا عنهما قال هلا النيب صلى اهللا عليه : استدل القائلون باجلواز خبرب أيب داود
  . وسلم سبيها

رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا إال : ويشهد لقول احلنفية ما ورد عن جابر بن سليم قال
عليك السالم يا رسول اهللا مرتني، : ى اهللا عليه وسلم قلتهذا رسول اهللا صل: من هذا؟ قالوا: صدروا عنه، قلت

أنت رسول اهللا صلى : قلت. السالم عليك قال: عليك السالم فإن عليك السالم حتية امليت، قل: ال تقل: قال
أنا رسول اهللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته : اهللا عليه وسلم؟ قال

ال : اعهد إيل، قال: وإذا كنت بأرض قفراء أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت أنبتها لك،
وال حتقرن شيئا من املعروف، وأن تكلم : فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة، قال: تسنب أحدا قال

اق، فإن أبيت فإىل الكعبني، وجهك، إن ذلك من املعروف، وارفع إزارك إىل نصف الس أخاك وأنت منبسط إليه
من املخيلة، وإن اهللا ال حيب املخيلة، وإن امرؤ شتمك وعريك مبا يعلم فيك فال تعريه  نـهاوإياك وإسبال اإلزار فإ

  . مبا تعلم فيه، فإمنا وبال ذلك عليه
  :ويستثىن مما تقدم عدة صور أمهها

  .فال يقتص من أبيه إذا سبه: سب االبن - ١
  .إذا سب فال يقتص بنفسه: عظماإلمام األ - ٢
  . إذا سبه أحد فال جيوز له أن يسبه، فالسب حيبط أجر الصيام: الصائم - ٣

الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ قاتله أو : يقول صلى اهللا عليه وسلم
  .شامته، فليقل إين صائم إين صائم

  :سب األموات
هم ـفإن ال تسبوا األموات: ميت مسلم مل يكن معلنا بفسقه لقوله صلى اهللا عليه وسلم قال العلماء حيرم سب

  . قد أفضوا إىل ما قدموا
  .وأما الكافر، واملسلم املعلن بفسقه، ففيه خالف للسلف لتعارض النصوص فيه

سب األموات جيري جمرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال املرء اخلري وقد تكون منه الفلتة : قال ابن بطال
  . فاالغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فال غيبة له، وكذلك امليت

  :سب الدهر
سول اهللا وردت يف األحاديث الصحيحة بالنهي عن سب الدهر، أخرج أمحد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ر 

أنا الدهر، األيام والليايل يل أجددها وأبليها، وآيت مبلوك : ال تسبوا الدهر، فإن اهللا قال: صلى اهللا عليه وسلم قال
  . بعد ملوك
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قال ابن حجر ومعىن النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه خطأ، فإن اهللا هو 
  .جع السب إىل اهللالفاعل، فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم ر 

  :سب الريح
الريح من روح اهللا تعاىل تأيت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  . بالرمحة، وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها، وسلوا اهللا خريها، واستعيذوا باهللا من شرها
خلق هللا تعاىل مطيع، وجند من أجناده، جيعلها رمحة  نـهالرياح، فإال ينبغي ألحد أن يسب ا: قال الشافعي
  .ونعمة إذا شاء

  :سب الحمى
يكره سب احلمى، روي يف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال النووي

: تزفزفني قالت -سيب أو يا أم امل -فقال ما لك يا أم السائب  -أو أم املسيب  -وسلم دخل على أم السائب 
  " .تذهب خطايا بين آدم، كما يذهب الكري خبث احلديد  نـهاال تسيب احلمى فإ: احلمى، ال بارك اهللا فيها فقال

  .احلمى حظ املؤمن من النار: تكفر ذنوب املؤمن، قال ابن القيم يف حديث نـهاوأل
  .و منه سريعافاحلمى للمؤمن تكفر خطاياه فتسهل عليه الورود على النار فينج

إمنا جعلت حظه من النار ملا فيها من احلر والربد املغري للجسم، وهذه صفة جهنم، فهي : وقال الزيد العراقي
  .تكفر الذنوب فتمنعه من دخول النار

  سبيكة) ٢٢٦
  :التعريف

معدن  السبيكة القطعة املستطيلة من الذهب، واجلمع سبائك، ورمبا أطلقت على كل قطعة متطاولة من أي 
كان، ورمبا أطلقت على القطعة املذوبة من املعدن ولو مل تكن متطاولة، وهي مأخوذة من سبكت الذهب أو 

  .الفضة سبكا من باب قتل إذا أذبته وخلصته من خبثه 
  :قطع يد سارق السبيكة

ملال تقطع يد السارق إذا كان مكلفا، وأخذ ماال خلسة ال شبهة له فيه، وأخرجه من حرزه، وبلغ ذلك ا
  .نصابا

  .والقول الراجح يف قدر ذلك النصاب هو ربع دينار، ويف االعتبار بذلك بالذهب املضروب أو بغريه خالف
فعلى القول بأن االعتبار بالذهب املضروب فإنه ال قطع بسرقة سبيكة أو حلي ال تبلغ قيمتهما ربع دينار على 

  .وجه عند الشافعية
  ) .سرقة: (والتفصيل يف
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  سحاق )٢٢٧
  :التعريف

   .الرجل  بـهاأن تفعل املرأة باملرأة مثل صورة ما يفعل : السحاق واملساحقة لغة واصطالحا
  :عقوبة السحاق

تعزير، (وإمنا جيب فيه التعزير؛ ألنه معصية وينظر . اتفق الفقهاء على أنه ال حد يف السحاق؛ ألنه ليس زىن
  ) .زىن

  سحر) ٢٢٨
  :التعريف

إن من البيان لسحرا وسحره أي : مأخذه ودق، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلمكل ما لطف : السحر لغة
  .أي املخدوعني} قالوا إمنا أنت من املسحرين{: خدعه، ومنه قوله تعاىل

السحر عمل تقرب به إىل الشيطان ومبعونة منه، كل ذلك : ويطلق السحر على أخص من ذلك قال األزهري
أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه، فكأن الساحر ملا أرى الباطل يف و : قال. األمر كينونة للسحر

أن العرب : وروى مشر. اهـ. صورة احلق، وخيل الشيء على غري حقيقته، قد سحر الشيء عن وجهه، أي صرفه
  .ألنه يزيل الصحة إىل املرض، والبغض إىل احلب  إمنا مست السحر سحرا

إمنا مسي : إمنا قالوا ذلك تفاؤال بالسالمة، وقيل: املسحور، قال أبو عبيدة وقد يسمى السحر طبا، واملطبوب
وورد يف القرآن العظيم لفظ . السحر طبا؛ ألن الطب مبعىن احلذق، فلوحظ حذق الساحر فسمي عمله طبا 

على اجلبت أعم من السحر، فيصدق أيضا : اجلبت، فسره عمر وابن عباس وأبو العالية والشعيب بالسحر، وقيل
  .والتنجيم . الكهانة والعرافة

أما يف االصطالح فقد اختلف الفقهاء وغريهم من العلماء يف تعريفه اختالفا واسعا، ولعل مرد االختالف إىل 
  .هم له تبعا الختالف تصورهم حلقيقتهـفاختلفت تعريفات. خفاء طبيعة السحر وآثاره

يف حتصيله بالتقرب إىل الشيطان مما ال يستقل به  املراد بالسحر ما يستعان: فمن ذلك ما قال البيضاوي
  .اإلنسان، وذلك ال حيصل إال ملن يناسبه يف الشرارة وخبث النفس

وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب احليل واآلالت واألدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغري مذموم، : قال
  .اهـ. ن السحر يف األصل ملا خفي سببه وتسميته سحرا هو على سبيل التجوز ملا فيه من الدقة؛ أل

السحر نوع يستفاد من العلم خبواص اجلواهر وبأمور حسابية يف مطالع : ونقل التهانوي عن الفتاوى احلامدية
النجوم، فيتخذ من ذلك هيكال على صورة الشخص املسحور، ويرتصد له وقت خمصوص يف املطالع، وتقرن به  

إىل االستعانة بالشياطني، وحيصل من  بـهافحش املخالف للشرع، ويتوصل من الكفر وال بـهاكلمات يتلفظ 
  .جمموع ذلك أحوال غريبة يف الشخص املسحور 
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  .السحر شرعا مزاولة النفوس اخلبيثة ألقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة : وقال القليويب
املسحور أو قلبه أو عقله  أو يعمل شيئا يؤثر يف بدنعقد ورقى وكالم يتكلم به، أو يكتبه، : وعرفه احلنابلة بأنه

  .من غري مباشرة له 
  :كفر الساحر بفعل السحر

  :للفقهاء اجتاهات يف تكفري الساحر على النحو التايل
: مث قال احلنابلة. ذهب احلنفية وهو املذهب عند احلنابلة إىل أن الساحر يكفر بفعله سواء اعتقد حترميه أم ال

ر بأدوية وتدخني وسقي شيء فليس كافرا، وكذلك الذي يعزم على اجلن ويزعم أنه جيمعها أما الذي يسح
  .فتطيعه

وذهب املالكية إىل تكفري الساحر بفعل السحر إن كان سحره مشتمال على كفر، أو كان سحره مما يفرق بني 
حتبيب الرجل إىل املرأة وهو  وأضاف ابن العريب إىل حالة التفريق بني الزوجني حالة. الزوجني وثبت ذلك ببينة

  ) .التولة(املسمى 
وذهب الشافعية وهو ما اختاره ابن اهلمام من احلنفية إىل أن العمل بالسحر حرام وليس بكفر من حيث 

وأضاف ابن . أن يعتقد ما هو كفر، أو أن يعتقد إباحة السحر: األصل، وأن الساحر ال يكفر إال يف حالتني مها
  .هي ما إذا اعتقد أن الشياطني يفعلون له ما يشاءاهلمام حالة ثالثة 
  :عقوبة الساحر

األول أن يكون سحره كفرا، والثاين إذا عرفت مزاولته للسحر مبا : ذهب احلنفية إىل أن الساحر يقتل يف حالني
  .فيه إضرار وإفساد ولو بغري كفر

وال يستتاب، واملسلم  ليه بالبينة يقتلالساحر إذا أقر بسحره أو ثبت ع: ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال
  .ال يقتل إن كان ذميا: والذمي يف هذا سواء، وقيل

ويفهم من كالم ابن اهلمام أن قتله إمنا هو على سبيل التعزير، ال مبجرد فعله إذا مل يكن يف اعتقاده ما يوجب  
بالفساد ال مبجرد عمله إذا مل  جيب قتل الساحر وال يستتاب، وذلك لسعيه يف األرض: كفره، وقال ابن عابدين

  .يكن يف اعتقاده ما يوجب كفره، لكن إن جاء تائبا قبل أن يؤخذ قبلت 
إمنا يقتل إذا حكم بكفره، وثبت عليه بالبينة لدى اإلمام، فإن  : وذهب املالكية إىل قتل الساحر، لكن قالوا

 -الزنديق يقتل وال يستتاب ، واستثىن املالكية كان متجاهرا به قتل وماله يفء إال أن يتوب، وإن كان خيفيه فهو ك
إن أدخل الساحر الذمي ضررا على مسلم : لكن قالوا. ال يقتل، بل يؤدب: الساحر الذمي، فقالوا - أيضا 

الذي ينبغي اعتماده أن : لكن قال الزرقاين. فيتحتم قتله، وال تقبل منه توبة غري اإلسالم، نقله الباجي عن مالك
  .اض عهده، فيخري اإلمام فيهذلك يوجب انتق

  .من أهل ملته فإنه يؤدب ما مل يقتله، فإن قتله قتل به  أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد
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إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به، فهو فسق ال يقتل به ما مل يقتل أحدا : وعند الشافعية
  .ويثبت تعمده للقتل به بإقراره 

  :إىل أن الساحر يقتل حدا ولو مل يقتل بسحره أحدا، لكن ال يقتل إال بشرطنيوذهب احلنابلة 
أن يكون سحره مما حيكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن األعصم، أو يعتقد إباحة السحر، خبالف ما ال : األول

  .حيكم بكونه كفرا، كمن يزعم أنه جيمع اجلن فتطيعه، أو يسحر بأدوية وتدخني، وسقي شيء ال يضر
أن يكون مسلما، فإن كان ذميا مل يقتل؛ ألنه أقر على شركه وهو أعظم من السحر، وألن لبيد بن : الثاين

واألخبار اليت وردت بقتل الساحر إمنا وردت : األعصم اليهودي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يقتله، قالوا
  .يف ساحر املسلمني ألنه يكفر بسحره

  .تل به، لكن إن قتل بسحر يقتل غالبا، قتل قصاصاوالذمي كافر أصلي فال يق
   .وهو أن يعمل بالسحر، إذ ال يقتل مبجرد العلم به: وشرط آخر أضافه صاحب املغين

ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من املسلمني، فيقتل كفرا؛ ألنه يكون بذلك قد : مث قال بعضهم
  .أنكر جممعا عليه معلوما من الدين بالضرورة

  .واحتجوا لقتل الساحر مبا روى جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف 
وبأن حفصة أمرت بقتل . أن اقتلوا كل ساحر وساحرة : ومبا ورد عن جبالة بن عبدة أن عمر بن اخلطاب كتب

عب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتل جندب بن ك: وأن معاوية كتب إىل عامله قبل موته بسنة. تـهاساحرة سحر 
  .ساحرا كان يسحر بني يدي الوليد بن أيب عقبة 

  :حكم الساحر إذا قتل بسحره
ويثبت ذلك عند . القصاص ذهب اجلمهور خالفا للحنفية إىل أن القتل بالسحر ميكن أن يكون عمدا، وفيه

  .املالكية بالبينة أو اإلقرار
لقصاص إن تعمد قتله به، وذلك بأن وذهب الشافعية إىل أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه ا

قتلته بنوع كذا، ويشهد عدالن : قتلته بسحري، أو قوله: يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو حكما، كقوله
: فإن قال. فإن كان ال يقتل غالبا فيكون شبه عمد. يعرفان ذلك، وقد كانا تابا، بأن ذلك النوع يقتل غالبا

  .فخطأأخطأت من اسم غريه إىل امسه 
  .وال يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر وتأثري سحره 

يستوىف القصاص ممن قتل بسحره بالسيف وال يستوىف بسحر مثله، أي ألن السحر : قال املالكية والشافعية
  .حمرم؛ ولعدم انضباطه 

  .ا من أهل ملته فإنه يقتل بهوصرح املالكية بأن الذمي إن قتل بسحره أحد
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  :تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل
صرح الشافعية واحلنابلة بأن الساحر غري املستحق للقتل، بأن مل يكن سحره كفرا ومل يقتل بسحره أحدا، إذا 

الصحيح عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله، ولكن حبيث ال يبلغ بتعزيره القتل على 
  .تعزيره بالقتل : ويف قول لإلمام. من املذهب عند احلنابلة الرتكابه معصية

  سراية) ٢٢٩
  :التعريف

سريت بالليل، وسريت الليل سريا إذا قطعته بالسري، واالسم : اسم للسري يف الليل، يقال: السراية يف اللغة
سرى فيه : ى فيه السم واخلمر، ويقال يف اإلنسانسر : وقد تستعمل يف املعاين تشبيها هلا باألجسام، فيقال. سراية

  .عرق السوء
: سرى اجلرح من العضو إىل النفس، أي دام أمله حىت حدث منه املوت، وقوهلم: ومن هذا القبيل قول الفقهاء

وسرى . سرى التحرمي من األصل إىل فروعه: قطع كفه فسرى إىل ساعده، أي تعدى أثر اجلرح إليه، كما يقال
  .العتق

  .النفوذ يف املضاف إليه مث التعدي إىل باقيه : ويف االصطالح الفقهي السراية هي
  :سراية الجناية

أثر اجلناية، واجلناية مضمونة، وكذلك أثرها، مث إن سرت  نـهاسراية اجلناية مضمونة بال خالف بني الفقهاء أل
حىت حيدث املوت، أو سرت إىل ما ) أي مالزما لفراش املرض(إىل النفس كأن جيرح شخصا عمدا فصار ذا فراش 

كالبصر، والسمع وحنومها، وجب : ال ميكن مباشرته باإلتالف، كأن جيين على عضو عمدا فيذهب أحد املعاين
  .خالف القصاص بال 

وإن سرت إىل ما ميكن مباشرته باإلتالف بأن يقطع أصبعا فسرت إىل الكف حىت يسقط فقد اختلف الفقهاء 
  .يف وجوب القصاص فيه

إن : جيب القصاص يف األصبع، ودية مغلظة يف الكف، وقالوا: فقال الشافعية والصاحبان وزفر واحلسن بن زياد
  .قود بالسراية ما ميكن مباشرته باجلناية ال جيب فيه ال

إن ما وجب فيه القود باجلناية وجب فيه أيضا بالسراية كالنفس : جيب فيه القصاص، وقالوا: وقال احلنابلة
  .وضوء العني

وإن  . ال قصاص يف شيء من ذلك، وعليه ديتهما: وقال أبو حنيفة فيمن قطع أصبعا فشلت إىل جنبها أخرى
  )قصاص( جيب غري الدية، والتفصيل يف كانت اجلراحة خطأ فسرت إىل شيء مما ذكر فال
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  :سراية القود
ين عليه مث مات املـجسراية القود غري مضمونة عند مجهور الفقهاء، فإذا قطع طرفا جيب القود فيه فاستوىف منه 

الشافعية وأمحد وأبو يوسف وحممد، وروي عن أيب  اجلاين بسراية االستيفاء مل يلزم املستويف شيء، وإىل هذا ذهب
ألنه قطع مستحق مقدر فال تضمن سرايته كقطع السارق، وال ميكن : كر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم، وقالواب

  .التقييد بسالمة العاقبة ملا فيه سد باب استيفاء احلق بالقصاص، واالحرتاز عن السراية ليس يف وسعه
و وقع قتال، ولو وقع هذا القطع يضمن دية النفس؛ ألنه قتل بغري حق ألن حقه يف القطع وه: وقال أبو حنيفة

ظلما يف غري قصاص وسرى إىل النفس، كان قتال موجبا للقصاص أو الدية؛ وألنه جرح أفضى إىل فوات احلياة يف 
  ".قصاص " والتفصيل يف  .جمرى العادة، وهو مسمى القتل إال أن القصاص سقط للشبهة فوجب املال 

اية ال بوقت السراية، فإن جرح مسلم حربيا أو مرتدا فأسلما مث ماتا والعربة يف الضمان ونوعه وقدره بوقت اجلن
بالسراية فال ضمان، كعكسه، بأن جرح حريب مسلما فأسلم احلريب مث مات املسلم؛ ألنه جرح غري مضمون 

  .فسرايته غري مضمونة
وإن ختلل املهدر . سال بالنف روح فمات بالسراية فلوليه القصاص باجلرح،املـجوإن جرح مسلم مسلما مث ارتد 

روح، مث أسلم ومات بالسراية فال جيب القصاص املـجبني اجلرح واملوت بالسراية كأن جيرح مسلم مسلما، مث ارتد 
  .لتخلل حالة اإلهدار بني اجلناية واملوت بالسراية، وجتب الدية لوقوع اجلناية واملوت بالسراية يف حالة العصمة

السراية فال قصاص عند من يرى عدم قتل املسلم بالذمي؛ ألنه مل يقصد وإن جرح مسلم ذميا فأسلم ومات ب
  .جبنايته من يكافئه، وجتب دية مسلم؛ ألنه يف االبتداء مضمون ويف االنتهاء حر مسلم

  :والقاعدة يف هذا الباب هي
  .أن كل جرح غري مضمون ال ينقلب مضمونا بتغري احلال يف االنتهاء - ١
  .احلالني، فالعربة يف قدر الضمان باالنتهاءوكل جرح مضمون يف  - ٢
  ) .قصاص(والتفصيل يف  .وكل جرح مضمون ال ينقلب غري مضمون بتغري احلال  - ٣

  سرقة) ٢٣٠
  :التعريف
أخذ ماله : سرق منه ماال، وسرقه ماال يسرقه سرقا وسرقة: يقال. السرقة أخذ الشيء من الغري خفية: يف اللغة

  .مسع أو نظر مستخفيا : سرق أو اسرتق السمع والنظر: ويقال. خفية، فهو سارق
هي أخذ العاقل البالغ نصابا حمرزا، أو ما قيمته نصاب، ملكا للغري، ال شبهة له فيه، على : ويف االصطالح

  .وجه اخلفية
  .أخذ مكلف طفال حرا ال يعقل لصغره : وزاد املالكية
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  :األلفاظ ذات الصلة
  .هزة وخماتلة ـاستلبه يف ن: أو اختلسه، أييقال خلس الشيء : االختالس -أ 

  .هو الذي يأخذ املال جهرة معتمدا على السرعة يف اهلرب : واملختلس
  .اهرةاملـجأن األوىل عمادها اخلفية، واالختالس يعتمد : فالفرق بني السرقة واالختالس

  ) .اختالس(: انظر مصطلح. ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع : ولذا ورد يف احلديث
. اإلنكار، وال يكون إال على علم من اجلاحد به : اجلحد أو اجلحود:  جحد األمانة، أو خيانتها -ب 

هو الذي يؤمتن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان : واجلاحد أو اخلائن
  .عنده وديعة أو عارية

وانظر . ع إىل قصور يف احلرز عند احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عند احلنابلة فالفرق بني السرقة واخليانة يرج
  ) .إنكار: (مصطلح
اهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع املـجالربوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب على سبيل : احلرابة: احلرابة -ج 

  .البعد عن الغوث، وتسمى قطع الطريق، والسرقة الكربى 
بينها وبني السرقة بأن احلرابة هي الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع  ويفرق

فاحلرابة تكتمل باخلروج على سبيل املغالبة وإن مل يؤخذ مال، . البعد عن الغوث، أما السرقة فهي أخذ املال خفية
  ) .حرابة: (نظر مصطلحوا. أما السرقة فال بد فيها من أخذ املال على وجه اخلفية 

  .أخذ الشيء ظلما جماهرة: الغصب يف اللغة: الغصب -د 
أن األول يتحقق : فالفرق بني الغصب والسرقة. هو االستيالء على حق الغري عدوانا: ويف االصطالح

  ) .غصب: (وانظر مصطلح. اهرة، يف حني يشرتط يف السرقة أن يكون األخذ سرا من حرز مثله املـجب
نبش الرجل : ومنه. كشفتها: نبشته نبشا، أي استخرجته من األرض، ونبشت األرض: يقال: بشالن -هـ 
  .القرب 

  .هو الذي يسرق أكفان املوتى بعد دفنهم يف قبورهم : والنباش
املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو (وقد اختلف الفقهاء يف حكمه ويف اعتباره سارقا، فذهب مجهور الفقهاء 

من حرق : نفية إىل اعتبار النباش سارقا؛ النطباق حد السرقة عليه، ولقوله صلى اهللا عليه وسلممن احل) يوسف
  .حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه 

وذهب أبو حنيفة وحممد إىل عدم اعتبار النباش سارقا ألنه يأخذ ما ال مالك له وليس مرغوبا فيه، واشرتاط 
  ) .نبش: (وانظر مصطلح. نوع من األخذ سرقة اخلفية واحلرز ال جيعل هذا ال
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: والنشال. نشل اللحم من القدر، ونشل اخلامت من اليد: يقال. أسرع نزعه: نشل الشيء نشال: النشل -و 
ويعرب عنه بالطرار، . املختلس اخلفيف اليد من اللصوص، يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه على غفلة من صاحبه

  .إذا شققته : من طررته طرا
وال خيتلف اصطالح الفقهاء عن املعىن اللغوي، فالطرار أو النشال هو الذي يسرق الناس يف يقظتهم بنوع من 

  .املهارة وخفة اليد
وهلذا اختلف الفقهاء يف تطبيق حد السرقة على . فالفرق بني النشل أو الطر بني السرقة يتمثل يف متام احلرز

سواء شق الكم أو القميص وأخذ منها ما يبلغ النصاب، أو أدخل  النشال فجمهورهم يسوي بني السارق والطرار
وبعضهم يرى أنه إذا أدخل . يده فأخذ دون شق ألن اإلنسان يعترب حرزا لكل ما يلبسه أو حيمله من نقود وغريها

يده يف الكم أو يف اجليب فأخذ من غري شق، أو شق غريمها مثل الصرة، فال يطبق عليه حد السرقة؛ لعدم 
  ) .نشل: (وتفصيل ذلك يف مصطلح. مال األخذ من احلرز اكت

الغارة والغنيمة والشيء املنهوب وهو الغلبة على املال : والنهب. أخذه قهرا: هباـهب الشيء نـن: النهب -ز 
إذا أباحه ملن أخذه، وال : هب فالن مالهـأن: والنهب ما انتهب من املال بال عوض، يقال: قال األزهري. والقهر
  .هبا حىت تنتهبه اجلماعة، فيأخذ كل واحد شيئا، وهي النهبة ـن يكون

ومن هذا يظهر أن الفرق بني النهب والسرقة يعود إىل شبه اخلفية، وهو ال يتوافر يف النهب وهلذا ورد يف 
  ) .هبـن: (وانظر مصطلح. ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع : احلديث

  :أركان السرقة
  .السارق، واملسروق منه، واملال املسروق، واألخذ خفية: أركانللسرقة أربعة 
  :السارق: الركن األول

أن يكون مكلفا، وأن يقصد فعل السرقة، : أن تتوافر يف السارق مخسة شروط -إلقامة حد السرقة  -جيب 
هة يف استحقاقه ما وأال يكون مضطرا إىل األخذ، وأن تنتفي اجلزئية بينه وبني املسروق منه، وأال تكون عنده شب

  .أخذ
  :التكليف: الشرط األول

  . ال يقام احلد على السارق ذكرا كان أو أنثى إال إذا كان مكلفا، أو بالغا عاقال 
  .ويعترب الشخص بالغا إذا توافرت فيه إحدى عالمات البلوغ -أ 

ن ثالثة عن النائم حىت أما من كان دون البلوغ فال حد عليه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع القلم ع
أمجع العلماء على أن االحتالم يف : ولذا قال ابن حجر. يستيقظ وعن املبتلى حىت يربأ وعن الصيب حىت يكرب 

  .الرجال والنساء يلزم به العبادات واحلدود وسائر األحكام 
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لقوله صلى اهللا  واتفقوا كذلك على اشرتاط العقل إلقامة احلد على السارق، إذ أنه مناط التكليف ، -ب 
نون مطبقا، فأما إن كان غري مطبق املـجهذا إن كان . نون حىت يعقلاملـجوعن : عليه وسلم يف احلديث السابق

  . وجب احلد إن سرق يف حال اإلفاقة، وال جيب إن سرق يف حال اجلنون
   .نون؛ ألن العته نوع جنون فيمنع أداء احلقوق املـجوقد أحلق الفقهاء املعتوه ب -ج 
وعن : وال جيب إقامة احلد إذا صدرت السرقة من النائم ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتقدم -د 

  . النائم حىت يستيقظ
  . كذلك ال يقام احلد على املغمى عليه إذا سرق حال إغمائه   -هـ 

  :و أما من يسرق وهو سكران  ، فقد اختلفت يف حكمه أقوال الفقهاء
سواء أكان متعديا بسكره أم كان . عقله غري حاضر، فال يؤاخذ بشيء مطلقا إال حد السكر فبعضهم يرى أن

