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تترتب على جناية القتل الَعْمد أمور مهمة، غير القصاص 

أو الدي���ة أو التن���ازل من قبل أولياء ال���دم، أو المصالحة 

على أكثر من الدية، منها التعزير وهو عقوبة تكون على 

معصية ال َحّد فيها، وأضاف بعضهم: وال كفارة.

وق���د أثبت البحث أن تعزير القاتل عم���دًا عدوانًا، متفق 

علي���ه عند الفقهاء في الجمل���ة، وإنما اختلفوا في آحاد 

المسائل.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد:

فإن اهلل تعاىل أكمل للمسلمني دينهم، ورشع هلم رشيعة خامتة، تكفل لإلنسان 
حي�اة آمن�ة مطمئنة بام رشعت�ه من أحكام تنظ�م عالقة العبد برب�ه وعالقته ببني 

جنسه.
وحرصت أش�د احلرص عىل املحافظة عىل حياة الن�اس، فحرمت القتل بغري 

حق، ورتبت عليه مجلة من األحكام، كالقصاص والدية وغريمها.
ومم�ا قد يرتتب ع�ىل القتل العمد الع�دوان التعزير للقاتل، وق�د ذكر الفقهاء 
ع�ددا م�ن موجباته، وق�دروه أحيانا، فرغب�ت يف بحث هذا بعن�وان )موجبات 

تعزير القاتل عمدًا وتقدير الفقهاء له(.

أهمية الموضوع:

املتب�ادر للذه�ن أن مرتكب جريمة القتل  - عم�دًا عدوانًا - عليه القصاص، 
أو الدي�ة، ورب�ام تنازل أولي�اء الدم عنهام، أو صاحلوا اجلاين ع�ىل أكثر من الدية، 
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ويظ�ن بع�ض الناس أن األمر ينته�ي عند هذا احلد، وال ي�درك أن أمورًا أخرى 
رب�ام ترتبت عىل هذه اجلناية، منها تعزير ه�ذا القاتل؛ ولذا كان بيان هذه األمور 

من األشياء اهلامة.

أسباب اختيار الموضوع:

1 � أمهية املوضوع كام سبق بيانه.
2 � احلاج�ة امللح�ة لبيان موجب�ات تعزير القاتل، والس�يام مع وجود محالت 

مغرضة تريد النيل من القضاة يف أحكامهم بالتعزير.
3 � إن هذا املوضوع � حس�ب اطالعي � مل يبحث البحث الرشعي املس�توىف، 

فأردت املسامهة يف بيانه.

أهداف الموضوع:

1 � تقدي�م دراس�ة فقهي�ة مؤصل�ة جتم�ع ه�ذه املوجب�ات، وكالم الفقهاء يف 
تقديرها.

2 � خدم�ة للقضاء والقض�اة بتقديم هذه املوجب�ات، وتقديرها من الفقهاء � 
بعد مجعها ودراستها �.

3� املس�امهة يف مس�اعدة القض�اة يف تس�بيب أحكامهم بتعزي�ر القاتل عمدًا، 
واالستدالل عليها.

4� املس�امهة يف مس�اعدة املحام�ني يف تس�بيب طلباهت�م بتعزي�ر القاتل للحق 
اخلاص.
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الدراسات السابقة:

مل أجد دراسة مجعت هذه املوجبات، وبحثتها بحثًا فقهيًا يف دراسة مستقلة.
ضابط املوضوع: 

أذك�ر يف البحث املس�ائل التي فيها ذك�ر لتعزير القاتل عمدًا بغري حق، س�واء 
ذكرها مجيع الفقهاء أو بعضهم، وس�واء ذكروه�ا بلفظة التعزير، أو ما يفهم منه 
إرادة التعزي�ر، كلفظ�ة التأديب، أو لفظة يعاقب، وليس�ت العقوبة املذكورة من 
العقوب�ات املقدرة رشعًا عىل هذه اجلناية.وبذلك خيرج تعزير اجلاين عىل ما دون 

النفس، والقاتل خطأ أو شبه عمد.

منهج البحث:

1 � أقسم كل مسألة فيها ذكر للتعزير قسمني:
أواًل: موجب التعزير.

 ثانيًا: النص عىل التعزير، وتقديره.
2� تصور املسألة املراد بحثها تصورًا دقيقًا قبل بيان حكمها.

