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ملخ�ص البحث:

للدماء خطورًة بالغًة, وحرمًة ظاهرة, جعل �هلل تبارك وتعالى حرمتها �أعظم من حرمة 

�لكعبة �مل�رشفة, و�رشع لها من �لأحكام ما ي�ضونها من �لهدر, ويحفظها من �ل�ضياع, 

م�ستقاًل  �أ�ساًل  لها  وجعل  �لق�سامة  ف�رشع  و�حلذر،  �حِليطة  �أ�سدَّ  لها  و�حتاط  فيها  وبالغ 

قائماً بذ�ته, جاء على خالف �لأ�ضول و�لقو�عد �ملقررة يف غريها من فروع �ل�رشيعة, 

وهذ� مما يدلُّ على عظم هذه �ل�رشيعة يف حفظها للحقوق وحتقيقها للمقا�ضد ورعايتها 

�لأمن,  وي�ضتتب  �لنفو�س,  وتهد�أ  �لقلوب,  وتطمئنُّ  �لأرو�ح,  ت�ضلم  حتى  للم�ضالح 

وت�ضتقر �حلياة, ويعبد �هلل ـ تبارك وتعالى ـ على ب�ضرية.

ونظر�ً لتعدد م�ضائل �لق�ضامة, مع �أهميتها �لبالغة, ومبا �أنَّ �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 

و�ضائر  �لق�ضاء  جمال  يف  �لإ�ضالمية  �ل�رشيعة  تطبق  �أ�ضا�س  على  تقوم  �هلل-  -وفَّقها 

�ملجالت -وهلل �حلمد و�ملنة- فقد �أردت �أن تكون هذه �لدر��ضة نظريًَّة وتطبيقية, فكانت 

بعنو�ن: »�أحكام �لق�ضامة - در��ضة تاأ�ضيلية تطبيقية«.
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وختمت �لبحث باأهم �لنتائج ومنها:

عت على خالف �لأ�ضل من قو�عد �ل�رشيعة و�أ�ضولها �ملقررة,  - �أن �لق�ضامة �رشرُ  

ويف بحث م�ضائلها ��ضت�ضعاٌر ملبالغة �ل�رشيعة يف حفظ �لأنف�س وع�ضمة �لدماء.

- �لق�ضامة م�رشوعٌة بالكتاب و�ل�ضنة, وتعترب طريقاً من طرق �لإثبات يف دعوى   

�لقتل, �إذ� وجد �لقتيل ومل يعلم قاتله ومل تقم بينة, وبهذ� قال جمهور �لفقهاء 

من �ل�ضحابة و�لتابعني ومن بعدهم من �حلنفية و�ملالكية و�ل�ضافعية و�حلنابلة.

�أن  ذلك:  ومن  �لأحكام,  من  �ل�رشع يف جملة  لأ�ضول  �لق�ضامة جاءت خمالفًة  - �أن   

ح�ضاً,  �ضاهده  �أو  قطعاً,  علمه  ما  على  �إل  يحلف  ل  �لإن�ضان  �أن  �ل�رشع  يف  �لأ�ضل 

�أو م�ضاهدٍة, وقد  �أولياء �لدم يحلفون دون علٍم قاطع  فاإن  و�لق�ضامة بخالف ذلك, 

�إهد�ر  تاأثرٌي يف  لها  لي�س  �لأمياَن  فاإن  �آخر, وكذلك  بلد  بلد, و�لقتل يف  يكونون يف 

�لدماء و�إباحتها, وهذ� يدلُّ على �أن �لق�ضامة �أ�ضل قائم م�ضتقل بذ�ته �رشع لها �لإ�ضالم 

من �لأحكام ما يخ�ضها دون غريها, فال تقا�سرُ على غريها, ول يقا�س عليها غريها.
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مقدمــة:

�ل�ضادق  �أجمعني,  �هلل  خلق  خري  على  و�ل�ضالم  و�ل�ضالة  �لعاملني,  رب  هلل  �حلمد 
يوم  �إلى  باإح�ضان  تبعهم  ومن  و�لتابعني,  و�أ�ضحابه  �آله  وعلى  �ملتقني,  �إمام  �لأمــني, 

�لدين, ثم �أما بعد:
�أعظم  حرمتها  وتعالى  تبارك  �هلل  جعل  ظاهرة,  وحرمًة  بالغًة,  خطورًة  للدماء  فاإن 
من حرمة �لكعبة �مل�رشفة, و�رشع لها من �لأحكام ما ي�ضونها من �لهدر, ويحفظها من 
�أ�ساًل  �أ�سدَّ �حِليطة و�حلذر، ف�رشع �لق�سامة وجعل لها  �ل�سياع، وبالغ فيها و�حتاط لها 
�ملقررة يف غريها من فروع  و�لقو�عد  �لأ�ضول  بذ�ته, جاء على خالف  قائماً  م�ضتقاًل 
�ل�رشيعة, وهذ� مما يدلُّ على عظم هذه �ل�رشيعة يف حفظها للحقوق وحتقيقها للمقا�ضد 
ورعايتها للم�ضالح حتى ت�ضلم �لأرو�ح, وتطمئنُّ �لقلوب, وتهد�أ �لنفو�س, وي�ضتتب 

�لأمن, وت�ضتقر �حلياة, ويعبد �هلل ـ تبارك وتعالى ـ على ب�ضرية. 
ونظر�ً لتعدد م�ضائل �لق�ضامة, مع �أهميتها �لبالغة, ومبا �أنَّ �ململكة �لعربية �ل�ضعودية 
و�ضائر  �لق�ضاء  جمال  يف  �لإ�ضالمية  �ل�رشيعة  تطبق  �أ�ضا�س  على  تقوم  �هلل-  -وفَّقها 
�ملجالت -وهلل �حلمد و�ملنة- فقد �أردت �أن تكون هذه �لدر��ضة نظريًَّة وتطبيقية, فكانت 

بعنو�ن: »�أحكام �لق�ضامة - در��ضة تاأ�ضيلية تطبيقية«.
و�لإبانة,  لل�ضو�ب  و�لتوجيَه  و�لإعانة,  �لتوفيق  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  �هلل  لأ�ضاأل  و�إنيّ 
و�أحمده ـ جل وعال ـ على ما كان من �ضو�ٍب, و�أ�ضتغفره ـ عز وجلَّ ـ على ما كان من 
اٌء, وخري �خلطائني  خطاأ وتق�ضري, وعز�ئي �أن ب�رٌش, ول مع�ضوم من �لب�رش, فكلهم خطَّ

�بون, و�هلل �مل�ضتعان, وعليه �لتُّكالن, وبه �لتوفيق, وله �حلمد و�لثناء �أوًل و�آخر� . �لتوَّ
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اأهمية املو�ضوع:

�لهدر  من  و�ضيانتها  �لإ�ضالمية,  �ل�رشيعة  يف  وحرمترُها  �لدماء,  خطورة  بيان   -1

و�ل�ضياع, فال دم ي�ضيع يف �لإ�ضالم, ول قاتل َيفلت من �لعقاب.

و�أ�ضولها  �ل�رشيعة  قو�عد  من  �لأ�ضل  خالف  على  ـ  عت  �رشرُ �لق�ضامَة  �أن   -2

�لأنف�س  حفظ  يف  �ل�رشيعة  ملبالغة  ��ضت�ضعاٌر  م�ضائلها  بحث  ويف  ـ  �ملقررة 

وع�ضمة �لدماء.

�لبحث  من  مزيد�ً  ي�ضتدعي  مما  �لق�ضامة,  م�ضائل  حول  �لعلم  �أهل  �ختالف   -3

و�لدر��ضة.

�لقاتل  لأن  عليه؛  �ل�ضهادة  قلِة  مع  ـ  �لزمن  هذ�  يف  خ�ضو�ضاً  ـ  �لقتل  �نت�ضار   -4

يرتبَّ�س باملقتول مو��ضع �خللو�ت, ف�رشعت �لق�ضامةرُ �َضد�ً لهذ� �لباب, وحفظاً 

لدم �مل�ضلم من �لهدر و�ل�ضياع.

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع:

�أهمية �ملو�ضوع, كما �ضبق بيانه.  -1

خدمة �ملكتبة �لفقهية, وطالب �لعلم - خ�ضو�ضاً من تولى �لق�ضاء منهم - بهذ�   -2

�جلهد �لي�ضري.

لأنها  �لق�ضامة؛  م�ضائل  حول  �لنا�س  بع�س  لدى  �خلاطئة  �ملفاهيم  بع�س  وجود   -3

�ضتقل, يلم �ضمل م�ضائلها. جاءت على خالف �لأ�ضل, فنا�ضَب �أن ترُفرد ببحٍث مرُ

�أنه من �ملو�ضوعات �لعلمية �لتطبيقية �لتي تهتم بها جهاٌت عديدة يف �ملجتمع,   -4

من �أفر�د, و�ضلطاٍت �أمنيٍة, وق�ضائية, و�جتماعية.
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منهج البحث:

يتبني هذ� �ملنهج فيما يلي:

ررُ �مل�ضاألة �ملر�َد بحثها ت�ضوير�ً دقيقاً ـ قبل بيان حكمها ـ ليت�ضح �ملق�ضود من  �أوًل: �أ�ضوِّ

در��ضتها.

ثانياً: �إذ� كانت �مل�ضاألةرُ من مو��ضع �لتفاق, فاأذكررُ حكمها بدليله, مع توثيق �لتفاق 

من مظانه �ملعتربة.

ثالثاً: �إذ� كانت �مل�ضاألة من م�ضائل �خلالف, فاأتبع ما يلي:

�إذ� كانت بع�س �ضور �مل�ضاألة حمل خالف, وبع�ضها  1- حترير حملِّ �خلالف 

حمل �تفاق.

ويكون عر�س  �لعلماء,  من  بها  قال  من  و�أبنيِّ  �مل�ضاألة,  �لأقو�ل يف  �أذكر   -2

�خلالف ح�ضب �لجتاهات �لفقهية.

3- ذكر �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة ـ مع �لعناية بذكر �أقو�ل �ل�ضحابة ومن تبعهم 

ـو�إن مل �أقف يف �مل�ضاألة على مذهب ما, فاأ�ضلك م�ضلك �لتخريج.

4- توثيق �لأقو�ل من كتب �أهل �ملذهب نف�ضه.

من  عليها  يرد  ما  وذكر  للة,  �لديّ وجه  بيان  مع  ــو�ل,  �لأق �أدلــة  ��ضتق�ضاء   -5

مناق�ضاٍت, وما يجاب به عنها.

6- �لرتجيح مع بيان �ضببه.

و�لتحرير,  �لتخريج  يف  �لأ�ضلية  و�ملر�جع  �مل�ضادر,  �أمهات  على  �لعتماد  ر�بعاً: 

و�لتوثيق و�جلمع.
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خام�ضاً: �لرتكيز على مو�ضوع �لبحث وجتنُّب �ل�ضتطر�د.

�ضاد�ضاً: �لعناية ب�رشب �لأمثلة خا�ضة �لو�قعية.

�ضابعاً: بيان �لأقو�ل �ل�ضاذة عند ذكرها.

ثامناً: �لعناية بدر��ضة ما جدَّ من �لق�ضايا, مما له �ضلة و��ضحة بالبحث.

تا�ضعاً: ترقيم �لآيات, وبيان �ضورها.

يف  تكن  مل  �إن  درجتها  يف  �ل�ضاأن  �أهل  ذكره  ما  وبيان  �لأحاديث,  تخريج  عا�رش�ً: 

�ل�ضحيحني, �أو �أحدهما, فاإن كانت كذلك فاأكتفي بهما.

�حلادي ع�رش: تخريج �لآثار من م�ضادرها �لأ�ضلية, و�حلكم عليها.

�لثان ع�رش: �لتعريف بامل�ضطلحات, و�رشح �لغريب.

�لثالث ع�رش: �لعناية بقو�عد �للغة �لعربية, و�لإمالء, وعالمات �لرتقيم.

�لر�بع ع�رش: ترجمة �لأعالم غري �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- و�خللفاء �لر��ضدين 

�لأربعة: �أبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلي -ر�ضي �هلل عنهم-؛ ل�ضهرتهم.

ا  عمَّ و��ضحة  فكرة  يعطي  للبحث  ملخ�س  عن  عبارة  �خلامتة  تكون  ع�رش:  �خلام�س 

ت�ضمنه مع �إبر�ز �أهم �لنتائج.

 

خطة البحث:

�ملقدمة: وت�ضتمل على:

�أهمية �ملو�ضوع, و�أ�ضباب �ختيار �ملو�ضوع, ومنهج �لبحث, وخطة �لبحث.

�لتمهيد: وفيه مطلبان:
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�ملطلب �لأول: تعريف �لق�ضامة.

�ملطلب �لثان: ن�ضاأة �لق�ضامة.

�ملبحث �لأول: م�رشوعية �لق�ضامة.

�ملبحث �لثاين: �رشوط �لق�سامة. 

�ملبحث �لثالث: من يحلف �أوًل يف �لق�ضامة.

�ملبحث �لر�بع: موجب �لق�ضامة.

�ملبحث �خلام�س: تطبيقات ق�ضائية على م�ضائل �لق�ضامة, وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول: �لتطبيق �لأول.

�ملطلب �لثان: �لتطبيق �لثان.

�خلامتة: وفيها �أهم �لنتائج.
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التمهيــد
املطلب الأول: تعريف الق�ضامة

اأوًل: الق�ضامة يف اللغة:

ترُطلق �لق�ضامة يف �للغة على �ملعان �لتالية:
�لذين  �جلماعة  نف�س  تطلق على  وقد  �أي: حلف,  يرُق�ضم  �أق�ضم  قال:  �ليمني  �لأول: 
�جلماعة   : »و�لق�ضامةرُ  (3( ـ  �ِضيَدْه  �بن  عن  نقاًل  ـ 

)((( منظور:  �بن  قال  �لأميان)1)  يحلفون 
يق�ضمون على �ل�ضيء �أو ي�ضهدون وميني �لق�ضامة من�ضوبة �إليهم »)4).

�لثان: �حل�ضن و�جلمال))).
�لثالث: �لهدنة تكون بني �لعدو و�مل�ضلمني)6).

وبالتاأمل يف هذه �ملعان �لثالثة يظهر �أن �لأول هو �لذي يعنينا هنا, �أما �لثان فهو 
بعيد �لدللة عن �ملر�د ول عالقة له به ل من وجٍه �رشعي ول لغوي, و�أما �لثالث فلي�س 
اً للمر�د لكنه ذو �ضلٍة به من جهة �أن �لقتل �لذي ترتتب عليه �أميان �لق�ضامة قد يكون  ما�ضيّ

انظر: معجم مقايي�س اللغة: )/86، مادة: ق�سم ؛ ل�سان العرب: 381/8، مادة: ق�سم .  (1(
م بن علي ابن منظ�ر، اللغ�ي احلجة، ولد �سنة: )630هـ)، خدم يف دي�ان  ه� اأب� الف�سل، حممد بن مكرَّ  (((
الإن�ساء بالقاهرة، ثم ويل الق�ساء يف طرابل�س، وعاد اإلى م�سر، وقد ترك بخطه نح� خم�سمائة جملد، 
اأ�سهر كتبه:»ل�سان  اآخر عمره، قال ابن حجر:»كان مغرمًا باخت�سار كتب الأدب املط�لة«، من  وَعِمي يف 
)711هـ).انظر:  �سنة:  م�سر  يف  ت�يف  البيطار«،  ابن  مفردات  و»خمت�سر  الأغــاين«  و»خمتار  العرب«، 

الطبقات الكربى: )4/7)3)، تهذيب الأ�سماء واللغات: )1/))1)، العرب يف خرب من غرب: )1/)43).
ه� اأب� احل�سني، علي بن اإ�سماعيل الأندل�سي، املر�سي ـ املعروف بابن �ِسيده ـ ولد �سنة: )398هـ)، كان عاملًا بالنح�،   (3(
واللغة، والأ�سعار، وكان �سريرًا، اأخذ اللغة عن اأبيه الذي كان اأعمى اأي�سًا، من ت�سانيفه: »املحكم واملحيط العظم«، 
�سرح احلما�سة لأبي متام و�سماه »الأنيق يف �سرح احلما�سة يف ع�سرة اأ�سفار«، و »ال�ايف يف علم الق�ايف«، ت�يف �سنة: 

)8)4هـ).انظر: وفيات الأعيان: )330/3)، �سري اأعالم النبالء: )146/18)، ل�سان امليزان: ))/00)).
انظر: ل�سان العرب: )381/8).  (4(

انظر: معجم مقايي�س اللغة: ))/86)، مادة: ق�سم، ل�سان العرب: )381/8)، مادة: ق�سم.  (((
انظر: تهذيب اللغة:)3/8)4)، مادة: ق�سم.  (6(
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يف حال �لهدنة بني �لعدوِّ و�أهل د�ر �لإ�ضالم.

ثانياً: �لق�ضامة يف �ل�ضطالح:

باملعنى  �لق�ضامة  �أ�ضحاب �ملذ�هب �لأربعة يف �ضابط  �لفقهاء من  تعددت عبار�ترُ 

�ل�رشعي على �أقو�ل:

فها �حلنفية باأنها: �ليمني باهللـ  تبارك وتعالىـ  ب�ضبٍب خم�ضو�س, وعدٍد خم�ضو�س  فعرَّ

على �ضخ�س خم�ضو�ٍس على وجه خم�ضو�س)7).

فها �ملالكية باأنها: حلف خم�ضني مييناً �أو جزء�ً منها على �إثبات �لدم)8). وعرَّ

فها �ل�ضافعية باأنها: ��ضٌم لالأميان �لتي تق�ضم على �أولياء �لدم)9). وعرَّ

رة يف دعوى قتِل مع�ضوم)10). وعرفها �حلنابلة باأنها: �أمْياٌن مكرَّ

وهذه �لتعاريفرُ متقاربٌة يف �جلملة, وتعني �لأميان �لتي يكلَّف بها �أولياء �لدم �إذ� عجزو� 

عن �لإثبات بالبينة �ل�رشعية �لتي يثبت بها �لقتل على �لقاتل, �أو يكلف بها �ملدعى عليهم؛ 

لكي تنتفي عنهم تهمة �لقتل, وجاء �لختالف فيها بناًء على �ختالفهم فيمن يبد�أ بالأميان.

املطلب الثاين: ن�ضاأة الق�ضامة

�لإثبات  و�ضائل  فقِد  عند  �لإ�ضالمية,  �ل�رشيعة  يف  �لإثبات  �أدلة  �أحد  هي  �لق�ضامة 

للدماء  �ضائد�ً عندهم؛ حفظاً  �لأخرى, و�أ�ضل هذ� �لدليل يف �جلاهلية, فقد كان عرفاً 

انظر: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: )86/7)).  (7(
انظر: �سرح حدود ابن عرفة: )6)6).  (8(

انظر: مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج:)109/4).  (9(
انظر: الفروع:)49/6)، ك�ساف القناع: )67/6).  (10(
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و�ضوناً لها عن �لهدر و�ل�ضياع.

�أخرجه  طالب)11)كما  ــي  �أب فعل  من  ذلــك  و�أ�ــضــل  ها�ضم,  بني  يف  �لق�ضامةرُ  ــِرفــت  عرُ فقد 

يف  كانت  ق�ضامٍة  �أولى  وهي  �ضحيحه,  يف  قري�س  من  قرُتل  �لذي  �لأجري  ق�ضة  �لبخاري))1)يف 

�جلاهلية, وفيه قول �لرجل لأبي طالب: �أمرن فالن �أن �أبلغك ر�ضالًة �أنَّ فالناً قتله يف ِعَقاٍل, فاأتاه 

�أبو طالب, فقال له: �خرت من �إحدى ثالث: �إن �ضئت �أن توؤدِّي مائًة من �لإبل ـ فاإنك قتلت �ضاحبناـ 

و�إن �ضئت حلف خم�ضون من قومك �أنك مل تقتله فاإن �أبيت قتلناك به.... �إلى �آخر �حلديث)13).

.(1( ل من ق�ضى بالق�ضامة يف �جلاهلية: �لوليد بن �ملغرية)14) ِكَر �أن �أوَّ وذرُ

ه� اأب� طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن ها�سم عّم ر�س�ل اللَّ -�سلى اللَّ عليه و�سّلم-، ا�ستهر بكنيته،   (11(
اه بعد  ولد قبل النبي �سلى الل عليه و�سلم بخم�س وثالثني �سنة، كفل النبي -�سلى الل عليه و�سلم- وربَّ
وفاة عبداملطلب، و�سافر به معه اإلى ال�سام وه� �ساّب، وملا بعث ن�سره وذّب عنه، ت�يف يف ال�سنة العا�سرة 
من البعثة، وكان له ي�َم مات ب�سٌع وثمان�ن �سنة. انظر: الإ�سابة يف متييز ال�سحابة: )7/ 196)، اأ�سد 

الغابة:)4/ 88)، يف ترجمة ابنه علي-ر�سي الل عنه-، الأعالم:)4/ 166).
ه� اأب� عبد الل، حممد ابن اإ�سماعيل بن اإبراهيم البخاري، اإمام، حافظ، فقيه، ولد �سنة: )194هـ)، ون�ساأ   (1((
يتيمًا، وكان حاد الذكاء، رحل يف طلب احلديث، و�سمع من نح� األف �سيخ بخرا�سان وال�سام وم�سر واحلجاز 
ال�صحيح«،  األف حديث، واختار منها جملة ذات �صروط معينة فيكتابه: »اجلامع  وغريها، جمع نح�)600( 
والذي ه� اأوثق كتب احلديث، من ت�سانيفه: »التاريخ الكبري« و»الأدب املفرد«، وغريها، ت�يف �سنة: )6))هـ).

انظر: �سري اأعالم النبالء:))1/)9))، طبقات ال�سافعية: )83/1)، تهذيب التهذيب:)46/9).  
اأخرجه البخاري: كتاب: مناقب الأن�سار، باب: الق�سامة يف اجلاهلية، )644-)64)ح: ))384).  (13(

ه� ال�ليد بن املغرية بن عبد الل بن عمر بن خمزوم، يكنى اأبا عبد �سم�ٍس، مل يزل على دين ق�مه وخرج معهم   (14(
اإلى بدر، فاأ�سر ي�مئذ، وفداه اأخ�اه خالد وه�سام باأربعة اآلف، ويقال له العدل؛لأنه كان عدل قري�س كلها؛ لأن 
قري�سا كانت تك�س� البيت جميعها وكان ال�ليد يك�س�ها وحده،وهلك بعد الهجرة بثالثة اأ�سهر، ودفن باحلج�ن.

انظر: الطبقات الكربى:)4/ 98)، الكامل يف التاريخ:)1/ )9))، الأعالم:)8/ ))1).  
انظر: املعارف:)1)))، املحا�سن وامل�ساوئ:)70/1))، وهذا متعار�س مع ما يفيده احلديث ال�سابق باأن   (1((
ل من حكم بها اأب� طالب، قال الإمام ابن حجر ـ رحمه الل ـ يف فتح الباري: )7/7)1ـ 8)1)، »ق�له:  اأوَّ
اخرت منا اإحدى ثالث، يحتمل اأن تك�ن هذه الثالث كانت معروفة بينهم، ويحتمل اأن يك�ن �سيء اخرتعه 
اأب� طالب، وقال ابن التني: مل ينقل اأنهم ت�ساوروا يف ذلك ول تدافع�ا، فَدلَّ اأنهم كان�ا يعرف�ن الق�سامة قبل 
ذلك، كذا قال، وفيه نظر؛ لق�ل ابن عبا�س ـ راوي احلديث ـ وميكن اأن يك�ن مراد ابن عبا�س ال�ق�ع واإن 
ار اأنهم حتاكم�ا يف ذلك اإلى ال�ليد بن املغرية، فق�سى  كان�ا يعرف�ن احلكم قبل ذلك، وحكى الزبري بن بكَّ

لية مطلقًا«. اأن يحلف خم�س�ن رجال من بني عامر عند البيت ما قتله خدا�س، وهذا ي�سعر بالأوَّ
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رف �لذي ل يخالف �أ�ضوله     وبا�ضتقر�ء �لأحكام جند �أنيّ �ل�ضارع �حلكيم قد �عترب �لعرُ

رة, و�رشوطه �ملعتربة, و�ألغى ما يخالفها)16). ومبادئه �ملقرَّ

بني  �ختالٍف  على  �لق�ضامةرُ  ـ  �لإ�ضالم  قبل  عليه  متعارفاً  كان  مما  �ل�ضارع  �أقره  فمما 

�لعلماء يف جملٍة من م�ضائلها,-كما �ضنورده باإذن �هلل يف حمله يف �لبحث- فاعتربها 

و�ضيلًة من و�ضائل �لإثبات حفظاً للدماء من �لهدر و�ل�ضياع, و�ضيانًة لالأنف�س �ملع�ضومة 

من �ل�ضتباحة و�لعبِث, فاإن من �رشوريات �ل�رشيعة �لإ�ضالمية ومقا�ضدها حفَظ �لنف�س, 

ها �ل�ضارع: بيع �ملنابذة)17), و�ملالم�ضة)18), فقد كانت  ومن �لأعر�ف �ملخالفة �لتي مل يقرَّ

فيها؛ ملخالفتها لأ�ضوله  بالعرف  �ل�رشع  يعتديّ  �جلاهلية, ومل  �ل�ضائدة يف  �لأعر�ف  من 

وقو�عده �ملقررة، و�رشوطه �ملعتربة؛ ملا فيها من �لغرر و�جلهالة، وهي تناق�ُض �أحد �رشوط 

�لبيع �ملعتربة, وهو �لعلم باملبيع)19).