إذا كان السكران قد تعدى بسكره، فإن حد السرقة يقام : غري أن مجهور الفقهاء يفرق بني حالتني. غري متعد به
أما إذا مل يكن . احلد عليهعليه، سدا للذرائع، حىت ال يقصد من يريد ارتكاب جرمية إىل الشرب درءا إلقامة 

  ) .سكر: (انظر مصطلح. متعديا بالسكر فيدرأ عنه احلد؛ لقيام عذره وانتفاء قصده 
. اشرتاط كون السارق ملتزما أحكام اإلسالم حىت تثبت والية اإلمام عليه: ومما يلتحق مبسألة التكليف -ز 

امه أحكام اإلسالم، ويقام احلد على الذمي ألنه بعقد ولذا ال يقام حد السرقة على احلريب غري املستأمن لعدم التز 
  ) .أهل احلرب، وأهل الذمة: (انظر مصطلحي. الذمة يلتزم بأحكام اإلسالم وتثبت والية اإلمام عليه 

وإن . فإن سرق من مستأمن آخر ال يقام عليه احلد لعدم التزام أي منهما أحكام اإلسالم: أما احلريب املستأمن
  :و ذمي ففي إقامة احلد عليه أقوال خمتلفةسرق من مسلم أ

إىل وجوب إقامة احلد عليه ألن دخوله يف األمان جيعله ) املالكية واحلنابلة وأبو يوسف(ذهب مجهور الفقهاء 
  .ملتزما األحكام

وإن أحد {: وذهب أبو حنيفة وحممد إىل عدم إقامة احلد عليه؛ ألنه غري ملتزم بأحكام اإلسالم، قال تعاىل
  .} قوم ال يعلمون أنـهماملشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه ذلك بمن 

  .أنه ال يقام عليه احلد كاحلريب: أظهرها: وعند الشافعية ثالثة أقوال
فإن شرط فيه : يفصل بالنظر إىل عقد األمان: والثالث. أن املستأمن يقام عليه حد السرقة كالذمي: والثاين
  .حلدود عليه وجب القطع، وإال فال حد وال قطع إقامة ا

  :القصد: الشرط الثاين
ال يقام احلد على السارق إال إذا كان يعلم بتحرمي السرقة، وأنه يأخذ ماال مملوكا لغريه دون علم مالكه وإرادته، 

  .وأن تنصرف نيته إىل متلكه، وأن يكون خمتارا فيما فعل، وفيما يلي تفصيل ذلك
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وقد روي . السارق بتحرمي الفعل الذي اقرتفه، فاجلهالة بالتحرمي ممن يعذر باجلهل شبهة تدرأ احلد أن يعلم -أ 
أما عدم العلم بالعقوبة فال يعد من الشبهات اليت . ال حد إال على من علمه: عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما

  .تدرأ احلد 
وعلى ذلك ال . أخذه دون علم مالكه ودون رضاهأن يعلم السارق أن ما يأخذه مملوك لغريه، وأنه قد  -ب 

وال يقام احلد على املؤجر الذي يأخذ العني اليت . يقام احلد على من أخذ ماال وهو يعتقد أنه مال مباح أو مرتوك
  .آجرها، وال على املودع الذي يأخذ الوديعة دون رضا الوديع 

يقام حد السرقة على من أخذ ماال مملوكا لغريه دون  أن تنصرف نية اآلخذ إىل متلك ما أخذه، وهلذا ال - ج    
مجرد االطالع عليه، أو ـأن يقصد متلكه، كأن أخذه ليستعمله مث يرده، أو أخذه على سبيل الدعابة، أو أخذه ل

أخذه معتقدا أن مالكه يرضى بأخذه، ما دامت القرائن تدل على ذلك، ومن القرائن اليت تدل على نية التملك، 
أما  -ال من احلرز لغري ما سبق، حبيث يعترب سارقا لتوافر قصد التملك حينئذ ولو أتلفه مبجرد إخراجه إخراج امل

  .لو أتلف داخل احلرز فال تظهر نية التملك، وهلذا ال يقام عليه احلد 
احلد ال يقام احلد على السارق إال إذا كان خمتارا فيما أقدم عليه، فإن كان مكرها انعدم القصد وسقط  -د 

إن : عند من يرى أن السرقة تباح باإلكراه؛ ألن اإلكراه شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن اإلكراه الذي يرفع اإلمث . اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

ال ، وأما اإلكراه على األفعال ففي حكمه تفصيل ينظر يف وال يرتتب عليه أثر هو ما يكون يف جانب األقو 
  ) إكراه(مصطلح 

  :عدم االضطرار أو احلاجة: الشرط الثالث
االضطرار شبهة تدرأ احلد، والضرورة تبيح لآلدمي أن يتناول من مال الغري بقدر احلاجة ليدفع اهلالك عن  - أ 

فمن اضطر غري باغ وال عاد فال {: ليه، لقوله تعاىلنفسه ، فمن سرق لريد جوعا أو عطشا مهلكا فال عقاب ع
  .اع املـجال قطع يف زمن : ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم} إمث عليه
تصلح شبهة  نـهاواحلاجة أقل من الضرورة، فهي كل حالة يرتتب عليها حرج شديد وضيق بني، ولذا فإ -ب 

  .لدرء احلد، ولكنها ال متنع الضمان والتعزير
وهذه شبهة : " اعة ، ويف ذلك يقول ابن القيماملـجأمجع الفقهاء على أنه ال قطع بالسرقة عام  من أجل ذلك

قوية تدرأ احلد عن احملتاج، وهي أقوى من كثري من الشبه اليت يذكرها كثري من الفقهاء، ال سيما وهو مأذون له يف 
يه احملاويج واملضطرون، وال يتميز املستغين اعة يكثر فاملـجوعام . مغالبة صاحب املال على أخذ ما يسد به رمقه

  " .منهم والسارق لغري حاجة من غريه، فاشتبه من جيب عليه احلد مبن ال جيب عليه فدرئ 
كل وال حتمل، واشرب وال : وقد حدد النيب صلى اهللا عليه وسلم املقدار الذي يكفي حاجة املضطر بقوله

  ت إن احتجنا إىل الطعام والشراب؟حتمل ، وذلك يف معرض الرد على من سأل أرأي
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  :انتفاء القرابة بني السارق واملسروق منه: الشرط الرابع
قد يكون السارق أصال للمسروق منه، كما قد يكون فرعا له، وقد تقوم بينهما صلة قرابة أخرى، وقد تربط 

  :بينهما رابطة الزوجية، وحكم إقامة احلد خيتلف يف كل من هذه احلاالت
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال قطع يف سرقة الوالد من مال ولده وإن سفل؛ ألن : األصل من الفرعسرقة  -أ 

وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم ملن جاء يشتكي أباه الذي . للسارق شبهة حق يف مال املسروق منه فدرئ احلد
فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو  .أنت ومالك ألبيك ، والالم هنا لإلباحة ال للتمليك: يريد أن جيتاح ماله

  .موروث عنه 
إىل أنه ال قطع يف سرقة الولد ) احلنفية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء : سرقة الفرع من األصل -ب 

من مال أبيه وإن عال، لوجوب نفقة الولد يف مال والده؛ وألنه يرث ماله، وله حق دخول بيته، وهذه كلها 
هم ال يرون يف عالقة االبن بأبيه شبهة تدرأ عنه حد السرقة، ولذلك ـأما املالكية فإن. عنه احلد شبهات تدرأ

  .يوجبون إقامة احلد يف سرقة الفروع من األصول
  :سرقة األقارب بعضهم من بعض -ج 

ة تدرأ إىل أن سرقة األقارب بعضهم من بعض ليست شبه) املالكية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 
احلد عن السارق، وهلذا أوجبوا القطع على من سرق من مال أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، 
أو ابن أو بنت أحدهم، أو أمه أو أخته من الرضاعة، أو امرأة أبيه أو زوج أمه، أو ابن امرأته أو بنتها أو أمها، 

  .بعض هؤالء للبعض اآلخر حيث ال يباح االطالع على احلرز، وال ترد شهادة
ويرى احلنفية أنه ال قطع على من سرق من ذي رحم حمرم، كاألخ واألخت والعم والعمة واخلال واخلالة؛ ألن 
دخول بعضهم على بعض دون إذن عادة يعترب شبهة تسقط احلد؛ وألن قطع أحدهم بسبب سرقته من اآلخر 

أما من سرق من ذي رحم غري . أفضى إىل احلرام فهو حرام ما: يفضي إىل قطع الرحم وهو حرام بناء على قاعدة
حمرم كابن العم أو بنت العم، وابن العمة أو بنت العمة، وابن اخلال أو بنت اخلال، وابن اخلالة أو بنت اخلالة، 

واختلف احلنفية يف . ال يدخل بعضهم على بعض عادة، فاحلرز كامل يف حقهم نـهمفيقام عليه حد السرقة أل
احملارم غري ذوي الرحم بعضهم من بعض كاألم من الرضاعة واألخت من الرضاعة، فذهب أبو حنيفة وحممد  سرقة

إىل إقامة احلد على السارق، أما أبو يوسف فال يرى أن يقام احلد على من سرق من مال أمه اليت أرضعته؛ ألنه 
  .يدخل بيتها دون إذن عادة، فلم يكتمل احلرز 

اتفق مجهور الفقهاء على عدم إقامة احلد إذا سرق أحد الزوجني من مال اآلخر : واجالسرقة بني األز  -د 
وكانت السرقة من حرز قد اشرتكا يف سكناه، الختالل شرط احلرز، ولالنبساط بينهما يف األموال عادة؛ وألن 

  .بينهما سببا يوجب التوارث بغري حجب 



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٢٤٢ -  
  

أو اشرتكا يف سكناه ولكن أحدمها منع من اآلخر ماال أو  أما إذا كانت السرقة من حرز مل يشرتكا يف سكناه،
فريى احلنفية وهو قول عند الشافعية والرواية الراجحة عند : حجبه عنه، فقد اختلف الفقهاء يف حكم السرقة منه

أنه ال قطع على واحد منهما، ملا بني الزوجني من االنبساط يف األموال عادة وداللة، وقياسا على : احلنابلة
  .ألصول والفروع ألن بينهما سببا يوجب التوارث من غري حجب ا

هم يوجبون احلد على السارق يف هذه ـأما املالكية وهو الراجح عند الشافعية والرواية الثانية عند احلنابلة فإن
  .جنيباملسألة، لعموم آية السرقة؛ ألن احلرز هنا تام، ورمبا ال يبسط أحدمها لآلخر يف ماله، فأشبه سرقة األ

وجوب قطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو حمرز عنه وال تقطع الزوجة : وهناك قول ثالث للشافعية وهو
إذا سرقت من مال زوجها ولو كان حمرزا عنها، ألن الزوجة تستحق النفقة على زوجها، فصار هلا شبهة تدرأ عنها 

  .سرق من ماهلا احملرز عنهاحلد، خبالف الزوج فال تقوم به شبهة تدرأ عنه احلد إذا 
فلو وقع الطالق وانقضت العدة صارا أجنبيني . هذا هو حكم السرقة بني األزواج ما دامت الزوجية قائمة

أما السرقة أثناء العدة من الطالق الرجعي فتأخذ حكم السرقة بني األزواج؛ لبقاء الزوجية . ووجب قطع السارق
أثناء العدة من الطالق البائن أقيم احلد، على رأي مجهور الفقهاء؛ النتهاء فإن وقعت السرقة . إىل أن تنتهي العدة

ولكن أبا حنيفة يذهب إىل عدم إقامة احلد على أي منهما بسرقة مال اآلخر؛ لبقاء احلبس يف العدة . الزوجية
  .ووجوب السكىن، فبقي أثر النكاح، فأورث شبهة تدرأ احلد

من احلنفية إىل أن قيام الزوجية بعد السرقة ال أثر له بالنسبة للحد؛ ألن وقد ذهب مجهور الفقهاء وأبو يوسف 
لو سرق من أجنبية مث تزوجها قبل أن حيكم : وال خيالف يف ذلك إال احلنفية، فعندهم. السرقة متت بني أجنبيني

وكذلك . انع املقارنعليه بالقطع مل يقم عليه احلد؛ ألن الزواج مانع طرأ على احلد، واملانع الطارئ له حكم امل
احلكم إذا سرق من ماهلا مث تزوجها بعد القضاء باحلد وقبل تنفيذه؛ ألن اإلمضاء يف احلدود من متام القضاء، 

  .فكانت الشبهة مانعة من اإلمضاء 
  :انتفاء شبهة استحقاقه املال: الشرط اخلامس

عليه احلد، كما لو كان شريكا يف املال إذا كان للسارق شبهة ملك أو استحقاق يف املال املسروق، فال يقام 
املسروق، أو سرق من بيت املال، أو من مال موقوف عليه وعلى غريه، أو سرق من مال مدينه، أو ما شابه 

  .ذلك
  :اختلف الفقهاء يف حكم سرقة الشريك من املال املشرتك: سرقة الشريك من مال الشركة -أ 

واحلنابلة إىل عدم إقامة احلد؛ ألن للسارق حقا يف هذا املال، فذهب احلنفية والشافعية يف األصح عندهم 
  .فكان هذا احلق شبهة تدرأ عنه احلد 

أن يكون املال يف غري احلرز املشرتك، كأن يكون : وذهب املالكية إىل إجياب القطع إن حتقق شرطان، أحدمها
  .ق أحدمها منه فال جيوز القطعالشريكان قد أودعاه عند غريمها، فإن مل يكن املال حمجوبا عنهما وسر 
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  .أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن مجيع حصته ربع دينار فصاعدا: والشرط اآلخر
الراجح منهما أن ال قطع، والقول اآلخر إجياب القطع؛ : وللشافعية يف سرقة الشريك من مال الشركة قوالن

من املال املشرتك بينهما بالسوية كان سارقا ألنه ال حق للشريك يف نصيب شريكه، فإذا سرق نصف دينار 
  .لنصاب من مال شريكه فيقطع به 

ذهب احلنفية واحلنابلة إىل عدم إقامة احلد على من سرق من بيت املال، إذا كان : السرقة من بيت املال -ب 
درأ احلد عنه،  السارق مسلما، غنيا كان أو فقريا؛ ألن لكل مسلم حقا يف بيت املال، فيكون هذا احلق شبهة ت

وقد روي أن عبد اهللا بن مسعود كتب إىل عمر بن اخلطاب يسأله عمن سرق . كما لو سرق من مال له فيه شركة
  .أرسله، فما من أحد إال وله يف هذا املال حق: من بيت املال، فقال

عموم نص اآلية، ويوجب املالكية وهو الرأي املرجوح عند الشافعية إقامة احلد على السارق من بيت املال، ل
  .وضعف الشبهة، ألنه سرق ماال من حرز ال شبهة له فيه يف عينه، وال حق له فيه قبل حاجته إليه

  :وفرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت املال بني أنواع ثالثة 
لو مل إن كان املال حمرزا لطائفة هو منها أو أحد أصوله أو فروعه منها، فال قطع لوجود الشبهة، حىت و  -  ١

  .يكن هلم سهم مقدر
وإن كان املال حمرزا لطائفة ليس هو وال أحد أصوله أو فروعه منها، وجب قطعه لعدم الشبهة الدارئة  - ٢
  .للحد
أنه إن كان له حق يف املسروق، كمال املصاحل ومال : وإن كان املال غري حمرز لطائفة بعينها، فاألصح - ٣

هم، فال قطع للشبهة، وإن مل يكن له فيه حق قطع؛ ـم والغازي واملؤلفة قلوبالصدقة وهو فقري أو يف حكمه كالغار 
  .النتفاء الشبهة 

  .اختلف الفقهاء يف حكم سرقة املال املوقوف: السرقة من املال املوقوف -ج 
فذهب احلنفية إىل عدم إقامة احلد على من سرق من املال املوقوف؛ ألنه إن كان وقفا عاما فإنه يأخذ حكم 

وصرح . ت املال، وإن كان وقفا خاصا على قوم حمصورين فلعدم املالك حقيقة، سواء كان السارق منهم أو البي
أن : بعضهم بأن السارق إذا مل يكن داخال فيمن وقف املال عليهم فإنه يقطع بطلب متويل الوقف، ووجهه

  .الوقف يبقى عندهم على ملك الواقف حقيقة
من سرق من املال املوقوف، سواء كان الوقف عاما أو خاصا، سواء أكان وعند املالكية يقام احلد على 

  .السارق ممن وقف املال عليهم أم كان من غريهم؛ ألن حترمي بيع مال الوقف يقوي جانب امللك فيه
أما الشافعية فقد فرقوا بني الوقف العام فال يقطع سارقه، وبني الوقف اخلاص، فال يقطع سارقه إن كان واحدا 

  .أهله من
  :وإن كان من غري أهله فعندهم آراء ثالثة 
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  .أنه يقطع؛ ألن حترمي بيعه يقوي جانب امللك فيه: ظاهر املذهب - ١
  .ال يقطع السارق من هذا املال؛ ألنه ال مالك له - ٢
يف ال متلك، فال قطع؛ ألن ما ال ميلك  نـهاإ: وإن قيل. إن املوقوف مملوك الرقبة، قطع سارقه: إن قيل - ٣

  .حكم املباح وإن مل يستبح
ويذهب احلنابلة إىل عدم إقامة احلد على من يسرق من الوقف العام، أو من يسرق من الوقف اخلاص إذا كان 

أما من يسرق من مال الوقف اخلاص ومل يكن من أهله، ففي حكمه . واحدا من أهله، لوجود شبهة تدرأ احلد عنه
ال يقام عليه احلد؛ ألن الوقف على : واألخرى. لبقاء الوقف على ملك الواقفإقامة احلد عليه : أشهرمها: روايتان

  .قوم حمصورين ليس له مالك حقيقة 
  .إذا سرق الدائن من مال مدينه ففي وجوب إقامة احلد عليه خالف بني الفقهاء: السرقة من مال املدين -د 

  .أن يكون من غري جنسه أن يكون املسروق من جنس الدين، أو: يفرق احلنفية بني حالتني
فإن كان املسروق من جنس الدين، فال يقام احلد على السارق؛ ألن للدائن أن يأخذ جنس دينه من  -  ١

مال املدين، سواء كان الدين حاال أم مؤجال، وسواء كان املدين مقرا بالدين باذال له، أم كان جاحدا له مماطال 
ق القطع بسرقة مال الغرمي؛ ألن السارق يأخذ ماال ال ميلكه، والغرمي وخالف يف ذلك حممد بن احلسن، إذ أطل. فيه

  .وغريه يف ذلك سواء
وإن مل يكن املسروق من جنس الدين، بأن كان الدين دنانري فسرق عروضا، وجب إقامة احلد؛ لضرورة  - ٢

خذه رهنا حبقه، فال إال إذا ادعى السارق أنه أ. الرتاضي يف املعاوضات؛ والختالف القيم باختالف األغراض
واألموال كلها يف معىن املالية  -وهي املالية ال الصورة  -يقطع، لوجود شبهة تدرأ عنه احلد، حيث إنه اعترب املعىن 

  .متجانسة، فكان أخذا عن تأويل فال يقطع
  :ويفرق املالكية بني حالتني

ويف هذه احلالة يقام احلد على الدائن إذا أن يكون املدين مقرا بالدين غري ممتنع عن أدائه مىت حل أجله،  - ١
  .سرق مقدار دينه أو أكثر لعدم وجود شبهة، إذ إنه يستطيع احلصول على حقه من غري أن يسرق

فال قطع على الدائن إن سرق قدر دينه، سواء أكان من : أن يكون املدين جاحدا للدين أو مماطال فيه - ٢
  .يبلغ نصابا، قطع لتعديه بأخذ ما ليس من حقهفإن أخذ أكثر من دينه مبا . جنسه أم ال

  :ويذهب الشافعية إىل التفرقة بني حالتني
إقامة احلد على السارق إذا كان املدين مليئا غري جاحد للدين، أو كان الدين مؤجال ومل حيل أجله، إذ ال  - ١

  .شبهة له حينئذ
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طال والدين حال، سواء أخذ الدائن مقدار دينه عدم إقامة احلد على الدائن إذا كان املدين جاحدا أو مما - ٢
أو أكثر؛ ألنه إن أخذ مقدار دينه فهو مأذون يف استيفاء حقه، وإن أخذ أكثر ال يقطع؛ ألن املال مل يبق حمرزا 

  .عنه ما دام قد أبيح له الدخول الستيفاء حقه
  :ويفرق احلنابلة بني ثالث حاالت

أداء ما عليه، مث ترك الدائن مطالبته، وعمد إىل سرقة حقه، وجب  إن كان املدين باذال غري ممتنع عن - ١
  .قطعه إن بلغت قيمة املسروق نصابا، إذ ال شبهة له يف األخذ ما دام الوصول إىل حقه ميسورا

وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه فال يقام عليه احلد ألن اختالف الفقهاء يف إباحة  - ٢
  .شبهة تدرأ عنه احلد، كالوطء يف نكاح خمتلف يف صحتهأخذه حقه يورث 

فإن : وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه، وبلغت الزيادة نصابا - ٣
أخذ الزائد من نفس املكان الذي فيه ماله، فال قطع؛ ألن هتك احلرز ألخذ ماله جعل املكان غري حمرز بالنسبة 

  .إن أخذ الزائد من غري احلرز الذي فيه ماله وجب القطع؛ لعدم الشبهة و . لكل ما فيه
  :المسروق منه: الركن الثاني

الركن الثاين من أركان السرقة وجود مسروق منه؛ ألن املسروق إذا مل يكن مملوكا، بأن كان مباحا أو مرتوكا، 
أن يكون معلوما، وأن تكون : تمل السرقةولكن الفقهاء يشرتطون يف املسروق منه لكي تك. فال يعاقب من يأخذه

  :يده صحيحة على املال املسروق، وأن يكون معصوم املال، وفيما يلي بيان هذه الشروط
  :أن يكون املسروق منه معلوما: الشرط األول

أن إىل درء احلد عن السارق إذا كان املسروق منه جمهوال، ب) احلنفية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 
ثبتت السرقة ومل يعرف من هو صاحب املال املسروق؛ ألن إقامة احلد تتوقف على دعوى املالك أو من يف 

غري أن هذا ال مينع من حبس السارق حىت حيضر من له حق اخلصومة . حكمه، وال تتحقق الدعوى مع اجلهالة
  .ويدعي ملكية املال

ت السرقة، دون تفرقة بني ما إذا كان املسروق منه معلوما وذهب املالكية إىل إقامة احلد على السارق مىت ثبت
  .أو جمهوال؛ ألن إقامة احلد عندهم ال تتوقف على خصومة املسروق منه 

  :أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على املسروق: الشرط الثاين
و مستأجرا أو عامل قراض هنا أـبأن يكون مالكا له أو وكيل املالك أو مضاربا أو مودعا أو مستعريا أو دائنا مرت

  .أو قابضا على سوم الشراء، ألن هؤالء ينوبون مناب املالك يف حفظ املال وإحرازه، وأيديهم كيده
فأما إن كانت يد املسروق منه غري صحيحة على املال املسروق، كما لو سرق من غاصب أو سارق، فقد 

  :اختلف الفقهاء يف حكمه
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فقالوا بإقامة احلد على السارق من . سارق من الغاصب والسارق من السارقفذهب احلنفية إىل التفرقة بني ال
الغاصب؛ ألن يده يد ضمان، فهي يد صحيحة، وعدم إقامة احلد على السارق من السارق ألن يده ليست يد 

  .ملك وال يد أمانة وال يد ضمان، فال تكون يدا صحيحة
احلد على السارق من الغاصب أو السارق من السارق؛ إقامة  -وهو رأي مرجوح للشافعية  -ويرى املالكية 

ألنه سرق ماال حمرزا ال شبهة له فيه، ذلك أن يد املالك هلذا املال ال تزال باقية عليه رغم سرقته أو غصبه، أما يد 
  .السارق األول ويد الغاصب فليس هلما أي أثر 

امة احلد على السارق من الغاصب، وال على أما احلنابلة وهو الراجح عند الشافعية فقد ذهبوا إىل عدم إق
يشرتطون لتمام السرقة أن يكون املال املسروق بيد املالك أو نائبه، ومن يأخذ من يد  نـهمالسارق من السارق؛ أل

  .أخرى فكأنه وجد ماال ضائعا فأخذه  
  :أن يكون املسروق منه معصوم املال: الشرط الثالث

  :ا كان مستأمنا أو حربيا فال يقطع سارقه ، وذلك على التفصيل اآليتبأن يكون مسلما أو ذميا، فأما إذ
ال حيل المرئ : اتفق الفقهاء على أن مال املسلم معصوم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: سرقة مال املسلم - ١

 وهلذا وجب إقامة احلد على سارق مال املسلم سواء أكان السارق. من مال أخيه شيء إال عن طيب نفس منه 
  .وأما إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة احلد عليه آراء سبق عرضها . مسلما أم ذميا

اتفق الفقهاء على إقامة احلد على الذمي الذي يسرق مال ذمي آخر؛ ألن ماله : سرقة مال الذمي - ٢
ه صلى اهللا عليه ويرى مجهور الفقهاء إقامة احلد كذلك على املسلم إذا سرق من مال الذمي، لقول. معصوم إزاءه

  هلم ما لنا وعليهم ما علينا : وسلم
  .أما إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة احلد عليه آراء سبق عرضها 

والشافعية إىل عدم إقامة احلد على املسلم إذا سرق من  -عدا زفر  -ذهب احلنفية : سرقة مال املستأمن - ٣
ار أنه من دار احلرب، وإمنا ثبتت العصمة بعارض أمان على شرف مال املستأمن؛ ألن يف ماله شبهة اإلباحة باعتب
  .الزوال، أي مشرف على الزوال بانتهاء األمان
إىل أن مال املستأمن معصوم، فإذا سرق منه مسلم أو ذمي أقيم : وذهب املالكية واحلنابلة وزفر من احلنفية

  .عليه احلد
حلريب هدر بالنسبة إىل املسلم والذمي، وهلذا ال يقام احلد اتفق الفقهاء على أن مال ا: سرقة مال احلريب -  ٤

  .على أي منهما إذا سرق من هذا املال
  :المال المسروق: الركن الثالث

  .ال يقام حد السرقة إال أن يكون املال املسروق متقوما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون حمرزا
  :أن يكون ماال متقوما - ١
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  :ء املسروق آراء تتضح فيما يأيتللفقهاء يف حتديد مالية الشي
  :احلنفية -أ 

  .يشرتط احلنفية، إلقامة حد السرقة، أن يكون املسروق ماال، متقوما، متموال، غري مباح األصل
فلو سرق ما ليس مبال، كاإلنسان احلر، فال يقام عليه حد السرقة، سواء كان : أن يكون املسروق ماال -  ١

لو كان يرتدي ثيابا غالية الثمن أو حيمل حلية تساوي نصابا؛ ألن ذلك تابع للصيب املسروق صغريا أو كبريا، حىت 
  .وال ينفرد حبكم خاص

فإنه يرى إقامة احلد على سارق الصيب إذا كان عليه حلي أو ثياب تبلغ : وخالف يف هذا احلكم أبو يوسف
  .نصابا؛ ألنه يقطع بسرقة النصاب منفردا، فكذا إذا كان مع غريه

فلو سرق ما ال قيمة له يف نظر الشرع،  : يكون املسروق متقوما، أي له قيمة يضمنها من يتلفه أن -  ٢
وخالف يف بعض ذلك أبو . كاخلنزير واخلمر وامليتة وآالت اللهو والكتب احملرمة والصليب والصنم، فال قطع عليه

 حرزه كما يرى إقامة احلد على من يوسف فإنه يرى إقامة احلد على من سرق صليبا تبلغ قيمته نصابا إذا كان يف
  .سرق آنية فيها مخر، إذا بلغت قيمة اإلناء وحده نصابا