3 � إذا كان�ت املس�ألة من مواض�ع االتفاق ذكرت حكمه�ا بدليله، مع توثيق 
ذلك.

4 � إذا كان�ت املس�ألة م�ن مس�ائل اخلالف، ذك�رت األقوال فيه�ا بعد حتقيق 
األق�وال، وصحة النس�بة فيها، وتوثيقها من كتب املذهب نفس�ه، مع الرتجيح، 

وبيان سببه.
5 � عند عرض األقوال يف املس�ألة املختلف فيها، أذكر القول، ثم أذكر دليله، 
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رت  ووجه االس�تدالل، وما نوقش به، وما أجيب به عن هذه املناقش�ة، فإن صدَّ
املناقش�ة بنوقش، أو ص�درت اإلجابة بأجيب فاملناق�ش أو املجيب غريي، وإن 
رهتام بيناقش أو جياب، فاملناقش أو املجيب أنا،؛  ثم بعد ذلك أذكر الراجح. صدَّ
6� إذا كان�ت املس�ألة لي�س فيها قول بالتعزي�ر، وكانت مما حيت�اج إىل ذكرها، 

أعرض األقوال فيها دون ذكر األدلة.
7 � ع�زو اآلي�ات القرآنية ال�واردة يف البحث إىل س�ورها؛ وذلك ببيان اس�م 

السورة، ورقم اآلية.
8 � ختري�ج األحاديث النبوي�ة واآلثار عند أول وروده�ا يف البحث، مع بيان 

درجتها إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها.
9 �  مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم رغبة يف االختصار يف مثل هذه البحوث.

10 �  اذكر اس�م الكتاب باهلامش دون ذكر اس�م املؤلف، فإن تشاهبت أسامء 
الكتب فأميز بينها بذكر اسم املؤلف.

تقسيمات البحث:

انتظمت خطة البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثامنية مباحث، وخامتة.
املقدم�ة: وفيه�ا أمهي�ة املوضوع، وأس�باب اختي�اره، وأهدافه، والدراس�ات 

السابقة، وضابط املوضوع، ومنهج البحث وتقسيامته.
التمهيد:  وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف التعزير، ومرشوعيته.
املطلب الثاين: ما يرتتب عىل القتل العمد العدوان.
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املبحث األول: تعزير املسلم قاتل الكافر.
املبحث الثاين: تعزير املكَره عىل القتل.

املبحث الثالث: تعزير اآلمر بالقتل.
املبحث الرابع: تعزير املأذون له بقتل اآلذن.

املبحث اخلامس: تعزير املمسك للقتيل.
املبحث السادس: تعزير املجهز عىل القتيل.

املبحث السابع: تعزير املتجاوز يف استيفاء القصاص.
املبحث الثامن: تعزير مستويف القصاص بآلة كالة أو مسمومة.

اخلامتة:
 جعلت يف هناية البحث خامتة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

ويف اخلت�ام أتوج�ه إىل اهلل � عز وجل � بالش�كر عىل نعمه الظاه�رة والباطنة، 
ومنها إكامل البحث عىل هذا الوجه.

ه�ذا وأس�أل اهلل � ع�ز وج�ل � أن يغفر يل م�ا حصل مني يف ه�ذا البحث من 
التقصري والزلل، وأن جيعل هذا البحث عند حسن ظن من قرأه.

ف�إن يك�ن كذلك فمن اهلل، وأمحده عىل ذل�ك، وإن يكن غري ذلك فمني ومن 
الشيطان، وأستغفر اهلل.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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التمهيد

المطلب األول

تعريف التعزير ومشروعيته

التعزير لغة: 

يطلق التعزير يف اللغة عىل عدة معان، منها:
1 � التعظيم، والتوقري والتفخيم؛ ومنه: قول اهلل تعاىل: چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ  

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ )1(. 

2 � اإلعان�ة، والنرصة، والتقوي�ة؛ ومنه: قول اهلل تعاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ)2( .

3 � الرد، واملنع؛ ملنعه اجلاين من املعاودة، ورده عن املعصية)3(. 
4 � التأديب: ولعله املعنى األقرب للمعنى االصطالحي )4( .

التعزير اصطالحًا: 

عرف الفقهاء التعزير بتعريفات متقاربة. 