انظر: الأ�سباه والنظائر:)93)، علم اأ�س�ل الفقه لعبدال�هاب خالف:)89).  (16(
بيع املنابذة: اأن ينبذ كل منهما ث�به اإلى الآخر، ومل ينظر كل واحد منهما اإلى ث�ب �ساحبه، على جعل النبذ   (17(

بيًعا من غري �سفة، ول روؤية.
الإمام مالك:))/ 106)، احلاوي  التفريع يف فقه  الدقائق: )3/ 3)4)،  الفائق �سرح كنز  النهر  انظر:   

الكبري: ))/ 337)، املغني: )4/ 6)1).
بيع املالم�سة: اأن يت�ساوما �سلعة ويتفقان على اأنه اإذا مل�سها امل�سرتي فقد باعها منه، كلم�س الث�ب ل ينظر اإليه.  (18(
انظر: النهر الفائق �سرح كنز الدقائق: )3/ 3)4)، عقد اجل�اهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: ))/   

671)، اللباب يف الفقه ال�سافعي: )))))، املغني: )4/ 6)1).
انظر: بدائع ال�سنائع: ))/ 6)1)، الف�اكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين: ))/ 107)، نهاية   (19(

املحتاج اإلى �سرح املنهاج: )4/ 413)، ال�سرح الكبري: ))/ 3)).
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املبحث الأول
م�سروعية الق�سامة

�ختلف �أهل �لعلم يف م�رشوعية �لق�ضامة على قولني:

من  بعدهم  ومن  و�لتابعني  �ل�ضحابة  من  �لعلم  �أهل  جمهوررُ  ذهب  �لأول:  �لقول 

�حلنفية)0)), و�ملالكية)1)), و�ل�ضافعية)))), و�حلنابلة)3)) �إلى �أن �لق�ضامة م�رشوعٌة, وطريق 

جد �لقتيل ومل يرُعلم قاتله, ومل تقم بينة. من طرق �لإثبات يف دعوى �لقتل, �إذ� ورُ

ة �أدلٍة: و��ضتدلو� لذلك بعدَّ

�لدليل �لأول/ قوله تبارك وتعالى:  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  چ)4)).

�لدليل �لثان/ قوله تبارك وتعالى: چ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ)))).

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ    چ  �لثالث/ قوله تبارك وتعالى:  �لدليل 

.((6(
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  چ 

وجه �لدللة من هذه �لآيات: دلت هذه �لآيات �لكرميات على م�رشوعية قتل �لنف�س 

انظر: بدائع ال�سنائع: )86/7))، البحر الرائق: )446/8).  ((0(
انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/0)3)، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )6/4))).  ((1(

انظر: الأم:)90/6)، احلاوي الكبري: )4/13).  ((((
انظر: الإقناع يف فقه اأحمد بن حنبل:)38/4))، ك�ساف القناع:)67/6).  ((3(

�س�رة البقرة: )179).  ((4(
�س�رة املائدة: ))4).  ((((

�س�رة الإ�سراء: )33).  ((6(
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بالنف�س, و�لق�ضامة هي قتل نف�س بنف�ِس, فتدخل يف عموم هذه �لآيات �لكرمية)7)).
�لدليل �لر�بع/ حديث �ضهل بن �أبي حثمة)8))-ر�ضي �هلل تعالى عنه- قال:« �نطلق 
فافرتقا,  يومئٍذ �ضلٌح,  �إلى خيرب, وهي  م�ضعود)30)  �بن  �ضهل)9)) وحميِّ�ضة  بن  عبد�هلل 
ط)31) يف دمه قتياًل فدفنه, ثم قدم �ملدينة,  فاأتى حميِّ�ضة �إلى عبد�هلل بن �ضهل وهو يت�ضحَّ
فانطلق عبد�لرحمن بن �ضهل))3) وحوي�ضة)33) وحمي�ضة �بنا م�ضعود �إلى �لنبي -�ضلى 
ْ كربِّ وهو �أحدث �لقوم, ف�ضكت,  �هلل عليه و�ضلم- فذهب عبد�لرحمن يتكلَّم فقال: كربِّ

انظر: زاد امل�سري يف علم التف�سري: )1/ 138)، لباب التاأويل يف معاين التنزيل: ))/ 49)، تف�سري ابن   ((7(
كثري: )1/ 360)، تف�سري اجلاللني: )369)، اإر�ساد العقل ال�سليم اإلى مزايا الكتاب الكرمي: ))/ 170).

ه� �سهل بن اأبي حثمة عبد الل بن �ساعدة الأن�ساري اخلزرجي، حفظ عن النبي -�سلى الل عليه و�سلم-   ((8(
�سالة اخل�ف، وكان دليله ليلة اأحد، �سهد امل�ساهد �س�ى بدر، قال الذهبي: اأظنه ت�يف يف خالفة معاوية.

تاريخ   ،(18  /1( للمعرفة:  الرجال  اأحــ�ال  من  وامل�ستطرف  للتذكرة  النا�س  كتب  من  امل�ستخرج  انظر:   
الإ�سالم )4/ 64)، الطبقات الكربى ))/ 46)).

ح�ي�سة  اأخــي  وابــن  �سهل،  بن  الرحمن  عبد  اأخــ�  احلارثي،  الأن�ساري  �سهل  بن  الل  عبد  ليلى،  اأبــ�  ه�   ((9(
له  اأ�سحاب  يف  اإليها  خرج  قد  وكان  الق�سامة،  ق�سة  ب�ساأنه  وردت  الذي  بخيرب  املقت�ل  وه�  وحمي�سة، 
ميتارون مترا، ف�جد يف عني قد ك�سرت عنقه، ثم طرح فيها فدفن�ه، ثم قدم�ا على ر�س�ل الل -�سلى الل 

عليه و�سلم- فذكروا له �ساأنه.
معرفة  يف  ال�ستيعاب   ،(409 البخاري:)1/  �سحيح  رجال   ،(98 للبخاري:))/  الكبري  التاريخ  انظر:    

الأ�سحاب:)3/ 4)9).
ه� حمي�سة بن م�سع�د بن كعب اخلزرجي الأن�ساري، يعد يف اأهل املدينة، بعثه ر�س�ل الل -�سلى الل عليه   (30(
اأخ�  اأُحدًا، واخلندق، وما بعدها من امل�ساهد، وه�  اإلى الإ�سالم، و�سهد  اأهل َفَدك يدع�هم  اإلى  و�سلم- 

ح�ي�سة ابن م�سع�د، وعلى يده اأ�سلم اأخ�ه ح�ي�سة بن م�سع�د.
انظر: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب:)4/ 1463)، اأ�سد الغابة ))/ 114)، تاريخ الإ�سالم:))/ 37)).   

اأي: يتخبط فيه، وي�سطرب ويتمرغ، انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر: ))/ 449).  (31(
ه� عبد الرحمن بن �سهل بن زيد الأن�ساري احلارثي، �سهد اأُحدًا واخلندق، وحدث عن النبي-�سلى الل   (3((
ام غازيًا يف خالفة  عليه و�سلم-  بحديث، ا�ستعمله عمر على الب�سرة بعد م�ت عتبة بن غزوان، وقدم ال�سَّ
عثمان، وه� القائل لأبي بكر - وقد جاءته جدتان فاأعطى ال�سد�س اأم الأم وترك الأخرى وهي اأم الأب - 

فقال له: اأعطيت التي ل� ماتت مل يرثها، وتركت التي ل� ماتت ل�رثها، ف�سّرك بينهما.
انظر: تاريخ الإ�سالم: )3/ 344)، تاريخ مدينة دم�سق:)34/ 419)، البداية والنهاية:)7/ 47)).   

ه� اأب� �سعد، ح�ي�سة بن م�سع�د بن كعب الأن�ساري احلارثي، اأخ� حميِّ�سة لأبيه واأمه، وكان اأ�سّن منه،   (33(
�سهد اأحدًا واخلندق و�سائر امل�ساهد مع ر�س�ل الل -�سلى الل عليه و�سلم-.

انظر: ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب: )1/ 409)،اأ�سد الغابة: ))/ 97)، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة: ))/ 4)1).  
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فتكلَّما قال: �أحتلفون وت�ضتحقون قاتلكم �أو �ضاحبكم؟ فقالو�: كيف نحلف ومل ن�ضهد 

ومل نر قال: فتربئكم يهود بخم�ضني مييناً, فقالو�: كيف ناأخذ باأميان قوم كفار؟! فعقله 

�لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- من عنده«)34).

�لنبي  بها  ق�ضى  حيث  �لق�ضامة,  م�رشوعيَّة  يف  �رشيٌح  �حلديث  �أن  �لدللة:  وجه 

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم-))3).

�لدليل �خلام�س/ حديث �أبي �ضلمة بن عبد�لرحمن)36), و�ضليمان بن ي�ضار)37), عن 

�أنَّ ر�ضول �هلل -�ضلى  �لأن�ضار  �لنبي-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- من  �أ�ضحاب  رجل من 

�هلل عليه و�ضلم- »�أقرَّ �لق�ضامة على ما كانت عليه يف �جلاهلية, وق�ضى بها بني نا�ٍس من 

�لأن�ضار يف قتيٍل �دعوه على يهود خيرب«)38).

- وجه �لدللة: دل هذ� �حلديث �رش�حًة على م�رشوعية �لق�ضامة, حيث �أقرَّ بها �لنبيُّ

�ضلى �هلل عليه و�ضلم- وق�ضى بها بني �لأن�ضار ويهود خيرب.

قال:  عنه-,  تعالى  �هلل  �خلدري)39)-ر�ضي  �ضعيد  �أبي  حديث  �ل�ضاد�س/  �لدليل 
واإثم من مل يف  باملال وغريه،  امل�سركني  امل�ادعة وامل�ساحلة مع  باب:  البخاري: )101/4)، كتاب: اجلزية،  اأخرجه   (34(
بالعهد، ح: )3173) م�سلم: )94/3)1)، كتاب: الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب: الق�سامة،ح: )1669).

انظر:عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري)4)/9)).  (3((
املدينة  اأهل  وفقهاء   ، وعبادهم  قري�س  اأفا�سل  من  كان  ع�ف،  بن  الرحمن  عبد  بن  الل  عبد  �سلمة،  اأب�  ه�   (36(
وزهادهم، قال الزهري: اأربعة وجدتهم بح�رًا: عروة، وابن امل�سيب، واأب� �سلمة، وعبيد الل،مات �سنة:)94)هـ .
اأح�ال الرجال للمعرفة:)3/ 136)،العرب يف  النا�س للتذكرة وامل�ستطرف من  انظر: امل�ستخرج من كتب   

خرب من غرب:)1/ 84)،م�ساهري علماء الأم�سار:)106).
ه� �سليمان بن ي�سار، م�لى ميم�نة بنت احلارث اأم امل�ؤمنني، ولد �سنة: )34)، الإمام الفقيه،اأحد الفقهاء   (37(

ال�سبعة باملدينة، وكان عاملًا، ثقة، عابدًا، ورعًا، حجة، مات �سنة:)109).
انظر: التاريخ الكبري )4/ 41)،م�ساهري علماء الأم�سار )106)،تاريخ دم�سق ))7/ 3))).  

اأخرجه م�سلم: )3/)9)1)، كتاب: الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب: الق�سامة ح: )1670).  (38(
ه� �سعد بن مالك بن �سنان احلارثي اخلزرجي، �سهد اخلندق، وبيعة الر�س�ان، كان من املكرثين لرواية احلديث،   (39(

حتى �سار من الفقهاء، قال الذهبي: »م�سند اأبي �سعيد األف ومائة و�سبع�ن حديثًا«، مات �سنة: )74هـ).
انظر: �سري اأعالم النبالء )168/3)، تاريخ بغداد )180/1)، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )78/3).  
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�إلى  بينهما, فوجد  رع  �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- فذرُ فاأمر  قتيل بني قريتني  »وجد 

لهم  ديَته«)40). �أحدهما �أقرَب, فاألقاه �إلى �أقربهما,�أي: حمَّ

وجه �لدللة: دل هذ� �حلديث على م�رشوعية �لق�ضامة حيث ق�ضى بها �لنبي -�ضلى 

�هلل عليه و�ضلم-.

جد بني و�دعة))4) و�ضاكر)43),  قتياًل ورُ �أن  �ل�ضعبي)41)  وي عن  ررُ ما  �ل�ضابع/  �لدليل 

اأخرجه اأحمد يف م�سنده: يف م�سند اأبي �سعيد اخلدري)8/18)3)، ح: ))1184)، قال الهيثمي يف جممع   (40(
اأبي �سعيد  اأي�سًا عن  الع�يف، وه� �سعيٌف، ومن طريقه  الف�ائد، )6/ 90)): وفيه عطية  الزوائد ومنبع 
عديٍّ  ابن  �سعفه  وقد   ،((06  /4( الع�سرة  امل�سانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  اإحتاف  يف  حجر  ابن  جه  خرَّ
ف عطية بن �سعيد الع�يف �سفيان الث�ري ويحي بن معني، واأحمد بن حنبل،  والعقيليُّ والبيهقي، كما �سعِّ
اإلى  اإ�سارته  بعد  اأي�سًا  وقال   ، ابن حزم: »هذا �سعيٌف جدًا«،  قال عنه  وابن حزم، وغريهم،  والبيهقي، 
�سعف عطية بن �سعد : »ثم ه� اأي�سًا من رواية اأبي اإ�سرائيل املالئي فه� بلية عن بلية، واملالئي هذا �سعيف 
جدًا، ولي�س يف الذرع بني القريتني خرب غري هذا ل م�سندًا ول مر�ساًل«، واحلديث اإ�سناده �سعيف؛ ل�سعف 

اأبي اإ�سرائيل املالئي، وعطية الع�يف.
انظر: ال�سعفاء واملرتوكني لبن اجل�زي: )109/1)، �سري اأعالم النبالء: ))/))3)، املحلى: )86/11 )،   

ن�سب الراية لأحاديث الهداية: )396/4).
، احلمريي، الك�يفُّ،من �سعب همدان، ثقٌة، �سديد احلفظ، فقيه،  ه� اأب� عمرو، عامر بن �سراحيل ال�سعبيُّ  (41(
اإل  فا�سل، ولد يف و�سط خالفة عمر بن اخلطاب، قال العجلي: »مر�سل ال�سعبي �سحيح ول يكاد ير�سل 
�سحيحًا«، وقال ال�سعبي: »اأدركت خم�سمائة من ال�سحابة اأو اأكرث«، وقال: »ما كتبت �س�داء يف بي�ساء اإلى 

ي�مي هذا، ول حدثني رجل بحديث قط اإل حفظته، ول اأحببت اأن يعيده علي«، مات �سنة )104هـ).
انظر: التاريخ الكبري )0/6)4)، الثقات للعجلي ))/)1)، اجلرح والتعديل )3/))9).  

اأهل  الن�سب عند  الألفكما يف جمهرة  بتقدمي  وادعةـ  اأو  قبائلها،  قبيلة من  واأب�  باليمن،  وداعة: خمالف   (4((
اإلى  ن�سبهم  يف  الن�ساب  اختلف  امل�سك،  بُع�سارة  ويلقب�ن  اليمن،  من  حي  »وادعــة«:  واملعروف:  الن�سب، 
اليمن، فقال ه�سام بن الكلبي، وغريه: هم من الأزد، من ولد وادعة بن عمرو امللط�م بن عامر ماء ال�سماء 
الأزدي، وقال ن�ساب همدان: هم من همدان من ولد وادعة بن عمرو بن عامر بن نا�سح بن دافع بن مالك 

بن ج�سم بن حا�سد، وقال ن�ساب حمري: هم من حمري من ولد وادعة بن عمرو بن الققاعة.
من  العرب  كالم  ودواء  العل�م  و�سم�س   ،(30(  /((( العرو�س  وتــاج   ،(769( املحيط  القام��س  انظر:   

الكل�م)11/ 7108)، معجم البلدان، ))/ 70)، امل�سالك واملمالك: )137).
�ساكر: خمالف من خماليف اليمن لهمدان،عن ميني �سنعاء، و�ساكر قبيلة من اليمن من همدان، وهم   (43(

ولد �ساكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية.
�سم�س  البلدان: )3/ 310)،  وامل�ا�سع: )3/ 776)، معجم  البالد  اأ�سماء  ا�ستعجم من  انظر: معجم ما   

العل�م ودواء كالم العرب من الكل�م: )6/ 19)3).
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فاأمرهم عمر بن �خلطاب -ر�ضي �هلل تعالى عنه- �أن يق�ضمو� ما بينهما, فوجدوه �إلى 

ثم  قاتاًل,  له  قتلته ول علمت  ما  مييناً, كل رجل  فاأحلفهم عمر خم�ضني   , �أقربرُ و�دعة 

دفعت  �أمو�لنا  ول  �أمو�لنا,  عن  دفعت  �أمياننا  ل  �ملوؤمنني  �أمري  يا  فقالو�:  �لديَة  �أغرمهم 

عن �أمياننا, فقال: كذلك �حلق)44), ويف رو�يٍة �أن عمر-ر�ضي �هلل تعالى عنه- قال: »�إمنا 

ق�ضيترُ عليكم بق�ضاء نبيِّكم«))4).

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب: الق�سامة، باب: اأ�سل الق�سامة والبداية فيها مع الل�ث باأميان املدعي   (44(
)8/ 16))، ح: )0)164)، بلفظ: »اأن عمر بن اخلطاب -ر�سي الل عنه- كتب يف قتيل وجد بني خي�ان ووادعة، 
اأن يقا�س ما بني القريتني ....«، ثم قال بعد اإيراده: »وجمالد غري حمتج به، وروي عن مطرف، عن اأبي اإ�سحاق، 
عن احلارث بن الأزمع، عن عمر، واأب� اإ�سحاق مل ي�سمع من احلارث بن الأزمع، قال علي بن املديني: عن اأبي زيد، 
اإ�سحاق يحدث حديث احلارث بن الأزمع، اأن قتيال وجد بني وادعة وخي�ان، فقلت:  اأبا  عن �سعبة، قال: �سمعت 
يا اأبا اإ�سحاق، من حدثك؟ قال: حدثني جمالد، عن ال�سعبي، عن احلارث بن الأزمع، فعادت رواية اأبي اإ�سحاق 
اإلى حديث جمالد، واختلف فيه على جمالد يف اإ�سناده، وجمالد غري حمتج به«. واأخرجه عبد الرزاق ال�سنعاين: 
)10/)3)، كتاب: العق�ل، باب: الق�سامة، ح: )66)18)، من طريق ال�سعبي، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: ))/ 
)44)،كتاب: الديات، ما جاء يف الق�سامة، من طريق احلارث بن الأزمع، بلفظ بني وادعة واأرحب، والطحاوي 
يف �سرح م�سكل الآثار: )11/ 09)) باب: بيان م�سكل ما روي عن ر�س�ل الل -�سلى الل عليه و�سلم- فيما اختلف 
اأهل العلم فيه يف القتيل ي�جد بني ظهراين ق�م، ول يعلم من قتله، هل جتب بذلك ديته عليهم اأم ل؟ ح: ))8)4)، 
وقال ابن حجر يف اإحتاف املهرة، ))1/ 8)1): م�ق�ف، وهذا احلديث يف �سنده جمالد بن �سعيد وه� �سعيف، وقد 
تقدم كالم البيهقي فيه. وقال البخاري يف التاريخ الكبري ،)8/ 9): كان يحيى القطان ي�سعفه، وكان ابن مهدي 
ل يروي عنه، عن ال�سعبي وقي�س بن اأبي حازم، وقال الدار قطني يف ال�سعفاء واملرتوك�ن، )3/ 134): »ك�يف لي�س 
بق�ي«، وقال الن�سائي يف: ال�سعفاء واملرتوك�ن، ))9): »ك�يف �سعيف«، قال الذهبيُّ عنه: »يف حديثه لني« وقال 

اأي�سًا »م�سه�ر �ساحب حديث على لني فيه«، انظر ميزان العتدال، )3/ 438).
مرتوك  �سبيح  بن  عمر  وقال:   ،(33(4( ح:  وغريه،  والديات،  احلدود  كتاب:   ،((19  /4( قطني:  الدار  اأخرجه   (4((
احلديث، واأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى: )8/ 16))، كتاب: الق�سامة، باب: اأ�سل الق�سامة والبداية فيها مع 
الل�ث باأميان املدعي، ح: )1)164)، وقال بعد اأن �ساق كالم الدار قطني املتقدم، قال ال�سيخ رحمه الل: )يعني 
البيهقي نف�سه) رفعه اإلى النبي -�سلى الل عليه و�سلم- منكر، وه� مع انقطاعه يف رواية من اأجمع�ا على تركه، 
قال ال�سافعي: »واملت�سل اأولى اأن ي�ؤخذ به من املنقطع«، وقد ذكره الغ�ساين يف »تخريج الأحاديث ال�سعاف من �سنن 
اأبي داود واإي�ساح م�سكالته، ))/ 303):«واأما  الدار قطني: )81))،ح: )684)، وقال ابن القيم يف تهذيب �سنن 
حديث عمر بن �سبيح، عن مقاتل بن حيان، عن �سف�ان، عن ابن امل�سيب، عن عمر يف ق�سائه بذلك« وق�له: »اإمنا 
اأي�سا معار�سة الأحاديث الثابتة من قد اأجمع علماء احلديث على ترك  ق�سيت عليكم بق�ساء نبيكم«، فال يج�ز 
الحتجاج به، وه� ابن �سبيح الذي مل ي�سفر �سباح �سدقه يف الرواية، وقال ابن حجر يف الدراية يف تخريج اأحاديث 

الهداية: ))/ 86)): وفيه عمرو بن �سبيح، وه� مرتوك.



160

اأحك�م الق�ص�مة »درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية«

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

وجه �لدللة: دل هذ� �لأثر على م�رشوعية �لق�ضامِة حيث ق�ضى بها عمر -ر�ضي �هلل 

تعالى عنه-, و�أخرب �أن ق�ضاءه هذ� يو�فق ق�ضاء �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-.

�لقول �لثان: ذهب بع�س �أهل �لعلم من �لتابعني ـ ومن بعدهم ـ �إلى عدم م�رشوعية 

ـ يف رو�يٍة 
ليَّة)47), وعمر بن عبد�لعزيز)48)( �لق�ضامة, ومنهم: �ضامل بن عبد�هلل)46), و�بن عرُ

عنه ـ, و�أبو قالبة)49), وقتادة)0)),  وم�ضلم بن خالد)1)), و�حلكم بن عتيبة)))), و�ضليمان 

.((3( بن ي�ضار, وبع�س �أهل �لظاهر, ومال �إليه �لبخاريُّ

ه� �سامل بن عبد الل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل اأب� عبد الل العدوي، اأحد الفقهاء ال�سبعة يف املدينة،   (46(
وكان ثبتًا، عابدًا، فا�ساًل،مات �سنة: )106) هـ.

انظر: التاريخ الكبري:)4/ )11)، الطبقات الكربى:))/ 149)، تاريخ ابن اأبي خيثمة:))/ 7)1).  
ه� اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن مق�سم الأ�سدي، املعروف بابن علية، ن�سبة اإلى اأمه، ولد �سنة: )110هـ)، ك�يف   (47(
الأ�سل،حافظ، فقيه، ثقة، ثبت، ويل املظامل ببغداد يف اآخر خالفة الر�سيد، له م�سنفات يف الفقه �سبيهة 

باجلدل، ت�يف �سنة: )193هـ).
انظر: تاريخ بغداد: )0/6))، �سري اأعالم النبالء: )107/9)، طبقات احلنابلة: )99/1).  

ه� عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم الأم�ي، ولد باملدينة �سنة: )60هـ)، اأمري امل�ؤمنني، اأمه اأم   (48(
اب، كان اإمامًا، عاملًا، عابدًا، ورعًا، عادًل، حتى �سماه جماعة بخام�س  عا�سم بنت عا�سم بن عمر بن اخلطَّ

اخللفاء الرا�سدين، كانت خالفته �سنتني وخم�سة اأَ�سهر، ت�يف �سنة: )101هـ).
انظر: وفيات الأعيان: ))/8)1)، العرب يف خرب من غرب: )0/1)1)، تهذيب التهذيب: )7/)47).  

الق�ساء  اأرادوه على  الثقة،  العابد،  املحدث،  العامل،  الب�سري،  بن عمرو اجلرمي،  زيد  بن  ه� عبد الل   (49(
فامتنع، مات �سنة: )104).