فأما إن كان تافها ال يتموله الناس لعدم : أن يكون املسروق متموال، بأن يكون غري تافه وميكن ادخاره - ٣
ألن الناس ال يضنون به عادة، إال عزته وقلة خطره، كالرتاب والطني والتنب والقصب واحلطب وحنوها، فال قطع فيه 

  .إذا أخرجته الصناعة عن تفاهته، كالقصب يصنع منه النشاب، ففي سرقته القطع 
وخالف يف ذلك أبو يوسف، فإنه يرى إقامة احلد على من سرق ماال حمرزا تبلغ قيمته نصابا، سواء أكان تافها 

ن كل ما جاز بيعه وشراؤه ووجب ضمان غصبه يقطع أم عزيزا، إال املاء والرتاب والطني واجلص واملعازف؛ أل
  .سارقه 

  .وال يقام احلد كذلك إن كان املسروق مما ال ميكن ادخاره، بأن كان مما يتسارع إليه الفساد
وخالف يف ذلك أبو يوسف فأوجب إقامة احلد على من يسرق شيئا من ذلك، قياسا ملا يتسارع إليه الفساد 

  .مع أن كال منهما يتمول عادة ويرغب فيهعلى ما ال يتسارع إليه جبا
ويرى احلنفية أنه ال حد يف سرقة الثمار املعلقة يف أشجارها، وإن كانت هذه األشجار حماطة مبا حيفظها من 

  .أيدي الغري؛ ألن الثمر ما دام يف شجره يتسارع إليه الفساد
جفافه ففيه القطع؛ ألنه صار مدخرا أما إذا قطع الثمر ووضع يف جرين، مث سرق منه، فإن كان قد استحكم 

وال يتسارع إليه الفساد، وإن مل يكن قد استحكم جفافه فال حد على من سرقه، ألنه ال يقبل االدخار حيث 
  .يتسارع إليه الفساد 
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وال جيب إقامة احلد على من يسرق املصحف، ولو كان عليه حلية تبلغ النصاب، وال على من يسرق كتب 
وذهب أبو يوسف . والفقه وحنوها من العلوم النافعة؛ ألن آخذها يتأول يف أخذه القراءة والتعلمالتفسري واحلديث 

  .إىل قطع سارق املصحف أو أي كتاب نافع، إذا بلغت قيمته نصابا؛ ألن الناس يعدونه من نفائس األموال 
ى سارق املاء أو الكأل أو فال يقام احلد عل: أن يكون املسروق غري مباح األصل بأال يكون جنسه مباحا -  ٤

إما شركة بني الناس وإما تافهة أو : نـهاالنار أو الصيد، بريا كان أو حبريا، ولو دخلت يف ملك مالك وأحرزها؛ أل
  .وخالفهم أبو يوسف فأوجب احلد يف كل ذلك . على وشك االنفالت

، فإن احلد يقام على بـهاوالتعلق على أنه إذا كان مباح األصل ذا قيمة تدعو من أحرزها إىل احلفاظ عليها 
  .الذهب والفضة واألبنوس والصندل والزبرجد واللؤلؤ والياقوت وحنوها : سارقها مىت بلغت نصابا، وذلك مثل

  :املالكية -ب 
  .يشرتط املالكية إلقامة احلد أن يكون املسروق ماال حمرتما شرعا

حرا صغريا غري مميز، إذا أخذه من حرز، بأن كان يف ورغم اشرتاطهم املالية، فقد أوجبوا القطع على من سرق 
بيت مغلق مثال، سواء أكانت ثيابه رثة أم جديدة، وسواء أكانت عليه حلمية أم ال، وذلك ألن النيب صلى اهللا 
عليه وسلم أيت برجل يسرق الصبيان، مث خيرج فيبيعهم يف أرض أخرى، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . فقطعت يده
والشرتاطهم يف املال املسروق أن يكون حمرتما شرعا، ال يقيمون احلد على من يسرق اخلمر أو اخلنزير، ولو كانا 

وال . لغري مسلم، وال على من يسرق الكلب ولو معلما، أو كلب حراسة، لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مثنه
أدوات القمار كالنرد أو ما حيرم اقتناؤه كالصليب والصنم على من يسرق آالت اللهو كالدف والطبل واملزمار، أو 

  .ولكنه لو كسرها داخل احلرز، مث خرج من مكسرها ما قيمته نصاب، أقم عليه احلد لسرقته نصابا حمرزا. وحنوها
ولو سرق آنية فيها مخر، وكانت قيمة اآلنية بدون اخلمر تبلغ النصاب، أقيم عليه احلد، ولكنه لو سرق كتبا 

  . حمرتمة شرعا، ككتب السحر والزندقة، فال حد عليه، إال إذا كانت قيمة الورق واجللد تبلغ نصاباغري
وفيما عدا ذلك فإن احلد يقام على من سرق ماال حمرتما شرعا، سواء أكان تافها أم مثينا، ميكن ادخاره أو ال، 

تب النافعة، ما دامت قيمتها تبلغ كما يقام احلد على من سرق املصحف أو الك. مباح األصل أو غري مباح
  .النصاب 

وال يرى املالكية إقامة احلد على من يسرق من الثمر املعلق يف شجره، أو من الزرع قبل حصده، فإذا قطع 
  :الثمر وحصد الزرع ومل يصل إىل اجلرين فعند املالكية ثالثة أقوال

  .القطع سواء ضم بعضه إىل بعض أم ال: األول
  .مطلقا ال يقطع: الثاين
  .إذا سرق قبل ضم بعضه إىل بعض ال يقطع فإذا ضم بعضه إىل بعض قطع: الثالث
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وذلك . وهذا االختالف حمله إذا مل يكن حارس وإال فال خالف يف قطع سارقه وكذا إذا وصل إىل اجلرين
ار معلقة يف أشجارها، وإذا كانت الثم. ال قطع يف مثر وال كثر، فإذا آواه اجلرين قطع : لقوله صلى اهللا عليه وسلم

وال يقام  - يف رأي  - والزرع مل حيصد، ولكنه يف بستان عليه حائط وله غلق، أقيم احلد على من يسرق منه نصابا 
أما إذا كانت األشجار املثمرة داخل الدار، فال خالف عندهم يف قطع . عليه احلد يف رأي آخر وهو املنصوص

  .رز من يسرق منها ما قيمته نصاب، لتمام احل
  :الشافعية -ج 

هم ال يقيمون احلد ـوعلى ذلك فإن. يشرتط الشافعية، إلقامة حد السرقة، أن يكون املسروق ماال حمرتما شرعا
فأما إن سرق صغريا ال مييز أو جمنونا أو أعجميا أو . على من يسرق احلر، صغريا كان أو كبريا؛ ألنه ليس مبال

ألن للحر يدا على ما  –يف األصح  -يليق مبثله، فال يقام عليه احلد  أعمى، وعليه ثياب أو حلية أو معه مال
معه فصار كمن سرق مجال وصاحبه راكبه، والرأي اآلخر يف املذهب يرى إقامة احلد عليه إن بلغ ما معه نصابا؛ 

السارق  وأخذ. فإن كان ما معه من مال أو ما عليه من ثياب أو حلية فوق ما يليق به. ألنه سرق ألجل ما معه
  .منه نصابا من حرز مثله، أقيم عليه احلد بال خالف

والشرتاطهم أن يكون املال املسروق حمرتما شرعا، ال يقيمون احلد على من يسرق اخلمر أو اخلنزير أو الكلب 
الذهب والفضة أو الصنم أو . فأما إذا سرق آالت اللهو أو أدوات القمار أو آنية. أو جلد امليتة قبل دبغه

  .ليب أو الكتب غري احملرتمة شرعا، فال يقام عليه احلد إال إذا بلغت قيمة ما سرقه نصابا بعد كسره أو إفسادهالص
ويقام احلد عند الشافعية على من يسرق املصحف أو الكتب املباحة إذا بلغت قيمة املسروق نصابا ويقام احلد 

إناء فيه مخر أو آلة هلو عليها حلية، ما دامت قيمة ما أيضا إذا سرق ماال قطع فيه، وكان متصال مبا فيه القطع، ك
  .فيه القطع تبلغ النصاب

وال حد عند الشافعية يف سرقة الثمر املعلق يف شجره إذا مل يكن حارس، ومل يتصل جبريان يالحظونه، فإذا آواه 
  .اجلرين أقيم احلد على من يسرق منه نصابا

مال حمرتم شرعا، ال يتوقف على صفة املال، فال فرق عندهم بني وإقامة احلد على من يسرق نصابا حمرزا من 
  .التافه وغريه، وال بني ما ميكن ادخاره أو ال، وال بني مباح األصل أو غري مباحه 

  :احلنابلة -د 
فال يقام احلد على : يشرتط احلنابلة، إلقامة حد السرقة، أن يكون املسروق ماال حمرتما شرعا، وعلى ذلك

فإن كان معه مال أو عليه ثياب أو حلية تبلغ النصاب، فعندهم . صغريا كان أو كبريا؛ ألنه ليس مبال سارق احلر،
عدم إقامة احلد عليه؛ ألن ما معه تابع ملا ال : إجياب احلد على السارق ألنه قصد املال، واألخرى: األوىل: روايتان
  .قطع فيه
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كاخلمر واخلنزير وامليتة، سواء أكان مسلما أم ذميا، وال على وال يقام احلد عندهم على من يسرق شيئا حمرما،  
تعني على املعصية فكان له احلق يف  نـهامن يسرق آالت اللهو أو أدوات القمار وإن بلغت بعد إتالفها نصابا؛ أل

. روايتانأخذها وكسرها، ويف ذلك شبهة تدرأ احلد، أما إذا كان عليها حلية تبلغ نصابا ففي إقامة احلد بسرقتها 
وإذا سرق صليبا من ذهب أو فضة، فال يقام احلد عليه يف رواية، ويف الرواية األخرى يقام احلد إن بلغت قيمته 

وإذا . ومن يسرق آنية الذهب أو الفضة يقام عليه احلد إن بلغت قيمتها نصابا بعد كسرها. نصابا بعد كسره
ال قطع : ته النصاب وفيه مخر، ففي املذهب روايتان، األوىلاتصل ما ال قطع فيه مبا فيه القطع، كإناء تبلغ قيم

  .وجوب إقامة احلد : لتبعيته، واألخرى
واملذهب أنه ال قطع بسرقته؛ ألن . وبعض احلنابلة يوجبون إقامة احلد يف سرقة املصحف؛ ألنه مال متقوم
واملصحف احمللى حبلية تبلغ نصابا فيه املقصود منه ما فيه من كالم اهللا تعاىل، وهو مما ال جيوز أخذ العوض عنه، 

اخلالف السابق واملذهب أنه ال قطع؛ التصال احللية مبا ال قطع فيه، وبعضهم يرى أنه جيب القطع، كما لو سرق 
وال خالف يف املذهب على إقامة احلد بسرقة كتب الفقه واحلديث وسائر العلوم الشرعية، إذا . احللية وحدها

  .با بلغت قيمة املسروق نصا
وال يقام احلد عند احلنابلة على سرقة الثمار املعلقة أو الكثر، ولو كانت يف بستان حماط بسور، لقوله صلى اهللا 

فأما إذا كان النخل أو الشجر داخل دار حمرزة، ففيما يسرق القطع إن . ال قطع يف مثر وال يف كثر : عليه وسلم
  .بلغ نصابا 

ف على صفة املال من كونه تافها أو ال، مباح األصل أو غري مباح، معرضا وإقامة احلد عند احلنابلة ال يتوق
هم يستثنون املاء وامللح والكأل والثلج والسرجني، فال قطع يف سرقتها؛ ـومع ذلك فإن. للتلف أو ليس معرضا

  .الشرتاك الناس يف بعضها بنص احلديث ، ولعدم متول البعض اآلخر عادة 
  .اأن يبلغ املسروق نصاب - ٢

إىل عدم إقامة احلد إال إذا بلغ املال املسروق ) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 
  .نصابا

ولكنهم اختلفوا يف حتديد مقدار النصاب، ويف وقت هذا التحديد، ويف أثر اختالف املقومني ملا يسرق، ويف 
  .وجوب علم السارق بقيمة املال املسروق

  :يةاحلنف -أ 
  :حتديد مقدار النصاب - ١

ذهب احلنفية إىل أن النصاب الذي جيب القطع بسرقته هو عشرة دارهم مضروبة، أو ما قيمته عشرة، فال يقام 
وذلك لقول النيب صلى اهللا عليه . احلد عندهم على من يسرق أقل من ذلك، حىت لو بلغت قيمته ربع دينار 

  " .ناملـجال تقطع يد السارق فيما دون مثن : "ولقوله أيضا. شرة دراهم ال تقطع اليد إال يف دينار أو ع: وسلم
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فمنهم من قدره بثالثة دراهم، ومنهم من قدره بأربعة، ومنهم من : ناملـجوقد اختلف الفقهاء يف حتديد مثن 
  .قدره خبمسة، ومنهم من قدره بعشرة 

  .يورث شبهة تدرأ احلد ويرى احلنفية أن األخذ باألكثر أوىل؛ ألن يف األقل احتماال 
  :وقت حتديد النصاب - ٢

فإن كانت قيمة املسروق وقت إخراجه . القاعدة عند احلنفية أن املعترب قيمة املسروق وقت إخراجه من احلرز
ه الزيادة، ومن مث ال يقام احلد على بـهذمن احلرز أقل من عشرة دراهم، مث زادت قيمته بعد ذلك، فال عربة 

كانت قيمة املسروق وقت إخراجه من احلرز عشرة دراهم، مث نقصت هذه القيمة بعد اإلخراج أما إن  . السارق
إن كان النقصان يف عني املسروق بأن هلك بعضه يف يد السارق بعد إخراجه : وقبل احلكم ففي املسألة تفصيل

عض أوىل بأال مينع من إقامته، ا النقص؛ ألن هالك الكل ال مينع من إقامة احلد، فهالك الببـهذمن احلرز، فال عربة 
أما إن كان سبب نقصان القيمة يرجع إىل . أن املعترب قيمة املسروق وقت إخراجه من احلرز: ولذلك تطبق قاعدة

رواية حممد عن أيب حنيفة، ورجحها الطحاوي، أن االعتبار لقيمة املسروق وقت : تغري سعره، ففي املذهب روايتان
أن االعتبار بقيمة املسروق، وقت : ويف ظاهر الرواية كما ذكر الكرخي. قاعدة السابقةإخراجه من احلرز، فتطبق ال

اإلخراج من احلرز ووقت احلكم معا، فإذا تغريت األسعار، بأن نقصت قيمة املسروق عن عشرة دراهم قبل 
  .احلد احلكم، فال يقام احلد؛ ألنه ال دخل للسارق يف ذلك؛ وألن النقص عند احلكم يورث شبهة تدرأ

بقيمة املسروق يف حمل  -يف رأي  -وإذا وقعت السرقة يف مكان، وضبط املسروق يف مكان آخر، كانت العربة 
  .تعترب قيمته يف حمل ضبطه : السرقة، ويف رأي آخر

  :اختالف املقومني يف حتديد قيمة املسروق - ٣
قدرها بعضهم بعشرة دراهم، وقدرها ذهب احلنفية إىل أنه إذا اختلف املقومون يف حتديد قيمة املسروق، ف

واستدلوا على . البعض اآلخر بأقل من عشرة، فإن العربة تكون باألقل؛ ألن هذا االختالف يورث شبهة تدرأ احلد
إن ما سرقه ال يساوي : ما ذهبوا إليه بأن عمر رضي اهللا عنه هم بقطع يد سارق، فقال له عثمان رضي اهللا عنه

  .نصابا، فدرأ عنه احلد 
  :علم السارق بقيمة املسروق - ٤

ذهب بعض احلنفية إىل االكتفاء بقصد السرقة يف إقامة احلد، ما دامت قيمة املسروق تبلغ عشرة دراهم حىت 
ولو كان السارق يعتقد أن قيمته أقل من ذلك، بأن سرق ثوبا ال تبلغ قيمته النصاب، فوجد يف جيبه عشرة 

  .دراهم
علم السارق بقيمة املسروق، بأن كان يعلم أن يف جيب الثوب نصابا، فإن  وذهب البعض اآلخر إىل اشرتاط

خبالف ما لو سرق جرابا أو . مل يكن يعلم فال يقام عليه احلد؛ ألنه قصد سرقة الثوب وحده وهو ال يبلغ النصاب
  .ال الظرف صندوقا، وكان به مال كثري مل يعلم حقيقته، فال خالف يف إقامة احلد عليه؛ ألنه قصد املظروف 
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  :املالكية -ب 
  :حتديد مقدار النصاب - ١

ذهب املالكية إىل أن النصاب الذي جيب القطع بسرقته هو ربع دينار أو ثالثة دراهم شرعية خالصة من الغش 
أن كل واحد من الذهب والفضة معترب بنفسه، : فالقاعدة عندهم. أو ناقصة تروج رواج الكاملة، أو ما قيمته ذلك

املسروق من غري الذهب أو الفضة قوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثالثة دراهم ومل تبلغ ربع دينار أقيم فإذا كان 
  .احلد، أما إن بلغت قيمته ربع دينار ومل تبلغ ثالثة دراهم فال حد 

وما . قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم : ودليلهم على ذلك ما روي عن ابن عمر من أنه صلى اهللا عليه وسلم
فأخذوا . ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا : وي عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالر 

حبديث عائشة فيما إذا كان املسروق من الذهب، وحبديث ابن عمر فيما إذا كان املسروق فضة أو شيئا آخر غري 
  .الذهب والفضة

ملعترب قيمة النصاب ووقت إخراجه من احلرز، فإن كانت القاعدة عند املالكية أن ا: وقت حتديد النصاب - ٢
وعلى . قيمة املسروق أقل من ثالثة دراهم حني السرقة مث بلغت الثالثة بعد إخراجه من احلرز، فال يقام احلد

إن كانت قيمة املسروق وقت إخراجه من احلرز ثالثة دراهم مث نقصت بعد ذلك أقيم احلد، : العكس من ذلك
  .نقص يف عني املسروق أم كان بسبب تغري األسعارسواء أكان ال

  .وإذا وقعت السرقة مبكان، وضبط املسروق يف مكان آخر، فالعربة مبحل السرقة
القاعدة عند املالكية تقدمي املثبت على النايف، فإذا شهد : اختالف املقومني يف حتديد قيمة املسروق - ٣

  .شهادة، وأقيم احلد، ولو عارضتها شهادات أخرىه البـهذعدالن بأن قيمة املسروق نصابا، أخذ 
يرى املالكية أن العربة بقصد السرقة، ال بظن السارق، إال إذا صدق العرف : علم السارق بقيمة املسروق - ٤
فلو سرق ثوبا ال يساوي نصابا، ولكن كان يف جيبه مال يبلغ النصاب، أقيم عليه احلد، ولو مل يكن يعلم . ظنه

أما إذا سرق قطعة خشب، ال يعلم . ألن العرف جرى على وضع النقود يف جيوب الثياب مبا يف اجليب،
مال يبلغ النصاب، فال يقام عليه احلد، ألن العرف مل جير على حفظ النقود بتلك  بـهاحقيقتها، فوجدها جموفة و 

  .الكيفية 
  :الشافعية -ج 
  :حتديد مقدار النصاب - ١

قدار النصاب بربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ذلك، ألن األصل يف ذهب مجهور الشافعية إىل حتديد م
وعلى ذلك ال يقام احلد على من يسرق ثالثة دراهم أو ما قيمته ثالثة دراهم، إذا قلت . الذهب: تقومي األشياء

  .قيمتها عن ربع دينار من غالب الدنانري اجليدة 
  .ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا  :ودليلهم على ذلك ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها
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يرى الشافعية أن املعترب قيمة النصاب وقت إخراجه من احلرز، فإن كانت قيمة : وقت حتديد النصاب -  ٢
أما إن كانت . املسروق تقل عن ربع دينار حني السرقة، مث بلغت ربع دينار بعد إخراجه من احلرز، فال يقام احلد

ت إخراجه من احلرز ربع دينار، مث نقصت بعد ذلك أقيم احلد، سواء أكان النقص بفعل قيمة املسروق وق
  .وتعترب القيمة يف مكان السرقة، ال يف مكان آخر. السارق، كأن أكل بعضه، أم كان السبب تغري األسعار

قامت على  القاعدة عند الشافعية أن شهادة املقومني إن: اختالف املقومني يف حتديد قيمة املسروق - ٣
  .، وإن قامت على أساس الظن أخذ بالتحديد األقل، وذلك لتعارض البيناتبـهاأساس القطع أخذ 

ال يشرتط الشافعية أن يعلم السارق قيمة ما سرق، بل يكفي عندهم أن : علم السارق بقيمة املسروق - ٤
يبه ما قيمته ربع دينار أقيم عليه لو قصد سرقة ثوب ال يساوي ربع دينار، وكان يف ج: وعلى ذلك. يقصد السرقة

  .ولكنه لو قصد سرقة صندوق به دنانري، فوجده فارغا، والصندوق ال يساوي ربع دينار،فال يقام عليه احلد. احلد
  :احلنابلة -د 
  :حتديد مقدار النصاب - ١

ىل حتديده فذهب أكثر احلنابلة إ. اختلفت الروايات عن أمحد يف مقدار النصاب الذي جيب القطع بسرقته
  .بثالثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدمها

املسروق من الفضة، : وحتدد الرواية األخرى النصاب بربع دينار، إن كان املسروق ذهبا، وبثالثة دراهم إن كان
  .ومبا قيمته ثالثة دراهم، إن كان املسروق من غريمها 

قيمة املسروق وقت إخراجه من احلرز ويف مكان السرقة، وال املعترب عند احلنابلة : وقت حتديد النصاب - ٢
  .عربة بتغري هذه القيمة بعد ذلك ألي سبب كان

إذا قدر بعض املقومني قيمة املسروق بنصاب، وقدره بعضهم : اختالف املقومني يف حتديد قيمة املسروق - ٣
  .نات يف القيمة يؤخذ باألقلبأقل من نصاب، فال يقام احلد على السارق؛ ألنه يف حالة تعارض البي

يشرتط احلنابلة، إلقامة حد السرقة، أن يعلم السارق بأن ما سرقه يساوي : علم السارق بقيمة املسروق - ٤
ال يقام احلد على من سرق منديال، ال تبلغ قيمته النصاب، وقد شد عليه دينار، ما دام مل : وعلى ذلك. نصابا
  .حد السرقة . ار، أقيم عليهفأما إن علم بوجود الدين. يعلم به

  :أن يكون املسروق حمرزا - ٣    
  .املوضع احلصني الذي حيفظ فيه املال عادة، حبيث ال يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه : احلرز عند الفقهاء

وقد ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن حد السرقة ال يقام إال إذا أخذ 
  .السارق النصاب من حرزه؛ ألن املال غري احملرز ضائع بتقصري من صاحبه 

مسعت رجال من مزينة : واستدل اجلمهور مبا رواه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال
نكال، مرتني، وضرب  نـهافيها مث: يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلريسة اليت توجد يف مراتعها، فقال
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يف  نـهافالثمار وما أخذ م: يا رسول اهللا: ن قالاملـجوما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن 
من أخذ بفمه ومل يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه مثنه مرتني، وضرب نكال، وما : أكمامها؟ قال

ن وذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل احلديث املـجك مثن أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذل
  .} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{: إىل عدم اشرتاط احلرز إلقامة حد السرقة، لعموم قوله تعاىل

  :واحلرز نوعان
وهو كل بقعة معدة لإلحراز، مينع الدخول فيها إال بإذن، كالدار : حرز بنفسه، ويسمى حرزا باملكان - ١

  .لبيتوا
وهو كل مكان غري معد لإلحراز، ال مينع أحد من دخوله، كاملسجد : وحرز بغريه، ويسمى حرزا باحلافظ - ٢

وملا كان ضابط احلرز وحتديد مفهومه يرجع إىل العرف، وهو خيتلف باختالف الزمان واملكان ونوع املال . والسوق 
ومن القوة أو الضعف، فقد اختلف الفقهاء يف  املراد حفظه، وباختالف حال السلطان من العدل أو اجلور،

  .الشروط الواجب توافرها ليكون احلرز تاما، وبالتايل يقام احلد على من يسرق منه
كل بقعة معدة لإلحراز مبنع دخوهلا إال بإذن، كالدور واحلوانيت واخليم : فذهب احلنفية إىل أن احلرز نفسه - أ 

اشية، سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا، أو ال باب هلا؛ ألن هذه األبنية واخلزائن والصناديق واجلرن وحظائر امل
  .اإلحراز كيفما كان بـهاقصد 

أن احلرز : وال يشرتط يف احلرز بنفسه عندهم وجود احلافظ، ولو وجد فال عربة بوجوده، ويرتتب على ذلك
ال يقام حد : وعلى هذا. كان فيه حافظ  بنفسه إذا اختل، بأن أذن للسارق يف دخوله، فال يقام حد السرقة، ولو

السرقة على الضيف، ألن اإلذن له بالدخول أحدث خلال يف احلرز، وال على اخلادم؛ ألن فعله يوصف باخليانة، 
وليس على اخلائن قطع، وال على من يسرق من احلوانيت يف فرتات اإلذن بالدخول، خبالف ما لو سرق يف وقت 

  .غري مأذون فيه
احلرز بنفسه ال تشمل سرقة احلرز نفسه؛ ألن السرقة تقتضي اإلخراج من احلرز، ونفس احلرز ليس  والسرقة من

لو سرق باب الدار، أو حائط احلانوت، أو اخليمة املضروبة، فال يقام عليه : وبناء على ذلك. يف احلرز، فال إخراج
  .احلد عند احلنفية؛ ألنه سرق نفس احلرز، ومل يسرق من احلرز

فهو كل مكان غري معد لإلحراز، يدخل إليه بدون إذن وال مينع منه، كاملساجد والطرق : رز بغريهأما احل
واألسواق، وهي ال تعترب حرزا إال إذا كان عليها حافظ ، أي شخص ليس له من مقصد سوى احلراسة واحلفظ، 

  .فإن كان له مقصد آخر فال يكون املال حمرزا به
عند احلنفية على من يسرق املاشية من املرعى، ولو كان الراعي معها؛ ألن عمل  ال يقام احلد: وبناء على ذلك

الراعي هو الرعي، واحلراسة حتصل تبعا له، خبالف ما لو كان مع الراعي حافظ خيتص باحلراسة، ففي هذه احلالة 
  .تكون املاشية حمرزة باحلافظ، فيقام احلد
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يف املسجد؛ ألن املسجد ال يعترب من األماكن املعدة حلفظ وال يقام احلد على من سرق متاعا تركه صاحبه 
األموال، ويدخل إليه بال إذن، فأما إذا سرق املتاع حالة وجود احلافظ، فيقام عليه احلد، ملا روي من أن النيب 

 وال يقام احلد على من يسرق. صلى اهللا عليه وسلم قطع يد سارق مخيصة صفوان، وكان نائما عليها يف املسجد 
كمن يسرق بعريا، وراكبه نائم فوقه؛ ألن البعري حمرز باحلافظ، فإذا أخذمها مجيعا صار كمن يسرق : احلرز باحلافظ
  .نفس احلرز

وعند احلنفية يعترب املكان حمرزا باحلافظ كلما كان الشيء واقعا حتت بصره، مميزا أم غري مميز؛ ألنه وجد للحفظ 
نسان أو حيمله أو يركبه أو يقع حتت بصره من متاع أو غريه، يعترب حمرزا فإن ما يلبسه اإل: وعلى ذلك. ويقصده