)1(  �سورة �ملائدة �آية رقم )12(. 
)2( �سورة �لفتح �آية رقم )9(.

)3( �نظ���ر: �أ�سا����س �لبالغة �س: )300(، خمتار �ل�سح���اح �س: )429(، مقايي�س �للغة )311/4(، �لقامو�س 
�ملحيط �س: )563(، ل�سان �لعرب )561/4(.

)4( �نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.
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فعرفه أكثر احلنفية بأنه: )التأديب دون احلد( )5( . 
و عرفه بعضهم: )تأديب عىل ارتكاب حمرم، ليس فيه حد مقدر يف الرشع()6( . 

و عرفه أكثر املالكية بأنه: )عقوبة عىل معصية هلل يف حقه، أو حق آدمي( )7(.
و عرف�ه بعضهم بأنه: )تأديب، واس�تصالح، وزجر ع�ىل ذنوب مل يرشع فيها 

حدود، وال كفارات( )8(. 
و عرفه أ كثر الشافعية بأنه: )تأديب عىل معصية ال حد فيها، وال كفارة( )9(. 

و عرفه بعضهم بأنه  )تأديب عىل ذنوب مل يرشع فيها حد( )10(. 
و عرفه أكثر احلنابلة بأنه )عقوبة عىل معصية ال حد فيها، وال كفارة( )11(. 

و عرفه بعضهم بأنه )العقوبة املرشوعة عىل جناية ال حد فيها( )12(. 
و عن�د النظ�ر إىل تعريف�ات الفقهاء نجد أهن�م يتفقون أن التعزي�ر عقوبة عىل 
معصي�ة ليس فيها حد، وبعضهم اكتفى بذلك كاحلنفي�ة )13(، وأكثر املالكية )14(، 

)5( �نظر: تبيني �حلقائق )207/3(، فتح �لقدير ) 112/5(، �لبحر �لر�ئق )44/5(، �لدر �ملختار )60/4(. 
)6( انظر: املب�سوط )36/24(، حتفة �لفقهاء )148/3(، بد�ئع �ل�سنائع )63/7(. 

)7( �نظ���ر: عق���د �جلو�ه���ر �لثمينة )349/3(، �لذخرية )118/12(، �لت���اج و�لإكليل )319/6(، منح �جلليل 
 .)355/9(

)8( �نظر: تب�سرة �لأحكام )200/2(، �أ�سهل �ملد�رك )192/3(. 
)9( �نظر: �ملهذب )288/2(، �لبيان )532/12(، رو�سة �لطالبني )380/7(، كفاية �لنبيه )434/17(، �أ�سنى 

�ملطالب )161/4(، مغني �ملحتاج )191/4(. 
)10( �نظر: �لأحكام �ل�سلطانية �س: )293(، �لوجيز)182/2(.  

)11( �نظ���ر: �لهد�ي���ة لأب���ي �خلط���اب )138/2(، �ل���كايف لب���ن قد�م���ة )242/4(، �ملح���رر )163/2(، �لفروع 
)103/10(، �ملبدع )108/9(، ك�ساف �لقناع )121/6(، �سرح منتهى �لر�د�ت )360/3(. 

)12( �نظر: �ملغني )523/12(. 
)13( انظ���ر: املب�س���وط )36/24(، حتف���ة �لفقه���اء )148/3(، بد�ئ���ع �ل�س���نائع )63/7(، تبي���ني �حلقائ���ق 

)207/3(، فتح �لقدير )112/5(، �لدر �ملختار )67/4(، حا�سية �بن عابدين )69/4(. 
)14( �نظر: عقد �جلو�هر �لثمينة )349/3(، �لذخرية )118/12(، �لتاج و �لإكليل )319/6(. 
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وبعض الشافعية)15(، وبعض احلنابلة )16(. 
وزاد بعضه�م )و ال كفارة( كبعض املالكية )17(، وكثري من الش�افعية )18(، وكثري 

من احلنابلة)19(. 
و مما ال ش�ك فيه أن هن�اك معاص فيها كفارة، ومع ذلك قي�ل فيها بالتعزير ، 

كالظهار، وشبه العمد وغريمها.
فمن زاد لفظة )وال كفارة (، إما أن جيعل هذه املعايص مس�تثناة )20(، أو جيعل 

سبب التعزير خمتلف عن سبب الكفارة )21( .  
ول�ذا فالتعري�ف املخت�ار للتعزي�ر أن�ه )عقوبة ع�ىل معصية ال ح�د فيها، وال 

كفارة(. 