انظر: �سري اأعالم النبالء: )468/4)، �سذرات الذهب: )6/1)1)، تذكرة احلفاظ: )94/1).  
، تابعي، ب�سري، ولد اأعمى، قال الن�وي:»اأجمع�ا  ه� اأب� اخلطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة ال�سدو�سيُّ  ((0(

على جاللته، وت�ثيقه، وحفظه، واإتقانه، وف�سله«مات �سنة: )117هـ).
انظر:�سري اأعالم النبالء: ))/96))، التاريخ الكبري: )7/)18)، جامع التح�سيل يف اأحكام املرا�سيل: ))))).  
ه� اأب� خالد، م�سلم بن خالد املخزومي، الزجني، املكي، م�لى بني خمزوم، الإمام، فقيه مكة، ولد �سنة:)100)  ((1(
هـ قيل: ل�س�يد بن �سعيد:«مل �سمى الزجني به؟ قال: كان �سديد ال�س�اد، اأو قبلها بي�سري«، مات �سنة: )180)هـ.

انظر: �سري اأعالم النبالء:)7/ 8)))، مغاين الأخيار يف �سرح اأ�سامي رجال معاين الآثار:)3/ )3).  
ه� اأب� حممد، احلكم بن عتيبة الكندي، الك�يف، ولد �سنة: )0)هـ)، من �سغار التابعني، ثقة ثبت، فقيه،   ((((

رمبا دلَّ�س يف احلديث، روى عن بع�س ال�سحابة،كان ذا علم وف�سل وعبادة، ت�يف �سنة: )113هـ).
انظر: �سري اأعالم النبالء: ))/08))، تهذيب التهذيب: ))/)37)، طبقات احلفاظ: )1)).  

انظر:فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: ))1/)3))،املحلى:)77/11 )، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/0)3).  ((3(
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ِة �أدلٍة: و��ضتدلو� لذلك بعديّ

- �لنبيَّ �أن  �لدليل �لأول/ حديث عبد�هلل بن عبا�ٍس)4))-ر�ضي �هلل تعالى عنهما- 

رجال  دمــاَء  نا�ٌس  لدعــى  بدعو�هم  �لنا�س  يرُعطى  »لو  قــال:  و�ضلم-  عليه  �هلل  �ضلى 
عى عليه«)))) و�أمو�لهم, ولكن �ليمني على �ملدَّ

ويف رو�يٍة: »ولكن �لبينة على �ملدعي, و�ليمني على من �أنكر«)6)).

�لدليل �لثان/ حديث و�ئل بن حجر)7))-ر�ضي �هلل تعالى عنه- يف ق�ضة �خت�ضام 

ه� اأب� العبا�س، عبد الل بن عبا�س بن عبد املطلب الها�سمي، احلرب البحر، ابن عم ر�س�ل الل �سلى   ((4(
الل عله و�سلم، ولد يف �سعب بني ها�سم قبل الهجرة بثالث �سنني، و�سحب النبي �سلى الل عليه و�سلم، 
ودعا له باحلكمة، والفقه يف الدين، وِعلم التاأويل، قال ابن م�سع�د: »نعم ترجمان القراآن ابن عبا�س« 
واإنه حلرب هذه الأمة«، كف  اأحدًا قط مثل ابن عبا�س، لقد مات ي�م مات،  وقال جماهد: »ما راأيت 

ب�سره يف اآخر عمره، ت�يف يف الطائف �سنة: )68هـ).
انظر: الإ�سابة: )330/3)، تهذيب الكمال: )0/10)))، ن�سب قري�س: )6)).  

اأخرجه البخاري: )6/ )3)، كتاب: تف�سري القراآن، باب: ق�له تبارك وتعالى: »اإن الذين ي�سرتون بعهد الل   ((((
واأميانهم ثمنا قليال اأولئك ل خالقلهم«، ح: ))))4)، م�سلم: )3/ 1336)، كتاب: الأق�سية،باب: اليمني 

على املدعى عليه،ح: )1711).
اأخرجه البيهقي يف ال�سنن ال�سغري، كتاب الدع�ى والبينات، باب البينة على املدعي واليمني على املدعى   ((6(
عليه، )7)4)ح:))0)1))، قال احلافظ ابن حجٍر يف فتح الباري، ))/ 83)): »وهذه الزيادة لي�ست يف 
ال�سحيحني«، قال العجل�ين: »وزعم الأ�سيل ـ كما ذكره عيا�س ـ اأن ق�له: ولكن اإلى اآخره مدرج من كالم 
ابن عبا�س«،))/ )0))، قال الألباين يف الإرواء: »وهذا اإ�سناد �سحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال ال�سيخني 
غري احل�سن ب ن�سهل، وه� ثقة، فقد اأورده ابن اأبى حامت: )1/)/17)، وقال: »روى عنه اأب� زرعة »، ومل 
يذكر يف هجر حاولت عديال، لكن رواية اأبى زرعة عنه ت�ثيق له، فقد رد احلافظ ابن حجر فى »الل�سان« 
على ابن القطان ق�له يف داود بن حماد بن فراف�سة البلخي: »حاله جمه�ل، بق�له« قلت: بل ه� ثقة، فمن 
بلفظ: »املدعى عليه  ابن عمر مرف�عا  وله �ساهد من حديث  اإل عن ثقة«،  اأن ل يحدث  اأبى زرعة  عادة 
اأولى باليمني اإل اأن تق�م بينة«، اأخرجه الدارقطني: )17))، انظر: اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار 

ال�سبيل: )8/ 66)(، وح�صنه ال�صيخ �صعيب الأرناوؤوط يف تعليقاته على �صنن اأبي داود ))/ 469).
ه� وائل بن حجر بن �سعد احل�سرمي الكندي، له �سحبة، وفد على النبي -�سلى الل عليه و�سلم- فم�سح   ((7(
وجهه ودعا له ورفله على ق�مه، ثم خطب النا�س فقال: اأيها النا�س هذا وائل بن حجر اأتاكم من ح�سرم�ت، 

ومد بها �س�ته، راغبا يف الإ�سالم، مات يف ولية معاوية بن اأبي �سفيان.
الرجال:)30/  اأ�سماء  يف  الكمال  63))،تهذيب  الكربى:)1/  الطبقات   ،(718 بغداد:)3)/  تاريخ  انظر:   
0)4). وق�له: »ورفّله« اأي اإذاعظمه و�س�ده، انظر: �سم�س العل�م ودواء كالم العرب من الكل�م )4/ 84))).
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, وفيه: �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال للح�رشمي: �ألك بينة؟  �حل�رشمي و�لكنديِّ

ع  قال: ل قال: فلك ميينه, فقال: �إن �لرجل فاجر, ل يبايل على ما حلف عليه, ولي�س يتورَّ

من �ضيٍء, فقال ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- : »لي�س لك منه �إل ذلك«)8)).

وجه �لدللة من هذين �حلديثني: �أن عموم هذه �لأدلة تدلُّ على �أنَّ �لق�ضاَء �إمنا يكون 

�لق�ضامة؛  �ليمني على �ملدعى عليه, وبناًء على ذلك, فال ت�رشع  �أو  بالبينة من �ملدعي 

ملخالفتها لهذه �لأدلة, فهي لي�ضت بينة من �ملدعي, ول مييناً من �ملدعى عليه)9)).

ونوِق�َس: باأن عموم هذه �لأدلة خم�ضو�ٌس بالأدلة �لد�لة على م�رشوعية �لق�ضامة, كما 

هي خم�ضو�ضة بالق�ضاء بال�ضاهد و�ليمني, وقد وردت �أدلٌة �ضحيحٌة �رشيحة تدل على 

م�رشوعية �لق�ضامة, و�أنها �أ�ضل قائم بذ�ته ق�ضى به �لنبيُّ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-)60).

�لدليل �لثالث/ �أن �لق�ضامة خمالفٌة لأ�ضول �ل�رشع �ملجمِع على �ضحتها يف جملة 

من �لأحكام, وهي:

�أوًل: �أنَّ �لأ�ضل يف �ل�رشع �أنَّ �لإن�ضان ل يحلف �إل على ما علمه قطعاً �أو �ضاهده 

�أو م�ضاهدٍة  �أولياء �لدم يحلفون دون علٍم قاطع,  ِح�ضاً, و�لق�ضامة بخالف ذلك, فاإن 

حم�ضو�ضة, وقد يكونون يف بلد و�لقتل يف بلد �آخر.

ثانياً: �أن �لأَمياَن لي�س لها تاأثري يف �إهد�ر �لدماء و�إباحتها.

ثالثاً: �أن �لدماَء حدوٌد ول ميني يف �حلدود )61).

�لق�ضامة, وهي  باأدلة م�رشوعية  �لأ�ضول خم�ضو�ٌس  باأن عموم هذه  عنه:  و�أجيب 
اأخرجه م�سلم )3/1)1)، كتاب: الأَميان، باب: وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار، رقم )139).  ((8(

انظر: �سرح الن�وي على �سحيح م�سلم: ))3/1)، املحلى: )77/11).  ((9(
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال: )34/8)-)3))، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/)31).  (60(

انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/0)3).  (61(
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�أ�ضل قائم بذ�ته �أقرها �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- وق�ضى بها, وفيها حفٌظ للدماء, 

و�ضيانة لها عن �لهدر و�ل�ضياع))6).

الرتجيح:

�لق�ضامة؛  مب�رشوعية  �لقائل  �لأول  �لقول  �أعلم-هو  وتعالى  تبارك  -و�هلل  �لر�جحرُ

لقوة �أدلتهم و�رش�حتها, ومناق�ضة �أدلة �لقول �لثان؛ ولأن يف �لق�ضامة حفظاً لالأنف�س 

�ملع�ضومة من �لإزهاق, و�ضيانًة للدماء من �لهدر و�ل�ضياع, وهي من �ملقا�ضد �ل�رشوريِة 

�لتي �أكد عليها �ل�ضارع �حلكيم, و�ضعى �إلى حتقيقها ب�ضتى �لو�ضائل.

انظر:املرجع ال�سابق.  (6((
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املبحث الثاين
�سروط الق�سامة

با�ستقر�ء كالم �لفقهاء يف معر�ض كالمهم عن �رشوط �لق�سامة، جند �أنهم ��سرتطو� 

مل�رشوعيتها �ل�رشوط �لآتية:

�ل�رشط �لأول: �أن تكون �جلناية قتاًلـ  �سو�ء كان �ملقتوُل رجاًل �أو �مر�أة، حر�ً �أو عبد�ً، 

م�ضلماً �أو ذمياًـ فاإن كانت �جلناية على ما دون �لنف�س فال ق�ضامَة)63) �أما �ملالكية في�ضرتطون 

مي �أو �لعبد)64). �أن يكون م�ضلماً وحر�ً, فال ق�ضامة عندهم يف قتل �لذِّ

ول  �سبيٍّ  على  �لدعوى  ت�سح  فال  فاً،  مكلَّ عليه  �ملدعى  يكون  �أن  �لثاين:  �ل�رشط 

جمنون))6). 

�ل�رشط �لثالث: وجود �للَّْوث)66), وهو: �لعد�وة �لظاهرة بني �ملقتول و�ملدعى عليه)67), 

وقيل هو: �لقرينُة �لتي تدل على �سدق �ملدعي، وهذ� �ل�رشط عند جمهور �أهل �لعلم)68), 

�أما �حلنفية فا�ضرتطو� وجود �لقتيل يف حملٍة, وعليه �أثر �لقتل, ول يعلم قاتله)69).
انظر: بدائع ال�سنائع: )88/7))، منح اجلليل: )8/9)1)، مغني املحتاج: )117/4)، ك�ساف القناع: )67/6).  (63(

انظر: منح اجلليل: )8/9)1).  (64(
انظر: رو�سة الطالبني:)10/))، ك�ساف القناع: )67،69/6، )7).  (6((

اللَّْ�ُث: املطالبات بالأحقاد، انظر: ل�سان العرب، ))/ )18)، قال ابن الأثري: الل�ث:  اأن ي�سهد �ساهد واحد   (66(
على اإقرار املقت�ل قبل اأين م�ت اأن فالنا قتلني، اأو ي�سهد �ساهد ان على عداوة بينهما، اأو تهديد منه له، اأو نح� 

ذلك، وه� من التل�ث: التلطخ، يقال: لثه يف الرتاب ول�ثه.  النهاية يف غريب احلديث والأثر: )4/ )7)).
انظر: املغني: )8/ 491).  (67(

احلــاوي   ،(((6/4( مالك:  الإمــام  م�طاأ  على  الــزرقــاين  �سرح   ،(((9/1( الفقهية:  انظر:الق�انني   (68(
الكبري:)99/1))، رو�سة الطالبني: )13/10)، املبدع �سرح املقنع:)38/9)، ال�سرح الكبري: )9/10).

انظر: املب�صوط: ال�صرخ�صي)6)/108)، بدائع ال�سنائع: )86/7)).  (69(
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كما  منه  �لقتل  ��ستحال  �إذ�  �أما  عليه،  �ملدعى  من  �لقتل  �إمكان  �لر�بع:  �ل�رشط 

لو �أقام بينًة مقبولة تثبت باأنه كان يف �ضاعة �لقتل يف بلٍد بعيد عن مكان �جلرمية, 

ول ميكنه �لو�ضول منه �إلى مو�ضع �جلرمية �إل بعد زمن طويل, فال ت�ضح �لدعوى 

حينئذ)70).

وعني  �لقتل  على  �لدعوى  يف  و�تفاُقهم  جميِعهم  �لورثة  طلب  �خلام�ض:  �ل�رشط 

ب بع�سهم بع�ساً،  �لقاتل؛ لأنها دعوى قتل فا�سرتط �تفاقهم جميعاً كالق�سا�ض، فاإن كذَّ

�لق�ضامة  تثبت  ل  فاإنها  يقتله,  �لآخر مل  �لبع�س  ويقول  قتله فالن,  بع�ضهم  يقول  كاأن 

�أهل �لعلم)71)؛ حلديث: »يق�ضم خم�ضون منكم على رجل  حينئذ, وهذ� عند جمهور 

, فا�ضرتطو�  منهم فيدفع �إليكم برمته«))7) فن�سَّ على �لو�حد, وخالف يف ذلك �حلنفيةرُ

ِلَم فال ق�ضامة)73). �أن يكون �لقاتل جمهوًل, فاإن عرُ

ُعون يف �لق�سامة رجاًل مكلَّفني، فال ت�سح من �مر�أٍة  �ل�رشط �ل�ساد�ض: �أن يكون �ملدَّ

, ففرقو�  �أو �ضبيٍّ �أو جمنون عند جمهور �أهل �لعلم مطلقاً)74), وخالف يف ذلك �ملالكيةرُ

بني �أنو�ع �لقتل: فاإن كان عمد�ً فاإنهم يو�فقون �جلمهور, فال ت�ضح من �مر�أٍة, �أما لو كان 

�لقتل خطاأً, �أو �ضبه عمد, فت�ضح))7).

فال  كان  فاإن  �لإقــر�ر،  �أو  كالبينِة،  �آخر؛  بطريٍق  �لقتُل  يثبت  ل  �أن  �ل�سابع:  �ل�رشط 

انظر: رو�سة الطالبني: )13/10)، املغني: )388/8).  (70(
انظر: التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�سانيد:)3)/00))، احلاوي الكبري: )43/13)،ك�ساف القناع: )71/6).  (71(

اأخرجه م�سلم: كتاب: الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب: الق�سامة، )736)ح:)4343).  (7((
انظر: بدائع ال�سنائع: )88/7)).  (73(

انظر: املب�صوط: )6)/0)1)، رو�سة الطالبني: )10/))، ك�ساف القناع: )6/)7).  (74(
انظر: التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�س: ))/ 186)، الق�انني الفقهية: )9/1))).  (7((
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�أقرَّ  فاإن  �ملنكر،  وظيفُة  �ليمني  لأن  عليه؛  �ملدعى  �إنكار  �حلنفيُة:  وي�سرتط  ق�ضامة)76)، 

و�عرتف فال ق�ضامة)77).

�لأميان  عليهم  وجهت  من  يحلف  باأن  مكررًة؛  �لأمياُن  تكون  �أن  �لثامن:  �ل�رشط 

خم�ضني مييناً)78).

خمت�سر   ،(46/13( الكبري:  احلــاوي  التلقني:))/487)،  املــخــتــار:))/8))،  لتعليل  الختيار  انظر:   (76(
اخلرقي: )1/))1). 

املختار �سرح  الدر  الط�ري: )8/ 446)،  وتكملة  الدقائق ومنحة اخلالق  الرائق �سرح كنز  البحر  انظر:   (77(
تن�ير الأب�سار: )6/6)6).

انظر: حا�سية ابن عابدين: )6/6)6)، امل�طاأ: ))/879-880)، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ   (78(
املنهاج: )116/4)، ك�ساف القناع: )67/6).
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املبحث الثالث
من يحلف اأوًل يف الق�سامة

�ختلف �أهل �لعلم �لقائلني مب�رشوعية �لق�ضامة فيمن يرُ�ضتحلفرُ �أوًل يف �أميان �لق�ضامة, 

عون �أو �ملدعى عليهم؟ على قولني: هل هم �ملدَّ

�لقول �لأول: ذهب جمهور �أهل �لعلم من �ملالكية)79) و�ل�ضافعية)80) و�حلنابلة)81)و�بن 

نكلو�  فاإن  �ملدعني,  �إلى  �بتد�ًء  ه  توجَّ �لق�ضامة  �أميان  �أن  �إلى  �لظاهرية)83)  من  حزم))8) 

وجهت �لأميان �إلى �ملدعى عليهم, فاإن حلفو� برئو� من دمه.

ة �أدلٍة: و��ضتدلو� لذلك بعدَّ

-�ضلى �هلل عليه  �لدليل �لأول/ حديث �ضهل بن �أبي حثمَة �ل�ضابق, وفيه �أن �لنبيَّ

و�ضلم- قال للمدعني: »�أحتلفون وت�ضتحقون قاتلكم �أو �ضاحبكم, فقالو�:كيف نحلف 

ومل ن�ضهد ومل نَر؟! قال: فتربئكم يهود بخم�ضني مييناً«)84).
الإمام مالك: )61/4))، بداية املجتهد  الزرقاين على م�طاأ  ـ 308)، �سرح  الذخرية:))306/1  انظر:   (79(

ونهاية املقت�سد:))/439).
انظر: ال��سيط:)401/6)، رو�سة الطالبني: )17-16/10).  (80(

انظر: ال�سرح الكبري: )30/10-31)، اإعالم امل�قعني: )101/1).  (81(
ه� اأب� حممد، علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم، الفار�سي الأ�سل، ثم الأندل�سي القرطبي، ولد �سنة )384)   (8((
اأهل الظاهر، وكان  اإلى مذهب  ،الإمام،كان �سافعي املذهب، فانتقل  الأندل�س يف ع�سره، احلافظ  عامل 
متفننًا يف عل�م جمة، عاماًل بعلمه،زاهدًا، مت�ا�سعًا ذا ف�سائل جمة، وت�اليف كثرية، اأثنى عليه العلماء 

والأئمة، �سنف كتاب املحلى، وط�ق احلمامة، وغريها من الكتب، ت�يف �سنة )6)4)هـ.
انظر: جذوة املقتب�س يف ذكر ولة الأندل�س:)308)، بغية امللتم�س يف تاريخ رجال اأهل الأندل�س:))41)،   

وفيات الأعيان:)3/ ))3).
انظر: املحلى: )8/ ))4).  (83(
�سبق تخريجه �س:)7)1).  (84(
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على  �أوًل  ترُعر�س  �لق�ضامة  �أميــاَن  �أن  على  �رش�حًة  �حلديث  هذ�  دلَّ  �لدللة:  وجه 

عني, فاإن نكلو� ردت �لأميان على �ملدعى عليهم, فاإن حلفو� بِرئو�))8). �ملدَّ

ه)88), -ر�ضي  �أبيه)87), عن جدِّ عن  �ضعيب)86),  بن  عمرو  �لثان/ حديث  �لدليل 

عى,  �هلل تبارك وتعالى عنهم-�أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-قال: »�لبينة على من �دَّ

انظر: �سرح �سحيح البخاري، لبن بطال: )33/8)-34)).  (8((
ت�ثيقه  يف  خمتلف  تابعي،  ال�سهمي،  العا�س  بن  عمرو  بن  الل  عبد  بن  حممد  بن  �سعيب  بن  عمرو  ه�   (86(
، قال البخاري: »راأيت  اأبيه عن جده ق�يٌّ اأنه �سدوق يف نف�سه، وحديثه عن غري  وت�سعيفه، والأكرث على 

اأحمَد وعليًا واإ�سحاق واأبا عبيٍد وعامة اأ�سحابنا يحتج�ن به«، مات �سنة )118هـ).
انظر: الثقات للعجلي: ))/177)، اجلرح والتعديل: )38/6))، �سري اأعالم النبالء: ))/)16).  

ه� �سعيب بن حممد بن عبد الل بن عمرو بن العا�س القر�سي، روى عن جملٍة من ال�سحابة؛ كجده عبد   (87(
الل بن عمرو ابن العا�س، وعبادة بن ال�سامت، وابن عبا�س، وابن عمر، وغريهم، ومل يذكر اأهل الرتاجم 

له �سنة ولدة اأو وفاة. 
نظر: الثقات لبن حبان: )7/4)3)، تهذيب الكمال: ))34/1))، تهذيب التهذيب: )311/4).  

ه� اأب� حممد، عبد الل بن عمرو بن العا�س بن وائل ال�سهمي، �سحابي، ا�ستهر بالعلم، والعبادة، قال اأب�   (88(
هريرة: »ما كان اأحد اأحفظ حلديث ر�س�ل الل �سلى الل عليه و�سلم مني اإل عبد الل بن عمرو"، كان 
ا�سمه العا�س، فلما اأ�سلم غري النبي �سلى الل عليه و�سلم ا�سمه لعبد الل، بينه وبني اأبيه اإحدى ع�سرة �سنة 

فقط، اأ�سلم بعد �سنة �سبع، و�سهد مع النبي �سلى الل عليه و�سلم بع�س املغازي، ت�يف �سنة ))6هـ). 
انظر: الطبقات الكربى: )8/4)، الإ�سابة: ))/1)3)، تهذيب التهذيب: ))/337).  
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و�ليمني على من �أنكر �إل يف �لق�ضامة«)89).

وجه �لدللة: دلَّ هذ� �حلديثرُ على �أن �لأ�ضل يف �ليمني �أنها تكونرُ يف جانب �ملدعى 

عني)90). عليه �إل يف �لق�ضامة فاإنها م�ضتثناةٌ من هذ� �لأ�ضل, فتكونرُ يف جانب �ملدَّ

رةٌ, فكانت م�رشوعًة يف جانب �ملدعي قيا�ضاً  �لدليل �لثالث/ �أن �لق�ضامَة �أمياٌن مكرَّ

على �للِّعان)91).

�لدليل �لر�بع/ �أن �لأ�ضل يف �ليمني �أنها ت�رشعرُ يف جانب �أقوى �ملتد�عني, وجانبرُ 

�ملدعني يف �لق�ضامة �أقوى من جانب �ملدعى عليه؛ وذلك لوجود �لقرينة �لقوية, وهي 

الق�سامة والبداية فيها مع  اأ�سل  الق�سامة، باب:  ال�سنن الكربى: )8/ 13))، كتاب:  البيهقي يف  اأخرجه   (89(
الل�ث باأميان املدعي، ح: ))1644)، ويف ال�سنن ال�سغرى: )7/3)))، كتاب: الديات، باب: الق�سامة، ح: 
)3103)، والدار قطني: )4/ 114)، كتاب: احلدود والديات، وغريه، ح: )3191)، قال ابن عبد الرب يف 
التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�سانيد: )3)/ )0))، »وهذا احلديث ـ واإن كان يف اإ�سناده لني ـ  فاإن 
الآثار املت�اترة يف حديث هذا الباب تع�سده، ولكنه م��سع اختلف فيه العلماء«،وقال ابن حجر يف التلخي�س 
احلبري، )4/ 107) بعد اأن ذكر تليني ابن عبد الرب له، :«وقد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريٍج، عن عمرو 
مر�سال، وعبد الرزاق اأحفظ من م�سلم بن خالد واأوثق، ورواه ابن عدي والدار قطني من حديث عثمان 
البخاري:  وقال  اأي�سا«  وه� �سعيف  اأبي هريرة،  ابن جريج، عن عطاء، عن  بن حممد، عن م�سلم، عن 
»ابن جريج مل ي�سمع من عمرو بن �سعيب، فهذه علة اأخرى« وقال ابن عبد الهادي يف تنقيح التحقيق ))/ 
ج�ه، وزيادة ال�ستثناء فيه منكرٌة، وم�سلم بن خالد الزجني: تكلَّم فيه غري واحد  74)«هذا احلديث مل يخرِّ
من الأئمة، وقد اختلف عليه يف هذا احلديث« وقال ابن امللقن يف البدر املنري )8/ 13))«هذا احلديث رواه 
الدار قطني، ثم البيهقي، من حديث م�سلم بن خالد الزجني، عن ابن جريج، عن عمرو بن �سعيب، عن 
اأبيه، عن جده، مرف�عًا به �س�اء، ومل ي�سعفاه، وم�سلم هذا فيه مقال، وثقه ق�م، و�سعفه اآخرون، ل جرم«.
قال ابن عبد الرب يف »متهيده« بعد اأن اأخرجه من هذه الطريق: »يف اإ�سناده لني« قلُت: وَثمَّ علٌة اأخرى، 
وهي: اأن ابن جريج مل ي�سمع من عمرو بن �سعيب، كما قاله البخاري فيما حكاه البيهقي عنه يف �سننه يف 
باب وج�ب )الفطرة) على اأهل البادية، وعلة اأخرى وهي اأن م�سلم بن خالد قد خ�لف فيه، وقال الألباين 
بلفظ:  ابن جريج عنه  بن خالد عن  الزجني  الرابعة: عن  �سياق ذكر طرقه:  الإرواء )8/ 67)) يف  يف 
اإل فى الق�سامة«، اأخرجه الدار قطني، والزجني وا�سمه  اأنكر  »البينة على من ادعى ، واليمني على من 
م�سلم �سعيف، وابن جريج مدل�س، وقد عنعنه، وباجلملة فهذه الطرق واهية لي�س ما ميكن ال�ست�سهاد به.