  .حبافظ، يقام احلد على من يسرق منه ما يبلغ النصاب
ويرى احلنفية أن املسجد يعترب حرزا باحلافظ، فإذا مل يكن به حارس وسرق شخص شيئا مما يلزم املسجد    

املشكاة، أو لالنتفاع به كاملصحف وكتب العلم، فال يقام عليه احلد؛ ضرورة، كاحلصر والقناديل، أو للزينة كالعلم و 
  .النعدام احلرز، خبالف ما لو كان للمسجد حارس، فإنه يكون حمرزا به 

كل مكان اختذه صاحبه مستقرا له، أو اعتاد الناس وضع أمتعتهم : وذهب املالكية إىل أن احلرز بنفسه -ب 
، كالبيوت واحلوانيت واخلزائن، وكاجلرين الذي جيمع فيه احلب والتمر وليس به، سواء أكان حماطا أم غري حماط

عليه باب وال حائط وال غلق، وكاألماكن اليت يضع التجار بضائعهم فيها، يف السوق أو يف الطريق دون حتصني، 
  .وكاألماكن اليت تراح فيها الدواب دون بناء، أو اليت تناخ فيها اإلبل للكراء 

الكية ما مينع من اعتبار احلرز بنفسه حرزا باحلافظ، حبيث إنه إذا اختل احلرز بنفسه، بأن أذن وال يرى امل
وعلى ذلك يقام احلد على الضيف إذا سرق من . للسارق يف دخوله، صار حرزا باحلافظ إن كان به من حيفظه

كما يرون إقامة احلد . ت بصرهمنزل مضيفه، سواء كان املضيف نائما أو مستيقظا، ما دام الشيء املسروق يقع حت
حتفظ عادة بأعني  نـهاعلى من يسرق من أفنية احلوانيت وقت اإلذن بدخوهلا، ولو مل يكن عليها حافظ؛ أل

  .اجلريان ومالحظتهم
ويقام احلد عندهم على من يسرق احلرز نفسه؛ ألن نفس احلرز يعترب حمرزا بإقامته، فاحلائط حمرز ببنائه، والباب 

  .ته، والفسطاط حمرز بإقامتهحمرز بتثبي
أما احلرز بغريه فهو املكان الذي مل يتخذه صاحبه مستقرا له، ومل جتر العادة بوضع األمتعة فيه، كالطريق 

ولذا ال . وهو يكون حرزا بصاحب املتاع إن كان قريبا من متاعه عرفا، بشرط أن يكون حيا عاقال مميزا. والصحراء
  .من يسرق متاعا حبضرة ميت أو جمنون أو صيب غري مميزيقام احلد عند املالكية على 

ويستثين املالكية من ذلك سرقة الغنم يف املرعى، ولو كان معها راعيها فال قطع على سارقها؛ لتشتت الغنم 
. ال قطع يف مثر معلق، وال يف حريسة جبل : وعدم ضبطها أثناء الرعي، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .سرقة الثياب املنشورة ولو حبضرة احلافظ؛ ألن آخذه خائن أو خمتلس: ك عندهموقريب من ذل
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وال يقام احلد على من يسرق متاعا وضعه صاحبه يف املسجد؛ ألنه مل يعد حلفظ املال أصال، إال إذا كان 
رز وال يقام احلد كذلك على من يسرق احل. هناك حارس يالحظه؛ ألنه يف هذه احلالة يصري حرزا باحلافظ

باحلافظ، كمن يسرق بعريا وراكبه نائم فوقه؛ ألن يد احلافظ مل تزل عن البعري، فإذا استيقظ الراكب بعد ذلك كان 
  .الفعل اختالسا إذا أزيلت يده عن البعري 

تذهب األوىل إىل إقامة احلد على من يسرق من بناء املسجد،  : وعند املالكية روايتان يف حكم سارق املسجد
الباب أو السقف، وعلى من يسرق من أدواته املعدة لالستعمال فيه كاحلصر أو البسط أو القناديل،  كاحلائط أو

  .حمرزة بنفسها نـهاأل
أو ما هو مسمر كالقناديل املشدودة . أما الرواية األخرى فتفرق يف أدوات املسجد بني ما هو مثبت كالبالط

عضها يف بعض، وهذه يقام احلد على سارقها، وبني غري بالسالسل، أو ما شد بعضه إىل بعض كالبسط املخيط ب
  .املثبت أو املسمر أو املشدود بعضه إىل بعض فال يقام احلد على سارقها 

وعند الشافعية ال يكون حرزا بنفسه إال املكان املغلق املعد حلفظ املال داخل العمران، كالبيوت  -ج 
مغلق، بأن كان بابه مفتوحا، أو ليس له باب، أو كان حائطه فإن كان املكان غري . واحلوانيت وحظائر املاشية

وإن كان املكان غري معد حلفظ املال كالسوق واملسجد والطريق، فإنه . متهدما أو به نقب، فال يكون حرزا بنفسه
ان، فال وإن كان املكان خارج العمران، بأن كان منفصال عن مباين القرية أو البلدة ولو ببست. ال يعترب حرزا بنفسه
وال يرى الشافعية ما مينع من اعتبار احلرز بنفسه حرزا باحلافظ إذا اختل احلرز باملكان، بأن . يكون حرزا بنفسه

يقام احلد عندهم على الضيف إذا سرق : أذن للسارق بالدخول، أو فتح الباب، أو أحدث به نقب وعلى ذلك
شبهة له فيه، خبالف ما لو سرق من املكان الذي نزل به، من غري املكان الذي نزل به، ألنه سرق ماال حمرزا ال 

الختالل احلرز باإلذن، إال إذا كان باملكان الذي نزل فيه حافظ يقع بصره عليه، فإن املكان يعترب حرزا باحلافظ، 
يلتف ولو كان احلافظ نائما اختل احلرز، إال إذا سرق الضيف شيئا يلبسه النائم، أو يتوسده، أو يتكئ عليه، أو 

ويقام احلد عند الشافعية على من يسرق نفس احلرز؛ ألنه حمرز بإقامته، وعلى ذلك يقطع من . به، فيقطع بسرقته
  .يسرق حجارة احلائط أو باب البيت أو خشب السقف

وهو ال يكون حرزا . فهو كل مكان مل يعد حلفظ املال، أو كان خارج العمران، أو غري مغلق : أما احلرز بغريه
فاملالحظة خيتلف مداها باختالف . الحظ يقوم حبراسة املال حبيث ال يعترب العرف صاحبه مقصرا عند سرقتهإال مب

  :نوع احلرز
فإن كان املال يف مكان ال حصانة له، كصحراء أو مسجد أو شارع، اشرتط الشافعية العتباره حمرزا دوام  - ١

هذا الدوام الفرتات العارضة يف العادة اليت يغفل فيها مالحظته من املالك أو ممن استحفظه املالك، وال يقطع 
ولذلك ال يعترب هذا املكان حرزا، إذا كان املالحظ بعيدا عرفا عن . املالحظ، فيقام احلد على من يسرق أثناءها

  .املال، أو كان نائما أو أعطاه ظهره، أو كان مثة ازدحام حيول بني املالحظ وبني املال
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ي أن يكون املالحظ قادرا على منع السارق من السرقة بقوة من نفسه، أو بقوة من غريه  ودوام املالحظة يقتض
. كاستغاثة، فإن كان ضعيفا ال يقدر على دفع السارق، واملوضوع بعيد عن الغوث، فإن املال ال يعترب حمرزا به

 إذا كان معها حافظ يراها ويسمع ويعترب املرعى من األماكن اليت حتتاج إىل حلاظ دائم، فال يعترب حرزا للماشية إال
وإن كانت املاشية مقطورة يقودها قائد، فال تكون حمرزة به إال إذا كان يلتفت إليها كل . إذا بعدت عنه تـهاصو 

ساعة حبيث يراها، فإن كانت غري مقطورة، أو كان القائد ال يستطيع رؤية بعضها حلائل، اختل احلرز، ويدرأ احلد 
  .عن السارق

كان املال يف مكان حمصن، كدار وحانوت وإصطبل، كفى حلاظ معتاد، فإن كان هذا املكان متصال   وإن - ٢
بالعمران، وله باب مغلق، اعترب حرزا، سواء كان احلافظ قويا أو ضعيفا، نائما أو يقظا، يف النهار أو يف الليل، 

يعترب حرزا إال إذا كان الباب مغلقا  وإن مل يكن به حافظ، فال. وسواء أكان الزمن زمن أمن، أم كان زمن خوف
  .را والزمن زمن أمن، وإال فال نـهاوالوقت 

وإن كان هذا املكان بعيدا عن العمران، وبه حافظ قوي يقظان، اعترب حرزا سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا، 
كان أحد، أو كان فإن مل يكن بامل. واألصح عندهم أنه يكون حرزا إذا كان به شخص قوي نائم، والباب مغلق

  .به شخص ضعيف، فال يعترب حرزا ملا فيه، حىت لو كان الباب مغلقا
واملذهب أن املسجد يعترب حرزا بنفسه فيما جعل لعمارته كالبناء والسقف، أو لتحصينه كاألبواب والشبابيك، 

  .أو لزينته كالستائر والقناديل املعلقة للزينة
ر والقناديل اليت تسرج فيه واملصاحف، فاألصح أنه ال يقام احلد على فأما ما أعد النتفاع الناس به كاحلص

  وجوب إقامة احلد على سارق احلصر والقناديل : ومقابل األصح. سارقها إذا كان له حق االنتفاع، لوجود الشبهة
ان  هو كل موضع مغلق معد حلفظ املال داخل العمر : ويتفق احلنابلة مع الشافعية يف أن احلرز بنفسه -د 

  .كالبيوت واحلوانيت وحظائر املاشية
بأن كان بابه مفتوحا أو به نقب، فال يعترب حرزا بنفسه، وإن مل يكن معدا حلفظ املال  : فإن مل يكن مغلقا

وال يرى احلنابلة مانعا . وإن كان خارج العمران فال يعترب حرزا بنفسه. كالسوق واملسجد، فال يعترب حرزا بنفسه
نفسه حرزا باحلافظ إذا اختل احلرز باملكان بأن أذن للسارق بالدخول، أو كان الباب مفتوحا، من اعتبار احلرز ب

وهلذا ال يقام احلد عندهم على الضيف إذا سرق من املوضع الذي أذن له بدخوله . أو أحدث باملكان نقب
  .الختالل احلرز باإلذن

فإن كان املضيف : باختالف معاملة الضيف فأما إذا سرق من موضع مل يؤذن له بدخوله، فإن احلكم خيتلف
  .قد منعه قراه فسرق بقدره ال يقام احلد عليه، وإن مل يكن منعه قراه يقام عليه حد السرقة

وعلى ذلك يقطع من يسرق . ويذهب احلنابلة إىل إقامة احلد على من يسرق نفس احلرز، ألنه حمرز بإقامته
  .حجارة من حائط الدار، أو بابه، أو حنوه
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فهو املوضع الذي مل يعد حلفظ املال دون حافظ يف العادة، كاخليام واملضارب، أو املوضع : أما احلرز بغريه
املنفصل عن العمران، كالبيوت يف البساتني والطرق والصحراء، مغلقة كانت أو مفتوحة، فال تكون حرزا إال حبافظ 

. يف احلفظ بنحو نوم، أو يشتغل عن املالحظة بنحو هلو صغريا أو كبريا، قويا أو ضعيفا، ما دام مل يفرط: أيا كان
فإن نام أو غفل عنها أو استرت . وعلى ذلك حترز املاشية يف املرعى مبالحظة الراعي هلا، بأن يراها ويبلغها صوته

  .حترز وهي باركة إذا عقلت وكان معها حافظ ولو نائما  نـهاأما اإلبل فإ. بعضها عنه فال تكون حمرزة
أن املسجد ليس حرزا بنفسه إال فيما جعل لعمارته : حلنابلة رأيان يف حكم السرقة من املسجد، أحدمهاوعند ا

أو لزينته، كالسقف واألبواب وحنوها، فأما ما أعد النتفاع الناس به، كاحلصر أو البسط أو قناديل اإلضاءة، فال 
. يعترب شبهة تدرأ عنه احلد بـها االنتفاع يقام احلد على سارقها، ولو كانت حمرزة حبافظ؛ ألن حق السارق يف

ال يقام احلد على من يسرق من املسجد، سواء كان املسروق لعمارته وزينته، أو كان معدا النتفاع : والرأي اآلخر
الناس به؛ ألن املسجد ال مالك له من املخلوقني؛ وألنه معد النتفاع املسلمني به، فكان ذلك شبهة تدرأ احلد، 

  .ت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز باحلافظ سواء اعترب 
  :األخذ خفية: الركن الرابع

  .يشرتط إلقامة حد السرقة أن يأخذ السارق املسروق خفية، وأن خيرجه من احلرز
وقد يقام احلد على الشريك إذا بلغ فعله حدا ميكن معه . فإذا شرع يف األخذ ومل يتمه، فال يقطع، بل يعزر

  .نسبة السرقة إليه
  :األخذ - ١

ال يعترب جمرد األخذ سرقة عند مجهور الفقهاء، إال إذا نتج عن هتك احلرز، كأن يفتح السارق إغالقه ويدخل، 
أو يكسر بابه أو شباكه، أو ينقب يف سطحه أو جداره، أو يدخل يده يف اجليب ألخذ ما به، أو يأخذ ثوبا 

  :طريقة األخذ اليت تؤدي إىل إقامة احلدولكنهم مل يتفقوا على . توسده شخص نائم، أو حنو ذلك
إىل أن األخذ ال يتحقق إال إذا كان هتك احلرز هتكا كامال حترزا عن شبهة  -إال أبا يوسف  -فذهب احلنفية 

العدم، بأن يدخل احلرز فعال، إذا كان مما ميكن دخوله، كبيت وحانوت، فإذا كان مما ال ميكن دخوله، كصندوق 
  .خول وجيب، فال يشرتط الد
وكيف ذلك؟ : قيل. اللص إذا كان ظريفا ال يقطع: ما روي عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال: وحجتهم يف ذلك

  .أن ينقب البيت فيدخل يده وخيرج املتاع من غري أن يدخله : قال
، إىل أن دخول احلرز ليس شرطا لتحقق األخذ وهتك احلرز: وذهب أبو يوسف، واملالكية والشافعية واحلنابلة

فدخول احلرز ليس مقصودا لذاته، بل ألخذ املال، فإذا حتقق املقصود مبد اليد داخل احلرز وإخراج املال، كان 
  .ذلك كافيا يف هتك احلرز وأخذ املال 
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: أتسرق متاع احلجاج؟ قال: ما روي من أن رجال كان يسرق احلجاج مبحجنه، فقيل له: وحجتهم يف ذلك
: يعين. رأيته جير قصبه يف النار: فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. لست أسرق، وإمنا يسرق احملجن

  .أمعاءه، ملا كان يتناول من مال احلجاج 
  :اخلفية

. يشرتط إلقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارا، بأن يكون ذلك دون علم املأخوذ منه ودون رضاه
وإن حدث . هبا أو خلسة أو اغتصابا أو انتهابا، ال سرقةـمغالبة أو ن :اهرة، مسياملـجفإن أخذ الشيء على سبيل 

االختالس، : وقد سبق بيان حكم األخذ يف. األخذ دون علم املالك أو من يقوم مقامه، مث رضي، فال سرقة
  .وجحد األمانة، واحلرابة، والغصب، والنبش، والنشل، والنهب  

  :اإلخراج - ٣
ال إذا أخرج السارق الشيء املسروق من حرزه، ومن حيازة املسروق منه، ال تكتمل صورة األخذ خفية إ

  .وأدخله يف حيازة نفسه
  :اإلخراج من احلرز -أ 

اتفق مجهور الفقهاء على وجوب إخراج املسروق من احلرز لكي يقام حد السرقة، فإن كانت السرقة من حرز 
وإن كانت السرقة من حرز بنفسه فال بد . رز باحلافظباحلافظ فيكفي جمرد األخذ، حيث ال اعتبار للمكان يف احل

من إخراج املسروق من املكان املعد حلفظه، فإذا ضبط السارق داخل احلرز، قبل أن خيرج مبا سرقه، فال يقطع بل 
  .يعزر 

بأن واإلخراج من احلرز إما أن يكون مباشرا، بأن يقوم السارق بأخذ املسروق خفية من احلرز وخيرج به منه، أو 
يؤدي فعله مباشرة إىل إخراجه، كأن يدخل احلرز ويأخذ املسروق مث يرمي به خارج احلرز، وإما أن يكون غري 

إىل إخراج املسروق  - بطريق غري مباشر  -مباشر ويطلق عليه الفقهاء األخذ بالتسبب، بأن يؤدي فعل السارق 
لقيه يف ماء راكد مث يفتح مصدر املاء فيخرجه من احلرز، كأن يضعه على ظهر دابة ويقودها خارج احلرز، أو ي

وسواء كان اإلخراج مباشرا أو غري مباشر فإن شروط األخذ خفية تكون تامة ويقام احلد على . التيار من احلرز
غري أن بعض صور اإلخراج كانت حمال الختالف الفقهاء، . إما بنفسه وإما بآلته: السارق ألنه هو املخرج للشيء

فمن ذلك أن يهتك السارق احلرز، ويدخله، ويأخذ الشيء خفية، مث يرمي . هم يف مفهوم األخذ التامتبعا الختالف
به خارج احلرز، وبعد ذلك خيرج فيأخذه، ويف هذه الصورة يتفق مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية 

زفر، حيث يرى أن األخذ ال يتم إال واحلنابلة على أن األخذ تام فيقام احلد على السارق، وخالفهم يف ذلك 
  .باإلخراج، والرمي ليس بإخراج، واألخذ من اخلارج ال يعترب أخذا من احلرز  

  :إخراج املسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه -ب 
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يرتتب على إخراج املسروق من احلرز أن خيرج كذلك من حيازة املسروق منه، ذلك أن السارق إذا أخرج 
ن البيت أو احلانوت أو احلظرية أو اجليب فإنه يكون بذلك قد أخرجه من حيازة املسروق منه، حيث املسروق م

ولكن إخراج املسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه ال يتوقف . إنه قد أزال يد احلائز عن الشيء املسروق
السارق يف احلرز وعدم إخراج  على خروج السارق به من احلرز، فقد تزول يد احلائز عن املسروق رغم بقاء

املسروق من ذلك احلرز، كما إذا ابتلع السارق ما سرقه دون أن يغادر احلرز، ففي هذه الصورة وحنوها خيرج 
  .املسروق من حيازة املسروق منه، من غري أن خيرج به السارق من احلرز

  :دخول املسروق يف حيازة السارق -ج 
حرزه، ومن حيازة املسروق منه، ال يستتبع حتما دخوله يف حيازة السارق،  يرى احلنفية أن إخراج املسروق من

أن يهتك السارق احلرز، ويدخله، ويأخذ الشيء خفية، مث يرمي به خارج : مثال ذلك. ومن مث ال يقام عليه احلد
وهنا . وأخذهاحلرز، وبعد ذلك ال يتمكن من اخلروج ألخذه، أو خيرج من احلرز ليأخذه فيجد غريه قد عثر عليه 

ألنه إذا مل يتمكن . يعترب املسروق قد أخرج من احلرز، ومن حيازة املسروق منه، ولكنه مل يدخل يف حيازة السارق
وإن خرج ومل جيد املسروق، تكون يد اآلخذ قد . من اخلروج فال تثبت يده على املسروق وال يعترب يف حيازته فعال

اليد " زة من أخذه، ومل يدخل يف حيازة من سرقه، وحينئذ حتول هذه اعرتضت يد السارق، فدخل املسروق يف حيا
على من يهتك  -عند احلنفية  -وينطبق نفس احلكم . دون إقامة احلد على السارق، وإن كان يعزر  " املعرتضة 

كل احلرز، ويدخله، ويأخذ الشيء خفية ولكنه يتلفه وهو داخل احلرز؛ ألنه إن أتلف ما يفسد باإلتالف كأن أ
أما إن . الطعام، أو أحرق املتاع، أو مزق الثوب، أو كسر اآلنية، فال يعد سارقا، بل متلفا، وعليه الضمان والتعزير

أتلف بعضه وأخرج البعض اآلخر، وكانت قيمة ما أخرجه تساوي نصابا، فإنه يكون سارقا، لتحقق متام األخذ 
أتلف البعض يصري ضامنا، واملضمونات متلك بالضمان،  باهلتك واإلخراج، وخالفهم أبو يوسف؛ ألن السارق إذا

وهو داخل احلرز  - وإن كان ما أتلفه . فيكون سبب امللك قد انعقد له قبل اإلخراج، وال يقطع أحد يف مال نفسه
ال يفسد باإلتالف، كأن يبتلع جوهرة أو دينارا فإنه ال يعد سارقا أيضا، حىت لو خرج مبا ابتلعه؛ ألن االبتالع  -

  .يعترب استهالكا للشيء، فهو من قبيل اإلتالف، وعليه الضمان 
أما غري احلنفية من املالكية والشافعية واحلنابلة فقد اتفقوا على أن إخراج املسروق من حرزه ومن حيازة املسروق 

، وأخذ فلو دخل السارق احلرز: وعلى ذلك. منه يستتبع حتما إدخاله يف حيازة السارق إدخاال فعليا أو حكميا
الشيء خفية، ورمى به خارج احلرز، فإن احلد يقام عليه؛ ألنه حني أخرج الشيء من حرزه ومن حيازة املسروق 
منه، يكون أدخله حكما يف حيازة نفسه، فإذا خرج بعد ذلك وأخذه، فإن وضع اليد الفعلي على املسروق ينضم 

إذا خرج من احلرز فوجد أن غريه قد أخذ الشيء  وكذلك. إىل احليازة احلكمية، وكل منهما يوجب احلد مبفرده
املسروق، ألن هذا الشيء دخل يف حيازة السارق حكما، ولو مل يضع يده عليه فعال، وصاحب اليد املعرتضة ال 

  .ألن اليد املعرتضة ال جتوز املسروق إال بعد دخوله يف حيازة السارق - عندهم  -يغري من هذا احلكم 
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إذا رمى الشيء املسروق خارج احلرز، مث  -عند املالكية والشافعية واحلنابلة  -أيضا  ويقام احلد على السارق
تعذر عليه اخلروج ألخذه، بأن مت ضبطه داخل احلرز أو منع من اخلروج منه؛ ألنه دخل يف حيازته حكما مبجرد 

  .الفعلية سواء بسواء خروجه من حيازة املسروق منه، واحليازة احلكمية تكفي العتبار األخذ تاما كاحليازة
ولئن كان مالك تردد يف إقامة احلد على السارق إذا ضبط يف احلرز، بعد أن أخرج املسروق وقبل أن خيرج 

واملدار يف القطع على إخراج النصاب من احلرز، خرج : ألخذه، إال أن املذهب على إقامة احلد كما قال ابن عرفة 
  .رق لو أخرج النصاب من احلرز، مث عاد به فأدخله، قطعمنه السارق إذا دخل أم ال، حىت إن السا

وقد اتفق املالكية والشافعية واحلنابلة مع مجهور احلنفية على أن من يهتك احلرز ويدخله، ويأخذ منه شيئا 
يفسد باإلتالف، مث يتلفه وهو داخل احلرز، فال يقام عليه احلد؛ ألن فعله هذا يعترب استهالكا، ال سرقة، وعليه 

أما إذا أتلف بعضه داخل احلرز، وأخرج البعض اآلخر منه، وكانت قيمة ما أخرج تساوي . ضمان والتعزيرال
ولكنهم اختلفوا يف . هتك احلرز وإخراج النصاب منهـالنصاب، فإنه يعترب سارقا ويقام عليه احلد، لتحقق األخذ ب

فذهب . دينارا أو جوهرة، مث خيرج من احلرزحكم من يتلف وهو داخل احلرز شيئا ال يفسد باإلتالف، كأن يبتلع 
املالكية إىل أن االبتالع يف هذه احلالة يعترب أخذا تاما، كأنه وضع املسروق يف وعاء وخرج به، وهلذا يقام عليه 

  .احلد، قوال واحدا
ام عليه وذهب الشافعية إىل اعتبار الفعل إتالفا، إذا مل خيرج املسروق من جوفه بعد ابتالعه، ومن مث ال يق

أما إذا خرج املسروق من جوفه بعد ابتالعه، فاألصح أنه . احلد؛ ألنه استهلكه داخل احلرز، فصار كأكل الطعام
  .يقام عليه حد السرقة؛ ألن املسروق باق حباله مل يفسد، فأشبه ما إذا أخرجه يف فيه أو يف وعاء

يعترب : ، فال قطع، بل جيب الضمان، واآلخريعترب الفعل إتالفا يف كل حال: أوهلما: ولدى احلنابلة وجهان
الفعل إتالفا إذا مل خيرج املسروق من جوف من ابتلعه، ومن مث ال يقام عليه احلد، ويعتربه سرقة إذا خرج من جوفه 

  .بعد االبتالع، وكأنه أخرجه يف جيبه، ومن مث يقام عليه حد السرقة 
  :الشروع يف األخذ -د 

فعل ميكن أن يؤدي إىل سرقة، ولكن السرقة مل تكتمل معه، وذلك كالوسائل يعترب شروعا يف السرقة كل 
املؤدية إىل هتك احلرز، أو أخذ الشيء دون علم املأخوذ منه ورضاه، أو إخراج الشيء املسروق من حرزه، ومن 

فإن احلد أما إذا متت السرقة . حيازة املسروق منه، دون أن يدخل يف حيازة اآلخذ، أو إخراج ما دون النصاب
يقام على السارق باعتباره قد ارتكب جرمية موجبة للحد شرعا، وذلك دون نظر إىل كل فعل مبفرده من األفعال 

  .اليت كونت السرقة
  :حكم الشروع يف السرقة

أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق األمة فإن : من املقرر يف الشرع اإلسالمي
أو للتعزير أو للكفارة، وحيث إن احلدود والكفارات حمددة شرعا، فكل معصية ال حد فيها مرتكبها خيضع للحد 
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وال كفارة ميكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جرمية كاملة، بغض النظر عن كون فعله يعترب 
  ) .تعزير: (انظر مصطلح. شروعا يف جرمية أخرى 

هم مينعون إقامة احلد إذا مل تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ ـنوعلى ذلك مجهور الفقهاء، فإ
ليس باعتباره شارعا يف السرقة، ولكن باعتباره مرتكبا ملعصية . يف األفعال اليت تكون مبجموعها جرمية السرقة

، قد بـهاعة، فوجد أن سارقا نقب خزانة املطلب بن أيب ودا: وقد روي عن عمرو بن شعيب. تستوجب التعزير 
فمر بابن عمر، فسأل فأخرب، فأتى ابن . فأيت به إىل ابن الزبري، فجلده، وأمر به أن يقطع. مجع املتاع ومل خيرج به

ليس عليه : غضبت، فقال ابن عمر: فما شأن اجللد؟ قال: نعم، فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: الزبري، فقال
  .ال : يت رجال بني رجلي امرأة مل يصبها، أأنت حاده؟ قالقطع حىت خيرج من البيت، أرأيت لو رأ

  .على أن الشروع يف السرقة ليس له عقوبة مقدرة، وإمنا تطبق فيه القواعد العامة للتعزير  : ومجهور الفقهاء
  :االشرتاك يف األخذ

الشريك املباشر فهو  يفرق الفقهاء يف مسائل االشرتاك يف السرقة بني الشريك املباشر والشريك بالتسبب ، فأما
إخراج املسروق من حرزه ومن حيازة املسروق منه وإدخاله : الذي يباشر أحد األفعال اليت تكون األخذ التام، وهي