مشروعية التعزير:

يدل عىل مرشوعية التعزير: الكتاب، والسنة، واإلمجاع. 
فمن الكتاب قول اهلل تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

)15( �نظر: �لأحكام �ل�سلطانية )293(، �لوجيز )182/2(. 
)16( �نظر: �ملغني )523/12(. 

)17( �نظر: تب�سرة �لأحكام )200/2(. 
)18( �نظ���ر: �مله���ذب )288/2(، �لبي���ان )532/12(، رو�س���ة �لطالب���ني )380/7(، كفاية �لنبي���ه )434/17(، 

�أ�سنى �ملطالب )161/4(، مغني �ملحتاج )191/4(. 
)19( �نظ���ر: �لهد�ي���ة لأب���ي �خلط���اب )138/2(، �ل���كايف لب���ن قد�م���ة )242/4(، �ملح���رر)163/2(، �لف���روع 

)103/10(، �ملبدع )108/9(، ك�ساف �لقناع )121/6(، �سرح منتهى �لر�د�ت )360/3(. 
)20( �نظر: مغني �ملحتاج )192/4(. 

)21( �نظر: �ملحرر )163/2(، �لفروع )10 /104(.
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ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  چ  )22(.

وجه االستدالل: 
أن اآلية أباحت تعزير الرجل زوجته عند نشوزها )23(. 

ومن السنة: 
َم َيُقوُل:  ُه َس�ِمَع َرُس�وَل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ، َأنَّ ْنَصاِريِّ 1� َعْن َأِب ُبْرَدَة اأْلَ

ِة َأْسَواٍط، إاِلَّ يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ( )24(.  َلُد َأَحٌد َفْوَق َعرَشَ )اَل جُيْ
وجه االستدالل: 

ي�دل احلدي�ث ع�ىل مرشوعي�ة التعزي�ر يف أقل من عرشة أس�واط، م�ا دام أن 
املعصية ليست من حدود اهلل )25(. 

ِ َصىلَّ اهلُل  ِه، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهللَّ 2 � َعْن َعْمِرو ْبِن ُش�َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ُبوُهْم َعَلْيَها لَِعرْشِ ِسننَِي،  اَلِة لَِسْبِع ِسننَِي، َواْضِ َم: )ُمُروا َأْبَناَءُكْم بِالصَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُقوا َبْيَنُهْم يِف امْلََضاِجِع( )26(. َوَفرِّ
وجه االستدالل: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر برضب الصبي عىل الصالة 

)22( �نظر: �سورة �لن�ساء، �لآية رقم )34(. 
)23( �نظ���ر: تبي���ني �حلقائ���ق )207/3(، فت���ح �لقدي���ر )112/5(، �أ�س���نى �ملطال���ب )162/4(، مغن���ي �ملحتاج 

.)191/4(
)24( �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )262/4(، كتاب �حلدود، باب كم �لتعزير و �لأدب، حديث رقم )6848(، 

وم�سلم يف �سحيحه )1333/3( كتاب احلدود، باب قدر اأ�سواط التعزير، حديث رقم )1708(. 
)25( �نظر: فتح �لقدير )112/5(، تب�سرة �حلكام )200/2(. 

)26( �أخرجه �أحمد � و�للفظ له � يف م�سنده )369/11(، حديث رقم )6756(، و�أبو د�وود يف �سننه )239/1(، 
كتاب �ل�سالة، باب متى يوؤمر �لغالم بال�سالة، حديث رقم)495(.

و�حلديث �سحيح.
�نظر: �سحيح �سنن �أبي د�وود )97/1(، �إرو�ء �لغليل )266/1(. 
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إذا بلغ عرشًا، والصبي غري مكلف، فيكون ضبه من باب التعزير. 
و أمج�ع العل�امء عىل مرشوعية التعزير )27(، وممن حك�ى اإلمجاع ابن املنذر )28(، 

وابن حزم )29(، وابن تيمية )30( . 