انظر: عمدة القاري: )4)/9)).  (90(
انظر: اإعالم امل�قعني: )101/1).  (91(
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�للوثرُ و�لعد�وة �لظاهرة بني �ملقتول و�ملدعى عليه, ف�رشعت �لأميان يف جانبهم))9).

بن  و�ضعيد   ,(93( �لب�رشيِّ كاحل�ضن  �لعلم  �أهل  وبع�س  �حلنفيَّةرُ  ذهب  �لثان:  �لقول 

يف  �لأَميــاَن  �أنَّ  �إلى  وغريهم,  و�لــثــوري)96),   ,(9(( و�لنَخعيِّ  , و�ل�ضعبيِّ �مل�ضيَّب)94), 

ه �إلى �ملدعى عليهم, فاإن حلفو� برئو� من �لقتل ولزمتهم �لدية فقط, و�إن  �لق�ضامة توجَّ

نكلو�, فقال بع�ضهم يحب�ضون حتى يقرون �أو يق�ضمون, وذهب بع�ضهم �إلى �أنهم �إن 

نكلو� لزمت �لدية عاقلتهم)97).

و��ضتدلو� لذلك بعدة �أدلٍة:

�لدليل �لأول/ حديث �أبي �ضلمة بن عبد�لرحمن و�ضليمان بن ي�ضار عن رجٍل من 

انظر: املرجع ال�سابق.  (9((
ه� اأب� �سعيد، احل�سن بن اأَبي احل�سن الب�سري، ولد باملدينة �سنة )1)هـ)، اإماُم اأهل الب�سرة يف زمانه،   (93(
قال ابن �سعد: »كان جامعًا، عاملًا، رفيعًا، فقيها، حجة، ماأم�نًا، عابدًا، نا�سكًا، كثري العلم، ف�سيحًا«، 
من  ومائة  ع�سرين  وراأى  ويدل�س«،  كثريًا  ير�سل  وكان  م�سه�ر،  فا�سل،  فقيه،  »ثقة،  حجر:  ابن  وقال 

اأ�سحاب النبي �سلى الل عليه و�سلم، ت�يف �سنة ))11هـ).
انظر: العرب يف خرب من غرب: )136/1)، معرفة الثقات للعجلي: )1/)9))، تهذيب التهذيب: )/31)).  
ه� اأب� حممد، �سعيد بن امل�سيب بن حزن بن اأبي وهب، املخزومي القر�سي، املدين، �سيخ الإ�سالم، و�سيد   (94(
ت�يف  والعبادة،  والزهد  والفقه،  احلديث  بني  جمع  ال�سبعة،  الفقهاء  واأحد  واأجلهم،  واإمامهم،  التابعني 

باملدينة �سنة )94هـ).
انظر: الطبقات الكربى: ))/88)، التاريخ الكبري: )10/3))، تهذيب التهذيب: )74/4).

ه� اأب� عمران، اإبراهيم بن يزيد بن قي�س بن الأ�س�د النخعي، الإمام احلافظ، فقيه العراق، كان وا�سع   (9((
الرواية، ومفتي اأهل الك�فة ه� وال�سعبي يف زمانهما، وكان رجاًل �ساحلًا، ب�سريًا بعلم ابن م�سع�د ر�سي 

الل عنه، قال الإمام اأحمد: »كان اإبراهيم ذكيًا، حافظًا، �ساحب �سنة« ت�يف �سنة )96)هـ.
انظر: الطبقات الكربى: )188/6-199)، تذكرة احلفاظ: )70/1)، تهذيب التهذيب: )1/))1).

تابعي  �سنة)97هـ)، من  ولد  الك�يف،  الث�ري،  �سعيد بن م�سروق بن حبيب،  �سفيان بن  اأب� عبد الل،  ه�   (96(
اأهل زمانه يف العلم، والتق�ى، والزهد، والعبادة، وكان له  ث،كان �سيد  التابعني، املجتهد، الفقيه، املُحدَّ
مذهب متب�ع يف الفقه، وكان �سديد احلفظ، حتى قال عن نف�سه: »ما ا�ست�دعت قلبي �سيئًا فخانني« ت�يف 

بالب�سرة �سنة )161هـ).
انظر: تاريخ بغداد: )1/9)1)، اجل�اهر امل�سية: )0/1)))، الأعالم: )8/3)1).

انظر: املب�صوط: )6)/108)، بدائع ال�سنائع: )91/7))، فتح الباري: ))36/1))، املحلى: )11/ 97)).  (97(
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�أنَّ ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه  �لأن�ضار  �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- من  �أ�ضحاب 

و�ضلم-«�أقرَّ �لق�ضامة على ما كانت عليه يف �جلاهلية, وق�ضى بها بني نا�ٍس من �لأن�ضار 

َعْوه على يهود خيرب«)98). يف قتيل �دَّ

�أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-�أقرَّ �لق�ضامة  وجه �لدللة: دلَّ هذ� �حلديث على 

عى  على ما كانت عليه يف �جلاهليِة, وقد كانت �أميان �لق�ضامة يف �جلاهلية تطلب من �ملدَّ

عني, فدلَّ ذلك على �أن �أمياَن �لق�ضامة �إمنا تطلب من �ملدعى عليهم)99). عليهم دون �ملدَّ

ونوِق�َس ِمن وجَهنْي:

�لوجهرُ �لأول: �أن هذ� �حلديث لي�س فيه �أنَّ �لنبيَّ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- بد�أَ باأميان 

�لبخاريِّ  عند  يَحةرُ  �ل�رشَّ �ل�ضحيحةرُ  �لأخــرى  �لرو�ياترُ  جاءت  وقد  عليهم,  عى  �ملدَّ

ا نَكلو� ردَّ �لأمياَن  عني, فلمَّ وم�ضلم باأنَّ �لنبيَّ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �إمنا بد�أ باأميان �ملدَّ

على �ملدَعى عليهم, وهم �ليهود, فلما �متنعو� عن قبول �أميان �ليهود عقله �لنبيُّ -�ضلى 

�هلل عليه و�ضلم- من عنده)100)لئال ي�ضيع دمه, فيكون ردُّ �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- 

لالأميان على �ملدعى عليهم؛ لنكول �ملدعني عنها, جمعاً بني هذه �لرو�ية, و�لرو�يات 

�لأخرى �ل�ضحيحة)101).

�لوجه �لثان: ميكن �أن يناق�س �أي�ضاً: باأن �ملر�د بهذ� �حلديث �أنَّ �لنبيَّ -�ضلى �هلل عليه 

و�ضلم- �أقر باأ�ضل �لق�ضامة و�رشع �لعمل بها, كما كانت م�رشوعًة يف �أ�ضلها باجلاهلية, 

دون �إ�ضارٍة �إلى تفا�ضيل �حلكم فيها.
�سبق تخريجه �س:)7)1).  (98(

انظر: �سرح معاين الآثار:)149/4).  (99(
)100)انظر: حديث �سهل بن اأبي حثمة مع تخريجه يف ق�سة مقتل عبدالل بن �سهل من يه�د خيرب، يف �س ))1، 13).

)101)انظر: حا�سية ابن القيم على �سنن اأبي داوود: ))161/1)، لباب التاأويل يف معاين التنزيل:)74/1).
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عي,  �ملدَّ جانب  يف  تكون  �إمنا  �لبينَة  �أن  على  �لد�لة  �لأدلــة  عمومرُ  �لثان:  �لدليل 

و�ليمني يف جانب �ملدعى عليه, ومنها: حديثرُ عبد�هلل بن عبا�ٍس-ر�ضي �هلل عنه-�أن 

عى نا�ٌس دماء رجال  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال: »لو يعطى �لنا�س بدعو�هم لديّ �لنبيَّ
و�أمو�لهم, ولكن �ليمني على �ملدعى عليه«))10)

ويف رو�يٍة »ولكن �لبينة على �ملدعي و�ليمني على من �أنكر«)103), وكذلك حديث 

و�ئل بن حجر-ر�ضي �هلل عنه-, وفيه �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال للح�رشمي: 

»�ألك بينٌة قال:ل, قال: فلَك ميينه«)104), وغريها من �لأدلة.

وجه �لدللة: دلَّت هذه �لأحاديث على قاعدٍة عظيمة من قو�عد �ل�رشع, وهي: �أنَّ 

عى عليه, و�لأميان يف �لق�ضامة  �لبينة �إمنا تكون يف جانب �ملدعي, و�ليمني يف جانب �ملدَّ

د�خلٌة يف هذ� �لعموم, فتكون م�رشوعًة يف جانب �ملدعى عليه))10).

ونوِق�َس: باأنَّ عموم هذه �لأدلة خم�ضو�ضٌة بالأدلة �لد�لِة على �أن �لأميان يف �لق�ضامة 

�إمنا ترُ�رشع يف جانب �ملدعني �أوًل, كما �أنها خم�ضو�ضة بالق�ضاِء بال�ضاهد و�ليمني)106), 

وقد �ضبق بيانرُ �لأدلة �لد�لة على �أن �لأمياَن يف �لق�ضامة, �إمنا تكون يف جانب �ملدعني �أوًل 

عند �ل�ضتدلل للقول �لأول)107).

وي عن �ل�ضعبيِّ »�أن قتياًل وجد بني و�دعَة و�ضاكر فاأمرهم عمر  �لدليل �لثالث/ ما ررُ

بن �خلطاب-ر�ضي �هلل تعالى عنه- �أن يق�ضمو� ما بينهما, فوجدوه �إلى و�دعة �أقرب, 
))10)�سبق تخريجه يف �س: )161).
)103)�سبق تخريجه يف �س: )161).
)104)�سبق تخريجه يف �س: ))16).

))10)انظر: �سرح م�سكل الآثار: )11/)33، 336)، نيل الأوطار: )186/7).
)106)انظر: �سرح �سحيح البخاري، لبن بطال: )8/))، نيل الأوطار: )186/7).

)107)انظر: �س: )167).
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فاأحلفهم عمر خم�ضون مييناً, كل رجل ما قتلته ول علمت له قاتاًل, ثم �أغرمهم �لديَة, 

فقالو� يا �أمري �ملوؤمنني: ل �أمياننا دفعت عن �أمو�لنا ول �أمو�لنا دفعت عن �أمياننا, فقال: 

كذلك �حلق«)108).

بق�ضاء  عليكم  ق�ضيت  ــا  »�إمن قــال:  عنه-  تعالى  �هلل  -ر�ضي  عمر  �أن  ــة  رو�ي ويف 

نبيكم«)109).

عى عليهم,  وجه �لدللة: �أن عمر -ر�ضي �هلل تعالى عنه- جعل �لأميان يف جانب �ملدَّ

و�أخرب باأنه �إمنا ق�ضى عليهم بق�ضاء �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-, وهذ� يدل على �أن 

عى عليه)110). �أميان �لق�ضامة �إمنا ت�رشع يف جانب �ملدَّ

ونوِق�َس: باأن هذ� �لأثر �ضعيٌف, كما �أ�ضار �إلى ذلك �أهلرُ �لعلم)111).

عت حجًة للدفع, ل لال�ضتحقاق, كما  �لدليل �لر�بع/ �أن �ليمني يف �لأ�ضل �إمنا �رشرُ

جاءت بذلك �لأدلة, و�حلالف ل ي�ضتحقُّ بحلفه �أعر��َس �لدنيا �ملبتذلة, فكيف ي�ضتحقُّ 

بها �لنف�س �لإن�ضانية �ملحرمة))11).

ٍه: ونوِق�َس من ثالثة �أوجرُ

مالك)113)  �لإمــام  �لفارَق  ذلك  بني  وقد  �لفارق,  مع  قيا�س  هذ�  �أن  �لأول:  �لوجه 

)108)�سبق تخريجه يف �س: )9)1).

)109)�سبق تخريجه يف �س: )9)1).
)110)انظر �سرح معاين الآثار: ) 149/4) .

)111)انظر: �س: )9)1).
))11)انظر: بدائع ال�سنائع: )88/7)) .

)113)ه� اأب� عبد الل، مالك بن اأن�س بن مالك بن اأبي عامر الأ�سبحي احلمريي، ولد يف املدينة �سنة )93هـ)، 
الإمام، املحدث، الفقيه، اإمام دار الهجرة، واأحد اأئمة املذاهب املتب�عني، طلب العلم عن التابعني، واأجمع 
العلماء على اإمامته وجاللته، وتتلمذ على يديه جماهري غفرية من اأكابر العلماء والأئمة، ت�يف �سنة )179)هـ.

انظر: وفيات الأعيان: )4/)13)، تهذيب التهذيب: ))3/))، �سري اأعالم النبالء: ))43/1).  
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فقال: »و�إمنا �لفرق بني �لق�ضامة يف �لدم و�لأميان يف �حلقوق �أن �لرجل �إذ� د�يَن �لرجل 

��ضتثبت عليه حقه, و�أنَّ �لرجل �إذ� �أر�د قتل �لرجل مل يقتله يف جماعٍة من �لنا�س, و�إمنا 

�لدماء,  هلكت  �حلقوق  يعمل يف  كما  فيها  عمل  »ولو  قال:  �أن  �إلى  �خللوة«,  يلتم�س 

و�جرت�أ �لنا�س عليها �إذ� عرفو� �لق�ضاء فيها, ولكن �إمنا جعلت �لق�ضامة �إلى ولة �ملقتول 

يبدوؤون فيها؛ ليكف �لنا�س عن �لقتل, وليحذر �لقاتل �أن يوؤخذ يف مثل ذلك«)114).

, و�لقيا�س مع  �لوجه �لثان: ميكن �أن يجاب عنه �أي�ضاً: باأن هذ� قيا�س يف مقابل �لن�سِّ

وجود �لن�س باطل, وقد وردت �لن�ضو�س �ل�ضحيحة �ل�رشيحة على �أن �أميان �لق�ضامة 

�إمنا توجه �بتد�ًء �إلى �ملدعني.

�لوجه �لثالث: وميكن �أن يجاب عنه �أي�ضاً: باأن �ليمني قد تكون حجًة يف �ل�ضتحقاق 

كما يف �لق�ضاء يف �ل�ضاهد و�ليمني.

الرتجيح:

�لر�جح -و�هلل تبارك وتعالى �أعلم- هو �لقول �لأول, وهو �أن �لأميان يف �لق�ضامِة, 

ه �بتد�ًء �إلى �ملدعني, فاإن نكلو� وجهت �لأميان �إلى �ملدعى عليهم, فاإن حلفو�  �إمنا توجَّ

برئو� من دمه. وذلك ملا يلي:

�أوًل: قوة �أدلتهم, ومناق�ضة �أدلة �ملخالفني.

ثانياً: �أن �لأ�ضل يف �ليمني �أنها ت�رشع يف جانب �أقوى �ملتد�ِعني, وجانب �ملدعني يف 

�لق�ضامة هو �لأقوى؛ لوجود �للوث.

ارع �ل�رشورية, وم�ضاحله �ملعتربة, وفيه حفظ  ثالثاً: �أن هذ� �لقول يو�فق مقا�ضد �ل�ضَّ

)114)انظر: امل�طاأ: ))/880).
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�لهدر و�ل�ضياع, و��ضتقر�ٌر لالأمن؛ وذلك؛  لها من  للدماء, و�ضيانٌة  لالأنف�س, و�ضالمة 

لأن �لقاتل �إذ� �أر�د �لقتل, فاإنه غالباً يتو�رى عن �أنظار �لنا�س, ويحاول جاهد�ً �لنفر�د 

باملقتول؛ لتنفيذ جرميته, و�أل يرتك �أثر�ً يدل عليها, فلو عمل فيها كما يعمل يف �حلقوق 

لهلكت �لأنف�س و�ضاعت �لدماء, و�جرت�أ �لنا�س عليها, و�أما �إذ� علم �لقاتل �أنه �ضيوؤخذ 

باأميان �ملدعني �رتدع عن �لقتل وخاف �لقود, فتحققت بذلك مقا�ضد �ل�ضارع �حلكيم 

وم�ضاحله �لتي �ضعى �إليها, و�رشع لها من �لأحكام ما يحفظها, و�هلل تبارك وتعالى �أعلم.
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املبحث الرابع
موجب الق�سامة

�ختلف �أهل �لعلم �لقائلني مب�رشوعية �لق�ضامة يف موجبها؛ هل هو �لقود, �أو �لدية, على قولني:

�لقول �لأول: �أن موجَب �لق�ضامة �لَقَود يف �لعمد, و�لدية يف �ضبه �لعمد �أو �خلطاأ.

يف   (117( و�ل�ضافعيِّ و�حلنابلة)116),  �ملالكية))11),  من  �لعلم  �أهل  جمهور  قال  وبهذ� 

ثــوٍر)))1).  و�أبــي  وربيعة)1)1),   ,(1(0( و�لأوز�عــــيِّ �ضعد)119),  بن  و�لليث  �لــقــدمي)118), 
))11)انظر: التاج والإكليل ملخت�سر خليل:)6/)7)).

)116)انظر: الفروع: )6/)))، اإعالم امل�قعني: )1/)10).
لبي ال�سافعي املكي، اأحد الأئمة الأربعة عند اأهل ال�سنة،  )117)ه� اأب� عبد الل حممد بن اإدري�س ال�سافعي، القر�سي ثم املطَّ
واإليه تن�سب ال�سافعية كافة، ولد بغزة عام )0)1)هـ، ون�ساأ يتيمًا، ارحتل لطلب العلم، وتتلمذ على عدد من العلماء 
والأئمة منهم الإمام مالك بن اأن�س، وقدم بغداد مرتني، وحدث بها، وخرج اإلى م�سر، فنزلها اإلى حني وفاته، ثناء 
الأئمة عليه اأكرث من اأن يح�سر، كما برع يف العربية وال�سعر، �سنف الت�سانيف ودّون العلم، من م�ؤلفاته: الر�سالة 

والأم، ت�يف �سنة )04))هـ. انظر: تاريخ بغداد: ))/ )39)، طبقات الفقهاء: )71)، وفيات الأعيان:)4/ 163).
)118)انظر: احلاوي الكبري: )13/)3).

الليث بن �سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ولد �سنة: )94هـــ)، عامل م�سر وفقيهها يف  اأب� احلارث،  )119)هــ� 
زمانه، قال ال�سافعي: »الليث اأفقه من مالك، اإل اأن اأ�سحابه مل يق�م�ا به«، مات �سنة: ))17هـ).

انظر: ال�ايف بال�فيات: )4)/)31)، طبقات الفقهاء: )78)، طبقات احلفاظ: )101/1).  
)0)1)ه� اأب� عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن حممد بن عمرو الأوزاعي، ال�سامي، اأحد اأئمة الدنيا يف ع�سره، الفقيه، املحدث، 
من تابعي التابعني، كان ثقة، كثري احلديث، واأجمع العلماء على اإمامته وجاللته وعل� مرتبته وكمال ف�سله، ت�يف يف بريوت 

�سنة )7)1هـ). انظر: البداية والنهاية: )10/)11)، �سري اأعالم النبالء: )107/7)، تهذيب التهذيب: )38/6)).
اإمام حافٌظ، فقيه  التميمي بال�لء، املدين، ثقة ثبت،  وخ  اأبي عبد الرحمن فرُّ اأب� عثمان، ربيعة بن  )1)1)ه� 
ب بربيعة الراأي؛ لأنه كان ب�سريًا بالراأي والقيا�س، كان  جمتهد، اأدرك اأن�س بن مالك وال�سائب بن يزيد، ُلقِّ

�ساحب الفت�ى باملدينة، وتفقه عليه الإمام مالك،ت�فى �سنة: )136)هـ.
انظر: �سفة ال�سف�ة: ))/148)، طبقات الفقهاء: )0))، تذكرة احلفاظ: )7/1)1).  

الفقيه، �ساحب  �سنة: )170هـ)،  ولد  البغدادي،  الكلبي،  اليمان  اأبي  بن  بن خالد  اإبراهيم  ث�ر،  اأب�  )))1)ه� 
الإمام ال�سافعي، كان من اأ�سحاب الراأي يف بغداد حتى ح�سر الإمام ال�سافعي، فاختلف اإليه، و�سار من 

اأ�سحابه، ونقل عن ال�سافعي الأق�ال القدمية، وه� اأحد اأعالم الدين، مات ببغداد �سنة: )40)هـ).
انظر: طبقات ال�سافعية الكربى: ))/74)، وفيات الأعيان: )6/1))، تاريخ بغداد: )6/)6).  
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.(1(7 )3)1), و�إ�ضحاق)4)1), ود�ود)))1), و�أبي �لزناد)6)1) و�لزهريِّ

و��ضتدلو� لذلك بعدِة �أدلٍة:

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم-  �لدليل �لأول/ حديث �ضهل بن �أبي حثمة, وفيه �أن �لنبيَّ

�أخرى: »يق�ضم  �أو �ضاحبكم«, ويف رو�ية  عني:«�أحتلفون وت�ضتحقون قاتلكم  قال للمدَّ

خم�ضون منكم على رجل منهم فيدفع �إليكم برمته«)8)1).

وجه �لدللة: دلَّ هذ� �حلديث �رش�حًة على �أن موجَب �لق�ضامة يف �لعمد هو �لقَود)9)1).

�لدليل �لثان/ حديث �أبي �ضلمة بن عبد�لرحمن, و�ضليمان بن ي�ضار عن رجٍل من 
)3)1)ه� اأب� بكر، حممد بن م�سلم بن عبيد الل بن عبد الل بن �سهاب الزهري القر�سي، املدين، عامل احلجاز 
وال�سام، كان من اأكابر احلفاظ والفقهاء، ومن اأعلم النا�س باحلالل واحلرام، قال ال�سافعي: »ل�ل الزهري 
لذهبت ال�سنن من املدينة«، ومناقبه كثرية، حيث اأجمع اأهل العلم على اإمامته يف ال�سنة واحلديث، ت�يف 

�سنة: )4)1)هـ.
انظر: التاريخ الكبري: )0/1)))، تذكرة احلفاظ: )108/1)، تهذيب التهذيب: )9/)39).  

�سنة:  ولد  راه�يه،  بابن  املعروف  املــروزي،  احلنظلي،  خملد  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  يعق�ب،  اأبــ�  )4)1)هــ� 
)166هـ)، برع يف احلديث، والفقه، واحلفظ، وال�سدق، وال�رع والزهد، ورحل طلبًا للعلم اإلى كثري من 
البلدان، منها: العراق، واحلجاز، واليمن، من اأقران الإمام اأحمد، وكان ممن جال�سه، وروى عنه اأ�سياء، 

مات �سنة: )38)هـ).
انظر: ال�ايف بال�فيات: )1/8)))، الك�اكب النريات: )16)، تهذيب التهذيب: ))/368).  

)))1)ه�، اأب� �سليمان، داود بن علي بن خلف، الفقيه الظاهري، اأ�سبهاين الأ�سل، م�لى اأمري امل�ؤمنني املهدي، 
ولد بالك�فة �سنة:  00)هـ، قدم بغداد ف�سكنها و�سنف كتبه بها، وه� اإمام اأ�سحاب الظاهر، وكان ورعا 
نا�سكًا زاهدًا، ويف كتبه حديث كثري، اإل اأن الرواية عنه عزيزة جدا، وكان رئي�س اأهل الظاهر، وانتهت اإليه 

ريا�سة العلم ببغداد، ت�يف �سنة: )70))هـ
انظر:تاريخ بغداد: )9/ )34)، وفيات الأعيان: ))/ ))))، تاريخ الإ�سالم: )6/ 7)3).  

)6)1)ه� عبد الل بن ذك�ان، م�لى رملة بنت �سيبة بن ربيعة ابن عبد �سم�س،من كبار فقهاء املدينة وحمدثيها، 
اأب� عبد الرحمن، ويكنى باأبي الزناد وغلب عليه، ولد يف نح� �سنة:))6هـ)ـ، اإمام فقيه حافظ مفت،قال 
بع�س النقاد: اأ�سح الأ�سانيد: اأب� الزناد، عن الأعرج، عن اأبي هريرة، ت�يف باملدينة فجاأة يف مغت�سله ليلة 

اجلمعة يف رم�سان �سنة:)130هـ).
انظر: الطبقات الكربى:) 318)، التاريخ الكبري:))/ 83)، تاريخ الإ�سالم:)3/ 678).   