  .يف حيازة السارق
وأما الشريك بالتسبب فهو الذي ال يباشر أحد هذه األفعال املكونة لألخذ املتكامل، وإمنا تقتصر فعله على 

ق، بأن يرشده إىل مكان املسروقات، أو بأن يقف خارج احلرز ليمنع استغاثة اجلريان، أو لينقل مد يد العون للسار 
  .املسروقات بعد أن خيرجها السارق من احلرز

  .وال يقام احلد إال على املباشر، أما املتسبب فإنه يعزر 
ون الشريك هو الذي يقوم مع مييزون بني الشريك واملعني فيعترب  أنـهم: ويبدو من كالم الفقهاء يف االشرتاك

هتك احلرز، وإخراج املسروق من حيازة املسروق منه، وإدخاله : غريه بعمل من األعمال املكونة للسرقة، وخاصة
يف حيازة السارق، أما املعني فهو من يساعد السارق، يف داخل احلرز أو يف خارجه، ولكن عمله ال يصل إىل 

  درجة ميكن معها نسبة السرقة إليه
  :كان هذا أساس اختالفهم يف تطبيق احلد على بعض الشركاء دون البعض، وذلك على الوجه اآليتو 
  :احلنفية - ١

يرى احلنفية أن كل من دخل احلرز يعترب شريكا يف السرقة سواء قام بعمل مادي، كأن وضع املسروق على 
لإلشراف على نقل املسروق من احلرز،  ظهر زميله فأخرجه من احلرز، أو قام بعمل معنوي، كأن وقف للمراقبة أو

ويف هذه احلالة يقام احلد على اجلميع إذا بلغ نصيب كل منهم نصابا، أما إذا كانت قيمة املسروق ال تكفي 
وينطبق نفس احلكم على الشركاء إذا أخرج . ليصيب كل واحد نصابا، فال يقام احلد، بل ينتقل إىل التعزير

وأخرج البعض اآلخر ما قيمته دون النصاب، فإذا بلغت قيمة املسروق ما يكفي  بعضهم ما قيمته نصابا فأكثر،
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ألن خيص كل واحد منهم نصاب، قطعوا مجيعا، وإن مل يبلغ حظ كل واحد نصابا، قطع من أخرج نصابا، وعزر 
  .اآلخرون 

إىل خارج احلرز  أما إذا دخل احلرز أحد الشريكني، وبقي اآلخر خارجه، مث أخرج من بالداخل يده باملسروق
فتناوهلا شريكه، فإن أبا حنيفة يرى أن األخذ غري تام بالنسبة للداخل، ألنه أخرج املسروق من احلرز ومن حيازة 

ويرى كذلك أن األخذ . املسروق منه، ولكنه مل يدخله يف حيازة نفسه، بل يف حيازة اخلارج، فال يقام عليه احلد
ان املسروق دخل يف حيازته، إال أنه مل خيرجه ال من حرزه وال من حيازة غري تام بالنسبة للخارج؛ ألنه وإن ك
  .املسروق منه، فال يقام عليه احلد أيضا

وذهب أبو يوسف وحممد إىل أن األخذ تام بالنسبة للداخل دون اخلارج؛ ألن املسروق دخل يف حيازته، حيث 
م يف الصور اليت ميكن حدوثها يبىن على مسألة وتفصيل احلك. أقام شريكه اخلارج مقامه عندما سلمه املسروق 

  . هماـاليت سبق بيان" اليد املعرتضة " اهلتك املتكامل ومسألة 
  :املالكية - ٢

ذهب مجهور املالكية إىل أن صفة الشريك تطلق على من يعني السارق إذا قام بعمل مادي ال بد منه إلخراج 
داخل احلرز، بأن وضع املسروق على ظهر زميله، فأخرجه من املسروق من احلرز، سواء حدثت اإلعانة وهو يف 

احلرز، أو حدثت وهو يف خارج احلرز، بأن مد يده داخل احلرز وأخذ املسروق من يد زميله الذي يف الداخل، 
حبيث تصاحب فعالمها يف حال اإلخراج، أو بأن يربط الداخل املسروق حببل وحنوه فيجره اخلارج، حبيث ال يعترب 

أما إذا كانت اإلعانة بأمر معنوي كأن يدخل احلرز أو يبقى خارجه ليحمي السارق أو . ل مستقال باإلخراجالداخ
  .يرشده إىل مكان املسروق، فال يعترب شريكا يف السرقة، ومن مث فال حد عليه، بل يعزر

العمل، إذا  فإذا ثبت أن املسروق مل خيرج إال بعمل مجاعي، وجب إقامة احلد على كل من شارك يف هذا
بلغت قيمة املسروق نصابا واحدا، سواء باشر السرقة، بأن تعاون مع زميله يف محل املسروق حىت خرجا به من 
احلرز، أو مل يباشر السرقة، بأن وضع املسروق على ظهر صاحبه فخرج به وحده، ما دام كل واحد ال ميكنه أن 

استقل كل واحد بإخراج بعض املسروق، فال يقام احلد إال أما إذا مل حيصل تعاون بأن . يستقل بإخراج املسروق
  .على من أخرج نصابا كامال، وذلك لعدم ظهور التعاون الذي ال بد منه إلثبات االشرتاك يف السرقة 

  :الشافعية - ٣
ذهب الشافعية إىل أن صفة الشريك ال تطلق إال على من قام بفعل مباشر مع غريه، ترتب عليه إخراج 

ن احلرز، كأن يتعاون السارقون يف محل شيء ثقيل وخيرجونه من احلرز، أو حيمل كل واحد منهم شيئا املسروق م
ويف هذه احلالة ينطبق وصف السارق على كل واحد، ولكن يظهر أثر االشرتاك يف إقامة احلد عليهم . وخيرج به

أما إذا كان  . ا أخرجه كل منهممجيعا إذا خص كل واحد منهم نصاب من قيمة ما أخرجوه، دون نظر إىل قيمة م
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كل سارق يستقل بفعله وقصده عن اآلخرين، فال اشرتاك بينهم، وال يقام احلد إال على من خيرج نصابا كامال، 
  .ويعزر اآلخرون

من يعني السارق، سواء قام بعمل مادي أو معنوي، وسواء حدثت اإلعانة  -عند الشافعية  -وال يعترب شريكا 
  .من خارجه، فال يقام عليه حد السرقة، بل يعزر   من داخل احلرز أو

  :احلنابلة - ٤
يرى احلنابلة إطالق صفة الشريك على من يعني السارق بفعل مادي أو معنوي، قام به وهو داخل احلرز أو  
كان خارجه، فإذا بلغت قيمة املسروق نصابا واحدا، أقيم احلد على كل من اشرتك يف السرقة، سواء كان 

يف اإلخراج، أو كان بإخراج البعض وإعانة البعض اآلخر، وسواء حدثت اإلعانة من الداخل أو من  االشرتاك
اخلارج، بفعل مادي كاإلعانة على محل املسروق، أو بفعل معنوي كاإلرشاد إىل مكان املسروق، أو مل يأت بعمل 

  .ضاف إىل كل واحد منهم ألن فعل السرقة ي. ما، كمن دخل احلرز مع السارق لتنبيهه إذا انكشف أمره
  :إثبات السرقة

وعند بعضهم أن السرقة تثبت باليمني املردودة وعند . اتفق الفقهاء على أن السرقة تثبت باإلقرار أو بالبينة 
  .بالقرائن  تـهاغريهم جيوز إثبا

  :اإلقرار  -أوال 
  .التفصيل الذي سبقتثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفا بأن كان بالغا عاقال، على 

وذهب مجهور الفقهاء إىل أن السارق جيب أن يكون خمتارا يف إقراره، فإن أكره على اإلقرار حببس أو ضرب أو 
وقد أفىت بعض متأخري احلنفية بصحة إقرار السارق مع اإلكراه ألن السراق قد . ا اإلقراربـهذحنومها، فال يعتد 

  .غدوا ال يقرون طائعني
  .كية إىل أنه يعمل بإقرار املتهم مع اإلكراه إن ثبت عند احلاكم أنه من أهل التهموذهب بعض املال

هم ال يعتدون بإشارة األخرس، ولو كانت مفهمة؛ ـويشرتط احلنفية أن يكون املقر بالسرقة ناطقا، وهلذا فإن
اره، إن كانت إشارته ويرى اجلمهور صحة إقر . الحتمال إشارته اإلقرار وغريه، وهذا يورث شبهة تدرأ عنه احلد

  .مفهمة قبل هذا اإلقرار 
وال يكون اإلقرار كافيا إلقامة احلد، إال إذا كان صرحيا وتبني القاضي منه توافر أركان السرقة، حبيث ال تبقى 

  .معه أي شبهة 
غريه، وال واشرتط مجهور الفقهاء أن يصدر اإلقرار عند من له والية إقامة احلد، فال يعتد باإلقرار الصادر عند 

  .باإلقرار قبل الدعوى 
 - ما عدا أبا يوسف  -فاحلنفية : وقد اختلف الفقهاء يف عدد مرات اإلقرار اليت توجب إقامة حد السرقة

ومالك يف رواية عنه، والشافعية وعطاء، والثوري، يكتفون بإقرار السارق مرة واحدة، ألن النيب صلى اهللا عليه 
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ن ، ومل ينقل أن أحدمها تكرر منه اإلقرار؛ وألن اإلقرار باحلقوق املـجارق وسلم قطع سارق مخيصة صفوان وس
يكتفي بإيراده مرة واحدة؛ وألن اإلقرار إخبار ترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب، فلن يزيده التكرار 

هم يوجبون صدور ـإنأما أبو يوسف وزفر، ومالك يف رواية أخرى، واحلنابلة، وابن أيب ليلى، وابن شربمة، ف. رجحانا
. اإلقرار مرتني، يف جملسني خمتلفني، فإن أقر السارق مرة واحدة، ال يقام عليه احلد، وإمنا يعزر وجيب عليه الضمان
ما : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بلص قد اعرتف، ومل يوجد معه متاع، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ل اهللا، فأعادها عليه صلى اهللا عليه وسلم مرتني أو ثالثا، ومل يقطعه إال بعد أن بلى يا رسو : أخالك سرقت فقال
  .تكرر إقراره، فلو كان القطع جيب باإلقرار مرة واحدة ملا أخره النيب صلى اهللا عليه وسلم

 والشافعية، واحلنابلة، -ما عدا أبا يوسف  - فاحلنفية : وكذلك اختلفوا يف اشرتاط اخلصومة مع اإلقرار
يشرتطون لقبول اإلقرار مطالبة من له حق املطالبة باملسروق؛ ألن عدم مطالبته يورث شبهة تدرأ احلد، وبناء على 

  .ال يقام احلد على من أقر بسرقة مال من جمهول أو من غائب : ذلك
دعوى  ويرى أبو يوسف، واملالكية، وأبو ثور، وابن املنذر وابن أيب ليلى عدم توقف إقامة حد السرقة على

يقام احلد على من : املسروق منه، لعموم آية السرقة، وعدم وجود ما يصلح خمصصا هلذا العموم، وبناء على ذلك
  .يقر بسرقة نصاب من جمهول أو غائب إذا ثبتت السرقة؛ ألن املقر ال يتهم يف اإلقرار على نفسه 

  :البينة -ثانيا 
  .مل الشهادة وشروط أدائها تثبت السرقة بشهادة رجلني تتوافر فيهما شروط حت

  .وعلى ذلك جيب أن يكون الشاهد وقت األداء ذكرا، مسلما، بالغا، عاقال، حرا بصريا، عدال، خمتارا
فال يقام حد السرقة بشهادة النساء منفردات أو مع رجال، وال بد من شهادة رجلني، فال تقبل شهادة رجل 

  ) .شهادة: (صطلحوالتفصيل يف م. واحد ولو مع ميني املسروق منه 
إذا توافرت الشروط املتقدمة، أدى الشاهد شهادته على السرقة بدون ميني؛ ألن لفظ الشهادة يتضمن اليمني؛ 

أكرموا الشهود، فإن اهللا : وألن حتليف الشاهد يتناىف مع إكرامه الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
رورة حتليف الشاهد اليمني للتأكد من صدقه؛ وملا فيه من عموم ويرى بعض الفقهاء ض. هم احلقوق ـحييي ب

  .املصلحة، وحتليف الشاهد ال يتعارض مع أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإكرامه؛ألنه ال ينطوي على إهانة له
  :اليمني املردودة: ثالثا

ليمني املردودة، فإن ادعى شخص يرى مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة أن حد السرقة ال يقام با
على آخر سرقة جيب فيها القطع، فأنكر املدعى عليه السرقة، فطلب املدعي منه أن حيلف إلثبات براءته، فنكل 

ه اليمني بـهذعن اليمني، ردت اليمني على املدعي، فإن حلف أن املدعى عليه سرق ما ادعاه، ثبت املال املسروق 
  . باإلقرار أو بالبينةاملردودة، وال يقام احلد إال
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أما الشافعية فاألصح عندهم أن السرقة تثبت بيمني املدعي املردودة، فيثبت املال ويقام احلد، ألن اليمني 
أن اليمني املردودة : ومقابل األصح. املردودة كالبينة أو كإقرار املدعى عليه، وكل منهما يوجب القطع بال خالف

. احلد؛ ألن القطع يف السرقة حق اهللا تعاىل، وهو ال يثبت إال باإلقرار أو البينة بـهااملال، وال يقام  بـهايثبت 
ومقابل األصح هو املعتمد يف املذهب، كما ذكره النووي يف الروضة والرافعي يف الشرح الكبري وصاحب احلاوي 

إنه املعتمد، لنص : ينوقال البلقي. إنه املذهب والصواب الذي قطع به مجهور األصحاب: الصغري، وقال األذرعي
  .ال يثبت القطع إال بشاهدين أو إقرار السارق : األم، ويف املختصر

  :القرائن -رابعا 
ويرى بعضهم جواز ثبوت السرقة، ومن مث . مجهور الفقهاء على أن حد السرقة ال يثبت إال باإلقرار أو البينة

ة الداللة باعتبارها من السياسة الشرعية، اليت خترج إقامة احلد وضمان املال، بالقرائن واألمارات إذا كانت ظاهر 
مل يزل األئمة واخللفاء حيكمون بالقطع إذا وجد املال املسروق مع : " قال ابن القيم . احلق من الظامل الفاجر

 هما خربان يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود املال معه نصـاملتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة واإلقرار فإن
  ".صريح ال تتطرق إليه شبهة 

  :حد السرقة
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا {: اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع يده لقوله تعاىل

وهو احلد الذي أقامه النيب صلى اهللا عليه وسلم على من سرق يف عهده، كما . } نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم
  .وأمجعت عليه األمة. وجرى عليه عمل اخللفاء الراشدين دون اعرتاض عليهم. ر بذلكتواترت األخبا

  .واختلف الفقهاء يف أمور تتعلق مبحل القطع، ومقداره، وكيفيته، وتكرره، مع تكرر السرقة وحنو ذلك
  :حمل القطع - ١

ملا روي من أن النيب صلى . ىلوجوب قطع اليد اليمىن، إذا ثبتت السرقة األو  -عند الفقهاء  -من املتفق عليه 
. هما ـفاقطعوا أميان: " اهللا عليه وسلم قطع اليد اليمىن، وكذلك فعل األئمة من بعده، ولقراءة عبد اهللا بن مسعود

قرآن ملخالفتها للمصحف اإلمام، فكانت خربا مشهورا، فيقيد إطالق  نـهاوهي قراءة مشهورة عنه، ومل جيمع على أ
الق مرادا، واالمتثال لألمر يف اآلية حيصل بقطع اليمني أو الشمال، ملا قطع النيب صلى اهللا ولو كان اإلط. النص 

أنه ما : عليه وسلم إال اليسار على عادته من طلب األيسر هلم ما أمكن جريا على عادته صلى اهللا عليه وسلم يف
  .خري بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا 

اليمىن غري صحيحة، بأن كانت شالء أو ذهب أكثر أصابعها، فقد اختلف الفقهاء يف فإذا كانت يد السارق 
  .حمل القطع

ألنه . مل تفرق بني الصحيحة وغريها نـهافاحلنفية يرون أن القطع يتعلق أوال باليد اليمىن، لعموم آية السرقة فإ
  .تقطع، فألن تقطع املعيبة من باب أوىل نـهاإذا تعلق احلكم بالسليمة فإ
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على السرقة، والشالء وما  بـهاويرى املالكية أن قطع املعيبة ال جيزئ؛ ألن مقصود احلد إزالة املنفعة اليت يستعان 
. يف حكمها ال نفع فيها فال يتحقق مقصود الشرع بقطعها؛ ألن منفعتها اليت يراد إبطاهلا باطلة من غري قطع

  .ولذلك ينتقل القطع إىل الرجل اليسرى
  :هم يفصلون القول يف قطع اليد اليمىن إذا كانت معيبة على النحو التايلـة فإنأما الشافعي

جيزئ يف حد السرقة قطع اليد اليمىن إذا كانت شالء إال إذا خيف من قطعها أال يكف الدم، فلو قرر أهل 
إذا كانت اليد اخلربة أن عروقها لن تنسد وأن دمها لن جيف فال تقطع، وينتقل بالقطع إىل الرجل اليسرى، أما 

فإذا نقصت . أصبع واحد بـهاهم متفقون على أنه جيزئ قطعها، ولو كان ـاليمىن قد ذهب بعض أصابعها، فإن
والقول . االكتفاء بقطعها؛ ألن اسم اليد يطلق عليها مع نقصان األصابع كلها: األصابع كلها، فاألصح عندهم

  .د، فال تقطع، وينتقل إىل الرجل اليسرى  ال جتزئ يف متام احل نـهاأ: الثاين يف ناقصة اخلمس
لو قطعت رقأ  نـهاتكتفي أوالمها بقطع اليد اليمىن ولو كانت شالء، إذا رأى أهل اخلربة أ: وعند احلنابلة روايتان
ال نفع فيها وال مجال هلا، وينتقل القطع  نـهامينع قطع اليد الشالء؛ أل: والرواية األخرى. دمها واحنسمت عروقها

  وإذا كانت اليد اليمىن مقطوعة األصابع ففي املذهب رأيان. الرجل اليسرىإىل 
  .االكتفاء بقطع اليد اليمىن ولو ذهبت كل أصابعها: أوهلما
تكون يف حكم املعدومة وينتقل القطع إىل  نـهاعدم االكتفاء بقطع اليمىن إذا ذهب معظم نفعها، أل: والثاين

  .الرجل اليسرى
لو تعلق القطع باليد اليمىن، وكانت اليد اليسرى قد ذهبت منفعتها، أو كانت مقطوعة واختلف الفقهاء فيما 

يف قصاص أو بآفة مساوية، فعند احلنفية ال تقطع اليد اليمىن؛ ألن قطعها يؤدي إىل تفويت منفعة اجلنس كلية، 
والرواية األخرى تتفق مع ما قال به . ا قال أمحد يف إحدى الروايتني عنهبـهذو . واحلد إمنا شرع زاجرا ال مهلكا

وال . املالكية والشافعية من وجوب القطع يف هذه احلالة؛ ألن اليد اليسرى حمل للقطع أيضا إذا تكررت السرقة
  .خيتلف احلكم إذا تعلق القطع بالرجل اليسرى، وكانت الرجل اليمىن قد قطعت أو ذهبت منفعتها

فذهب احلنفية إىل انتقال القطع إىل الرجل : ليد اليمىن، وكانت مقطوعةواختلفوا كذلك فيما لو تعلق القطع با
اليسرى إذا كان ذهاب اليد اليمىن قد حدث قبل السرقة، أو بعدها وقبل املخاصمة؛ ألن احلد مل يتعلق بالعضو 

خاصمة خبالف ما لو ذهبت اليد اليمىن بعد املخاصمة وقبل القضاء، أو بعد امل. الذاهب، فال يسقط بذهابه
والقضاء، فال ينتقل احلد إىل الرجل اليسرى، بل يسقط؛ ألن املخاصمة تؤدي إىل تعلق القطع باليد اليمىن، فإذا 

  .ذهبت سقط احلد لذهاب حمله
وذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل انتقال القطع إىل الرجل اليسرى إذا ذهبت اليد 

قبل اخلصومة أو بعدها، وقبل  بـها سقوط احلد إذا ذهبت بعد السرقة، سواء كان ذهاوإىل. اليمىن قبل السرقة
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القضاء أو بعده، بآفة أو جناية، أو قصاص ألنه مبجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمىن، فإذا ذهبت زال ما تعلق 
  .به القطع فسقط

  :موضع القطع ومقداره - ٢
ية والشافعية واحلنابلة وغريهم إىل أن قطع اليد يكون من الكوع، وهو ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالك

ولقول أيب بكر وعمر رضي اهللا . مفصل الكف، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع
  .إذا سرق السارق فاقطعوا ميينه من الكوع: عنهما

ن اليد اسم للعضو من أطراف األصابع إىل املنكب؛ أل: وذهب بعض الفقهاء إىل أن موضع القطع من اليد
  .مفاصل األصابع اليت تلي الكف  : وذهب بعضهم إىل أن موضع القطع. املنكب

وموضع قطع الرجل هو مفصل الكعب من الساق، فعل ذلك عمر رضي اهللا عنه، وذهب إليه مجهور الفقهاء 
أصول أصابع : والرواية األخرى عنه أن موضع القطعمن احلنفية واملالكية والشافعية وغريهم، وهو رواية عن أمحد، 

ا قال بعض الفقهاء، ملا روي من أن عليا رضي اهللا عنه كان يقطع من شطر القدم، ويرتك للسارق بـهذالرجل و 
  .عقبه ميشي عليها 
  . كيفية القطع

ال تكونوا عون : ممن املتفق عليه بني الفقهاء مراعاة اإلحسان يف إقامة احلد، لقوله صلى اهللا عليه وسل
الشيطان على أخيكم  وعلى ذلك ينبغي أن يتخري احلاكم الوقت املالئم للقطع، حبيث جيتنب احلر والربد 
الشديدين، إن كان ذلك يؤدي إىل اإلضرار بالسارق، وال يقيم احلد أثناء مرض يرجى زواله، وال يقيم احلد على 

كما ينبغي أن يساق السارق إىل . قبل أن يندمل اجلرح السابقاحلامل أو النفساء، وال على العائد يف السرقة 
جيلس، ويضبط لئال (فإذا وصل إىل مكان القطع . مكان القطع سوقا رفيقا، فال يعنف به، وال يعري، وال يسب

يتحرك فيجين على نفسه، وتشد يده حببل وجير حىت يبني مفصل الذراع، مث توضع بينهما سكني حادة، ويدق 
أي  -ة ليقطع يف مرة واحدة، أو توضع على املفصل ومتد مدة واحدة، وإن علم قطع أوحى من ذلك فوقها بقو 

  ) . قطع به - أسرع 
وال خالف بني الفقهاء على حسم موضع القطع، وذلك باستعمال ما يسد العروق ويوقف نزف الدم، لقوله 

ولكن اخلالف بينهم يف حكم " . مث احسموه اذهبوا به فاقطعوه،: "صلى اهللا عليه وسلم فيمن ثبتت عليه السرقة
فمذهب احلنفية واحلنابلة أنه واجب عيين على من قام بالقطع؛ ألن صيغة األمر يف احلديث تفيد : احلسم

  .الوجوب
إىل أن احلسم واجب على الكفاية، فال يلزم واحدا بعينه، فإذا قام به  - يف املشهور عنهم  -وذهب املالكية 

أن األمر باحلسم حيمل على الندب، ال : واألصح عند الشافعية. ع أو غريمها فقد حصل املطلوبالقاطع أو املقطو 
وحينئذ يندب لإلمام ولغريه أن يفعله، ملا فيه . الوجوب؛ ألنه حق للمقطوع، ال لتمام احلد، فيجوز لإلمام أن يرتكه
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ق إذا مل يقم به أحد، فإذا تعذر على وال مينع ذلك من وجوبه على السار . من مصلحة السارق وحفظه من اهلالك
املقطوع فعل احلسم، إلغماء وحنوه وترتب على تركه تلف حمقق، فال جيوز لإلمام إمهاله، بل جيب عليه فعله، كما 

  .أن احلسم تتمة للحد، فيجب على اإلمام فعله، وال جيوز أن يهمله : ومقابل األصح عندهم. قاله البلقيين وغريه
تعليق اليد املقطوعة يف عنق السارق، ردعا للناس، استنادا إىل ما روي من  –عند الشافعية واحلنابلة  -ويسن 

وقد حدد الشافعية مدة . فعلقت يف عنقه  بـهاأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بسارق فقطعت يده، مث أمر 
  .التعليق بساعة واحدة، أما احلنابلة فلم حيددوا مدة التعليق

ومل يذكر . وذهب احلنفية إىل أن تعليق اليد ال يسن، بل يرتك األمر لإلمام، إن رأى فيه مصلحة فعله، وإال فال    
  .املالكية شيئا عن تعليق اليد

  :تكرر القطع بتكرر السرقة - ٤
  :تداخل احلد

دود على التداخل، إذا أن مبىن احل: من القواعد العامة اليت استقرت يف الفقه اإلسالمي على اختالف مذاهبه
إذا تكررت السرقة، قبل إقامة احلد، وكانت يف كل مرة : وبناء على ذلك. احتد موجبها ومل يتعلق باحلد حق آلدمي

توجب القطع، قطع السارق جلميعها قطعا واحدا؛ ألن احلدود تدرأ بالشبهة فيتداخل بعضها يف بعض؛ وألن 
  .امة احلد الواحد املقصود هو الردع والزجر، وذلك حيصل بإق

  :السرقة بعد القطع
  :اختلف الفقهاء يف حكم السارق، إذا قطعت ميينه مث عاد للسرقة، على النحو التايل

من قطعت ميينه يف السرقة األوىل، مث سرق بعد ذلك، فإنه يضرب وحيبس، : ذهب عطاء بن أيب رباح إىل أن
أي اليد اليمىن، كما جاء يف قراءة } فاقطعوا أيديهما{: تعاىللقول اهللا تبارك و . إذ ال قطع إال يف السرقة األوىل

  } وما كان ربك نسيا{هما ولو شاء اهللا ألمر بقطع الرجل ـفاقطعوا أميان: " ابن مسعود
من قطعت ميينه يف السرقة األوىل، مث سرق مرة ثانية، تقطع يده اليسرى، : وذهب ربيعة وبعض الفقهاء إىل أن

بعد ذلك، فليس عليه قطع، بل يعزر، وذلك ألن اهللا تعاىل أمر بقطع األيدي، وهي تشمل فإن عاد إىل السرقة 
  .اليمىن واليسرى، وإدخال األرجل يف القطع زيادة على النص

وذهب احلنفية، واحلنابلة يف إحدى الروايتني وهي املذهب إىل أن من سرق بعد أن قطعت يده اليمىن، تقطع 
ونقل هذا عن . لك فليس عليه قطع، بل حيبس ويضرب حىت تظهر توبته أو ميوتفإن عاد بعد ذ. رجله اليسرى

عمر وعلي رضي اهللا عنهما والشعيب والثوري والزهري والنخعي واألوزاعي ومحاد ملا روي من قول علي كرم اهللا 
دث إذا سرق الرجل قطعت يده اليمىن، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حىت حي: وجهه
  .، ورجل ميشي عليهابـهاويستنجي  بـهاإين ألستحيي من اهللا أن أدعه ليس له يد يأكل . خريا
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إىل أن من سرق، بعد أن قطعت يده اليمىن يف السرقة : وذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف الرواية األخرى
إن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمىن، األوىل، تقطع رجله اليسرى، فإن عاد للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى، ف