)7)1)انظر: فتح الباري: ))31/1)) .
)8)1)�سبق تخريجه �س: )7)1).

)9)1)انظر: املغني: )390/8).
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�أن ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه  �لأن�ضار  �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- من  �أ�ضحاب 

و�ضلم-: »�أقرَّ �لق�ضامة على ما كانت عليه يف �جلاهلية, وق�ضى بها بني نا�ٍس من �لأن�ضار 

يف قتيل �دعوه على يهود خيرب«)130).

وجه �لدللة: دلَّ هذ� �حلديث على �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �أقرَّ �لق�ضامة 

على ما كانت عليه يف �جلاهلية, وقد كانو� يف �جلاهلية يقتلون يف �لق�ضامة)131).

تعالى  �هلل  -ر�ضي  جده,  عن  �أبيه,  عن  �ضعيب,  بن  عمرو  حديث  �لثالث/  �لدليل 

عنهم, »�أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قتل بالق�ضامة رجاًل من بني ن�رش بن مالك«))13).

وجه �لدللة: دلَّ هذ� �حلديث �رش�حة على �أن موجب �لق�ضامة يف �لعمد هو �لقود.

�لدليل �لر�بع/ �أنه ثبت عن عبد�هلل بن �لزبري)133), وعمر بن عبد�لعزيز -ر�ضي �هلل 
)130)�سبق تخريجه �س: )7)1).

)131)انظر:فتح الباري: ))37/1)).
ح:  املرا�سيل: )1/ 344)،  ح: ))))4)، ويف  بالق�سامة،  القتل  باب:  الديات،  كتاب:  داود )4/ 178)،  اأب�  ))13)اأخرجه 
)9)))، والبيهقي يف الكربى: )8/ 18))، كتاب: الق�سامة، باب: ما جاء يف القتل بالق�سامة، ح: )7)164)، ويف 
ال�سنن ال�سغري للبيهقي: )3/ 60))،ح: )3111)، كلهم من طريق عمرو بن �سعيب، قال يف ع�ن املعب�د )9/ 1718)، 
قال املنذري: هذا مع�سل، وعمرو بن �سعيب اختلف يف الحتجاج بحديثه، وقال الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن اأبي 
داود: �سعيف مع�سل ح: ))))4(، وقال ال�صيخ �صعيب الأرناوؤوط يف حتقيق �صنن اأبي داود )6/ 78))، اإ�سناده مع�سل.
بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  اأمه  الأ�سدي،  القر�سي  اأ�سد  بن  بن خ�يلد  الع�ام  بن  الزبري  بن  الل  عبد  بكر،  اأب�  )133)هــ� 
ال�سديق، وه� اأول م�ل�د ولد للمهاجرين بعد الهجرة، وحنكه النبي �سلى الل عليه و�سلم، قال جماهد: »ما 
كان باب من العبادة اإل تكلفه ابن الزبري«، �سهد الريم�ك مع اأبيه، و�سهد فتح اإفريقية، وكان الب�سري بالفتح 
اإلى عثمان، قتل �سنة )73هـ). انظر: �سري اأعالم النبالء: )363/3)، البداية والنهاية: )8/)33)، الإ�سابة: 
)89/4).)))اأخرجه ال�سنن الكربى للبيهقي )8/ 19))، كتاب: الق�سامة، باب: ما جاء يف القتل بالق�سامة، ح: 
)9)164)، قال ابن حجر يف فتح الباري، ))1/ )3)):"اإمنا نقل ذلك اأب� الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت، 
كما اأخرجه �سعيد بن من�س�ر والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن اأبي الزناد عن اأبيه، واإل فاأب� الزناد ل يثبت 
وقال ال�سنعاين يف �سبل ال�سالم، ))/ 373): »قلت: ل يخفى  اأنه راأى ع�سرين من ال�سحابة ف�سال عن األف"، 
اأنه تقريٌر ملا رواه اأب� الزناد؛ لثب�ت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه الثقة، واإمنا دل�س اأب� الزناد بق�له قتلنا 
،وكاأنه يريد قتل مع�سر امل�سلمني، واإن مل يح�سرهم، ثم ل يخفى اأنَّ غايته بعد ثب�ته عن خارجة فعل جماعة 
من ال�سحابة ولي�س باإجماع حتى يك�ن حجة، ول �سك يف ثب�ت فعل عمر بالق�سامة، واإن اختلف عنه يف القتل 

بها اإمنا نزاعنا يف ثب�ت حكمه - �سلى الل عليه و�سلم - بها، فاإنه مل يثبت«.
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عنهما- »�أنهما �أقاد� بالق�ضامة«, قال �أبو �لزناد: »قتلنا بالق�ضامة و�ل�ضحابة متو�فرون �إن 

لأرى �أنهم �ألف رجل فما �ختلف منهم �ثنان, فيكون هذ� �إجماعاً �ضكوتياً منهم«)5(.

�لدليل �خلام�س/ �أن �لق�ضامة حجٌة يثبت بها �لقتل فيجب بها �لقود كالدية)134).

�لدليل �ل�ضاد�س/ �أن هذ� �لقول يتو�فق مع �حلكمة من م�رشوعيَّة �لق�ضامة, فاإنها �إمنا 

�رشعت حفظاً لالأنف�س, و�ضيانة �لدماء من �لهدر و�ل�ضياع, و��ضتقر�ر�ً لالأمن, وردعاً 

للقاتل عن �لقتل, و�لقول بعدم م�رشوعية �لقود ي�ضيع هذه �حلكمة))13).

�حلنفية,  قال  وبهذ�  �لقود,  دون  فقط  ية  �لدِّ �لق�ضامة:  موجب  �أن  �لثان:  �لقول 

و�ل�ضافعي يف قوله �جلديد, و�حل�ضن �لب�رشي, و�ل�ضعبي, و�لنخعي, و�لثوري, وبع�س 

�لظاهرية)136).

و��ضتدلو� لذلك بعدة �أدلٍة:

�لدليل �لأول/ ما جاء يف رو�ية لالإمام م�ضلم)137) من حديث �ضهل بن �أبي حثمة, 

وفيه �أن �لنبي-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال: »�إما �أن يدو� �ضاحبكم و�إما �أن ياأذنو� بحرب 

من �هلل«)138).

وجه �لدللة: �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �أوجب �لدية يف �لق�ضامة, ومل يفرق 

)134)انظر: ق�اطع الأدلة يف الأ�س�ل:))/48))، املهذب:))/318).
))13)انظر: �سرح الن�وي على �سحيح م�سلم: )143/11)، نيل الأوطار: )186/7).

الرو�سة   ،((7/(4( القاري:  )14/13)،عــمــدة  الكبري:  احلاوي   ((94/1( ال�سرخ�سي:  اأ�س�ل  )136)انظر: 
الندية �سرح الدرر البهية:)389/3).

)137)ه� اأب� احل�سني، م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريّي، الني�ساب�ري، ولد �سنة: )04))هـ، اإمام، حمدث، 
حافظ، من كتبه:«ال�سحيح«، وه� من اأ�سح الكتب امل�سنفة يف احلديث، كما قال اأب� علي الني�ساب�ري: »ما 

حتت اأدمي ال�سماء اأ�سح من كتاب م�سلم« و »التمييز«، و«الكنى« وغريها، ت�يف �سنة: )61)هـ).
انظر: تاريخ بغداد: )100/13)، الكا�سف: ))/8)))، تهذيب التهذيب: )6/10)1).  

)138)اأخرجه م�سلم: يف كتاب الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات، باب: الق�سامة، ح: )738)، ) 4349).
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�أو خطاأ, ولو كانت �لأميان �ضاحلة لإيجاب �لق�ضا�س لبني ذلك  بني كون �لقتل عمد�ً 

-عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم- فدل 

ذلك على �أن موجب �لق�ضامة هو �لدية دون �لقود)139).

ونوق�س من وجهني:

ل: �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �إمنا �أوجب �لديَة يف هذ� �حلديث  �لوجهرُ �لأوَّ

نحلف  ل  قالو�:  �لأن�ضار  لأن  عمد�ً؛  قتل  �أنه  له  يتبني  مل  لأنه  بالق�ضا�س  ياأمر  ومل 

على �لغيب, وكذلك مل يقبلو� باأميان �ليهود, فلم يثبت �أنه قتٌل عمد, فاأوجب �لدية 

�ل�ضحيحة  �حلديث  رو�يات  �أنه جاء يف  ذلك  يوؤيِّد  ومما  و�ل�ضالم-  �ل�ضالة  -عليه 

»�أحتلفون  قال:  و�ضلم-  عليه  �هلل  -�ضلى  �لنبي  �أن  وغريهم  وم�ضلم  �لبخاري  عند 

قال:  نر,  ومل  ن�ضهد  ومل  نحلف  كيف  فقالو�:  �ضاحبكم,  �أو  قاتلكم  وت�ضتحقون 

فتربئكم يهود بخم�ضني مييناً, فقالو�: كيف ناأخذ باأميان قوم كفار؟ فعقله �لنبي -�ضلى 

�هلل عليه و�ضلم- من عنده«)140).

�لوجه �لثان: ميكن �أن يناق�س �أي�ضاً: باأن �أولياَء �لقتيل من �لأن�ضار �دعو� �لقتل 

بالق�ضا�س حتى  �حلكم  �حلالة  ول ميكن يف هذه  �لقاتل,  تعيني  دون  �ليهود  على 

و�إن حلف �أولياء �ملقتول باأن يهود هم من قتلوه, فتعيَّنت �لدية, ولهذ� قال �لنبي 

ياأذنو� بحرب من �هلل  �أن  �أن يدو� �ضاحبكم, و�إما  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-: »�إما 

تعالى«)141).

)139)انظر: الإ�سراف على مذاهب العلماء: )8/ 39).
)140)�سبق تخريجه �س:)7)1).

)141)اأخرجه البخاري: )9/ )7)، ح:))719)، م�سلم: )3/ 94)1)،ح: )1669).
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�لنبي  �أن  عنه-,  تعالى  �هلل  م�ضعود))14)-ر�ضي  بن  عبد�هلل  �لثان:حديث  �لدليل 

�إل �هلل و�أن  �إله  �أن ل  ي�ضهد  �مرئ م�ضلم  قال: »ل يحلُّ دم  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- 

�ملفارق  لدينه  و�لتارك  بالنف�س,  و�لنف�س  �لز�ن,  �لثيب  باإحدى ثالث:  �إل  �هلل  ر�ضول 

للجماعة«)143).

ماء  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- يف هذ� �حلديث ما حتل به �لدِّ وجه �لدللة: بنيَّ �لنبيُّ

ية ل �لقود)144). �ملع�ضومة, ولي�س فيه �لق�ضامة, فدلَّ ذلك على �أن �لق�ضامة �إمنا توجب �لدِّ

لأن  وذلك؛  لهم؛  ل  عليهم  حجٌة  �حلديث  هذ�  باأن  �ل�ضتدلل:  هذ�  نقا�س  وميكن 

�لقَود يف �لق�ضامة هو قتل نف�ٍس بنف�س, وهو ما دل عليه هذ� �حلديث, فتكون �لق�ضامة 

د�خلًة يف عموم هذ� �حلديث.

بني  قتياًل وجد  »�أن  عنه-  �هلل  �خلدري-ر�ضي  �ضعيد  �أبي  �لثالث/ حديث  �لدليل 

حيَّني, فاأمر �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �أن يقا�س �إلى �أقربهما, فوجد �أقرب �إلى �أحد 

�إلى �ضرب ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-,  �أنظر  �حليني ب�ضرب, قال �خلدري: كاأن 

فاألقى ديته عليهم«))14).

))14)ه� اأب� عبد الرحمن، عبد الل بن م�سع�د الهذيل املكي، املهاجري، البدري، حليف بني ُزهرة، كان من 
قال  الهجرتني،  وهاجر  بدرًا،  �سهد  العاملني،  رب  لكتاب  املقرئني  والعلماء  العاملني،  والنجباء  ال�سابقني، 

الذهبي:»كان معدودًا يف اأذكياء العلماء«، مات باملدينة، ودفن بالبقيع، �سنة: ))3هـ).
انظر: الطبقات الكربى: )106/3)، �سري اأعالم النبالء: )461/1)، الإ�سابة: ))/368).  

)143)اأخرجه البخاري: )9/))، كتاب: الديات، باب ق�ل الل تعالى: {اأن النف�س بالنف�س والعني بالعني والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن وال�سن بال�سن واجلروح ق�سا�س فمن ت�سدق به فه� كفارة له ومن مل يحكم مبا اأنزل 
والق�سا�س  واملحاربني  الق�سامة  كتاب:   ،(130(/3( م�سلم:   ،(6878( ح:  الظامل�ن}،  هم  فاأولئك  الل 

والديات، باب: ما يباح به دم امل�سلم، ح: )1676).
)144)انظر: احلاوي الكبري: ))/6)))، �سبل ال�سالم �سرح بل�غ املرام من اأدلة الأحكام: )31/3))، الف�اكه 

العذاب يف الرد على من مل يحكم ال�سنة والكتاب: )4/))1).
))14)�سبق تخريجه يف �س: )8)1).



182

اأحك�م الق�ص�مة »درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية«

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

وجه �لدللة: �أن �لنبيَّ -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- �أوجب يف هذ� �حلديث �لدية دون 

�لق�ضا�س, ومل يفرق بني كون �لقتل عمد�ً �أو خطاأً, مما يدل على �أن �ملوجب يف �لق�ضامة 

هو �لدية دون �لقود.

فه جمٌع من �أهل �لعلم)146). ونوِق�س: باأن هذ� �حلديث �ضعيٌف ل يحتجُّ مبثله, وقد �ضعَّ

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم-مل يق�س  وي عن مكحوٍل)147)« �أن �لنبيَّ �لدليل �لر�بع/ ما ررُ

يف �لق�ضامة بَقَوٍد«)148).

-�ضلى �هلل عليه و�ضلم-مل يق�س يف  �أن �لنبيَّ وجه �لدللة: دل هذ� �حلديث على 

�لق�ضامة بالقود, و�إذ� مل يق�س فيها بالقود تعينت �لدية.

ونوِق�َس: باأن هذ� �حلديث �ضعيف؛ لنقطاعه)149).

جد بني و�دعة و�ضاكر, فاأمرهم عمر  �لدليل �خلام�س/ ما روي عن �ل�ضعبيِّ »�أن قتياًل ورُ

�إلى و�دعة �أقرب,  بن �خلطاب-ر�ضي �هلل تعالى عنه-�أن يق�ضمو� ما بينهما, فوجدوه 

فاأحلفهم عمر خم�ضني مييناً كل رجل ما قتلته ول علمت له قاتاًل ثم �أغرمهم �لدية«, ويف 

رو�ية �أن عمر-ر�ضي �هلل تعالى عنه- قال: »�إمنا ق�ضيت عليكم بق�ضاء نبيكم«)0)1).

)146)انظر: حا�سية رقم: )40)، من �س: )8)1).
)147)اأب� عبد الل، مكح�ل بن عبد الل ال�سامي، تابعي، اإمام اأهل ال�سام يف زمانه، كان م�لى لمراأة من قي�س، 
وكان ل ُيف�سح، من اأ�سهر تالمذته: الأوزاعي، قال الزهري:»العلماء اأربعة:ابن امل�سيب باملدينة، وال�سعبي 

بالك�فة، واحل�سن الب�سري بالب�سرة، ومكح�ل بال�سام«، ت�يف �سنة: ))11هـ).
انظر: تاريخ الكبري:)1/8))،اجلرح والتعديل:)1867/8)، تهذيب التهذيب:)89/10)).  

)148)اأخرجه اأب� داود يف املرا�سيل: )1/ )34)، باب: الق�سامة، ح: )60))، والبيهقي يف الكربى: )8/ 9)1)، 
من طريق اأبي داود ح: )16906)، ويف ال�سنن ال�سغرى: )3178)، قال عنه البيهقي يف ال�سنن ال�سغري: 
وقال   ،(164/1(( داود:  اأبي  �سنن  على  حا�سيته  يف  انقطاعه  اإلى  القيم  ابن  واأ�سار  )60/3))منقطع، 
العظيم اآبادي يف ع�ن املعب�د، ))1/ 164): »واأما حديث حممد بن را�سد املكح�يل، عن مكح�ل اأن ر�س�ل 

الل -�سلى الل عليه و�سلم- مل يق�س يف الق�سامة بق�د فمن قطع«.
)149)انظر: من �س: )176).

)0)1) �سبق تخريجه �س: )9)1).
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ية دون �لق�ضا�س,  وجه �لدللة: �أن عمر-ر�ضي �هلل تبارك وتعالى- عنه �أوجب �لدِّ

�أن �ملوجب يف �لق�ضامة هو  �أو خطاأً, فدل ذلك على  ومل يفرق بني كون �لقتل عمد�ً 

�لدية دون �لقود.

ونوق�س من وجهني:

�لوجه �لأول: �أن هذ� �لأثر �ضعيف ل تقوم به �حلجة, كما �أ�ضار �إلى ذلك جمع من 

�أهل �لعلم)1)1).

�لوجه �لثان: ميكن �أن يناق�س �أي�ضاً: باأن هذه �لو�قعة ل ميكن �لق�ضاءرُ فيها �إل بالدية؛ 

تعالى  �هلل  عمر-ر�ضي  قا�س  ولهذ�  منه,  ليقت�ضو�  قاتاًل؛  يعينو�  مل  �ملقتول  �أولياء  لأن 

عنه- �مل�ضافة بني و�دعة و�ضاكر, و�أغرم ديته �لأقرب منهما.

الرتجيح:

ل, وهو �أنَّ موجب �لق�ضامة هو  �لر�جح –و�هلل تبارك وتعالى �أعلم- هو �لقولرُ �لأوَّ

�لقود يف �لعمد, و�لدية يف �خلطاأ �أو �ضبه �لعمد؛ وذلك ملا يلي:

�أوًل: قوةرُ �أدلتهم, ومناق�ضة �أدلة �ملخالفني.

ثانياً: �أن هذ� �لقول يتو�فق مع مقا�ضد �ل�رشيعِة �ل�رشورية, وم�ضاحلها �ملعتربة, وفيه حفٌظ 

ماء, و�ضيانة لها من �لهدر و�ل�ضياع, و��ضتقر�ر لالأمن؛ وذلك لأن �لقاتل  لالأنف�س, و�ضالمة للدِّ

�أ على �لقتل, و��ضتهان به, و�أما �إذ� علم �لقاتل �أنه  �إذ� علم �أن موجب جنايته هو جمرد �لدية جترَّ

�ضيقت�سُّ منه, فاإنه يرتدع عن �لقتل, ويخاف �لقود, فتتحقق بذلك مقا�ضد �ل�ضارع �حلكيم, 

وم�ضاحله �لتي �ضعى �إليها,و�رشع لها من �لأحكام ما يحفظها, و�هلل تبارك وتعالى �أعلم.

)1)1)انظر: حا�سية رقم: )44)، و: ))4)، من �س: )9)1).
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املبحث اخلام�س
تطبيقات ق�سائية على م�سائل الق�سامة

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: التطبيق الأول

بـ......   �لعامة  باملحكمة  �لق�ضاة  لدينا نحن...........  �حلمد هلل وحده, وبعد: 

مبنطقة:......  �لعام  ــاء  و�لدع �لتحقيق  هيئة  فرع  من  ــو�ردة  �ل �ملعاملة  على  وبناء 

برقم:.... وتاريخ/ ..... �ملقيدة باملحكمة برقم:........ ويف هذ� �ليوم/ .....

�حلق  يف  �ملــدعــي  ح�رش  وفيها  ــــى,  �لأول �جلل�ضة  ــت  ــح ــت ــت ــق/........�ف ــو�ف �مل

من.....  �ضادر   ....... يف  رقــم:........  �ضفر  جو�ز  مبوجب  �خلــا�ــس........ 

�أولد.........  نف�ضه ووكياًل عن و�لدته.........و�إخو�نه...........  �أ�ضياًل عن 

مبوجب �لوكالة �ل�ضادرة ..... يف........ و�ملخول له فيها �ملر�فعة و�ملد�فعة وقبول 

بحد  و�ملطالبة  وتنفيذه  و��ضتيفائه  بالق�ضا�س  و�ملطالبة  عليها,  و�لعرت��س  �لأحكام 

�أو نفيها و�لتوقيع فيما يخ�س ق�ضية مقتل مورثهم..........  �لق�ضامة وقبول �لأميان 

من قبل �جلناة........ ومر�فقيه و�ملدعي �أ�ضالة وموكليه هو ورثة ........ مبوجب 

�ضك ح�رش �لورثة �ل�ضادر من حمكمة برقم:...... يف...... وو�لدة �ملدعي �أ�ضالة 

وو�لده هما ورثة �ملجني عليه ........ مبوجب �ضك �لورثة �ل�ضادر من حمكمة برقم: 
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�حلا�رشين  على  �أدعــي  قائاًل  ووكالة,  �أ�ضالة  �ملدعي  و�دعــى   ........ يف   .....

�ملدن  �ل�ضجل  و.........مبــوجــب  ـــدن......  �مل �ل�ضجل  مبوجب   ..........

....... حيث قاما, ومعهم كل من ...... و........ و..........و........ بقتل 

مورثنا......... ظلماً عمد�ً وعدو�ناً, حيث كان �ملجني عليه قادماً من دولة �لإمار�ت 

ير�فقه  ب�ضائع, وكان  �ضاحنة حتمل  �ضيارته من نوع«مور�ضيد�س»  �ملتحدة على  �لعربية 

....... �ضاهد �لق�ضية و�أثناء �ضري �ملجني عليه ومر�فقه تعطلت  على نف�س �ل�ضيارة �ملدعوُّ

عليهم  �ملدعى  من  �أ�ضخا�س  ثالثة  لهم  وح�رش  ـــوم........  ي يف  وذلــك  �ضيارتهم 

�ملذكورين ي�ضتقلون �ضيارة من نوع«تويوتا» �ضا�س فجل�ضو� عند �ملجني عليه ومر�فقه, 

و�رشبو� معهم �ل�ضاي, ثم �أخذو� ي�ضاألون �ملجنيَّ عليه ومر�فقه, وي�ضتطلعون �أخبارهما, 

�إل  ي�ضعر�  مل  �ل�ضيارة  �إ�ضالح  من  ومر�فقه  عليه  �ملجني  �نتهى  وعندما  ذهبو�,  ثم 

�ل�ضيارة �لتي كانو� ي�ضتقلونها, ومعهم بقية �ملدعى  بالأ�ضخا�س �ملذكورين على نف�س 

�ملجني  �إلى  �آخر�ن  و�ثنان  ومعه........  عليه.......  �ملدعى  تقدم  حيث  عليهم, 

بال�ضالح  و�رشبوه  لهم  ي�ضت�ضلم  فلم  بندقيته,  نهب  حماولني  به  و�أم�ضكو�  عليه, 

وحينها  ي�ضت�ضلم,  فلم  ر�أ�ضه,  يف  وو�حدة  وجهه  يف  �رشبات  ثالث  �لأبي�س»�جلنبية» 

�ملدعى  بحوزة  كان  م�ضد�س  من  عليه  �ملجني  على  �لنار  عليه......  �ملدعى  �أطلق 

عليه..... و�خرتقت �لطلقة �ضدر �ملجني عليه يف �جلهة �لي�رشى فوق �لثدي و��ضتقرت, 

و�أثناء �ملناو�ضة ثارت طلقة من بندقية �ملجني عليه, و�أ�ضابت �ملدعى عليه ...... يف 

ذر�عه, وحينها �أخذو� �ضالح �ملجني عليه وتركوه ينزف, وقامو� جميعاً مبا فيهم �ملدعى 

عليهما �حلا�رشين..... و..... باإطالق �لنار على �ملجني عليه ع�ضو�ئياً, و�أ�ضابوه بعدة 
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حو�يل  وبعد  معهم,  بندقيته  �آخذين  هربو�  ثم  ج�ضمه,  من  متفرقة  �أنحاء  يف  طلقات 

�ضاعتني فارق �ملجني عليه �حلياة, متاأثر�ً بجر�حه؛ لذ� فاإن �أطلب �حلكم بقتل �ملدعى 

عمد�ً  لي  موكِّ ث  ومورَّ ثي  مورَّ لقتلهما  ق�ضا�ضاً؛  و.......�حلا�رشين   ...... عليهما 

عدو�ناً, هكذ� �دعى, وبعر�س دعوى �ملدعي على �ملدعى عليهما �أجاب �لأول........

�ملجني  �إلى  �لدعوى  �ملذكورين يف  �لأ�ضخا�س  �أنني ح�رشت ومعي  ما ذكره من  باأن 

عليه....... ورفيقه يف �ملنطقة �ملذكورة, فهذ� �ضحيح, و�أما ما جاء يف �لدعوى من 

ة فيما بيننا وبني �ملجني عليه,  �أنني �أطلقت �لنار على �ملدعو...... بعد ح�ضول م�ضادَّ

فهذ� غري �ضحيح, بل �لذي �أطلق �لنار هو �ملدعو ......و�أنا مل �أحمل �ضالحاً ولي�س 

معي جنبية, ومل �أقتل �أحد�ً, هذ� جو�بي كما �أجاب �ملدعى عليه �لثان ....... قائاًل ما 

�إلى مكان تو�جد �ملجني  �أنا و�ملدعى عليهم  �أنني ح�رشت  جاء يف دعوى �ملدعي من 

ة كالمية بيننا وبني �ملجني عليه, على �إثر  عليه ...... فهذ� �ضحيح, وقد ح�ضلت م�ضادَّ

ذلك �أطلق �ملدعوُّ ......على �ملدعو ...... �أما �أنا فلم �أطلق �لنار, ومل �أحمل معي 

�ضالحاً ول جنبية, هكذ� �أجاب, وب�ضوؤ�ل �ملدعي يف �حلق �خلا�س �أ�ضالًة ووكالة �لبينَة 

�لوحيد  �لق�ضية  �لق�ضية, وكذلك �ضاهد  �أور�ق  ما ت�ضمنته  بيِّنتي  �إن  قال  على دعو�ه, 

مر�فق �ملجني عليه �ملدعو...... ورفعت �جلل�ضة لالطالع على �أور�ق �لق�ضيِة, ويف 

جل�ضٍة �أخرى ح�رش �ملدعي باحلق �خلا�س وكالة و�أ�ضالًة وح�رش حل�ضوره �ملدعى عليهما, 

.... برقم:  �ملحكمة  هذه  من  �ل�ضادر  �ل�رشعي  �لقر�ر  على  منا  �لطــالع  جرى  وقد 

لل�ضهادة  �أح�رش  دعو�ه  على  �لبينَة  �ملدعي  وب�ضوؤ�ل  منه,  �حلاجة  وتاريخ/...ون�س 

... مبوجب جو�ز �ل�ضفر رقم:..وتاريخ/... وب�ضوؤ�له عما لديه من �ضهادة, قال  �ملدعوَّ
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�أ�ضهد هلل تعالى �أنني كنت مر�فقاً للقتيل ... يف �ضيارته »مور�ضيد�س« و�أثناء قدومنا من 

�لإمار�ت حمملني ب�ضاعة متوجهني بها لليمن تعطلت بنا �ل�ضيارة, فنزلنا و�أثناء �نتظارنا 

�ضيارة زمالئنا �لذين كانو� خلفنا ح�رش لنا ثالثةرُ �أ�ضخا�ٍس يف �ضيارة ...... فقالو� لنا هل 

ثالث  حو�يل  وبعد  ذهبو�,  ثم  وت�ضعفنا,  �ضتاأتي  �ضيارة  هناك  قلنا  م�ضاعدة  حتتاجون 

ذلك  بعد  �لِقَطع,  لإح�ضار  ذهبو�  ثم  بالعطل,  و�أخربناهم  �أ�ضحابنا  لنا  ح�رش  �ضاعات 

ح�رش لنا نف�س �لأ�ضخا�س, وبد�أو� بالكالم علينا, وطلبو� منا تفتي�س �لب�ضاعة, فرف�س  

و�ضلونا  فلما  �ل�ضيارة,  نف�س  لنا  ح�رش  �ل�ضم�س  غروب  وبعد  ذهبو�,  ثم  عليه  �ملجني 

هجم علينا �ضتة �أ�ضخا�س: �ثنان منهم �أم�ضكو� بي, وحتت تهديد �ل�ضالح �أ�ضندون على 

وقبل  �ملدعو......  عليه  للمجنيِّ  فتوجهو�  �لآخرون  �لأربعة  و�أما  �ضيارتهم,  �ضد�م 

�لو�ضول له �أطلق �ملدعو....... �ملدعى عليه �حلا�رش يف جمل�س �حلكم ر�ضا�ضة من 

م�ضد�ضه �أ�ضابت �ضدر �ملجني عليه... وبعدها �أطلق �ملجني عليه... طلقًة من م�ضد�ضه 

�أ�ضابت يد... فلما ر�أى �ملدعى عليهم �أن �ضاحبهم �أ�ضيب هجمو� على ... و�أم�ضكو� 

�بتعدو� عنه,  ثم  �ضقط  باجلنبيَّة على وجهه ور�أ�ضه حتى  �لذي معه و�رشبوه  بامل�ضد�س 

وبد�أو� جميعاً �إطالق �لنار �لع�ضو�ئي من ر�ضا�ضهم و�أ�ضيب �لقتيل بطلقتني يف خا�رشته, 

ول �أعرف من �لذي �أ�ضابه بال�ضبط, علماً �أن �لطلق �لع�ضو�ئي كان من �أربعة �أ�ضخا�س 

من بينهم �ملدعى عليه... و�أما �لإ�ضابات �لتي يف �لوجه و�لر�أ�س من ثالث جنبيَّات ل 

�أعرف ملن تعود بعد ذلك ذهبو�, فاأخذت �أنا �لقتيل ...وكان حينها مل ميت بعد, وبعد 

�إقر�ر  �ضاعات تويف هذ� ما لدي من �ضهادة وبه �أ�ضهد... كما جرى منا �لطالع على 

�ملدعى عليه ...حتقيقاً و�مل�ضدق �رشعا من قبل قا�ضي... و�ملدون على �ضفحة... من 
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دفرت �لتحقيق... لفة... كما جرى منا �لطالع على �إقر�ر �ملدعى عليه... و�مل�ضدق 

�رشعاً من قبل قا�ضي ...  �ملدون يف �ل�ضفحة ... من دفرت �لتحقيق..... لفة..... 

وبعر�س ما جاء يف �لإقر�رين على �ملدعى عليه ... �ضادق عليه جملة وتف�ضيال كما 

وجدنا يف �ل�ضفحة ...من دفرت �لتحقيق ... �للفة ...�إقر�ر �ملدعى عليه ... و�مل�ضدق 

�رشعا من قا�ضي... كما وجدنا يف �ضفحة... من ملف �لتحقيق... �للفة ...  �إقر�ر 

�ملدعى عليه ... و�مل�ضدق �رشعا من قبل قا�ضي... وبعر�س ما جاء يف �لإقر�رين على 

 � �أقريّ قد  عليهما  �ملدعى  �إن  فحيث  وتف�ضيال...  جملة  عليه  �ضادق  عليه...  �ملدعى 

بع�ضا  بع�ضه  يناق�س  عليهما  �ملدعى  كالم  �إن  وحيث  �جلرمية,  موقع  يف  بتو�جدهما 

ولتفاق كالم �ملدعى عليه �لثان ... مع كالم �ملدعي من �أن �لذي �أ�ضاب �ملدعى عليه 

�لأول ...هو �ملجني عليه, وحيث �إن �إ�ضابة �ملجني عليه للمدعى عليه �لأول دون غريه 

�أو �لنتقام من قاتله, فيورث �ضبهة باأن  باأنه يحاول تخلي�س نف�ضه  من �حل�ضور م�ضعر 

�لقاتل هو �ملدعى عليه �لأول ... ولوجود �ضاهد و�حد ي�ضهد باأن �لقاتل هو... �ملدعى 

ل لوثاً, وحيث �إنه لي�س للمدعني باحلق  عليه �لأول, وحيث �إن ذلك كله مبجموعه يرُ�ضكِّ

�خلا�س بينٌة تامة مو�ضلة توجب �لق�ضا�س, فقد جرى �ضوؤ�ل �ملدعي باحلق �خلا�س وكالة 

�أميان �لق�ضامة خم�ضني ميينا على و�حد منهما قال:  �أيحلف �لذكور من �لورثة  و�أ�ضالة 

نعم نحلف على... �ملدعى عليه �لأول باأنه �لقاتل, وبتذكريه بِعظم �أميان �لق�ضامة, قال 

�أعلم ذلك, ول�ضت متهيباً منها ونعلم ما يرتتب على �لكاذب فيها, ولكني موقن من �أن 

�جلل�ضة حل�ضور  ثم رفعت  ـ  فاجرة  �أمياناً  �أمياننا  ولي�ضت  ـ  �لأول  عليه  �ملدعى  �لقاتل... 

�لذكور من �لورثة؛ لأد�ء �أميان �لق�ضامة, ويف جل�ضة �أخرى ح�رش �ملدعي �أ�ضالًة ووكالة, 
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وح�رش �ملدعى عليهما, و�أح�رش �ملدعي �أ�ضالًة ووكالة معه ورثة �لقتيل �ملذكور, وباإعادة 

تذكريهم بخطر �أميان �لق�ضامة وعظم �ضاأنها �إن كان موؤديها كاذباً قررو� جميعاً معرفتهم 

متفرقة  مر�ت  عليهم عدة  �ل�ضلح  وبعر�س  �لق�ضامة  �أميان  �أد�ء  على  و�إ�رش�رهم  بذلك 

و�إ�رش�رهم  بال�ضلح  �أ�ضالة ووكالة عدم رغبتهم  �ملدعون  ر  قرَّ �آخرها يف هذه �جلل�ضة 

على طلبهم �حلكم بالق�ضا�س؛ وملا قرره �لفقهاء من �أن حق �لق�ضامة يوَرث ويق�ضم بني 

�لورثة ويجرب �لك�رش, جاء يف ك�ضاف �لقناع) 479/13(  و�إن مات �مل�ضتحق للق�ضامة, 

�نتقل �إلى و�رثه ما عليه من �لأميان ـ على ح�ضب مو�ريثهم ـ ويجرب �لك�رش فيما عليهم, 

�أي ورثة �مل�ضتحق كما يجرب يف ورثة �لقتيل؛ لعدم تبع�س �ليمني...( �أ.هـ فقد جرى 

تق�ضيم �لأميان على ذكور �لورثة �حلا�رشين بالت�ضاوي مع جرب �لك�رش, وذلك باأن يحلف 

�لذكور,  �لورثة  �ليمني على  ثم جرى عر�س �ضيغة  مييناً,  ثالثة ع�رش  منهم  و�حد  كل 

عى عليه �لأول ...فاأذنا لهم باأد�ء �أميان  فو�فقو� على �أد�ئها بتلك �ل�ضيغة يف مو�جهة �ملدَّ

�لق�ضامة و�حد�ً و�حد�ً, فتلفظ ... قائاًل: »و�هلل �لعظيم �لذي ل �إله �إل هو عامل �لغيب 

و�ل�ضهادة ذي �لبط�س و�جلربوت مالك �مللك و�مللكوت �أن �ملدعى عليه �حلا�رش...قام 

بقتل مورثي... عمد�ً عدو�ناً, حيث �أطلق عليه �لنار ب�ضالحه �مل�ضد�س طلقًة يف �ضدره 

منفرد�ً بقتله و�هلل �لعظيم« هكذ� حلف, ثم كررها �ثنتي ع�رشة مرة, وقبل �إمتام �ليمني 

�لثالثة ع�رشة جرى ��ضتيقافه و�إعادة تذكريه باهلل �لعظيم وعظم �أميان �لق�ضامة �لفاجرة و�أن 

حلفه موجب, فاأ�رش على �حللف, ثم �أمتَّ �ليمني �لثالثة ع�رشة ثم تلفظ ... قائاًل »و�هلل 

�مللك  مالك  �لبط�س و�جلربوت  و�ل�ضهادة ذي  �لغيب  �إل هو عامل  �إله  ل  �لذي  �لعظيم 

و�مللكوت �أن �ملدعى عليه �حلا�رش ... قام بقتل مورثي... عمد�ً عدو�ناً, حيث �أطلق 
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�س طلقة يف �ضدره, منفرد�ً بقتله و�هلل �لعظيم« هكذ� حلف, ثم  عليه �لنار ب�ضالحه �مل�ضدَّ

كررها �ثنتي ع�رشة مرة, وقبل �إمتام �ليمني �لثالثة ع�رشة جرى ��ضتيقافه و�إعادة تذكريه 

باهلل �لعظيم وعظم �أميان �لق�ضامة �لفاجرة, و�أن حلفه موِجٌب, فاأ�رش على �حللف, ثم �أمت 

�ليمني �لثالثة ع�رشة ثم تلفظ...قائاًل:»و�هلل �لعظيم �لذي ل �إله �إل هو عامل �لغيب ثم 

�ل�ضهادة ذي �لبط�س و�جلربوت مالك �مللك و�مللكوت �أن �ملدعى عليه �حلا�رش... قام 

بقتل مورثي...عمد�ً عدو�ناً, حيث �أطلق عليه �لنار ب�ضالحه �مل�ضد�س طلقة يف �ضدره 

�إمتام �ليمني  بقتله و�هلل �لعظيم« هكذ� حلف ثم كررها �ثنتي ع�رشة مرة, وقبل  منفرد�ً 

�لثالثة ع�رشة جرى ��ضتيقافه و�إعادة تذكريه باهلل �لعظيم وعظم �أميان �لق�ضامة �لفاجرة و�أن 

حلفه موجٌب, فاأ�رشَّ على �حللف ثم �أمت �ليمني �لثالثة ع�رشة ثم تلفظ ... قائاًل: »و�هلل 

�مللك  مالك  �لبط�س و�جلربوت  و�ل�ضهادة ذي  �لغيب  �إل هو عامل  �إله  ل  �لذي  �لعظيم 

و�مللكوت �أن �ملدعى عليه �حلا�رش ...قام بقتل مورثي ... عمد�ً عدو�ناً, حيث �أطلق 

عليه �لنار ب�ضالحه �مل�ضد�س طلقة يف �ضدره منفرد�ً بقتله و�هلل �لعظيم« هكذ� حلف ثم 

كررها �ثنتي ع�رشة مرة, وقبل �إمتام �ليمني �لثالثة ع�رشة جرى ��ضتيقافه و�إعادة تذكريه 

باهلل �لعظيم وعظم �أميان �لق�ضامة �لفاجرة, و�أن حلفه موجب فاأ�رش على �حللف, ثم �أمت 

�ليمني �لثالثة ع�رشة, فبناًء على ما تقدم من �لدعوى و�لإجابة, وحيث �إن �ملدعي �أ�ضالة 

 � �أقرَّ قد  عليهما  �ملدعى  �إن  وحيث  دعــو�ه,  �ضحة  على  مو�ضلة  بينة  يقم  مل  ووكالة 

بع�ضاً,  بع�ضه  يناق�س  عليهما  �ملدعى  كالم  �إن  وحيث  �جلرمية,  موقع  يف  بتو�جدهما 

ولتفاق كالم �ملدعى عليه �لثان ... مع كالم �ملدعي من �أن �لذي �أ�ضاب �ملدعى عليه 

�لأول ...هو �ملجني عليه, وحيث �إن �إ�ضابة �ملجني عليه للمدعى عليه �لأول دون غريه 
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باأن  �ضبهة  فيورث  قاتله  �لنتقام من  �أو  نف�ضه  تخلي�س  يحاول  باأنه  �ضعر  مرُ �حل�ضور  من 

�لقاتل هو �ملدعى عليه �لأول ... ولوجود �ضاهد و�حد ي�ضهد �أن �لقاتل هو �ملدعى عليه 

�لأول, وحيث �إن ذلك كله مبجموعة قر�ئن ل توجب �لق�ضا�س؛ لأن �لدماء مع�ضومة 

ل ت�ضتباح �إل ببينة مو�ضلة كافية, ولكنها تقوي جانب �ملدعي على �ضحة دعو�ه وتدل 

على �للوث, ويغلب على �لظن �أن �ملدعى عليه �لأول ... هو �لقاتل, وقد جاء عن 

�لإمام �أحمد ما يدل على �أن �للَّوث ما يغلب على �لظن �ضحة �لدعوى, كتفرق جماعة 

به يف �لإن�ضاف, جاء يف  عن قتيل و�ضهادة من ل يثبت �لقتل ب�ضهادتهم ونحو ذلك �ضوَّ

�لقتل  عليه  �ملدعى  بني  ظاهرة  عد�وة  تكن  مل  :)فاإن  قوله   ,468/13 �لقناع  ك�ضاف 

و�ملقتول �أو ع�ضبته �أو �ضيده, ولكن غلب على �لظن �ضدق �ملدعي, كتفرق جماعة عن 

�أو وجد قتياًل عند من معه �ضيف ملطخ  �أو كانت ع�ضبية من غري عد�وة ظاهرة,  قتيل 

�لقتل ب�ضهادتهم كالن�ضاء و�ل�ضبيان  �أو �ضهادة جماعة ممن ل يثبت  �أو يف زحاٍم,  بدم, 

اق, �أو �ضهد بالقتل عدٌل و�حد وف�ضقه �أو تفرق فئتان عن قتيل, �أو �ضهد رجالن  و�لف�ضيّ

عدلن على �إن�ضان �أنه قتل �أحد هاذين �لقتيلني, �أو �ضهد� �أي: �لرجالن �أن هذ� �لقتيل 

�أقر بقتله ...  �أنه  �أن هذ� قتله و�ضهد �لآخر  �أو �ضهد �أحدهما  قتله �أحد هاذين �لرجلني 

�ملن�ضو�س يثبت �لقتل, و�ختاره �أبو بكر وذكره يف »�ل�رشح« و»�ملبدع« وهو مقت�ضى 

كالمهم يف �ل�ضهاد�ت( �أ.هـ وملا قرره �لفقهاء من �أن حق �لق�ضامة يوَرث ويق�ضم بني 

�لورثة ويجرب �لك�رش ـ كما جاء يف ك�ضاف �لقناع  479/13 ـ ولقوله -�ضلى �هلل عليه 

»حتلفون  �ليهود:  بها  �ملتهم  خيرب  يف  قتله  ق�ضة  يف  �ضهيل  بن  عبد�هلل  لورثة  و�ضلم- 

�لق�ضا�س  »ولكم يف  وتعالى:  تبارك  ولقوله  دم �ضاحبكم«.  وت�ضحقون  مييناً  خم�ضني 
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حياةٌ يا �أويل �لألباب لعلكم تتقون« ولقوله تبارك وتعالى: »وكتبنا عليهم فيها �أن �لنف�س 

بالنف�س«  وحلديث �بن م�ضعود -ر�ضي �هلل عنه- �أنَّ �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال: 

»ل يحل دم �مرئ م�ضلم �إل باإحدى ثالث �لثيب �لز�ن و�لنف�س بالنف�س و�لتارك لدينه 

�ملفارق للجماعة«  متفق عليه، ولتوفر �رشوط �لق�سا�ض و��ستيفائه، ولأهلية �ملدعى عليه 

... ولكونه مكلفاً �رشعاً, ول�ضكوك ح�رش �لورثة, و�لوكالت �ملر�ضودة بعاليه, ولكون 

�لق�ضامة,  �أميــان  �لورثة  من  �لذكور  ولأد�ء  للقتيل...  �لأول...مكافئاً  عليه  �ملدعى 

و�كتمال �رشوطها, ولعدم �إقامة �ملدعي �لبينة �ملو�ضلة على �ملدعى عليه �لثان ... فقد 

حكمنا �إجماعاً مبا يلي:

�أوًل: قتل �ملدعى عليه �لأول...ق�ضا�ضاً, وذلك ب�رشب عنقه بال�ضيف حتى �ملوت.

ثانياً: رد طلب �ملدعي قتل �ملدعى عليه �لثان .... ق�ضا�ضاً؛ لعدم ثبوت موجبه مبا 

باحلكم,  قناعتهما  تقدم حكمنا, وبعر�س �حلكم عليهم قرر �ملدعي و�ملدعى عليه ... 

حمكمة  لدى  �حلكم  تدقيق  وطلب  باحلكم  قناعته  عدم  �لأول...  عليه   �ملدعى  وقرر 

�ل�ضتئناف و��ضتعدَّ بتقدمي لئحة �عرت��ضية وجرى �إفهامه با�ضتالم ن�ضخة من �حلكم يف 

يوم غد ...�ملو�فق ... و��ضتعد بتقدمي لئحته خالل ثالثني يوماً, ويف جل�ضة �أخرى 

ورقتني,  من  نة  �ملكوَّ �لعرت��ضية  لئحته  بت�ضليم  وقام  �لأول...  عليه  �ملدعى  ح�رش 

وبالطالع عليها ودر��ضة م�ضمونها مل يظهر لنا ما يجب �لعرت��س ويوؤثِّر يف حكمنا؛ 

�ل�ضتئناف؛  ملحكمة  �لعرت��ضية  و�لالئحة  �حلكم  و�ضك  �ملعاملة  برفع  �أمرنا  فقد  لذ� 

لتدقيق �حلكم ح�ضب �لأنظمة و�ملتبع ويف جل�ضة �أخرى, وقد عادت �ملعاملة من حمكمة 

�ل�ضتئناف مبنطقة...وبرفقها �لقر�ر �ل�ضادر من �لد�ئرة �خلما�ضية... برقم: ...وتاريخ/ 
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... ون�س �حلاجة منه: وبدر��ضة �ل�ضك �ل�رشعي و�ضورة �ضبطه, و�لالئحة �لعرت��ضية, 

و�أور�ق �ملعاملة, لوحظ ما يلي:

�أوَل: ورد يف �ضك �حلكم �ختالٌف يف ��ضم �لقتيل يف عدة مو��ضع, فتارًة با�ضم... 

و�أخرى با�ضم... فال بد من �لتاأكد من �ضحة �ل�ضم وتعديل �خلطاأ.

. ثانياً: مل يذكر ��ضم �ملحكوم عليه...كاماًل من و�قع هويته, وهذ� �أمر �رشوريٌّ

ثالثاً: �أغفل �أ�ضحابرُ �لف�ضيلة �ملدعى عليه �لثان, حيث طالب �ملدعي مبجاز�ته, ومل 

يظهر �أن ناظري �لق�ضية �أ�ضدرو� بحقه �ضيئا.

مطابقتها  يفيد  مبا  �ملحكمة  ِقَبل  من  ت�ضدق  مل  و�لوكالت  �حل�رش  �ضكوك  ر�بعاً: 

لالأ�ضل, فعلى �أ�ضحاب �لف�ضيلة مالحظة ما ذكر و�إحلاق ما يجرونه يف �ل�ضبط و�ضورته 

و�ل�ضك و�ضجله, ثم �إعادة �ملعاملة؛ لإكمال �لالزم �أ.هـ. 

وعليه: فنجيب عن �ملالحظة �لأولى �أنه ـ وبعد �لطالع على �ضك �حلكم ـ مل جند 

�ختالفاً يف ��ضم �ملجنيِّ عليه....

و�قع  من  ـ  كاماًل  عليه  �ملحكوم  ��ضم  ر�ضد  جرى  باأنه  �لثانية  �ملالحظة  عن  وجنيب 

هويَّته ـ يف �ل�ضفحة �لثانية من �ل�ضك يف �ل�ضطر �لر�بع ع�رش, ومع ذلك �ضنعيد ذكر 

��ضمه كاماًل وهو ... مبوجب �ل�ضجل �ملدن رقم: ...

 وجنيب عن �ملالحظة �لثالثة باأن هذه �لدعوى هي يف �حلق �خلا�س فقط, ول ينظر 

يف �حلق �لعام �إل بعد �نتهاء �حلق �خلا�س, وذلك بناًء على توجيه �لد�ئرة �جلز�ئية �لأولى 

باملحكمة �لعليا بقر�رهم رقم: ... بتاريخ/ ... ونحن حكمنا على �ملدعى عليه �لأول 

بالق�ضا�س ورددنا طلب �ملدعي يف جتاه �ملدعى عليه �لثان, فقنع بذلك �ملدعي �أ�ضالًة 
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ووكالة وهو �ضاحب �حلقِّ �ملخت�س له ـ وهو بكامل �أهليته ـ فاإذ� كان �ضاحب �حلق قنع 

بعدم جماز�ة �ملدعى عليه �لثان يف �حلق �خلا�س, فلي�س لأحٍد �لعرت��س على ذلك.

فاإنا  �ضلف,  ما  على  فبناء  �لــالزم,  �إكمال  مت  قد  باأنه  �لر�بعة  �ملالحظة  عن  وجنيب 

ذلك يف  باإحلاق  و�أمرنا  �ل�ضابق,  على حكمنا  زلنا  وما  به,  فيما حكمنا  يوؤثر  ما  مل جند 

�ل�ضك و�ضجله, ثم �إعادة �ملعاملة ملحكمة �ل�ضتئناف؛ لإكمال لزمها, ثم عادت �ملعاملة 

بقر�رهم  مبنطقة...  �ل�ضتئناف  مبحكمة  �خلما�ضية.....  �لد�ئرة  من  �حلكم  ق  �ضديّ وقد 

 ... برقم:  �لعليا  للمحكمة  منهم  �ملعاملة  ورفعت   .../.../... ...وتاريخ  رقم: 

وتاريخ.../.../... وباهلل �لتوفيق.