إذا : فإن عاد بعد ذلك حبس حىت تظهر توبته أو ميوت، ملا رواه أبو هريرة من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله 

  .اهللا عنهما، وقال به إسحاق وقتادة وأبو ثور  وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر رضي
أن من : روي عن عثمان وعمرو بن العاص رضي اهللا عنهما وعمر بن عبد العزيز، وعن بعض أصحاب مالك

واستدلوا بأن النيب صلى اهللا . يقتل حدا، وهو ما ذهب إليه الشافعي يف القدمي - بعد قطع أطرافه األربعة  -سرق 
فانطلقنا به، مث اجرترناه، فألقيناه يف بئر، ورمينا عليه : قال جابر -يف املرة اخلامسة  -سارق  عليه وسلم أمر بقتل

  .احلجارة 
ال حيل : ويف إسناده مقال وقد عارضه احلديث الصحيح وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال اخلطايب

وال أعلم أحدا : قال. أو قتل نفس بغري نفس كفر بعد إميان وزىن بعد إحصان: دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
  .من الفقهاء يبيح دم السارق  

  .سقوط احلد
ما  نـهاوم. كالعفو والشفاعة: اختلف الفقهاء يف حتديد ما يسقط احلد، سواء ما يتصل باملسروق منه أم بغريه

: ما يتعلق باملسروق نـهاوم. كالتوبة، والرجوع عن اإلقرار، واشرتاكه مع من ال يقام عليه احلد: يتصل بالسارق
  .وقد يسقط احلد نتيجة للتقادم. كطروء ملك السارق على ما سرق

  :الشفاعة والعفو - ١
إذا كان السارق مل يعرف بشر،  أمجع الفقهاء على إجازة الشفاعة بعد السرقة وقبل أن يصل األمر إىل احلاكم،

فأما إذا وصل األمر إىل احلاكم، فالشفاعة فيه حرام، لقوله صلى اهللا عليه وسلم . سرتا له وإعانة على التوبة  
أتشفع يف حد من حدود اهللا وقد روي أن الزبري بن العوام : -حينما شفع يف املخزومية اليت سرقت  -ألسامة 

إذا بلغ اإلمام : ال، حىت أبلغ به اإلمام، فقال الزبري: أخذ سارقا، فشفع فيه، فقالرضي اهللا عنه لقي رجال قد 
  .فلعن اهللا الشافع واملشفع 

فإنه جيوز إذا مل يرفع األمر إىل احلاكم، فإن رفع إليه، ال يقبل فيه : وينطبق نفس احلكم على العفو عن السارق
  .حلدود فيما بينكم، فما بلغين من حد فقد وجب تعافوا ا: وذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم. العفو

  .فهال قبل أن تأتيين به: -ملا تصدق بردائه على سارقه  -وقال صلى اهللا عليه وسلم لصفوان 
  :التوبة

اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح، أي الندم الذي يورث عزما على إرادة الرتك تسقط عذاب اآلخرة عن 
فذهب احلنفية واملالكية والشافعية يف أحد القولني : يف أثر التوبة على إقامة حد السرقةالسارق ، ولكنهم اختلفوا 
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والسارق والسارقة {: إىل أن التوبة ال تسقط حد السرقة، لقوله تعاىل: واحلنابلة يف إحدى الروايتني وعطاء، ومجاعة
ئب وغريه، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري أن يفرق بني تا} فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا

  .أقام احلد على عمرو بن مسرة، حني أتاه تائبا يطلب التطهري من سرقته مجال  
إىل أن التوبة تسقط حد السرقة، لقوله  -يف الرواية األخرى  -واحلنابلة  - يف أصح القولني  -وذهب الشافعية 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا { :-بعد أن بني جزاء السارق والسارقة  -تعاىل 
  .وهو يدل على أن التائب ال يقام عليه احلد، إذ لو أقيم عليه احلد بعد التوبة ملا كان لذكرها فائدة } غفور رحيم

  :الرجوع عن اإلقرار - ٣
رق إذا رجع عن إقراره، قبل القطع، اتفق مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على أن السا

  .سقط عنه احلد؛ ألن الرجوع عن اإلقرار يورث شبهة  
وذهب بعض الفقهاء إىل أن رجوع السارق يف إقراره ال يقبل منه، وال يسقط عنه احلد؛ ألنه لو أقر آلدمي 

  .بقصاص أو حبق مل يقبل رجوعه عنهما، فكذلك احلكم إذا أقر بالسرقة 
  :ع من ال يقام عليه احلداالشرتاك م - ٤

إذا اشرتك مجاعة يف سرقة وكان بينهم من : واحلنابلة يف أصح الوجهني إىل أنه -إال أبا يوسف  -ذهب احلنفية 
ال يتعلق القطع بسرقته، كصيب أو جمنون، فإن احلد يسقط عن الشركاء كلهم؛ ألن السرقة واحدة، وقد حصلت 

، فيسقط القطع عن اجلميع، قياسا على اشرتاك العامد مع املخطئ يف ممن جيب عليه القطع وممن ال جيب عليه
  .القتل، فإن القصاص يسقط عنهما

نون هو الذي ويل األخذ واإلخراج؛ ألن املـجوذهب أبو يوسف إىل أن احلد ال يسقط إال إذا كان الصيب أو 
أما إذا كان اآلخذ واملخرج . اإلخراج أصل واإلعانة كالتابع، فإذا سقط القطع عن األصل وجب سقوطه عن التابع

  .نوناملـجمكلفا فإنه يكون قد قام باألصل، فال يسقط القطع عنه، وإن سقط عن الصيب أو 
إىل أن اشرتاك من ال جيب قطعه يف السرقة ال يسقط  - الوجه اآلخر يف -وذهب املالكية، والشافعية واحلنابلة 

  .عن سائر الشركاء ألن سبب امتناع قطعه خاص به، فال يتعداه إىل غريه 
  :طروء امللك قبل احلكم - ٥

عند  -إذا متلك السارق املسروق قبل القضاء بأن اشرتاه أو وهب له أو حنو ذلك، فإن القطع يسقط عنه 
ألن املطالبة شرط للحكم بالقطع، فإذا متلكه السارق قبل القضاء امتنعت املطالبة، وخالف املالكية يف  -اجلمهور 

  .هذا احلكم لعدم اشرتاطهم املطالبة، فالعربة بوجوب احلد أو سقوطه حبال السرقة، دون انتقال امللك بعدها
: -ما عدا أبا يوسف وزفر  - احلنفية  فأما إذا حدث امللك بعد القضاء، وقبل القطع، فإن احلد يسقط عند

املعرتض بعد القضاء، قبل االستيفاء،  (، وألن ) ألن القضاء يف باب احلدود إمضاؤها فما مل متض فكأنه مل يقض(
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التملك وإن مل يوجد حقا وقت السرقة، إال أنه أوجد شبهة عند التنفيذ وهذه (؛ وألن ) كاملقرتن بأصل السبب
  ) .احلد الشبهة متنع من إقامة

إىل أنه ال أثر لتملك املسروق بعد القضاء على وجوب : وذهب أبو يوسف وزفر، واملالكية والشافعية واحلنابلة
ألن وجوب القطع حكم معلق بوجود السرقة، وقد متت السرقة، ووقعت موجبة للقطع الستجماع شرائط (القطع، 

بعد  - ، وألن ما حدث ) ملوجودة، فبقي القطع واجباالوجوب، فطروء امللك بعد ذلك ال يوجب خلال يف السرقة ا
يسقط  -بعد القضاء  -، ولو كان حدوث امللك ) فلم يؤثر يف احلد(مل يوجد شبهة يف الوجوب،  –وجوب احلد 

فهال قبل أن : احلد، ملا قطع النيب صلى اهللا عليه وسلم سارق رداء صفوان، بعد أن تصدق به عليه، بل قال له
  .تأتيين به 
  :تقادم احلد - ٦

ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة وزفر إىل أن احلد ال يسقط بالتقادم؛ ألن احلكم مل يصدر 
إال بعد أن ثبتت السرقة، فوجب تنفيذه مهما طال الزمن، وال ينبغي أن يكون هروب اجلاين أو تراخي التنفيذ من 

  .إىل تعطيل حدود اهللاأسباب سقوط احلد، وإال كان ذلك ذريعة 
إىل أن تقادم التنفيذ بعد القضاء، يسقط القطع، ألن القضاء يف باب احلدود  -ما عدا زفر  -وذهب احلنفية 

إمضاؤها، فما مل متض فكأنه مل يقض، وألن التقادم يف التنفيذ كالتقادم يف اإلثبات بالبينة، فإذا حكم عليه 
خذ بعد زمان، مل يقطع؛ ألن حد السرقة ال يقام حبجة البينة بعد تقادم بالقطع بشهود يف السرقة، مث انفلت، فأ

  .العهد، والعارض يف احلدود بعد القضاء قبل االستيفاء كالعارض قبل القضاء  
  :التعزير

وعلى  . ، أو مل تستوف شروطها؛ لعدم وجوب احلد فيهانـهاجتوز العقوبة بالتعزير على كل سرقة مل تكتمل أركا
وكذلك جتوز العقوبة بالتعزير على السرقة اليت سقط فيها القطع، على . ء احلد فيها لوجود شبهةكل سرقة در 

  .التفصيل الذي سبق بيانه 
  :الضمان

ال خالف بني الفقهاء يف وجوب رد املسروق إن كان قائما، إىل من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو 
واء وجد املسروق عنده أو عند غريه، وذلك ملا روي من أن الرسول معسرا، وسواء أقيم عليه احلد أو مل يقم، وس

على اليد ما أخذت : صلى اهللا عليه وسلم رد على صفوان رداءه، وقطع سارقه، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
حىت تؤدي ، وال خالف بينهم كذلك يف وجوب ضمان املسروق إذا تلف، ومل يقم احلد على السارق، لسبب 

ع، كأخذ املال من غري حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ احلد، أو حنو ذلك، وحينئذ مينع القط
  .وقيمته إن كان قيميا  -إن كان مثليا  -جيب على السارق أن يرد مثل املسروق 

  :ولكنهم اختلفوا يف وجوب الضمان، إذا تلف املسروق وقد قطع فيه سارقه، على ثالثة أقوال
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هالك أو باستهالك، وهذا هو املشهور عند احلنفية، ـجوب الضمان مطلقا، سواء تلف املسروق بعدم و : األول
  .وبه قال عطاء، وابن سريين، والشعيب، ومكحول، وغريهم 

جزاء، " القطع " فقد مسى } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا{: لقوله تعاىل
فاية، فلو ضم إليه الضمان مل يكن القطع كافيا، فلم يكن جزاء، وقد جعل القطع كل اجلزاء، واجلزاء يبىن على الك

وقوله صلى اهللا عليه . ذكره ومل يذكر غريه، فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض اجلزاء - عز شأنه  -ألنه 
. ضمان إذا قطع السارقال يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه احلد  ، فاحلديث ينص صراحة على نفي ال: وسلم

ال جيتمع حد وضمان؛ ألن احلكم بالضمان جيعل املسروق مملوكا للسارق، مستندا إىل وقت : ومن هنا قالوا
  .األخذ، فال جيوز إقامة احلد عليه؛ ألنه ال يقطع أحد يف ملك نفسه

من وقت السرقة إىل بشرط أن يكون السارق موسرا،  -إن تلف  -ذهب املالكية إىل ضمان املسروق : والثاين
فإن كان السارق موسرا . وقت القطع، ألن اليسار املتصل كاملال القائم بعينه، فال جتتمع على السارق عقوبتان

: وقت السرقة، مث أعسر بعدها، أو كان معسرا وقت السرقة، مث أيسر بعدها، فال ضمان؛ لئال جتتمع عليه عقوبتان
  .قطع يده وإتباع ذمته 

الشافعية واحلنابلة، والنخعي، ومحاد، والبيت والليث، وبه قال احلسن البصري، والزهري، ذهب : والثالث
واألوزاعي، وابن شربمة، وإسحاق إىل وجوب الضمان مطلقا، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، وسواء تلف 

جيتمعان؛ ألن القطع  هالك أو استهالك، وسواء أقيم احلد على السارق أو مل يقم، فالقطع والضمانـاملسروق ب
أما وقت . على اليد ما أخذت حىت تؤدي : حلق اهللا تعاىل، والضمان حلق العبد، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

  ) .ضمان: (فريجع إليه يف مصطلح -إذا حكم بضمان املسروق  -تقدير القيمة 
  سعر) ٢٣١
  :التعريف

  .اتفقوا على سعر: ار، وقد أسعروا وسعرواهو الذي يقوم عليه الثمن، ومجعه أسع: السعر يف اللغة
  .إذا أفرط رخصه: إذا زادت قيمته، وليس له سعر: شيء له سعر: يقال

  .هها يف وقت ما ـالوحدة أو ما شاب بـهاما ميكن أن تشرتى : وسعر السوق
  ) .تسعري(وانظر مصطلح . تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا، وإجبارهم على التبايع مبا قدره: والتسعري

  .وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي 
  :نقصان سعر المسروق
وهو رواية عن أيب حنيفة ذكرها الطحاوي، إىل أن العربة يف ) املالكية والشافعية واحلنابلة(ذهب مجهور الفقهاء 

املسروق بعد ذلك مل يسقط إقامة احلد بقيمة املسروق حني إخراجه من احلرز، وبلوغه نصابا، فإن نقصت قيمة 
  .القطع
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تعترب القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه، بتقومي عدلني هلما معرفة : قال احلصكفي: وعند احلنفية
  .بالقيمة، وال قطع عند اختالف املقومني

 إن نقصان السعر يورث شبهة نقصان يف املسروق وقت السرقة، ألن العني حباهلا قائمة مل: وقال الكاساين
  .تتغري، وتغري السعر ليس مبضمون على السارق أصال، فيجعل النقصان الطارئ كاملوجود عند السرقة 

  سفه) ٢٣٢
  :التعريف

ضد احللم، وهي مصادر سفه يسفه، من باب تعب، وهو نقص يف العقل أصله : السفه والسفاه والسفاهة
  .اخلفة واحلركة

الضم، وسفه بالكسر؛ أي صار سفيها، واجلمع سفهاء تسفهت الريح الشجر؛ أي مالت به، وسفه ب: يقال
  .وسفه وسفاه

  .واملؤنث منه سفيهة، واجلمع سفائه 
  .هو التبذير يف املال واإلسراف فيه وال أثر للفسق والعدالة فيه: واصطالحا

  .وهو إصالح املال وتنميته وعدم تبذيره: ويقابله الرشد
حممد، ومالك، وهو املذهب عند احلنابلة، واملرجوح عند أيب حنيفة، وأيب يوسف، و (وهذا عند اجلمهور 

  ) .الشافعية، وهو قول احلسن، وقتادة، وابن عباس، والثوري، والسدي، والضحاك
  .وهو قول ألمحد . التبذير يف املال والفساد فيه ويف الدين معا: والراجح عند الشافعية أنه
  :أثر السفه على اإلقرار

  :احلدود إقراره بالقصاص أو حبد من
  .أمجع الفقهاء على صحة اإلقرار مبا يوجب احلد ومبا يوجب القصاص

هو إمجاع من حنفظ عنه؛ ألنه غري متهم يف نفسه، ولعدم تعلقه باملال، وعليه أرش جنايته؛ : قال ابن املنذر
  .ألنه تفريط من املالك، واإلتالف يستوي فيه جائز التصرف وغريه

أصحهما يسقط القصاص وال جيب املال يف : قط أم ال؟ ذكر احلنابلة فيه وجهنيفإن عفا عنه املقر له فهل يس
وجيب عند الشافعية ألنه . احلال؛ ألن السفيه واملقر له قد يتواطآن على ذلك، وجيب عندهم إذا انفك احلجر عنه

  .تعلق باختيار غريه ال بإقراره
  .العمد أما إقراره مبا يوجب املال فال يلزمه كجناية اخلطأ وشبه 

  :أثر السفه في العفو عن الجناية أو القصاص الثابت له
إذا جىن عليه أحد جناية عمد يف بدنه أو ثبت له حق القصاص بقتل مورثه وأراد العفو عن اجلاين، فهل يصح 

  .أم ال؟ 
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  .إن وجب له القصاص فله أن يقتص؛ ألن الغرض منه التشفي، وإن عفا عنه على مال كان األمر له
إن الواجب : فا مطلقا أو على غري مال فعلى القول بوجوب القصاص ال غري صح عفوه، وعلى القولوإن ع

  .أحد األمرين، يصح عفوه على مال
عند الشافعية واحلنابلة، أما املالكية فاملشهور عندهم وهو قول  نـهاعفوه ع وهل يصح عفوه عن الدية؟ ال يصح

  .فيه إال العفو جمانا أو القصاص يصح العفو بدون مال؛ إذ ليس: ابن القاسم
مال، فإن أدى جرحه إىل إتالف نفسه وعفا عن  نـهاوال يصح عفوه عند الفقهاء مجيعا عن جراح اخلطأ أل

  .ذلك عند موته كان من ثلثه كالوصايا
  .كاجلائفة   -ويف معىن اخلطأ العمد الذي ال قصاص فيه 

  سقط) ٢٣٣
  :التعريف

سقط الولد من بطن أمه : يسقط قبل متامه وهو مستبني اخللق، يقال -أو أنثى  ذكرا كان -الولد : السقط لغة
  .وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي  .سقوطا فهو سقط 

  :نزول السقط نتيجة الجناية على أمه
خلق  إذا اعتدي على احلامل فأسقطت جنينها حيا مث مات ففيه دية النفس، فإن أسقطته ميتا وقد تبني فيه

) ودية) (إجهاض(اإلنسان ففيه غرة عبد أو أمة، فإن فقدا فنصف عشر الدية الكاملة، والتفصيل يف مصطلح 
  ) .كفارة(وحكم وجوب الكفارة يف اإلجهاض يف مصطلح 

  سقوط) ٢٣٤
  :التعريف

سقط الشيء؛ أي وقع من أعلى إىل أسفل، وأسقطه إسقاطا فسقط، فالسقوط : السقوط مصدر سقط، يقال
  .رديء املتاع، واخلطأ من القول والفعل -بفتحتني  -ر اإلسقاط، والسقط أث

لكل نادة من الكالم من حيملها ويذيعها، ويضرب مثال لنحو ذلك، وقول : لكل ساقطة القطة؛ أي: يقال
  .معناه سقط طلبه واألمر به : سقط الفرض: الفقهاء

وال خيرج معىن . قط قبل متامه، وهو مستبني اخللقاجلنني ذكرا كان أو أنثى، يس) : بتثليث السني(والسقط 
  .السقوط االصطالحي عن املعىن اللغوي

  :سقوط الحدود
  :تسقط احلدود مبا يلي

  . "ادرءوا احلدود بالشبهات ": بالشبهات بإمجاع الفقهاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم -أ 
  .بالرجوع عن اإلقرار، واستثنوا حد القذف -ب 
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  .مبوت الشهود -ج 
  ) .وزىن، وقذف،حدود (مصطلح : ر .للمقر بالزىن قبل إقامة احلد عليه بـهابالتكذيب، كتكذيب املزين  -د 
  :ويف ذلك تفصيل: بالتوبة -هـ 

إال {: بالتوبة قبل القدرة عليه لقوله تعاىل) احملارب(اتفق الفقهاء على أن العقوبة تسقط عن قاطع الطريق 
هذا فيما وجب عليهم حقا هللا، أما حقوق } عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم الذين تابوا من قبل أن تقدروا 

   ) .حرابة(وللتفصيل ينظر مصطلح  .اآلدميني فال تسقط بالتوبة
  .وإن تاب من عليه حد من غري احملاربني وأصلح فقد اختلف فيه الفقهاء

} زاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية وال{: فذهب مجهورهم إىل أن احلد ال يسقط لقول اهللا تعاىل
  .وهذا عام يف التائبني وغريهم

وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وقطع } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{: وقال تعاىل
 عليه وسلم فعلهم وقد مسى رسول اهللا صلى اهللا. الذي أقر بالسرقة، وقد جاءوا تائبني يطلبون التطهري بإقامة احلد

لقد تابت توبة لو قسمت على سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وجاء عمرو بن مسرة إىل : توبة، فقال يف حق املرأة
يا رسول اهللا إين سرقت مجال لبين فالن فطهرين وقد أقام رسول اهللا صلى اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ككفارة اليمني والقتل، وألنه مقدور عليه فلم  د كفارة فلم يسقط بالتوبةعليه وسلم احلد على هؤالء وألن احل
  .يسقط عنه احلد بالتوبة كاحملارب بعد القدرة عليه

منكم فآذومها فإن تابا وأصلحا  نـهاواللذان يأتيا{: يسقط احلد بالتوبة لقول اهللا تعاىل: ويف رواية ألمحد
وقال النيب } من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليهف{: وذكر حد السارق فقال} فأعرضوا عنهما 

ومن ال ذنب له ال حد عليه، وقال يف ماعز ملا أخرب  التائب من الذنب كمن ال ذنب له: صلى اهللا عليه وسلم
   .هال تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه وألنه خالص حق اهللا تعاىل فيسقط بالتوبة كحد احملارب : ربه

  .د سقوط التوبة، بكونه قبل الرفع إىل احلاكم أم ال؟ وبكونه حقا من حقوق اهللا تعاىل أم ال؟ وهل يتقي
  ) .توبة(و) حدود(ينظر التفصيل يف مصطلح 

  السكر) ٢٣٥
  :التعريف

كل ما : لغة -بفتحتني  -السكر يف اللغة مصدر سكر فالن من الشراب وحنوه، فهو ضد الصحو، والسكر 
ومن مثرات النخيل واألعناب {: والسكر أيضا نقيع التمر الذي مل متسه النار، ويف التنزيليسكر من مخر وشراب، 

واختلفت . نزلت هذه اآلية قبل حترمي اخلمر فتكون منسوخة : قال ابن العريب} تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
  :عبارات الفقهاء يف تعريف السكر
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وة تزيل العقل، فال يعرف السماء من األرض، وال الرجل من السكر نش: فعند أيب حنيفة واملزين من الشافعية
وأما تعريفه يف غري وجوب . املرأة، وصرح ابن اهلمام بأن تعريف السكر مبا مر إمنا هو يف السكر املوجب للحد

السكران هو الذي اختلط كالمه : وقال الشافعي. اختالط الكالم واهلذيان: احلد فهو عند أئمة احلنفية كلهم
  .نظوم وانكشف سره املكتومامل

السكر حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه من األخبرة املتصاعدة من اخلمر وحنوه، فيتعطل معه : وقيل
  .العقل املميز بني األمور احلسنة والقبيحة 

  :األلفاظ ذات الصلة
  .وعرف بغري ذلك . نادرا هجه إال ـاختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال واألقوال على ن: اجلنون: اجلنون
آفة توجب خلال يف العقل فيصري صاحبه خمتلط الكالم فيشبه بعض كالمه كالم العقالء وبعضه : العته: العته
  .انني وكذا سائر أموره املـجكالم 

  .علة متنع الدماغ من فعله منعا غري تام فتتشنج األعضاء : الصرع
له مالزم للبناء للمفعول، وهو مرض يزيل القوى ويسرت اإلغماء مصدر أغمي على الرجل، وفع: اإلغماء
  .هو فتور عارض ال مبخدر يزيل عمل القوى : العقل، وقيل
جعله خدرا، أو حقنه مبخدر : اسرتخاء يغشى بعض األعضاء أو اجلسم كله، وخدر العضو ختديرا: اخلدر

  .إلزالة إحساسه 
  .هب معه احلواس املرقد شيء يشرب ينوم من شربه ويرقده وتذ: الرتقيد

  :الحكم التكليفي
: السكر إما أن يكون بتعد بشرب حمرم معلوم للشارب كاخلمر وحنوها من املسكرات، وهذا حرام لقوله تعاىل

كل مسكر : وحلديث} إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{
  .مخر وكل مخر حرام 
: وهذا ال إمث فيه لقوله تعاىل. السكر بغري تعد كأن يشرب شرابا مسكرا يظنه غري مسكروإما أن يكون 

وكذا لو شربه مضطرا كأن أكره عليه أو لدفع } وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم {
  .غصة ومل حيضره غريه
  :ضابط السكر

  .اختلف الفقهاء يف ضابط السكر
إىل أن ضابط السكر هو من  -املالكية والشافعية واحلنابلة وصاحبا أيب حنيفة  -فذهب مجهور الفقهاء 

إنه الذي اختل كالمه املنظوم وانكشف سره املكتوم : اختلط كالمه وكان غالبه هذيانا، فقد قال الشافعي يف حده
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وهو قول املزين من  وذهب أبو حنيفة إىل أن السكران هو الذي ال يعرف األرض من السماء، والرجل من املرأة،
  .أشربة: انظر. الشافعية

  :وجوب الحد بشرب الخمر أو غيره من المسكرات
السكر إما أن يكون من شراب اخلمر، وإما أن يكون من األشربة األخرى، وخيتلف حكم شارب اخلمر عن 

  .حكم شارب املسكرات األخرى من األنبذة عند بعض الفقهاء
  :اخلمر -أوال 

سواء أكان ما شربه قليال أم كثريا وسواء  بـهاعلى أن شرب اخلمر حرام وجيب احلد على شار أمجع الفقهاء 
  .سكر منها أم مل يسكر 

  .واستدل الفقهاء مجيعا على ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع
الشيطان يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل {: أما الكتاب فقوله تعاىل

فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر 
  .} اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

. وأما السنة فأحاديث متعددة ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي اخلمر تبلغ يف جمموعها حد التواتر 
يا أيها الناس إن اهللا تعاىل يعرض باخلمر ولعل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سعيد قالفعن أيب 

فما لبثنا إال يسريا حىت قال النيب صلى اهللا : قال. اهللا سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به
فاستقبل : اآلية وعنده منها شيء فال يشرب وال يبع، قال إن اهللا تعاىل حرم اخلمر، فمن أدركته هذه: عليه وسلم

  .الناس مبا كان عندهم منها يف طريق املدينة فسفكوها 
كل : ويف رواية. كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام : وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .وقد أمجعت األمة على حترميه . مسكر مخر وكل مخر حرام
  :المسكرات األخرى غير الخمر: ثانيا

  -غري اخلمر  -اختلف الفقهاء على قولني يف الشرب من األنبذة األخرى املسكرة 
  :القول األول

ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال فرق بني اخلمر املتخذة من العنب وبني غريها من األنبذة املسكرة 
  .ب احلد بشرب القليل والكثري منها سواء سكر منها أو مل يسكر يف حترمي الشرب، فيسمى مجيع ذلك مخرا وجي

وقد روي حترمي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأيب هريرة، وسعد بن أيب وقاص، وأيب بن  
وبه قال عطاء، وطاوس، وجماهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد  -رضي اهللا عنهم  -كعب، وأنس، وعائشة 

  .حاق العزيز وإس
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كل مسكر مخر وكل مخر : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: واستدلوا على عدم التفرقة حبديث ابن عمر قال
  .حرام  

كل شراب : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع فقال: قالت - رضي اهللا عنها  -وحديث عائشة 
  .أسكر فهو حرام 

يا رسول اهللا إن : عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إىل اليمن فقلت بعثين النيب صلى اهللا: وحديث أيب موسى قال
  .كل مسكر حرام : شرابا يصنع بأرضنا يقال له املزر، من الشعري، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال

  :القول الثاين
،  بـهامن شر ذهب احلنفية إىل أنه ال حد على من شرب سوى اخلمر من األشربة املعهودة املسكرة إال إذا سكر 

كنقيع الزبيب واملطبوخ أدىن طبخة من عصري العنب أو التمر والزبيب واملثلث، واألشربة املتخذة من احلنطة 
  .والشعري والدخن والذرة والعسل والتني وحنو ذلك 

  حرمت اخلمرة بعينها، قليلها وكثريها، والسكر من كل شراب : " وقد استدلوا بقول ابن عباس
  :واألفيون واحلشيشة حكم تناول البنج

  .عند مجهور الفقهاء بل يعزر  بـهاحيرم تناول البنج واألفيون واحلشيشة، وال حيد شار 
  .حيد بالسكر من البنج يف زماننا على املفىت به: وقال البزدوي
  .جيب احلد سكر أو مل يسكر، ومن استحل السكر منها وزعم أنه حالل فإنه يستتاب : وقال ابن تيمية

  مر بغيرهاخلط الخ
أو طبخ به حلما فأكل من مرقته، فعليه احلد؛ ألن عني اخلمر ) أي ائتدم(إن ثرد يف اخلمر أو اصطبغ به 

وكذلك إن لت به سويقا فأكله، نص على ذلك الشافعية، واحلنابلة، وإن عجن به دقيقا مث خبزه فأكله . موجودة
  .؛ ألن النار أكلت أجزاء اخلمر فلم يبق إال أثره مل حيد نص على ذلك الشافعية يف األصح عندهم، واحلنابلة

وإن احتقن باخلمر مل حيد، نص على ذلك املالكية، والشافعية يف األصح عندهم، واحلنابلة، وهو مذهب 
احلنفية أيضا، ووجه ذلك عندهم أنه ليس بشرب وال أكل وألنه مل يصل إىل حلقه فأشبه ما لو داوى به جرحه 

من احتقن به احلد، ألنه أوصله إىل جوفه، واألول أوىل عندهم كما يقول ابن قدامة،  وحكي عن أمحد أن على
  .ورجح املتأخرون الثاين 

  .نص على ذلك احلنابلة؛ ألنه أوصله إىل باطنه من حلقه . وإن استعط به فعليه احلد
جائفة أو آمة  بـهااوى أو اقتطرها يف أذنه أو د بـهاوذهب احلنفية إىل أنه ال حد عليه، وكذلك إذا اكتحل 

ه األفعال ال يصري شاربا، وليس يف طبعه ما بـهذفوصل إىل دماغه، ألن وجوب احلد يعتمد شرب اخلمر، وهو 
  .يدعوه إىل هذه األفعال لتقع احلاجة إىل شرع الزجر عنه 
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سكر نص على ذلك ولو خلطت اخلمر باملاء، فإن كانت اخلمر غالبة حد، وإن كان املاء غالبا ال حيد إال إذا 
  .احلنفية

 نـهايشربو  أنـهموكذلك حيد إذا كانا سواء نص على ذلك احلنفية؛ ألن اسم اخلمر باق وهي عادة بعض الشربة 
  .ممزوجة باملاء 

  .لو خلط املسكر مباء فاستهلك املسكر فيه فشربه مل حيد: وقال احلنابلة
وإن . العطش أبيحت لدفع العطش عند الضرورةإن شرب اخلمر لعطش وكانت ممزوجة مبا يروي من : وقالوا

  .وعليه احلد  بـهاممزوجة بشيء يسري ال يروي من العطش مل تبح لعدم حصول املقصود  بـهاشر 
والدواء هو الغالب، فال حد عليه، وإن   بـهاولو عجن دواء خبمر أو لته أو جعلها أحد أخالط الدواء مث شر 

  .كانت اخلمر هي الغالبة فإنه حيد عند احلنفية
  .ألن املغلوب يصري مستهلكا بالغالب إذا كان من خالف جنسه واحلكم للغالب 

  :قدر حد السكر وحد الشرب
أكان ما شربه اتفق الفقهاء على وجوب احلد على من شرب اخلمر مطلقا؛ أي سواء سكر منها أم ال، وسواء 

  .منها قليال أم كثريا
  :واختلف الفقهاء يف قدر احلد الواجب يف شرب اخلمر على قولني

  :القول األول
ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة يف الراجح عندهم، وهو مقابل األصح عند الشافعية إىل أن احلد مثانون جلدة 

  .ال فرق بني الذكر واألنثى، وبه قال الثوري
ا على ذلك بإمجاع الصحابة فإنه روي أن عمر استشار الناس يف حد اخلمر فقال عبد الرمحن بن واستدلو 

  .اجعله كأخف احلدود مثانني، فضرب عمر مثانني، وكتب به إىل خالد وأيب عبيدة بالشام: عوف
  .إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افرتى، وعلى املفرتي مثانني : وروي أن عليا قال يف املشورة

  :ل الثاينالقو 
ذهب الشافعية يف األصح واحلنابلة يف رواية ثانية اختارها أبو بكر وأبو ثور إىل أن قدر احلد أربعون فقط، ولو 

  .رأى اإلمام بلوغه مثانني جاز يف األصح عند الشافعية والزيادة على األربعني تكون تعزيرات
جلد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم :  قالوقد استدلوا على ذلك بأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعني مث

  .أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وعمر مثانني، وكل سنة، وهذا أحب إيل 
إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اخلمر باجلريد والنعال، مث جلد أبو بكر : وعن أنس بن مالك قال

: ما ترون يف جلد اخلمر؟ فقال عبد الرمحن بن عوف :أربعني، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال
  .فجلد عمر مثانني : قال. أرى أن جتعلها كأخف احلدود
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وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة ال جيوز تركه بفعل غريه وال ينعقد اإلمجاع على ما خالف فعل : قالوا
تعزير جيوز  نـهاتحمل الزيادة من عمر على أالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيب بكر وعلي رضي اهللا عنهما، ف

  .فعلها إذا رأى اإلمام ذلك
  :شرب المسكر في نهار رمضان

نص على . ر رمضان حيد للشرب ويعزر بعشرين سوطا إلفطاره يف شهر رمضاننـهاإذا شرب إنسان مسكرا يف 
  .ذلك احلنفية واحلنابلة 

الصوم يستوجب التعزير ولكن احلد أقوى من التعزير وذلك ألن شرب اخلمر ملزم للحد، وهتك حرمة الشهر و 
  .فيبتدأ بإقامة احلد عليه مث ال يواىل بينه وبني التعزير لكي ال يؤدي إىل اإلتالف

واألصل فيه حديث علي أنه أيت بالنجاشي احلارثي قد شرب اخلمر فحده مث حبسه حىت إذا كان الغد أخرجه 
  .لى اهللا وإفطارك يف شهر رمضان هذا جلراءتك ع: فضربه عشرين سوطا وقال
  :شروط وجوب الحد

  :يشرتط إلجياب احلد ما يلي
نون والصيب باتفاق ؛ ألن احلد عقوبة حمضة املـجالتكليف وهو هنا العقل والبلوغ، فال حد على : أوال

  .نون ال يوصف باجلناية فال حد عليهما لعدم اجلناية منهمااملـجفتستدعي جناية حمضة، وفعل الصيب و 
  .وقد نص املالكية على أن الصيب املميز يؤدب للزجر

  .فال حد على الذمي واحلريب املستأمن بالشرب وال بالسكر يف ظاهر الرواية عند احلنفية : اإلسالم : ثانيا
وشرب اخلمر مباح ألهل الذمة عند أكثر مشاخينا فال يكون جناية، وعند بعضهم وإن كان : يقول الكاساين

ينا عن التعرض هلم وما يدينون، ويف إقامة احلد عليهم تعرض هلم من حيث املعىن ألننا مننعهم من حراما لكننا 
  .الشرب

إذا شربوا وسكروا حيدون ألجل السكر ال ألجل الشرب ألن السكر حرام يف  أنـهموعن احلسن بن زياد 
  .وما قاله احلسن حسن : قال الكاساين. األديان كلها

 بـهاوجاء " إن سكر الذمي من احلرام حد يف األصح حلرمة السكر يف كل ملة : " ابدينوجاء يف حاشية ابن ع
واملذهب أنه إذا شرب اخلمر وسكر منه أنه . حد يف األصح أفىت به احلسن واستحسنه بعض املشايخ: أيضا قوله

  .ال حيد كما يف النهر عن فتاوى قارئ اهلداية 
  .إن سكر حد وإال فال  : حيد، وعندي: بشربه وإن سكر، وعنهوال حيد الذمي : د بن تيميةاملـجوقال 

  .وصرح املالكية بأن الذمي يؤدب بالشرب إن أظهره 
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فال حد على من أكره على . ، وهذا باتفاق بـهاخمتارا لشر  بـهاعدم الضرورة يف شرب اخلمر، بأن يشر : ثالثا
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وألن احلد عقوبة حمضة فتستدعي : وذلك لقول الرسول بـهاشر 

  .جناية حمضة والشرب باإلكراه حالل فلم يكن جناية فال حد وال إمث 
  .نص على ذلك احلنابلة . بأن يفتح فوه وتصب فيه بـهاوسواء أكره بالوعيد والضرب أو أجلئ إىل شر 

ية على أن اإلكراه يكون بالتهديد بالقتل أو بالضرب املؤدي إليه أو بإتالف عضو من أعضائه أو ونص املالك
  .بالضرب املؤدي إليه؛ أي بقيد أو سجن شديدين على أظهر القولني لسحنون 

إذا مل جيد مائعا سواها، وذلك لقول اهللا عز وجل يف آية  بـهاوكذلك ال حد على من اضطر إليها لدفع غصة 
  .} فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه{: حرميالت

وقد نص على . وألن احلد عقوبة حمضة فتستدعي جناية حمضة والشرب لضرورة الغصة حالل فلم يكن جناية
  .ذلك احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 

لدفعه عند الضرورة كما إن كانت ممزوجة مبا يروي من العطش أبيحت : لعطش فاحلنابلة يقولون بـهاوإن شر 
وقد روي يف قصة عبد اهللا بن حذافة أنه أسره الروم، فحبسه . تباح امليتة عند املخمصة وكإباحتها لدفع الغصة

طاغيتهم يف بيت فيه ماء ممزوج خبمر، وحلم خنزير مشوي ليأكله ويشرب اخلمر، وتركه ثالثة أيام فلم يفعل، مث 
  .لقد كان اهللا أحله يل فإين مضطر ولكن مل أكن ألمشتكم بدين اإلسالم  واهللا: أخرجوه حني خشوا موته فقال

  .صرفا أو ممزوجة بشيء يسري ال يروي من العطش مل يبح له ذلك وعليه احلد بـهاوإن شر 
  وعند الشافعية، األصح حترميها لعطش} إال ما اضطررمت إليه{: للعطش لقوله تعاىل بـهاوعند احلنفية حيل شر 

  . بـهاإن أشرف على اهلالك من عطش جاز له شر :  حيد وقالواوجوع ولكن ال
  :شرب المسكر للتداوي

وحيد . واملالكية، واحلنابلة، وهو األصح عند الشافعية ) مل يبح له ذلك عند احلنفية(إن شرب املسكر للتداوي 
  .عند املالكية واحلنابلة

ضرمي من أن طارق بن سويد اجلعفي أنه سأل واستدلوا على عدم إباحة شرب اخلمر للتداوي حبديث وائل احل
إنه ليس بدواء : إمنا أصنعها للدواء، فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال

  .ولكنه داء 
  .وألن املسكر حمرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم اخلنزير

لقدر الذي ال يسكر كبقية النجاسات وهذا يف غري وذهب الشافعية يف مقابل األصح إىل جواز التداوي با
  ) .تداوي(حال الضرورة، أما يف حال الضرورة بأن مل جيد دواء آخر ففي جوازه خالف، وينظر التفصيل يف 

  .من شروط وجوب احلد أيضا بقاء اسم اخلمر للمشروب وقت الشرب: رابعا
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إن  :  لو خلط اخلمر باملاء مث شرب نظر فيهألن وجوب احلد بالشرب تعلق به حىت. نص على ذلك احلنفية 
ألن اسم اخلمر يزول عند غلبة املاء، وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء  -كانت الغلبة للماء ال حد عليه 

  .ممزوجة باملاء نـهايشربو  أنـهمحيد؛ ألن اسم اخلمر باق وهي عادة بعض الشربة 
ألنه مخر بال شك خالفا للحنفية، وإمنا يكره شربه واالنتفاع  وحيد من شرب دردي اخلمر عند مجهور الفقهاء

به؛ ألن الدردي من كل شيء مبنزلة صافيه، واالنتفاع باخلمر حرام فكذلك بدرديه، وهذا ألن يف الدردي أجزاء 
  .اخلمر ولو وقعت قطرة من مخر يف ماء مل جيز شربه واالنتفاع به، فالدردي أوىل 

عاملا بأن كثريها يسكر، فأما غريه  بـهام بأن كثريها يسكر، فاحلد إمنا يلزم من شر ويشرتط أيضا العل: خامسا
  .فال حد عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، ومل يشرتط الشافعية إال العلم بكون ما شربه مسكرا 

فأشبه من زفت إليه غري زوجته، وال حد على  بـهاوذلك ألنه غري عامل بتحرميها وال قاصد إىل ارتكاب املعصية 
وألنه  -ال حد إال على من علمه : ألن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما قاال -غري عامل بتحرميها أيضا  بـهامن شر 

  .مخر، وإذا ادعى اجلهل بتحرميها نظر نـهاغري عامل بالتحرمي أشبه من مل يعلم أ
مل تقبل دعواه ألن هذا ال يكاد خيفى عليه مثله فال تقبل دعواه فيه،  فإن كان ناشئا ببلد اإلسالم بني املسلمني

  .وإن كان حديث عهد باإلسالم أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلدان قبل منه، ألنه حيتمل ما قاله
  .نص على ذلك احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 

نه لو كان ناطقا حيتمل أن خيرب مبا ال حيد به كإكراه اشرتط احلنفية النطق فال حيد األخرس للشبهة أل: سادسا
  .أو غص بلقمة

وال تشرتط الذكورة وال احلرية فيجب احلد على كل من الذكر واألنثى والرقيق إال أن حد الرقيق يكون على 
  .النصف من حد احلر  
  :وجود رائحة الخمر

  :القول األول: م يف ذلك قوالناختلف الفقهاء يف وجوب احلد على من توجد منه رائحة اخلمر وهل
وذلك ألن . ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة يف الرواية الراجحة إىل أنه ال حد على من توجد منه رائحة اخلمر

عن إكراه أو غصة  بـها، أو شر بـهاومل يشر  بـهاوجود رائحة اخلمر ال يدل على شرب اخلمر جلواز أنه متضمض 
  .خاف منها اهلالك

  :الثاينالقول 
إىل أنه حيد بذلك، وذلك ألن ابن مسعود جلد رجال وجد منه . ذهب املالكية واحلنابلة يف الرواية الثانية 

: إين وجدت من عبيد اهللا ريح الشراب فأقر أنه شرب الطال، فقال عمر: رائحة اخلمر ، وروي عن عمر أنه قال
  .إين سائل عنه فإن كان يسكر جلدته 

  .لى شربه فجرى جمرى اإلقرار  وألن الرائحة تدل ع
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  :تقيؤ الخمر
  :اختلف الفقهاء يف وجوب احلد بتقيؤ اخلمر وهلم يف ذلك قوالن

إىل أنه ال حد على من تقيأ اخلمر؛ الحتمال أن يكون . ذهب احلنفية والشافعية وأمحد يف رواية : القول األول
  .تسكر وحنو ذلك نـهامكرها أو مل يعلم أ

  :القول الثاين
فأشبه ما لو قامت البينة  بـهااملالكية وأمحد يف رواية إىل أنه حيد بذلك، ألن ذلك ال يكون إال بعد شر ذهب 
  .بـهاعليه بشر 

: أشهد أين رأيته يتقيؤها، فقال عمر: ولقول الشعيب ملا كان من أمر قدامة ما كان جاء علقمة اخلصي فقال
  .، فضربه احلد بـهامن قاءها فقد شر 

وشهد  بـها أيت بالوليد بن عقبة فشهد عليه محران ورجل آخر فشهد أحدمها أنه رآه شر وخلرب عثمان حني
  :، فقالبـهاإنه مل يتقيأ حىت شر : اآلخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان

هم ومل ينكر ـيا علي قم فاجلده، فأمر علي عبد اهللا بن جعفر فضربه، وهذا مبحضر من علماء الصحابة وسادت
  .فكان إمجاعا

   بـها، وال يتقيؤها أو ال يسكر منها حىت يشر بـهاوألنه يكفي يف الشهادة عليه أنه شر 
  :إثبات الحد

  .اإلقرار أو البينة: ال جيب احلد حىت يثبت الشرب أو السكر بأحد شيئني
  :البينة

 وهي شهادة عدلني -أي شهادة الشهود  -يثبت بالبينة  -وكذلك السكر  -اتفق الفقهاء على أن الشرب 
  :ويشرتط فيهما ما يلي

  .أن يكونا عدلني مسلمني) ١(
  .الذكورة، فال تقبل شهادة النساء ) ٢(
األصالة فال تقبل الشهادة على الشهادة وال كتاب القاضي إىل القاضي يف احلدود كلها؛ لتمكن زيادة ) ٣(

  .شبهة فيها واحلدود ال تثبت مع الشبهات 
  ) وتقادم) (دوحدو ) (انظر شهادة(عدم التقادم ) ٤(
وذكر ابن عابدين أنه جيب أن يسأل اإلمام الشاهدين عن ماهية اخلمر وكيف شرب؛ الحتمال اإلكراه، ) ٥(

ومىت شرب الحتمال التقادم، وأين شرب الحتمال شربه يف دار احلرب، فإذا بينوا ذلك حبسه حىت يسأل عن 
  .عدالتهم وال يقضي بظاهرها 

  .وعند حممد ليس بشرط -شهادة يف حد الشرب يف قول أيب حنيفة وأيب يوسف قيام الرائحة وقت أداء ال) ٦(
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ليس رائحته : ونص املالكية على أنه إذا شهد عدالن بشربه اخلمر، وخالفهما غريمها من العدول بأن قاال
  .رائحة مخر بل خل مثال، فال تعترب املخالفة وحيد؛ ألن املثبت يقدم على النايف 

  :اإلقرار
  .، إثبات  ) حدود(ب أيضا بإقرار الشارب نفسه باتفاق الفقهاء، وانظر يثبت الشر 

  :شروط إقامة الحد
  :يشرتط إلقامة حد الشرب والسكر شروط، منها

  ) .حدود(اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم احلد هو اإلمام أو من واله اإلمام انظر . اإلمامة) ١(
  )حدود(احلد انظر أهلية أداء الشهادة للشهود عند إقامة ) ٢(
أن ال يكون يف تنفيذ حد الشرب خوف اهلالك ألن هذا احلد شرع زاجرا ال مهلكا انظر مصطلح جلد ) ٣(

  .وحدود وزىن وقذف
  :كيفية الضرب في حد الشرب

  )جلد وحدود(للضرب يف حد الشرب كيفية خاصة تنظر يف مصطلح 
  :سقوط الحد بعد وجوبه

  ) .وسقوط) (حدود(تنظر يف مصطلح يسقط حد الشرب بعد وجوبه بأمور 
  سالح )٢٣٦
  :التعريف
وليأخذوا حذرهم {: قال اهللا تعاىل. كل ما يقاتل به، ومجعه أسلحة: اسم جامع آللة احلرب؛ أي: السالح
السيف وحده : وخص بعضهم السالح مبا كان من احلديد ورمبا خص به السيف، قال األزهري. } وأسلحتهم

  .معناه االصطالحي عن املعاىن اللغويةوال خيرج . يسمى سالحا 
  :حمل السالح على الغير

من محل السالح على املسلمني بغري حق وال تأويل وال استحالل فهو عاص، وال يكفر بذلك، فإن استحله  
وقال ابن حجر يف فتح الباري يف شرح .  "من محل علينا السالح فليس منا" :كفر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ليس متبعا لطريقتنا؛ ألن من حق املسلم على املسلم أن ينصره ويقاتل دونه، ال أن يرعبه : قوله فليس منا أي
وهذا يف حق من ال يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه يكفر . حبمل السالح عليه إلرادة قتاله أو قتله

واألوىل عند كثري من السلف إطالق لفظ اخلرب من غري تعرض . جرد محل السالحباستحالل احملرم بشرطه، ال مب
  .لتأويله؛ ليكون أوقع يف النفوس، وأبلغ يف الزجر

واملراد حبمل السالح شهره على املسلمني والصيال  .وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره 
  ) .صيال(وينظر التفصيل يف . عليهم
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  ) :قطع الطريق(ل السالح لحد الحرابة اشتراط حم
أن يكون معه سالح، واحلجارة : يشرتط يف احملارب الذي يقام عليه حد قطع الطريق عند احلنفية واحلنابلة

والعصا سالح هنا، فإن تعرضوا للناس بالعصي واألحجار فهم حماربون، وأما إذا مل حيملوا شيئا مما ذكر فليسوا 
  .مبحاربني 

بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ املال ولو بالكسر والضرب  ملالكية والشافعية محل السالحوال يشرتط ا
  .بالكف مقبوضة : جبمع الكف، أي

  سلخ) ٢٣٧
  :التعريف

  .نزع جلد احليوان: السلخ يف اللغة
كل شيء يفلق عن : إذا كشطه، ونقل صاحب لسان العرب: سلخ اإلهاب عن الشاة يسلخه ويسلخه: يقال

انسلخ النهار من : سلخ احلر جلد اإلنسان فانسلخ، وسلخت املرأة عنها درعها، ويقال: قشر فقد انسلخ، ويقال
وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم {: ويف التنزيل .الليل؛ أي خرج منه خروجا مل يبق معه شيء من ضوئه 

  .وهو عند الفقهاء خاص بنزع جلد احليوان .} مظلمون
  :اآلدمي دية جلد

أما جلد البدن، حلم الظهر "  :جاء يف حاشية ابن عابدين. جيب يف جلد البدن حكومة عدل: قال احلنفية
  .والبطن، واجلراحات اليت يف غري الوجه والرأس ففيها حكومة عدل 

وقال  .واحلنابلةومل نقف على نص يف حكم املسألة يف املراجع اليت تيسر لنا االطالع عليها، من كتب املالكية 
اجللد مجاال، ومنفعة ظاهرة، فإن  إذا سلخ جلد معصوم الدم وجب على الساخل كمال الدية؛ ألن يف: الشافعية

سلخ جلد من كان عضو من أعضائه مقطوعا كيده، أو قطع عضوا مسلوخا جلده، سقط القسط من الدية، 
فما خيص العضو . ة ساحة اجللد على مجيع البدنفتجب يف األوىل دية اجللد إال قسط العضو، وتوزع يف الثاني

   ) .ديات(والتفصيل يف  .املقطوع حيط من ديته، وجيب الباقي 
  سمحاق) ٢٣٨
  :التعريف

السمحاق بكسر السني وباحلاء املهملتني قشرة رقيقة فوق عظم الرأس تفصل اللحم عن العظم، ويف 
. تصل إىل تلك القشرة، تقطع اللحم وال تصل إىل العظم تطلق عند مجهور الفقهاء على الشجة اليت : االصطالح

  .أزالته عن اللحم : فهي اليت كشطت اجللد؛ أي: ويسميها املالكية امللطاة، أما السمحاق عندهم
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  :األلفاظ ذات الصلة
ل منها ما مل تص: إىل أنواع تـهاوخف تـهاتتنوع حسب شد -أي الشجاج  -اجلروح الواردة على الوجه أو الرأس 

والباضعة، واملتالمحة، والسمحاق، ومنها ما تصل إىل العظم كاملوضحة  إىل العظم كاحلارصة، والدامعة، والدامية،
  .تـهاوقد فصلت أحكامها يف مصطلحا. واهلامشة واآلمة واملنقلة 
  :الحكم اإلجمالي

فقهاء، وإمنا جتب فيها نوع من أنواع الشجاج اليت ال جتب فيها دية وال أرش مقدر عند مجهور ال: السمحاق
حكومة عدل ، سواء أكانت عمدا أم خطأ؛ ألنه مل يرد فيها نص من الشرع، ويصعب ضبطها وتقديرها، وال 

وقال املالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن حممد من احلنفية ذكرها . ميكن إهدارها، فتجب فيها احلكومة 
  ) .ديات، وقصاص: ر( .ها جيب يف عمدها القصاص؛ إلمكان ضبط: املوصلي
  سمع) ٢٣٩
  :التعريف

إن يف {: ويف التنزيل. تدرك األصوات بـهاالسمع قوة يف األذن : هو حس األذن، قال الراغب: السمع يف اللغة
  .} ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

أجاب محده : مسع اهللا ملن محده أي: ويطلق السمع على األذن، وقد يأيت مبعىن اإلجابة، كما يف احلديث
به كأنه  ال يستجاب وال يعتد: اللهم إين أعوذ بك من دعاء ال يسمع أي: الدعاء املأثور: وتقبله، ويف هذا املعىن

  .واالصطالح ال خيرج عن املعىن اللغوي ".السميع " ومن أمساء اهللا تعاىل  .غري مسموع 
  :ما يجب بإذهاب السمع بجناية

واتفق . مجاورهاـباملباشرة هلا باجلناية، بل تفوت تبعا حمللها أو ل ملعاين اليت ال تفوت منفعتهاالسمع من ا
الفقهاء على أنه إذا زال السمع بسراية من جناية ال قصاص فيها جتب فيه دية كاملة ، كأن تكون اجلناية خطأ أو 

ين عليه، ونقل ابن قدامة املـجيوجد تكافؤ بني اجلاين و مما يتعذر منه املماثلة بني اجلناية والقصاص كاهلامشة، أو مل 
وروي عن عمر وبه قال جماهد، : وقال". إن عوام أهل العلم أمجعوا على أن يف السمع دية : " عن ابن املنذر قوله

د ال أعلم عن: " قال ابن قدامة. والثوري، واألوزاعي، وأهل الشام، وأهل العراق ومالك، والشافعي، وابن املنذر
  ".غريهم خالفا هلم 

  .ويف السمع دية : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -وروي عن معاذ 
وروي أن رجال رمى رجال حبجر فذهب مسعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى عمر رضي اهللا عنه بأربع ديات، 

  .حي؛ ألن السمع حاسة ختتص بنفع فكان فيها الدية والرجل
إىل أنه جيب : أما إذا ذهب جبناية فيها القصاص فقد اختلف الفقهاء فيما جيب، فذهب الشافعية واحلنابلة

فإن ذهب به فقد حصل املقصود، وإن مل يذهب أذهب مبعاجلة ألن للسمع . القصاص فيه، فيقتص منه مبثل فعله
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إذا مل يبطل بالقصاص فال يبطل : قالواحمال مضبوطا، وألهل اخلربة طرق يف إبطاله، وهو مذهب املالكية ولكن 
  .باملعاجلة بل جيب على اجلاين أو عاقلته الدية 

واجلناية ) (والدية) (القصاص(والتفصيل يف . ال قصاص يف إبطال السمع لتعذر االقتصاص فيه : وقال احلنفية
  ) .وأذن) (استماع(وبعض ما يتعلق بأصل مصطلح السمع ينظر يف حبث ) . يف ما دون النفس

  سم) ٢٤٠
  :التعريف

فيه سم، : هذا شيء مسموم؛ أي: املادة القاتلة، ومجعها مسوم ومسام، ويقال: السم بتثليث السني يف اللغة
  .جعل فيه السم : وسم الطعام