التعليق:

ثهم �ملقتول  �أ�ضالًة عن نف�ضه ووكالة عن ورثة موريّ يف هذه �لق�ضية تقدم �ملدعي 

ظلماً وعدو�ناً, وطالب بالق�ضا�س ممن �دعى عليهم, و�أح�رش لل�ضهادة �ضاهد�ً و�حد�ً 

ي�ضهد ب�ضحة دعو�ه, وبعد �طالع �لق�ضاة على �أور�ق �ملعاملة �لر�ضمية, وما ت�ضمنتهرُ 

من حما�رَش للتحقيق, و�إقر�ر�ت م�ضدقة �رشعاً, و�ضماع للدعوى و�لإجابة من جميع 

�لأطر�ف, و�ضهادة �ل�ضاهد �لو�حد, توجهت �لدعوى على �ملدعى عليه �لأول؛ لوجود 

جمٍع من �لقر�ئن �لتي تدل على �أنه هو �لقاتل, كجرحه من �ملجنيِّ عليه دون غريه من 

�ملدعى عليهم, ووجود �ضاهد و�حد ي�ضهد عليه باأنه هو �لقاتل, وما ت�ضمنته �لدعوى 

تامٍة  بيِّنة  لعدم وجود  ونظر�ً  لوثاً,  ل  ت�ضكِّ وهذه مبجموعها  �عرت�فاٍت,  من  و�لإجابة 

مو�ضلة توجب �لق�ضا�س من �ملدعني, قام �لق�ضاة ب�ضوؤ�ل �ملدعني �أيحلف �لذكور من 

ورثة �ملجني عليه على رجل و�حد من �ملدعى عليهم �أميان �لق�ضامة خم�ضني مييناً مع 
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عون با�ضتعد�دهم �لتام  وعظهم وتذكريهم بعظم وخطورة �أميان �لق�ضامة, �أجاب �ملدَّ

على  و�إ�رش�رهم  �ٍت  مرَّ عليهم  عر�ضه  بعد  لل�ضلح  ورف�ضهم  �لق�ضامة,  �أميان  بحلف 

�ملطالبة بالق�ضا�س, فقد جرى تق�ضيم �لأميان على ذكور �لورثة �حلا�رشين بالت�ضاوي 

مع جرب �لك�رش, وذلك باأن يحلف كل و�حد منهم ثالثة ع�رش مييناً, ومت عر�س �ضيغة 

�ملدعى  مو�جهة  يف  �ل�ضيغة  بتلك  �أد�ئها  على  فو�فقو�  �لذكور,  �لورثة  على  �ليمني 

عليه �لأول, فاأذن لهم باأد�ء �أميان �لق�ضامة و�حد�ً و�حد�ً, فتلفظ كل و�حد منهم قائاًل: 

»و�هلل �لعظيم �لذي ل �إله �إل هو عامل �لغيب و�ل�ضهادة, ذي �لبط�س و�جلربوت, مالك 

ثي... عمد�ً عدو�ناً, حيث  �مللك و�مللكوت �أن �ملدعى عليه �حلا�رش...قام بقتل مورَّ

�لعظيم« هكذ�  بقتله و�هلل  �مل�ضد�س طلقة يف �ضدره منفرد�ً  ب�ضالحه  �لنار  �أطلق عليه 

حلف ثم كررها �لعدَد �ملطلوب, فحكم �لق�ضاة �إجماعاً بقتل �ملدعى عليه �لأول...

ق�ضا�ضاً وذلك ب�رشب عنقه بال�ضيف حتى �ملوت, ورد طلب �ملدعي قتل �ملدعى عليه 

و�ملدعى  �ملدعي  ر  قرَّ عليهم  �حلكم  موجبه,وبعر�س  ثبوت  لعدم  �لثان...ق�ضا�ضاً؛ 

باحلكم,  قناعته  �لأول... عدم  �ملدعى عليه   باحلكم, وقرر  قناعتهما  �لثان...  عليه 

وبعد  �لعرت��ضية,  بالئحته  فتقدم  �ل�ضتئناف,  حمكمة  لدى  �حلكم  تدقيق  وطلب 

حمكمة  من  �حلكم  ت�ضديق  جرى  �ل�ضتئناف  حمكمة  ق�ضاة  مع  �لق�ضاة  من  مد�ولة 

�ل�ضتئناف, ورفعه للمحكمة �لعليا.

 ,(1((( �لقناع  �لبهوتي يف ك�ضاف  لليّوث بكالم  �لق�ضاة يف تف�ضريهم  ��ضت�ضهد  وقد 

عى عليه �لقتلرُ و�ملقتول �أو ع�ضبته �أو �ضيده  ون�ضه: »فاإن مل تكن عد�وة ظاهرة بني �ملدَّ

)))1)انظر: ك�ساف القناع  ) 468/13).
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ولكن غلب على �لظن �ضدق �ملدعي كتفرق جماعة عن قتيل �أو كانت ع�ضبية من غري 

خ بدم �أو يف زحاٍم �أو �ضهادة جماعة  عد�وة ظاهرة �أو وجد قتيل عند من معه �ضيف ملطَّ

اق �أو �ضهد بالقتل عدل و�حد  �ضَّ ـ ممن ل يثبت �لقتل ب�ضهادتهم ـ كالن�ضاء و�ل�ضبيان و�لفرُ

قه �أو تَفرَق فئتان عن قتيل, �أو �ضهد رجالن عدلن على �إن�ضان �أنه قتل �أحد هذين  وف�ضيّ

�ضهد  �أو  �لرجلني,  هذين  �أحد  قتله  �لقتيل  هذ�  �أن  �لرجالن   : �أي  �ضهد�  �أو  �لقتيلني, 

و�ختاره  �لقتل,  يثبت  �ملن�ضو�س  بقتله...  �أقر  �أنه  �لآخر  و�ضهد  قتله  هذ�  �أن  �أحدهما 

�أبو بكر, وذكره يف »�ل�رشح« و»�ملبدع« وهو مقت�ضى كالمهم يف �ل�ضهاد�ت« �أ.هـ., 

ويجرب  �لورثة  بني  ويق�ضم  يوَرث,  �لق�ضامة  حق  �أنَّ  يف  �أي�ضاً  بكالمه  ��ضت�ضهدو�  كما 

�لك�رش)3)1)و��ضتدلو� على ق�ضائهم بالق�ضامة بقوله -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- لورثة عبد�هلل 

وت�ضحقون  مييناً  خم�ضني  »حتلفون  �ليهود:  بها  �ملتَهم  خيرب  يف  قتله  ق�ضة  يف  �ضهل  بن 

دم �ضاحبكم«)4)1), ولقوله تبارك وتعالى: »ولكم يف �لق�ضا�س حياة يا �أويل �لألباب 

لعلكم تتقون«, وقوله تبارك وتعالى: »وكتبنا عليهم فيها �أن �لنف�س بالنف�س«, وحلديث 

�بن م�ضعود -ر�ضي �هلل تبارك وتعالى عنه- �أن �لنبي -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-قال: »ل 

يحل دم �مرئ م�ضلم �إل باإحدى ثالث: �لثيب �لز�ن, و�لنف�س بالنف�س, و�لتارك لدينه 

�ملفارق للجماعة«)))1).

وعند �لتاأمل يف هذه �لدعوى و�حلكم �لق�ضائي يتبني لنا ما يلي:

بيان  عند  ما رجحترُه  هو  بها  �لق�ضية وحكمهم  بالق�ضامة يف هذه  �لق�ضاة  �أوًل:عمل 

)3)1)انظر: ك�ساف القناع  ) 479/13).
)4)1)�سبق تخريجه �س )7)1).
)))1)�سبق تخريجه يف )181).
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�خلالف يف م�رشوعية �لق�ضامة, و�أن �ل�ضحيح هو م�رشوعية �لق�ضامة, وكونها طريقاً من 

�إذ� وجد �لقتيل ومل يعلم قاتله, ومل تقم بينٌة)6)1)و�أنه  طرق �لإثبات يف دعوى �لقتل, 

�حلنفية)7)1),  من  بعدهم  ومن  و�لتابعني,  �ل�ضحابة,  من  �لعلم  �أهل  جمهور  مذهب 

من  �لعلم  �أهل  بع�س  ذهب  ملا  خالفاً  و�حلنابلة)160),  و�ل�ضافعية)9)1),  و�ملالكية)8)1), 

و�بن  بن عبد�هلل,  �ضامل  �لق�ضامة, ومنهم:  �إلى عدم م�رشوعية  بعدهم,  �لتابعني, ومن 

ليَّة, وعمر بن عبد�لعزيز يف رو�يٍة عنه, و�أبو قالبة, وقتادة, وم�ضلم بن خالد, و�حلكم  عرُ

بن عتيبة, و�ضليمان بن ي�ضار, وبع�س �أهل �لظاهر,ومال �إليه �لبخاري)161).

رجحته  ما  هو  وهذ�  ق�ضا�ضاً,  وقتله  عليه  �ملدعى  من  بالقَود  �لق�ضاة  حكم  ثانياً: 

�أو �خلطاأ))16),  �لعمد  �ضبه  �لعمد و�لدية يف  �لقود يف  باأنه  �لق�ضامة  يف مبحث موجب 

�أهل �لعلم من �ملالكية)163), و�حلنابلة)164), و�ل�ضافعي يف  باأنه مذهب جمهور  وذكرترُ 

, و�إ�ضحاق,  �لقدمي))16), و�لليث بن �ضعد, و�لأوز�عي, وربيعة, و�أبي ثور, و�لزهريِّ

ود�ود, و�أبو �لزناد)166) خالفاً ملا ذهب �إليه بع�س �أهل �لعلم من �لتابعني, ومن بعدهم 

من �لقول بعدم م�رشوعية �لق�ضامة, وهم: �حلنفية, و�ل�ضافعي يف قوله �جلديد, و�حل�ضن 

)6)1)انظر: �س)))1 – 163).
)7)1)انظر: بدائع ال�سنائع: )86/7))، البحر الرائق: )446/8).

)8)1)انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/0)3)، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )6/4))).
)9)1)انظر: الأم: )90/6) احلاوي الكبري: ) 4/13).

)160)انظر: الإقناع يف فقه اأحمد بن حنبل:)38/4))، ك�ساف القناع: )67/6).
)161)فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: ))1/)3))، املحلى: )77/11)، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد:) )/0)3).

))16)انظر: �س: )176 – 183).
)163)انظر: التاج والإكليل ملخت�سر خليل: )6/)7)).

)164)انظر:الفروع: )6/)))، اإعالم امل�قعني: )1/)10).
))16)انظر: احلاوي الكبري: )13/)3).

)166)انظر: فتح الباري: ))31/1)).
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�لب�رشي, و�ل�ضعبي, و�لنخعي, و�لثوري, وبع�س �لظاهرية)167).

ه �لق�ضاةرُ �أميان �لق�ضامة �بتد�ًء �إلى �ملدعني, وهذ� هو ما رجحترُه يف م�ضاألة  ثالثاً: وجيّ

ه �بتد�ًء �إلى �ملدعني, فاإن نكلو� وجهت  من يحلف �لق�ضامة �أوًل, و�أن �أميان �لق�ضامة توجَّ

�لأميان �إلى �ملدعى عليهم, فاإن حلفو� برئو� من دمه)168)و�أنه مذهب جمهور �أهل �لعلم 

من �ملالكية)169) و�ل�ضافعية)170) و�حلنابلة)171) و�بن حزم من �لظاهرية))17)خالفاً ملا ذهب 

و�ل�ضعبي,  �مل�ضيب,  بن  و�ضعيد  �لب�رشي,  كاحل�ضن  �لعلم,  �أهل  وبع�س   , �حلنفيةرُ �إليه 

�إلى �ملدعى عليهم,  ه  �لق�ضامة توجَّ �لأميان يف  �أن  �إلى  و�لنخعي, و�لثوري, وغريهم, 

فاإن حلفو� برئو� من �لقتل ولزمتهم �لدية فقط, و�إن نكلو� فقال بع�ضهم يحب�ضون حتى 

يقرون �أو يق�ضمون, وذهب بع�ضهم �إلى �أنهم �إن نكلو� لزمت �لدية عاقلتهم)173).

باأن  ر�بعاً: مما علل به �لق�ضاةرُ حكمهم بالق�ضامة يف هذه �لق�ضية هو وجود �للوث, 

�للوث هو من �رشوط  �لدعوى، وجود  �لقر�ئن ما يدل على �سحة  ت�سّكل لديهم من 

بني  �لظاهرة  �لعد�وُة  به:  �ملر�د  و�أن  �لثالث،  �ل�رشط  يف  ذكرته  فقد  بالق�سامة،  �لق�ساء 

�لتي تدل على �سدق �ملدعي،وهذ� �ل�رشط  �لقرينة  �ملقتول و�ملدعى عليه، وقيل هو: 

الرو�سة   ،((7/(4( القاري:  )14/13)،عمدة  الكبري:  احلاوي   ،((94/1( ال�سرخ�سي:  اأ�س�ل  )167)انظر: 
الندية �سرح الدرر البهية:)389/3).

)168)انظر: �س:)167 – )17).
)169)انظر: الذخرية: ))306/1، 308)، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )61/4))، بداية املجتهد 

ونهاية املقت�سد: ))/439).
)170)انظر: ال��سيط: )401/6)، رو�سة الطالبني: )17-16/10).

)171)انظر: ال�سرح الكبري: )30/10-31)، اإعالم امل�قعني:)101/1).
))17)انظر: املحلى: )8/ ))4).

)173)انظر: املب�صوط: )6)/108)، بدائع ال�سنائع: )91/7))، فتح الباري: ))36/1))، املحلى بالآثار)11/ 97)).
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عند جمهور �أهل �لعلم)174) خالفاً للحنفية, فقد ��ضرتطو� وجود �لقتيل يف حملة وعليه 

�أثر �لقتل, ول يعلم قاتله))17).

�لإنــاث,  دون  �ملقتول  ورثة  من  �لذكور  �إلى  �لق�ضامة  �أميــان  �لق�ضاة  ه  وجيّ خام�ضاً: 

وهذ� هو ما قرره �أهل �لعلم، فقد ذكرت يف �ل�رشط �ل�ساد�ض من �رشوط �لق�سامة: �أن 

عون يف �لق�ضامة رجاًل مكلفني, فال ت�ضح من �مر�أة �أو �ضبي �أو جمنون عند  يكون �ملديّ

جمهور �أهل �لعلم مطلقاً)176) وخالف يف ذلك �ملالكية ففرقو� بني �أنو�ع �لقتل, فاإن كان 

عمد�ً, فاإنهم يو�فقون �جلمهور, فال ت�ضح من �مر�أة, �أما لو كان �لقتل خطاأ �أو �ضبه عمد 

فت�ضح)177)و�لقتل يف هذه �لدعوى هو من قبيل �لقتل �لعمد, فيكون طلب �لأميان من 

�لذكور من �لورثة هو ما ��ضرتطته �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة)178).

املطلُب الثاين: التطبيق الثَّاين

ة بـ... وبناًء على  �حلمدرُ هلل وحده, وبعدرُ لدينا نحن...و...و... �لق�ضاة باملحكمة �لعامَّ

�ملعاملة �لو�ردة من فرع هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام مبنطقة:... برقِم:... وتاريخ:... 

�ملقيدة باملحكمة برقم:... ويف هذ� �ليوم... �ملو�فق... �فتتحت �جلل�ضة �لأولى, وفيها 

)174)انظر: الق�انني الفقهية: )9/1)))، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )6/4)))، احلاوي الكبري: 
)99/1))، رو�سة الطالبني: )13/10)، املبدع �سرح املقنع: ) 38/9)، ال�سرح الكبري:)9/10).

))17)انظر: املب�صوط: )6)/108) بدائع ال�سنائع: )86/7)).
)176)انظر: املب�صوط: )6)/0)1) رو�سة الطالبني: )10/)) ك�ساف القناع: )6/)7).

)177)انظر: التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�س: ))/ 186)، الق�انني الفقهية: )9/1))).
)178)انظر: �س ))16).
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... مبوجب �ل�ضجل �ملدن... �أ�ضياًل عن نف�ضه ووكياًل  ح�رش �ملدعي يف �حلق �خلا�سِّ

و�ملد�فعة  �ملر�فعة  فيها  له  و�ملخول  برقم:... يف...  �ل�ضادرة  �لوكالة  عن... مبوجب 

و�ملطالبة  وتنفيذه,  و��ضتيفائه  بالق�ضا�س  و�ملطالبة  عليها,  و�لعرت��س  �لأحكام  وقبول 

ثهم...  مورَّ مقتل  ق�ضية  يخ�س  فيما  و�لتوقيع  نفيها,  �أو  �لأميان  وقبول  �لق�ضامة  بحد 

�لورثة  �أ�ضالة وموكلته هما ورثة... مبوجب �ضكِّ ح�رش  من قبل �جلان... و�ملدعي 

�أدعي  �أ�ضالة ووكالة قائاًل  �ل�ضادر من حمكمة: ... برقم/... يف... و�دعى �ملدعي 

ثنا... ظلماً عمد�ً وعدو�ناً, حيث كان �ملجني عليه  على �حلا�رش... حيث قام بقتل مورَّ

�لر�ضا�س من �ضالحه من فوق  �أطلق عليه �ملدعى عليه  �لتموينات, وعندها  قادماً من 

�لدعوى  وبعر�س  �دعى,  �لطلقات,هكذ�  بتلك  متاأثر�ً  �حلياة  �بني  وفارق  بيته,  �ضطح 

ثهم ظلماً  على �ملدعى عليه... �أجاب باأنَّ ما جاء يف دعوى �ملدعي من �أنني قتلترُ مورَّ

وعدو�ناً, فهذ� غري �ضحيح و�أنا مل �أقتل �أحد�ً ومل �أرد قتل �أحٍد, وب�ضوؤ�له عن �ل�ضالح 

�لذي كان معه �أجاب لي�س لديَّ �ضالح, هكذ� �أجاب, وب�ضوؤ�ل �ملدعي يف �حلق �خلا�س 

ـ �أ�ضالًة ووكالًةـ �لبينَة على دعو�ه, قال �إن بيِّنتي ما ت�ضمنته �أور�ق �لق�ضية �ضهود ح�رشو� 

�حلادث ورفعت �جلل�ضة؛ لالطالع على �أور�ق �لق�ضية, ويف جل�ضة �أخرى ح�رش �ملدعي 

منا  �لطالع  جرى  وقد  عليه,  �ملدعى  حل�ضوره  وح�رش  ووكالًة,  �أ�ضالًة  �خلا�س  باحلق 

ويت�ضمن  ....وتــاريــخ/...  برقم:  �ملحكمة  هذه  من  �ل�ضادر  �ل�رشعيِّ  �لقر�ر  على 

... مبوجب �ل�ضجل �ملدن...  وب�ضوؤ�ل �ملدعي �لبينة على دعو�ه �أح�رش لل�ضهادة �ملدعوَّ

ن�ضهد  قال  �ضهادٍة  من  لديهما  عما  وب�ضوؤ�لهما  �ملدن...  �ل�ضجل  مبوجب   ... و�ملدعوَّ

منزله  �ملدعى عليه... فوق  ور�أينا  �لتموينات,  بالقرب من  �ضوياً  كنا  �أننا  �لعظيم  باهلل 
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�إل �ملدعى عليه, هذ� ما لدينا من �ضهادٍة,  نَر  �لنار, ومل  �إطالق  ومعه �ضالح, و�ضمعنا 

وبه ن�ضهد كما جرى منا �لطالع على �ضهادة �ل�ضاهد ... �لو�ردة يف �لقر�ر �ل�رشعي 

: �ضاهدترُ �ملدعى عليه يطلق  نرُ �ل�ضادر من هذه �ملحكمة برقم:... وتاريخ/... ويت�ضمَّ

�لو�ردة   ... �ل�ضاهدين  �ضهادة  على  �لطالع  منَّا  جرى  كما  منزله...  �ضطح  من  �لنار 

يف �لقر�ر �ل�رشعيِّ �ل�ضادر من هذه �ملحكمة برقم:...وتاريخ/...ويت�ضمن: �ضاَهْدنا 

على  د�ً  ممدَّ عليه  �ملجني  ور�أينا  �خلز�ن,  عند  منزله  �ضطح  من  �لنار  يطلق  عليه  �ملدعى 

�لأر�س عند �لتموينات مقابل منزل �ملدعى عليه...كما جرى منَّا �لطالعرُ على �إقر�ر 

ن على �ضفحة.... من  �ملدعى عليه ...حتقيقاً و�مل�ضدق �رشعا من قبل قا�ضي... و�ملدوَّ

دفرت �لتحقيق.... لفة.... كما جرى منا �لطالع على تقرير �لأدلة �جلنائية رقم/... 

�أ�ضيب به مورث �ملدعني مطلٌق من  �لناريَّ �لذي  �أن �ملقذوف  وتاريخ/... �ملت�ضمن 

�لبندقية... وهي من �لأ�ضلحة �مل�ضبوطة يف منزل �ملدعى عليه, كما جرى منا �لطالع 

�ضبب  �أن  �ملت�ضمن  برقم:...وتاريخ/...  �ل�رشعي  �لطبيب  من  �لو�رد  �لتقرير  على 

�لطالعرُ  منا  جرى  كما  بال�ضدر...  �لنارية  �لإ�ضابات  عن  ناجمٌة  �ملدعني  مورث  وفاة 

على �خلطاب �لو�رد من هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام برقم: ...وتاريخ/...�ملت�ضمن 

وقام  منه,  تخرج  و�لدماء  على ظهره  ملقى  �ملدعني  مورث  �ضاهد  �أنه  ...لديها  �إفادة 

برفعه و�ضاهد �ملدعى عليه, وبحوزته �ضالٌح ر�ضا�س فوق �ضطح منزله كما ت�ضمنت �إفادة 

عى عليه يطلق �لنار من  زوجة �ملدعى عليه لدى جهة �لتحقيق باأنها �ضاهدت زوَجها �ملدَّ

�ضالحه �لر�ضا�س, كما ت�ضمنت �إفادة ... لدى جهة �لتحقيق جاِر �ملدعى عليه �أنه طلب 

من �ل�رشطة �ل�ضعود �إلى �ضطح منزله وحمادثة �ملدعى عليه, و�إقناعه بالنزول, وعندما 
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�إلى �ل�ضطح �ضاهد جاره �ملدعى عليه فوق �مللحق �لعلوي لل�ضطح, و�أنه بحالة  �ضعد 

لدى  �إفادة ...  ت�ضمنت  �ل�رشطة كما  �أفر�د  �لنار على  باإطالق  وقام  �ضديد,  ��ضطر�ٍب 

�ملدعى  ه  جاررُ �إليه  ... ح�رش  يوم  �لفجر  �ضالة  لأد�ء  �أثناء خروجه  باأنه  �لتحقيق  جهة 

عليه, وكان معه �ضالح نوع ر�ضا�س, وطلب �إثباته �ل�ضخ�ضي, فرف�س فاأ�ضهر �ل�ضالح 

ت�ضمنت  كما  عليه,  �ملدعى  منزل  من  يخرج  نار  �إطالق  �ضمع  ثم  �إثباته,  فاأعطاه  عليه 

�إفادة ... لدى جهة �لتحقيق باأنه �ضاهد جاره �ملدعى عليه يخرج من منزله, وبحوزته 

�ضالٌح ر�ضا�س كما ت�ضمنت �إفادة ... لدى جهة �لتحقيق �أنه �ضاهد �ملدعى عليه يحمل 

ر�ضا�ضاً, ثم رفعت �جلل�ضة لأد�ء �أميان �لق�ضامة ويف جل�ضة �أخرى ح�رش �ملدعي �أ�ضالًة 

ووكالة وح�رش �ملدعى عليه... ومبا �أن تلك �لقر�ئن ترُعترب لوثاً يدل على �ضحة دعوى 

�ملدعي, فعر�ضنا على �ملدعي ـ �أ�ضالة ووكالة ـ �أن يحلف �ليمني �لتي ن�ضها »و�هلل �لذي 

ل �إله �إل هو عاملرُ خائنة �لأعني وما تخفي �ل�ضدور �أن هذ� �حلا�رش... قد قتل �بني... 

بقتله ما �ضاركه غريه, و�هلل �لعظيم  باإطالق �لنار عليه من ر�ضا�ضه منفرد�ً  عمد�ً عدو�ناً 

�ملذكور  بن�ضها  منه  �ل�رشعية كما طلبت  �ليمني  ثم حلف  بذلك  فا�ضتعد  مرة,  خم�ضني 

�لدعوى و�لإجابة, ونظر�ً  ما تقدم من  فبناًء على  �ملدعى عليه,  خم�ضني مرة بح�ضور 

�أور�ق  بالغاً, عاقاًل, مكافئاً ملورث �ملدعني, وبناء على  فاً,  لكون �ملدعى عليه... مكلَّ

ـ  �ملعاملة، وبناء على �لقر�ئن �ملذكورة، ولتوفر �رشوط �لق�سامة، ونظر�ً حللف �ملدعي 

�أ�ضالة ووكالة ـ خم�ضني مييناً, وقد قرر �أهل �لعلم م�رشوعية �لق�ضامة عند وجود �للوث 

ط يف دمه,  ـ وهو ما يغلب على �لظن �ضدق �ملدعي ـ ومن �ضوره روؤية �ملقتول يت�ضحَّ

�لبخاري وم�ضلم  �أخرجه  �لقتل, وملا  �آلة  بقربه ومعه  �ملتهم  فيه, و�ل�ضخ�س  وي�ضطرب 
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و�للفظ له )1291/3ـ1292( عن ب�ضري بن ي�ضاٍر و�ضهل بن �أبي حثمة, وعن ر�فع بن 

خديج �أنهما قال: خرج عبد�هلل بن �ضهل بن زيد وحمي�ضة بن م�ضعود بن زيد حتى �إذ� 

كانا بخيرب تفرقا يف بع�س ما هنالك, ثم �إذ� حمي�ضة يجد عبد�هلل بن �ضهل قتياًل فدفنه, 

ثم �أقبل �إلى ر�ضول �هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- هو وحوي�ضة بن م�ضعود وعبد�لرحمن 

له ر�ضول  فقال  قبل �ضاحبيه,  يتكلم  �لقوم فذهب عبد�لرحمن  �أ�ضغر  بن �ضهل وكان 

, ف�ضمت فتكلم �ضاحباه وتكلم معهما, فذكرو� لر�ضول  �هلل-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- كربيّ

مييناً  �أحتلفون خم�ضني  لهم:  فقال  �ضهل,  بن  و�ضلم-مقتل عبد�هلل  عليه  �هلل  �هلل -�ضلى 

يهود  فتربئكم  قال  ن�ضهد؟  ومل  نحلف  وكيف  قالو�  قاتلكم؟  �أو  �ضاحبكم  فت�ضحقون 

�أميان قوم كفار؟ فلما ر�أى ذلك ر�ضول �هلل -�ضلى  بخم�ضني مييناً,  قالو� وكيف نقبل 

بن  �لرحمن  عبد  �لبيهقي )127/8(: عن  �أخرجه  وملا  عقله,  �أعطى  و�ضلم-  عليه  �هلل 

�أبي �لزناد �أن �أباه قال: كان من �أدركت من فقهائنا �لذين ينتهي �إلىَّ قولهم ـ يعني من 

�أهل �ملدينة ـ يقولون يبد�أ باليمني يف �لق�ضامة �لذين يجيئون من �ل�ضهادة على �للطخ 

و�ل�ضبهة �خلفية ما ل يجيء خ�ضماوؤهم, وحيث كان ذلك كانت �لق�ضامة لهم قال �أبو 

�لزناد, و�أخربن خارجة بن زيد بن ثابت �أنَّ رجاًل من �لأن�ضار قتل ـ وهو �ضكر�ن رجاًل 

�رشبه ب�ضوبق)179) ومل يكن على ذلك بينٌة قاطعة �إل لطخ �أو �ضبيه ذلك, ويف �لنا�س يومئذ 

من �أ�ضحاب ر�ضول �هلل  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-ومن فقهاء �لنا�س ما ل يح�ضى, وما 

�ختلف �ثنان منهم �أن يحلف ولة �ملقتول ويقتلو�, �أو ي�ضتحيو� فحلفو� خم�ضني ميينا 

وقتلو� وكانو� يخربون �أنَّ ر�ضول �هلل  -�ضلى �هلل عليه و�ضلم-  ق�ضى بالق�ضامة ويرونها 

)179)ال�س�بق: ا�سم خل�سبة اخلباز انظر تاج العرو�س )4/ 138).
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للذين ياأتي به من �للطخ, و�ل�ضبهة �أقوى مما ياأتي به خ�ضمه ور�أو� ذلك يف �ل�ضهيبي حني 

قتله �حلاطبيون ويف غريه كما قرر �أهل �لعلمـ  �أن �لأميان يف �لق�ضامة تكون على �لو�رث 

من �لذكور ول مدخل للن�ضاء فيها, وتوجب �لق�ضا�س يف قتل �لعمد, ينظر: �ملغني: 

)194/12ـ195(, ورو�ضة �لطالبني: )10/10ـ11(, و�رشح �لزرقان على خمت�رش 

�لقناع:  وك�ضاف  و�لإن�ضاف: )121/26ـ122(,  �لكبري,  و�ل�رشح  خليل: )54/8(, 

ق �حلكم من �لد�ئرة �خلما�ضية...  )69/6(. لذ� فقد حكما بقتل �ملدعى عليه... و�ضديّ

مبحكمة �ل�ضتئناف مبنطقة:... بقر�رهم رقم: ...وتاريخ/ ... ورفعت �ملعاملة منهم 

للمحكمة �لعليا برقم: ... وتاريخ/... وباهلل �لتوفيق.

التعليق:

يف هذه �لق�ضية تقدم �ملدعي ـ �أ�ضالة عن نف�ضه ووكالة عن زوجته بطلب �لق�ضا�س 

ثهم ظلماً وعدوناً, فاأنكر �ملدعى عليه �ضحة هذه �لدعوى,  عى عليه؛ لقتله مورَّ من �ملدَّ

فطلب �لق�ضاة من �ملدعي �لبينة فاأح�رش رجلني؛ لأد�ء �ل�ضهادة, ف�ضهد� بروؤيتهم للجان 

فوق �ضطح منزله ومعه �ضالح, و�ضمعا �إطالق نار ور�أو� �ملجني عليه حينها ممدد�ً على 

�ملجنيِّ عليه �رش�حة,  بقتل  مبا�رشة �جلان  ي�ضاهد�  بدمائه, ولكنهما مل  يتلطخرُ  �لأر�س 

وبعد �طالع �لق�ضاة على �أور�ق �ملعاملة �لر�ضمية, وما ت�ضمنته من حما�رَش للتحقيق, 

خرج  �لتي  �لبندقية  �ضبط  �ملت�ضمن  �جلنائية  لالأدلة  وتقريٍر  �رشعاً,  قة  م�ضدَّ و�إقــر�ر�ت 

�لتحقيق  لهيئة  وخطاٍب  �جلان,  منزل  يف  �ملقتول  به  و�أ�ضيب  �لناريُّ  �ملقذوف  منها 

�ضالحه  من  �لنار  باإطالقه  لزوجها  مب�ضاهدتها  عليه  �ملدعى  زوجة  باإفادة  �لعام  و�لدعاء 

منزله,  �ضطح  �إلى  �ل�ضعود  �ل�رشطة  من  طلب  باأنه  عليه  �ملدعى  جار  و�إفادة  �ضا�س,  �لرَّ
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جاره  �ضاهد  �ل�ضطح  �إلى  �ضعد  عندما  و�أنه  بالنزول,  و�إقناعه  عليه,  �ملدعى  وحمادثة 

باإطالق  لوي لل�ضطح وهو بحالة ��ضطر�ب �ضديد, وقام  �ملدعى عليه فوق �مللحق �لعرُ

�أن �ضبب وفاة �ملجني عليه  �ملت�ضمن  �أفر�د �ل�رشطة, وتقريٍر للطب �ل�رشعي  �لنار على 

هو �لطلقات �لنارية �لتي �أ�ضابته بال�ضدر, وقد �عترب �لق�ضاة هذه �لقر�ئن مبجموعها لوثاً 

يدل على �ضحة دعوى �ملدعي, فعر�ضو� على �ملدعي ـ �أ�ضالة ووكالًةـ �أن يحلف �أميان 

ها« و�هلل �لذي ل �إله �إل هو عامل خائنة �لأعني وما تخفي �ل�ضدور �أن  �لق�ضامة �لتي ن�ضُّ

هذ� �حلا�رش........ قد قتل �بني........ عمد�ً عدو�ناً باإطالق �لنار عليه من ر�ضا�ضه 

منفرد�ً بقتله ما �ضاركه غريه و�هلل �لعظيم خم�ضني مرة» فا�ضتعد بذلك, ثم حلف �ليمني 

عى عليه, فحكمو� بقتل  �ل�رشعية كما طلبت منه بن�ضها �ملذكور خم�ضني مرة بح�ضور �ملدَّ

ث  �ملدعى عليه, وعللو� حلكمهم بكون �ملدعى عليه... مكلفاً, بالغاً, عاقاًل, مكافئاً ملورَّ

�لق�سامة،  �رشوط  وتوفر  �لدعوى،  �سحة  على  تدل  �لتي  �لقر�ئن  ولوجود  �ملدعني، 

ومنها وجود �للَّوث, وهو ما يغلب على �لظن �ضدق �ملدعي ومن �ضوره روؤية �ملقتول 

ط يف دمه وي�ضطرب فيه و�ل�ضخ�س �ملتهم بقربه ومعه �آلة �لقتل, وحلف �ملدعي ـ  يت�ضحَّ

�أ�ضالة ووكالةـ  خم�ضني مييناً, و��ضت�ضهدو� بق�ضة بحديث مقتل عبد�هلل بن �ضهل من يهود 

خيرب, ومبا �أخرجه �لبيهقي )127/8(: عن عبد �لرحمن بن �أبي �لزناد �أن �أباه قال:«كان 

يبد�أ  يقولون  ـ  �ملدينة  �أهل  يعني من  ـ  �إلى قولهم  يرُنتهي  �لذين  فقهائنا  �أدركت من  من 

باليمني يف �لق�ضامة �لذين يجيئون من �ل�ضهادة على �للطخ و�ل�ضبهة �خلفية ما ل يجيء 

خ�ضماوؤهم, وحيث كان ذلك كانت �لق�ضامة لهم, قال �أبو �لزناد: و�أخربن خارجة بن 

زيد بن ثابت �أن رجال من �لأن�ضار قتلـ  وهو �ضكر�نـ  رجال �رشبه ب�ضوبق ومل يكن على 
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ذلك بينة قاطعة �إل لطخ �أو �ضبيه ذلك, ويف �لنا�س يومئذ من �أ�ضحاب ر�ضول �هلل  -�ضلى 

�هلل عليه و�ضلم-ومن فقهاء �لنا�س ما ل يح�ضى, وما �ختلف �ثنان منهم �أن يحلف ولة 

�ملقتول ويقتلو�, �أو ي�ضتحيو�, فحلفو� خم�ضني مييناً, وقتلو�, وكانو� يخربون �أن ر�ضول 

�هلل -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- ق�ضى بالق�ضامة ويرونها للذين ياأتي به من �للطخ, و�ل�ضبهة 

�أقوى مما ياأتي به خ�ضمه ور�أو� ذلك يف �ل�ضهيبي حني قتله �حلاطبيون, ويف غريه, ومبا 

قرره �أهل �لعلم من �أن �لأمياَن يف �لق�ضامة تكون على �لو�رث من �لذكور, ول مدخل 

للن�ضاء فيها, وتوجب �لق�ضا�س يف قتل �لعمد, و�أحالو� �إلى: �ملغني: )194/12ـ195(, 

 ,)54/8( خليل:  خمت�رش  على  �لزرقان  و�رشح  )10/10ـ11(,  �لطالبني:  ورو�ضة 

مت  وقد   ,)69/6( �لقناع  وك�ضاف  )121/26ـ122(,  و�لإن�ضاف:  �لكبري,  و�ل�رشح 

ت�ضديق �حلكم من حمكمة �ل�ضتئناف.

وعند �لتاأمل يف هذه �لدعوى و�حلكم �لق�ضائي يتبني لنا ما يلي:

بيان  بها هو ما رجحترُه عند  هم  �لق�ضيِة وحكمرُ بالق�ضامة يف هذه  �أوًل: عملرُ �لق�ضاة 

طريقاً  وكونها  �لق�ضامة,  م�رشوعية  هو  �ل�ضحيح  و�أن  �لق�ضامة,  م�رشوعية  يف  �خلالف 

من طرق �لإثبات يف دعوى �لقتل, �إذ� وجد �لقتيل ومل يعلم قاتله ومل تقم بينة)180), 

و�أنه مذهب جمهور �أهل �لعلم من �ل�ضحابة, و�لتابعني, ومن بعدهم من �حلنفية)181), 

من  �لعلم  �أهل  بع�س  ذهب  ملا  خالفاً  و�حلنابلة)184),  و�ل�ضافعية)183),  و�ملالكية))18), 

)180)انظر: �س: )))1 – 163).
)181)انظر: بدائع ال�سنائع: )86/7))، البحر الرائق: ) 446/8).

))18)انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ))/0)3)، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )6/4))).
)183)انظر:الأم: )90/6)، احلاوي الكبري:) 4/13).

)184)انظر: الإقناع يف فقه اأحمد بن حنبل: )38/4)) ك�ساف القناع:)67/6).
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و�بن  بن عبد�هلل,  �ضامل  �لق�ضامة, ومنهم:  �إلى عدم م�رشوعية  بعدهم,  �لتابعني, ومن 

ليَّة, وعمر بن عبد�لعزيز يف رو�يٍة عنه, و�أبو قالبة, وقتادة, وم�ضلم بن خالد, و�حلكم  عرُ

بن عتيبة, و�ضليمان بن ي�ضار, وبع�س �أهل �لظاهر, ومال �إليه �لبخاري))18).

ثانياً: حكم �لق�ضاةرُ بالقَود من �ملدعى عليه وقتله ق�ضا�ضاً, وهذ� هو ما رجحترُه يف 

�خلطاأ)186),  �أو  �لعمد,  �ضبه  يف  و�لدية  �لعمد,  يف  �لقود  باأنه  �لق�ضامة  موجب  مبحث 

�أهل �لعلم من �ملالكية)187), و�حلنابلة)188), و�ل�ضافعي يف  باأنه مذهب جمهور  وذكرت 

و�إ�ضحاق,  و�لزهري,  ثور,  و�أبو  وربيعة,  و�لأوز�عي,  �ضعد,  بن  و�لليث  �لقدمي)189), 

ود�ود, و�أبي �لزناد)190)خالفاً ملا ذهب �إليه بع�س �أهل �لعلم من �لتابعني, ومن بعدهم, 

بالقول بعدم م�رشوعية �لق�ضامة, وهم: �حلنفية, و�ل�ضافعي يف قوله �جلديد, و�حل�ضن 

�لب�رشي, و�ل�ضعبي, و�لنخعي, و�لثوري, وبع�س �لظاهرية)191).

ه �لق�ضاة �أمياَن �لق�ضامة �بتد�ًء �إلى �ملدعني, وهذ� هو ما رجحته يف م�ضاألة  ثالثاً: وجيّ

من يحلف �لق�ضامة �أوًل, و�أن �أميان �لق�ضامة توجه �بتد�ًء �إلى �ملدعني, فاإن نكلو� وجهت 

�لأميان �إلى �ملدعى عليهم, فاإن حلفو� برئو� من دمه))19)و�أنه مذهب جمهور �أهل �لعلم من 

ونهاية  املجتهد  بداية   (77/11( املحلى:  الــبــخــاري:))1/)3))  �سحيح  �سرح  الباري  فتح  ))18)انــظــر: 
املقت�سد: ))/0)3).

)186)انظر: �س: )176 – 183).
)187)انظر: التاج والإكليل ملخت�سر خليل: )6/)7)).

)188)انظر: الفروع: )6/)))، اإعالم امل�قعني: )1/)10).
)189)انظر: احلاوي الكبري: )13/)3).

)190)انظر: فتح الباري: ))31/1)).
الرو�سة   ،((7/(4( القاري:  )14/13)،عمدة  الكبري:  احلاوي   ،((94/1( ال�سرخ�سي:  اأ�س�ل   )191)انظر: 

الندية �سرح الدرر البهية:)389/3).
))19)انظر: �س: )167 – )17).
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�ملالكية)193), و�ل�ضافعية)194), و�حلنابلة))19), و�بن حزم من �لظاهرية)196), خالفاً ملا ذهب 

و�ل�ضعبي,  �مل�ضيب,  بن  و�ضعيد  �لب�رشي,  , كاحل�ضن  �لعلم  �أهل  وبع�س  �حلنفية,  �إليه 

�إلى �ملدعى عليهم,  ه  �لق�ضامة توجَّ �لأميان يف  �أن  �إلى  و�لنخعي, و�لثوري, وغريهم, 

فاإن حلفو� برئو� من �لقتل ولزمتهم �لدية فقط, و�إن نكلو� فقال بع�ضهم يحب�ضون حتى 

يقرون �أو يق�ضمون, وذهب بع�ضهم �إلى �أنهم �إن نكلو� لزمت �لدية عاقلتهم)197).

ل  ر�بعاً: مما علل به �لق�ضاة حكمهم بالق�ضامة يف هذه �لق�ضية: وجود �للوث, باأن ت�ضكيّ

لديهم من �لقر�ئن ما يدل على �سحة �لدعوى، ووجود �للوث هو من �رشوط �لق�ساء 

�ملقتول  بني  �لظاهرة  �لعد�وُة  به:  �ملر�د  و�أن  �لثالِث،  �ل�رشط  يف  ذكرته  فقد  بالق�سامة، 

عند  �ل�رشط  وهذ�  �ملدعي،  �سدق  على  تدل  �لتي  �لقرينة  هو:  وقيل  عليه،  و�ملدعى 

جمهور �أهل �لعلم)198), خالفاً للحنفية, فقد ��ضرتطو� وجود �لقتيل يف حملة وعليه �أثر 

�لقتل, ول يعلم قاتله)199).

ه �لق�ضاة �أميان �لق�ضامة �إلى و�لد �لقتيل دون و�لدته, وهذ� هو ما قرره  خام�ضاً: وجيّ

�أهل �لعلم، فقد ذكرت يف �ل�رشط �ل�ساد�ض من �رشوط �لق�سامة: �أن يكون �ملدعون يف 

�لق�ضامة رجاًل مكلفني, فال ت�ضح من �مر�أٍة �أو �ضبيٍّ �أو جمنون عند جمهور �أهل �لعلم 

 )193)انظر: الذخرية: ))306/1، 308)، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )61/4))، بداية املجتهد 
ونهاية املقت�سد: ))/439).

)194)انظر: ال��سيط: ) 401/6)، رو�سة الطالبني: )17-16/10).
))19)انظر: ال�سرح الكبري: )30/10-31)، اإعالم امل�قعني:  )101/1).

)196)انظر: املحلى: )8/ ))4).
)197)انظر: املب�صوط: )6)/108)، بدائع ال�سنائع: )91/7))، فتح الباري: ))36/1))، املحلى بالآثار: )11/ 97)).
)198)انظر: الق�انني الفقهية: )9/1)))، �سرح الزرقاين على م�طاأ الإمام مالك: )6/4)))، احلاوي الكبري: 

)99/1))، رو�سة الطالبني: )13/10)، املبدع �سرح املقنع: )38/9)، ال�سرح الكبري: ) 9/10).
)199)انظر: املب�صوط: ) 6)/108)، بدائع ال�سنائع: )86/7)).
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فاإنهم  فاإن كان عمد�ً,  �لقتل:  �أنو�ع  ففرقو� بني  �ملالكية,  مطلقاً)00)), وخالف يف ذلك 

يو�فقون �جلمهور, فال ت�ضح من �مر�أة, �أما لو كان �لقتل خطاأ �أو �ضبه عمد فت�ضح)01)), 

و�لقتل يف هذه �لدعوى هو من قبيل �لقتل �لعمد, فيكون طلب �لأميان من �لذكور من 

�لورثة هو ما ��ضرتطته �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة))0)).

)00))انظر: املب�صوط: )6)/0)1)، رو�سة الطالبني: )10/))، ك�ساف القناع: )6/)7).
)01))انظر: التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�س: ))/ 186)، الق�انني الفقهية: )9/1))).

))0))انظر: �س: )164).



210

اأحك�م الق�ص�مة »درا�صة ت�أ�صيلية تطبيقية«

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

اخلامتــة:

وحتتوي على: اأهم النتائج.

ميكن �إجمال �أهم ما تو�ضلترُ �إليه من نتائج يف هذ� �لبحث فيما يلي:

عت على خالف �لأ�ضل من قو�عد �ل�رشيعة و�أ�ضولها �ملقررة,  �أن �لق�ضامة �رشرُ  -1

ويف بحث م�ضائلها ��ضت�ضعاٌر ملبالغة �ل�رشيعة يف حفظ �لأنف�س وع�ضمة �لدماء.

تعددت تعريفات فقهاء �ملذ�هب للق�ضامة,مع تقاربها يف �جلملة, وتعني �لأَميان   -2

�لتي يكلف بها �أولياء �لدم �إذ� عجزو� عن �لإثبات بالبينة �ل�رشعية �لتي يثبت 

بها �لقتل على �لقاتل, �أو يكلف بها �ملدعى عليهم؛ لكي تنتفي عنهم تهمة �لقتل, 

وجاء �لختالف فيها بناًء على �ختالفهم فيمن يبد�أ بالإميان.

عليه  �هلل  -�ضلى  �لنبي  عمُّ  بها  ق�ضى  من  و�أولرُ  �جلاهلية,  يف  �لق�ضامة  رفت  عرُ  -3

عليه  �هلل  -�ضلى  �لنبي  بها  �لإ�ضالم,وق�ضى  �أقرها  وقد  طالب,  �أبو  و�ضلم- 

و�ضلم- حفظاً للدماء, و�ضيانة لها عن �لهدر و�ل�ضياع.

�ملعتربة,  وم�ضاحله  �ل�رشورية,  �ل�ضارع  مقا�ضد  مع  يتو�فقرُ  بالق�ضامة  �لق�ضاء   -4

وفيه حفظ لالأنف�س, و�ضالمٌة للدماء, و�ضيانة لها من �لهدر و�ل�ضياع, وحتقيٌق 

للعدل, ومنع للظلم, و��ضتقر�ر لالأمن.

�لق�ضامة م�رشوعٌة بالكتاب و�ل�ضنة, وتعترب طريقاً من طرق �لإثبات يف دعوى   -5

�لقتل, �إذ� وجد �لقتيل ومل يعلم قاتله ومل تقم بينة, وبهذ� قال جمهور �لفقهاء 

من �ل�ضحابة و�لتابعني ومن بعدهم من �حلنفية و�ملالكية و�ل�ضافعية و�حلنابلة.
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دون  ما  على  �جلناية  �أما  �لنف�س,  على  �جلناية  كانت  �إذ�  �إل  ترُ�رشع  ل  �لق�ضامة   -6

�لنف�س فال ت�رشع فيها �لق�ضامة.

من �رشوط �لق�سامة �أن يكون �ملدعى عليه مكلفاً، فال ت�سح �لدعوى على �سبيٍّ   -7

�أو جمنون.

ي�سرتط يف �لق�سامة وجوُد �للَّْوث، وهو: �لعد�وة �لظاهرة بني �ملقتول و�ملدعى   -8

عليه، وقيل هو: �لقرينة �لتي تدل على �سدق �ملدعي، وهذ� �ل�رشط عند جمهور 

�لقتل ول  �أثر  �لقتيل يف حملٍة وعليه  فا�ضرتطو� وجود  �حلنفية  �أما  �لعلم,  �أهل 

يعلم قاتله.

مما ي�سرتط يف �لق�سامة طلبها من جميع �لورثة، و�تفاقهم يف �لدعوى على �لقتل   -9

وعني �لقاتل, و�أن يكون �ملدعون فيها رجال مكلفني.

10-�إذ� ثبت �لقتل باإقر�ر �أو بينة, فال ت�رشع �لق�ضامة حينئٍذ.

ه �بتد�ًء �إلى �ملدعني, فاإن نكلو� وجهت �لأميان �إلى  11-�أن �لأَميان يف �لق�ضامة توجَّ

�ملدعى عليهم, فاإن حلفو� برئو� من دمه.

12-�أن �لأميان يف �لق�ضامة ل توجه �إل للذكور �ملكلفني من �لورثة دون �لإناث.

13-موجب �لق�ضامة هو: �لَقَود يف �لعمد, و�لدية يف �خلطاأ �أو �ضبه �لعمد.

14-�أن �لق�ضامة جاءت خمالفًة لأ�ضول �ل�رشع يف جملة من �لأحكام, ومن ذلك: �أن 

�لأ�ضل يف �ل�رشع �أن �لإن�ضان ل يحلف �إل على ما علمه قطعاً, �أو �ضاهده ح�ضاً, 

و�لق�ضامة بخالف ذلك, فاإن �أولياء �لدم يحلفون دون علٍم قاطع �أو م�ضاهدٍة, 

تاأثرٌي  لها  لي�س  �لأمياَن  فاإن  �آخر, وكذلك  بلد  و�لقتل يف  بلد,  يكونون يف  وقد 
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يف �إهد�ر �لدماء و�إباحتها, وهذ� يدلُّ على �أن �لق�ضامة �أ�ضل قائم م�ضتقل بذ�ته 

�رشع لها �لإ�ضالم من �لأحكام ما يخ�ضها دون غريها, فال تقا�سرُ على غريها, 

ول يقا�س عليها غريها.

ويف �خلتام �أحمد �هلل -تبارك وتعالى- �لذي بنعمته تتم �ل�ضاحلات على �لإعانة, 

فله �حلمد كله, و�أ�ضتغفره -جل يف عاله-عما كان من خطاأ �أو زلل, ر�جياً منه قبول 

�لعمل, و�أ�ضاأله –�ضبحانه وتعالى- �لتوفيق و�ل�ضد�د, وثبات �لأجر عنده يوم �ملعاد.

�ضبحان ربنا ربِّ �لعزة عما ي�ضفه �مل�رشكون, و�ضالم على �ملر�ضلني, و�حلمد هلل رب 

�لعاملني, و�ضلى �هلل و�ضلم على نبيِّنا حممد, وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني.