  .واملعىن االصطالحي ال خيرج عن املعىن اللغوي
  :األلفاظ ذات الصلة

إن يف عجوة العالية شفاء، : ففي احلديث -دواء السموم : هو بكسر التاء ويقال له أيضا درياق :الرتياق -أ 
  .لدفع السم يف األدوية واملعاجني  ترياق، أول البكرة ويطلق على كل ما يستعمل نـهاأو إ

  .إذا عاجلته باألشفية اليت توافقه : الدواء من داويت العليل دواء ومداواة :الدواء -ب 
  :األحكام المتعلقة بالسم

  :تناول السم
وال تلقوا بأيديكم إىل {: خالف بني الفقهاء يف حرمة تناول ما يقتل من السم بال حاجة إليه لقوله تعاىلال 
  .} وال تقتلوا أنفسكم{: وقال عز من قائل} التهلكة

  :التداوي بالسم
جيوز التداوي بالسم حىت عند من يقول بنجاسته إن غلبت السالمة من ضرره ويرجى نفعه، الرتكاب أخف 

ين، ولدفع ما هو أعظم منهما، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة املتداوي به، وعدم ما يقوم الضرر 
  .مقامه مما حيصل التداوي 

  :القتل بالسم
إذا قدم لصيب غري مميز أو جمنون طعام مسموم فمات منه وجب القصاص على مقدم : قال مجهور الفقهاء

  .ل غالبا، سواء أخربه أن الطعام مسموم أم الالطعام، إن كان يعلم أن ذلك السم يقت
مسموم ومل يعلم املكره أنه مسموم فعليه القصاص، أما إن كان املكره  وإن أكره بالغا عاقال على أكل طعام

  .يعلم أنه مسموم فال قصاص كما إذا أكرهه على قتل نفسه
إنه تناول : ليه وال اختيار له حىت يقال عنهوإن أوجره السم يف حلقه فعليه القصاص وإن كان بالغا؛ ألنه أجلأه إ

وإن قدم طعاما مسموما لبالغ عاقل فأكله فمات منه، فإن كان يعلم . السم باختياره، فحد العمد صادق عليه 
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احلال فال قصاص وال دية باتفاق الفقهاء؛ ألنه هو الذي قتل نفسه، وإن كان غري عامل باحلال فقد اختلف 
ال جيب القصاص بل جتب دية لشبه العمد لتناوله له باختياره : فقال الشافعية. اص فيهالفقهاء يف وجوب القص

  .جيب القصاص لتغريره كاإلكراه : فلم يؤثر تغريره، ويف قول عندهم
  .جيب القصاص عليه؛ ألنه يقتل غالبا، ويتخذ طريقا إىل القتل كثريا فأوجب القصاص: وقال املالكية واحلنابلة

  .باب القصاص والديةوالتفصيل يف 
وإن دس يف طعام شخص مميز أو بالغ الغالب أكله منه فأكله جاهال، فعليه دية شبه العمد، وإن دس السم 
يف طعام نفسه فأكل منه آخر عادته الدخول عليه، فإنه يكون هدرا؛ ألنه مل يقتله فإمنا الداخل هو الذي قتل 

  . رجل فوقع فيه نفسه، فأشبه ما لو حفر يف داره بئرا فدخل فيه
وإن داوى جرحا يف جسمه من جناية مضمونة بسم قاتل، فمات فال قصاص على اجلارح يف النفس وال دية 
النفس؛ إذ هو قاتل نفسه وإن مل يعلم أن السم يقتل غالبا أو أنه سم، بل جيب على اجلارح ضمان اجلرح 

  .نايات والقصاصوالتفصيل يف باب اجل. بالقصاص أو باألرش، حسب موجب اجلناية
وهو ال يعلم  -ال قصاص يف القتل بالسم مطلقا، فإن قدم إىل إنسان طعاما مسموما فأكل منه : وقال احلنفية

على تناوله وجبت  فمات منه فال قصاص وال دية، فيعزر حببس وحنوه، وإن أوجره إجيارا أو أكرهه -أنه مسموم 
  .جيرح فكان من شبه العمد الدية على عاقلة اجلاين ألن القتل حصل مبا ال 

  سنة) ٢٤١
  :التعريف

احلول، ومجعها سنوات وجيوز سنهات، وإذا أطلقت السنة يف كالم الفقهاء فهي : السنة يف اللغة واالصطالح
  .السنة القمرية، وليست الشمسية 
  :مدة التغريب في عقوبة الزنى

  .كان بكرا التغريب ملدة سنة ملسافة قصر فأكثرذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن من حد الزاين إن  
وذهب احلنفية إىل أن التغريب ليس من احلد، ولكنهم جييزون لإلمام أن جيمع بني اجللد والتغريب إن رأى يف 

  ) .زىن وتغريب(وتفصيل ذلك يف  .ذلك مصلحة
  سن) ٢٤٢
  :التعريف
: هذه سن، ومجعها: وهي مؤنثة، يقالواحدة األسنان، وهي قطعة من العظم تنبت يف الفك : السن لغة

  .أسنان
  .ولإلنسان اثنتان وثالثون سنا أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وأربعة نواجذ، وستة عشر ضرسا

  .أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وأربعة نواجذ، وأربع ضواحك واثنتا عشرة رحى: وبعضهم يقول
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  . قواطع وضواحك وطواحنوبعضهم يقسم األسنان إىل
كل جزء مسنن حمدد على هيئتها مثل سن املشط، أو املنجل، أو املنشار، أو املفتاح، أو : والسن من الشيء
: عمره، وسنن الرجل؛ أي قدر له عمرا بالتخمني، ويقال إذا نبت سنه أو كربت سنه؛ أي: القلم، وأسن فالن
  .إذا كان مثله يف السن : فالن سن فالن

  :كام المتعلقة بالسناألح
  :القصاص في قلع السن - أ 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس {: أمجع أهل العلم على وجوب القصاص يف السن إذا كان متعمدا لقوله تعاىل
إن : - رضي اهللا عنه  -اآلية، وحلديث أنس } بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن

ثنية جارية من األنصار فقضى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن  عمته الربيع كسرت
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها : قال. أتكسر ثنية الربيع يا رسول اهللا؟ ال والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها: النضر

إن ": قال النيب صلى اهللا عليه وسلمالعفو واألرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس بن مالك رضي القوم بالعفو ف
  . "من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره
  .حمدودة يف نفسها، فوجب فيها القصاص نـهالكو  وألنه أمكن يف السن استيفاء املماثلة،

فتؤخذ السن الصحيحة بالسن الصحيحة، واملكسورة أو السوداء أو الصفراء أو احلمراء أو اخلضراء 
  .ين عليهاملـجشاء  بالصحيحة، إن

  .ين عليه فال قصاص لعدم املماثلة، وينتقل إىل األرش كما يأيتاملـجأما إذا كان العيب يف سن 
وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى والثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك، والضرس بالضرس؛ 

باألسفل، وال األسفل باألعلى؛ الختالفهما يف املنفعة  لتحقق املماثلة يف املنفعة واملكان، وال يؤخذ األعلى
  .واملكان

  .ين عليه إلمكان االستيفاء بال حيفاملـجومجهور الفقهاء يرى قلع سن اجلاين الذي قلع سن 
وذهب احلنفية يف قول إىل أنه ال يقلع سن اجلاين، وإمنا تربد إىل اللحم، ويكسر ما ظهر من السن ويسقط 

تفسد اللثة؛ وألنه ال يؤمن فيه أن يفعل املقلوع أكثر مما  الداخل يف اللثة؛ لتعذر املماثلة إذ رمبا القصاص عن اجلزء
  .فعل القالع

ينبغي اختيار الربد خصوصا عند تعذر القلع كما لو كانت أسنانه غري : ونقل عن املقدسي من احلنفية قوله
إن هذا الرأي هو : وقال بعض فقهاء احلنفية. سد اللثةمفلجة، حبيث خياف من قلع واحد أن يتبعه غريه، أو أن تف

  .املفىت به



 الفقهية الكويتية وسوعةمن امل) باجلنايات يتصلوما (اجلنائية  املوسوعة

- ٢٩١ -  
  

ومثل القلع يف وجوب القصاص عند املالكية، إذا اضطربت السن اضطرابا شديدا جدا، حىت وإن ثبتت أو 
أخرى أو رد املقلوعة فنبتت؛ ألن املعترب يوم اجلناية وألن املقصود من القصاص إيالم اجلاين  نـهانبتت من مكا

  .ردعه وردع أمثاله ل
  :القصاص بكسر السن - ب 

النصف بالنصف، والثلث بالثلث،  إىل وجوب القصاص فيه وتستوىف بالتربيد فيؤخذ: ذهب احلنفية واحلنابلة
ويكون . ين عليهاملـجوال يؤخذ ذلك باملساحة كي ال يفضي إىل أخذ مجيع سن اجلاين ببعض سن . وكل جزء مبثله

إنه تؤمن انقالعها أو السواد فيها؛ ألن توهم : أخذ الزيادة، وال يقتص حىت يقول أهل اخلربةالقصاص باملربد ليؤمن 
كسرت سن جارية فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص؛   نـهاالزيادة مينع القصاص، ودليلهم حديث الربيع فإ

  .وألن ما جرى القصاص يف مجلته جرى يف بعضه إذا أمكن
نه ال قصاص يف كسر السن؛ لعدم الوثوق باملماثلة؛ ألن الكسر ال يدخل حتت الضبط، وذهب الشافعية إىل أ

  .فإن أمكن دخوله حتت الضبط وجب القصاص
نقدر : وإذا كسر رجل سن رجل من نصفها سألت أهل العلم فإن قالوا: - رمحه اهللا تعاىل  -وقال الشافعي 

  .ال نقدر على ذلك، مل نقره لتفتتها : رته، وإن قالواعلى كسرها من نصفها بال إتالف لبقيتها وال صدع، أقر 
  :قلع سن من لم يثغر -ج 

  .سقطت رواضعه مث نبتت: اتفق الفقهاء على أنه ال يقتص إال من سن من أثغر؛ أي
أما إذا قلع سن من مل يثغر فال ضمان على اجلاين يف احلال بقصاص أو دية؛ ألنه مل يتحقق إتالفها حيث 

  .غالبا حبكم العادةقد تعود  نـهاإ
ها مث نبتت سليمة يف حملها فال شيء على اجلاين؛ أي ال قصاص عليه وال دية كما لو قلع ـفإن جاء وقت نبات

إال أن أبا يوسف من احلنفية يرى وجوب حكومة لألمل وأجرة الطبيب وإن عادت بدل السن . شعرة مث نبتت
يتها، ويف ربعها ربع ديتها، ويف نصفها نصف ديتها ناقصة ضمن ما نقص منها باحلساب، ففي ثلثها ثلث د

فإن نبتت سوداء أو محراء، أو صفراء، أو خضراء، أو مائلة عن حملها، أو معوجة، أو بقي شيء معها . وهكذا
 بعد النبات، أو نبتت أطول مما كانت، أو نبتت معها سن شاغبة، وهي الزائدة املخالفة لنبتة غريها من األسنان

حكومة عدل ألنه نقص حصل بفعله، وكذا إن عادت والدم يسيل ألنه نقص حصل بفعله، فيجب وجبت فيها 
ومل تنبت بأن سقطت البواقي ونبنت دون املقلوعة سئل أهل اخلربة والطب، فإن  تـهاعليه ضمانه، وإن جاء وقت نبا

 تـهايتوقع نبا: دية السن، وإن قالواين عليه باخليار بني القصاص، أو املـجقد يئس من عودها لفساد منبتها، ف: قالوا
إىل وقت كذا، انتظر، فإن مضى الوقت ومل تنبت وجب القصاص أيضا، وال يستوىف القصاص للصغري يف صغره 

  .بل ينتظر بلوغه ليستويف هو بنفسه ألن القصاص للتشفي
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ا ال دية ألن األصل ين عليه قبل حصول اليأس وقبل تبني احلال فال قصاص لوارثه وكذاملـجفإن مات الصيب 
جتب احلكومة، وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وهو أصح الوجهني عند : فعلى هذا. الرباءة ونبات السن لو عاش
  .الشافعية وقول عند احلنابلة

وذهب املالكية إىل وجوب القصاص يف العمد والدية يف اخلطأ لورثة الصيب، وذهب احلنابلة وهو الوجه الثاين 
فيه، وال يتأتى النبات بعد املوت، أما إذا مات  وجوب الدية ألن القلع موجود والعود مشكوكعند الشافعية إىل 

  .بعد اليأس فيقتص وارثه يف احلال أو يأخذ األرش 
  :وقت استيفاء القصاص في قلع السن

من جديد ألن  تـهاإن قلع سن من قد أثغر فجمهور الفقهاء على وجوب القصاص يف احلال، دون انتظار نبا
وذهب بعض احلنفية وبعض أصحاب الشافعي، والقاضي من احلنابلة إىل أنه ينظر ويسأل . الظاهر عدم عودها
يرجى عودها إىل وقت يذكرونه، مل : وإن قالوا. ال تعود، فللمجين عليه القصاص يف احلال: أهل اخلربة فإن قالوا

اص، وإن عادت مل جيب قصاص وال دية ألن ما عاد فإن مل تنبت فيجب القص. يقتص حىت يأيت ذلك الوقت
  .قام مقام األول فكأنه مل يسقط

وذهب املالكية وصاحبا أيب حنيفة، وهو األظهر عند الشافعية إىل وجوب القصاص أو الدية؛ ألن النابت ال 
. لف مال إنسانيكون عوضا عن الفائت بل هو نعمة من اهللا فال يسقط به الضمان إذا مل جتر العادة به، كمن أت

  .اجلائفة أو اندمال املوضحة أو نبت اللسان مث إن اهللا تبارك وتعاىل رزق املتلف عليه مثل املتلف، وكالتحام
فاشتدت والتحمت، فعلى اجلاين القصاص يف العمد؛ ألن  نـهافإن قلع رجل سن رجل فردها صاحبها إىل مكا
كما كانت النقطاع العروق، بل   بـهااخلطأ؛ ألن املعادة ال ينتفع املقصود أن يتأمل مبثل ما فعل وعليه دية السن يف 

احلنفية واملالكية (مبنزلة واحدة، وهذا رأي مجهور الفقهاء من  تـهاوعدم إعاد تـهاتبطل بأدىن شيء، فكانت إعاد
نفعة إن عادت السن إىل حالتها األوىل يف امل: إال أن ابن عابدين حكى عن شيخ اإلسالم قوله) والشافعية

  .واجلمال فال شيء عليه 
  :ني عليها بعد استيفاء القصاصالمـجالحكم إن نبتت السن 

ين عليها بعد استيفاء القصاص أو أخذ األرش فليس للجاين قلعها املـجذهب اجلمهور إىل أنه إن نبتت السن 
  .ثانية وال اسرتداد األرش الذي أخذ منه

 أن للجاين أن يسرتد األرش الذي دفعه، وال يلزمه إذا كان مل وذهب احلنابلة وبعض املالكية والشافعية إىل
ين عليه قد استويف القصاص منه، ألنه مل يقصد بفعله املـجالسن مرة أخرى إذا كان  يدفع ولكن ال جيوز له قلع

  .العدوان
نفية يف هذه وجمرى اخلالف املتعلق باسرتداد األرش أو عدمه يف السن النابتة ملن قد أثغر، إال أن رأي احل

املسألة مثل رأي احلنابلة ومن معهم يف وجوب اسرتداد األرش للجاين بعد أخذه منه وعدم لزومه عليه قبل دفعه، 
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ين عليه الذي اقتص من اجلاين مث نبتت سنه لتبين اخلطأ يف القصاص ألن املـجويرون كذلك وجوب األرش على 
  .أخرى فانعدمت اجلناية هانـاملوجب له فساد املنبت ومل يفسد حيث نبتت مكا

ذهب مجهور الفقهاء إىل وجوب القصاص للمجين عليه يف احلال إذا كان ممن أثغر وأنه خمري بني أن يقتص من 
  .اجلاين أو يأخذ األرش

  :وقت استيفاء القصاص
اختلفت آراء احلنفية يف وقت القصاص يف السن، فذهب بعضهم إىل وجوب تأجيله ملدة حول كامل، سواء  

القلع  يف حالة تـهاكانت مقلوعة أو متحركة أو مكسورة، وسواء كانت سن كبري أو صغري، وذلك الحتمال نبا
  .وسقوط أو ثبوت املتحركة ولتغري املكسورة أو عدم تغريها، وأصل هذا الرأي منسوب إىل أيب حنيفة

ر، وينتظر الصيب ألن سنه تنبت يفرق بني الكبري والصغري، فال ينتظر البالغ ألن نبات سن الكبري ناد: وقيل
يفرق بني املقلوعة، واملتحركة، واملكسورة، فال ينتظر نبات : وقيل. غالبا، وأصل هذه املسألة مروي عن أيب يوسف

. املقلوعة بل للمجين عليه أن يقتص أو يأخذ األرش يف احلال؛ ألن السن إذا سقطت فال تنبت غالبا من جديد
قد تتغري باسوداد أو امحرار أو  نـهاقد تسقط أو تثبت، وكذا املكسورة؛ أل نـهاية؛ ألوينتظر إذا حتركت من اجلنا

  .اصفرار أو اخضرار، أو ال تتغري فيختلف احلكم، وأصل هذه الرواية منسوبة إىل حممد بن احلسن 
  :عود سن الجاني بعد استيفاء القصاص

فقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فذهب الشافعية ين عليه املـجإن عادت سن اجلاين بعد أن اقتص منه دون سن 
يقلعها ثانية وثالثة؛ ألن اجلاين أفسد منبته فيكرر عليه القلع  يف املعتمد، وبعض احلنابلة إىل أن للمجين عليه أن

  .حىت يفسد منبته
ال تثىن عليه ويف وجه للشافعية وبه قال بعض احلنابلة إىل أنه ليس للمجين عليه أن يقلعه ألنه قابل قلعا بقلع ف

لكن له عند الشافعية األرش خلروج } والسن بالسن{: العقوبة؛ ولئال يأخذ سنني بسن واحدة واهللا تعاىل يقول
  .القلع األول على كونه قصاصا، وكأنه تعذر القصاص بسبب

وقد  ويف وجه ثالث عند الشافعية ال شيء للمجين عليه؛ ألن عودة السن للجاين هبة متجددة من اهللا تعاىل،
  .استوىف حقه مبا سبق

  :القصاص في قطع غير المثغور سن مثغور
إىل أنه إن قلع غري مثغور سن مثغور، فللمجين عليه أن يقتص إن كان بالغا، أو يأخذ : ذهب الشافعية

  .األرش
  .وإذا اقتص فليس له مع القصاص شيء آخر

إن كانت للمساواة، . ين عليه له سنا مثلهااملـجقصاص، وإن قلع سنا زائدة قلع  أما إن كان اجلاين غري بالغ فال
  .فإن مل تكن له سن زائدة فعلى اجلاين حكومة لتعذر القصاص بسبب فقدان املماثلة 
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وإن قلع غري مثغور سن غري مثغور آخر فال قصاص يف احلال، فإن نبتت فال قصاص وال دية، وإن مل تنبت 
  .الدية وقد دخل وقته فللمجين عليه أن يقتص أو يأخذ 

  :الدية
اتفق الفقهاء على أن دية كل شيء من األسنان مخس من اإلبل يستوي يف ذلك املقدم واملؤخر؛ لقوله صلى 

  .ويف السن مخس من اإلبل : اهللا عليه وسلم يف كتاب عمرو بن حزم
.  "يف األسنان مخس مخس": وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) .دية(وينظر التفصيل يف مصطلح 
  سياسة) ٢٤٣
  :التعريف

  :للسياسة يف اللغة معنيان
  .فعل السائس، وهو من يقوم على الدواب ويروضها: األول
  .ساس الدابة يسوسها سياسة: يقال
  .إذا دبره: ساس األمر سياسة: يقال. القيام على الشيء مبا يصلحه: الثاين

  .همـهم وتوىل قيادتنـهاو أمرهم : وساس الوايل الرعية
  .وعلى ذلك فإن السياسة يف اللغة تدل على التدبري واإلصالح والرتبية 

  :ويف االصطالح تأيت ملعان
هي استصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق املنجي يف العاجل : فيقال. معىن عام يتصل بالدولة والسلطة: األول

  .واآلجل، وتدبري أمورهم 
: " وقد أطلق العلماء على السياسة اسم" إصالح أمور الرعية، وتدبري أمورهم : السياسة: " وقال البجريمي

  " .السياسة املدنية " ، أو " السياسة الشرعية " أو " األحكام السلطانية 
سياسة " ا املعىن أساس احلكم، لذلك مسيت أفعال رؤساء الدول، وما يتصل بالسلطة بـهذوملا كانت السياسة 

وعلى " موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا "  -رئاسة الدولة  -ن اإلمامة الكربى وقيل بأ" 
: هو العلم الذي يعرف منه أنواع الرياسات والسياسات االجتماعية واملدنية، وأحواهلا: " ذلك فإن علم السياسة

لماء وزعماء األموال ووكالء بيت املال، ومن من أحوال السالطني وامللوك واألمراء وأهل االحتساب والقضاء والع
  .جيري جمراهم

  .ا املعىن فرع من احلكمة العملية بـهذوموضوعه املراتب املدنية وأحكامها، والسياسة 
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باملعىن املتعلق باحلكم هو قول عمرو بن العاص أليب موسى " السياسة " ولعل أقدم نص وردت فيه كلمة 
بدمه، احلسن  إين وجدته ويل اخلليفة املظلوم، والطالب: " -اهللا عنهم رضي  -األشعري يف وصف معاوية 

  .السياسة، احلسن التدبري  
فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد بذلك الفعل : " يتصل بالعقوبة، وهو أن السياسة: املعىن الثاين

  " .دليل جزئي 
  :األلفاظ ذات الصلة

ومن نظر إىل . حد فيه وال كفارة غالبا، سواء أكان حقا هللا تعاىل أم آلدميهو تأديب على ذنب ال  :التعزير
  .هو تأديب دون احلد: العقوبة قال
  .عقوبة غري مقدرة حقا هللا تعاىل أو للعبد: أو قال

. بل هو حبسب اجلرمية يف جنسها وصفتها وكربها وصغرها. التعزير ال يتقدر بقدر معلوم: ولذلك قال ابن القيم
   .أن التعزير ميكن أن يزيد عن احلدوعنده 

  .فالتعزير أخص من السياسة .وحجته أن احلد يف لسان الشرع أعم منه يف اصطالح الفقهاء 
  :ومقصود الشرع من اخللق مخسة. احملافظة على مقصود الشرع: املصلحة :المصلحة

حفظ هذه األصول  فكل ما يتضمن. وهو أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم
  .وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. اخلمسة فهو مصلحة
  .هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق فاملصلحة هي الغرض من السياسة: أو بعبارة أخرى

  :السياسة الشرعية يف العقوبة
  :العقوبة سياسة -أ 

  .شرعا، وهي احلدود والقصاص عقوبات مقدرة :تنقسم العقوبة إىل
  .وعقوبات غري مقدرة، وهي التعزير

  :ا ترادف التعزيربـهذفتكون عند اقرتاف جرمية أو معصية، و : أما العقوبة سياسة
فقد صرح احلنفية بأن النباش ال يقام عليه حد السرقة، فإن اعتاد النبش أمكن أن تقطع يده على سبيل 

  ) .سرقة(مصطلح : ر. السياسة
فقطعت يد السارق جاز حبسه حىت  -مثال  -فإذا أقيم حد السرقة . صرحوا بأنه قد تزاد العقوبة سياسة كما
  .يتوب  

كما صرح احلنفية واملالكية بأن لإلمام حبس من كان معروفا بارتكاب جرائم ضد األشخاص، أو األموال ولو 
ان سجن ضابئ بن احلارث وكان من مل يقرتف جرمية جديدة، ويستمر حبسه حىت يتوب؛ ألن عثمان بن عف

  .لصوص بين متيم وفتاكهم، حىت مات يف السجن
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 -عقوبة : ر. (وخيف أذاه ألن ذلك مما يصلح اهللا به العباد والبالد  وكذلك يفعل مع من عرف بالشر واألذى
  ) .تعزير

  :التغريب سياسة
  .من املدينة املنورة ونفيهم ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عزر املخنثني وأمر بإخراجهم 
  .وجاء عن عمر أنه كان ينفي شارب اخلمر إىل خيرب زيادة يف عقوبته

  .ونفى نصر بن حجاج ملا خاف فتنة نساء املدينة جبماله، بعد أن قص شعره فرآه زاد مجاال
أمحد؛ ألن ا أخذ بـهذو . فإن خاف به عليهم حبس. ولذلك جاز نفي أمثال هؤالء إىل بلد يؤمن فساد أهله

  ) .تغريب: ر. (املعاقبة، وإمنا من قبيل اخلوف من الفاحشة قبل وقوعها هذا ليس من باب
  .وقد ورد يف السنة تغريب الزاين غري احملصن بعد جلده يف حديث زيد بن خالد 

ديده إنه ال يغرب حدا، وأجازوا تغريبه سياسة، دون حت: وهذا عند أكثر الفقهاء جزء من احلد، وقال احلنفية
  .بسنة، بل بقدر ما يراه اإلمام إذا كانت هناك مصلحة عامة توجب ذلك

  .حىت ميوت : وقيل. فإن مل ينزجر جاز لإلمام حبسه حىت يتوب. وذهب احلنابلة إىل حترمي حبسه بعد احلد
  :القتل سياسة

  ) .تعزير(طلح وانظر تفصيل ذلك يف مص. السياسة يف جرائم معينة  جييز بعض الفقهاء القتل على سبيل
  سيف) ٢٤٤
  :التعريف

بني فكي فالن سيف صارم، وهو : السيف نوع من األسلحة معروف، ومجعه أسياف وسيوف وأسيف، ويقال
  .ضاربه بالسيف: تضاربوا بالسيوف، وسايفه: واستاف القوم وتسايفوا. جماز عن كونه حديد اللسان

  :استيفاء القصاص بالسيف
احلنابلة إىل أن القصاص ال يستوىف إال بالسيف سواء أكان ارتكاب اجلرمية ذهب احلنفية وهو األصح عند 

  .بالسيف أم بغريه
ال قود إال بالسيف وللنهي : وإذا أراد الويل أن يقتل بغري السيف ال ميكن من ذلك، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

يل به كما فعل فقد أساء باملخالفة، الوارد يف املثلة؛ وألن يف القصاص بغري السيف زيادة تعذيب، فإن فعل الو 
ويعزر، لكن ال ضمان عليه، ويصري مستوفيا بأي طريق قتله، سواء أقتله بالعصا أم باحلجر أم بنحومها؛ ألن القتل 

  .حقه 
. فعل، يقتل مبثل ما قتل  ألهل القتيل أن يفعلوا باجلاين كما: وقال املالكية والشافعية وهو رواية عند احلنابلة

وملا ورد أن يهوديا رض رأس امرأة مسلمة بني حجرين فأمر } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به{تعاىل لقوله 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرض رأسه كذلك 
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ويستثىن القتل بالسحر أو اللواط أو اخلمر أو حنوها من املمنوعات فال يقتص يف هذا باملثل، وزاد املالكية 
  .كمنعه الطعام أو املاء حىت مات، ففي هذه احلاالت يتعني االستيفاء بالسيف   القتل مبا يطول

.) استيفاء(وانظر ) قصاص(وتفصيل هذه املسائل يف مصطلح  
 
 
 