المطلب الثاني

 ما يترتب على القتل العمد العدوان

ذك�ر الفقه�اء مجلة من األمور التي ترتتب عىل القت�ل العمد العدوان، أذكرها 
جمملة يف ما يأيت: 

أواًل: اإلثم:

اتف�ق الفقهاء عىل أن القاتل عمدًا عدوان�ًا ارتكب كبرية من الكبائر، وأنه آثم 
يف فعله)31(، وذكروا األدلة عىل ذلك، ومنها:

1 � قول اهلل تع�اىل: چ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
.)32( 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ
2� قول اهلل تعاىل: چ گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

)27( �نظ���ر: تبي���ني �حلقائ���ق )207/3(، فت���ح �لقدي���ر )112/5(، �أ�س���نى �ملطال���ب )162/4(، مغن���ي �ملحتاج 
.)191/4(

)28( �نظر: �لإجماع )71(. 
)29( �نظر: مر�تب �لجماع )136(. 

)30( �نظر: جمموع �لفتاوى )402/35(. 
)31( انظ���ر: املب�س���وط )59/26(، �لهد�ي���ة للمريغن���اين )85/12(، �لذخ���رية )271/12(، مو�ه���ب �جلليل 

)231/6(، �حلاوي )7/12(، رو�سة �لطالبني )3/7(، �ملغني )443/11(، �ملبدع )240/8(.
)32( �سورة �لن�ساء، �لآية رقم )93(.
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ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  چ )33(.
َم: )اَل  3 � َعْن َعْبِد اهللِ بن مس�عود، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ
حَيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْس�ِلٍم، َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأينِّ َرُسوُل اهللِ، إاِلَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث: 

اِرُك لِِدينِِه امْلَُفاِرُق لِْلَجاَمَعِة ()34(. ْفُس بِالنَّْفِس، َوالتَّ ايِن، َوالنَّ يُِّب الزَّ الثَّ

ثانيًا: القصاص: 

يثبت القصاص بالقتل العمد العدوان، إذا اجتمعت رشوطه، وانتفت موانعه؛ 
وهذا باتفاق الفقهاء)35(، ويدل عىل ذلك قول اهلل تعاىل: چ ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ  

وئ  ۇئ   چ )36(.
 وقوله تع�اىل: چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  

ې  ې  ې  چ )37(. 

وعن أب هريرة ريض اهلل عنه قال قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )َوَمْن 

)33( �سورة �لإ�سر�ء، �لآية رقم )33(.
)34( �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )268/4(، كتاب �لديات، باب قول �هلل تعالى ) �أن �لنف�س بالنف�س....(، 
حديث رقم )6878(، وم�س���لم يف �س���حيحه )1302/3(، كتاب �لق�سامة، باب ما يباح به دم �مل�سلم، حديث 

رقم )1676(. 
)35( انظ���ر: املب�س���وط )60/26(، �لهد�ي���ة للمريغن���اين )86/12(، �لذخ���رية )317/12(، مو�ه���ب �جلليل 

)232/6(، )6/12(، �ملهذب )172/2(، مغني �ملحتاج 3/4، �ملغني )457/11(، �ملبدع )241/8(.
)36( �سورة �ملائدة، �لآية رقم )45(.

)37( �سورة �لبقرة، �لآية رقم )178(.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

موجبات تعزير القاتل عمدًا وتقدير الفقهاء له

24

ا َأْن ُيْقَتَل ()38(. ا َأْن ُيْفَدى، َوإِمَّ َظَرْيِن: إِمَّ ُقتَِل َلُه َقتِيٌل َفُهَو بَِخرْيِ النَّ

ثالثًا: الحرمان من اإلرث:

أمجع الفقهاء عىل أن القاتل عمدًا عدوانًا ال يرث من املقتول )39(.
وحكى اإلمجاع عىل ذلك ابن عبد الرب)40(، وابن القطان)41(.

رابعًا: الدية:

مما يرتتب عىل القتل العمد العدوان: الدية؛ وذلك يف حالني:
1� إذا مل يتحتم القصاص؛ وذلك أنه إذا حتتم مل ينتقل إىل غريه.

2 � إذا س�قط القصاص ألي س�بب؛ كنحو عفو، أو ع�دم اكتامل رشوطه، أو 
وجد مانع يمنع إقامته؛ وذلك ألنه إذا أقيم القصاص فال دية، فال جيمع بينهام)42(.

وهل الدية تثبت يف القتل العمد استقالاًل، أو هي بدل عن القصاص؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

الق�ول األول: تثبت الدية اس�تقالاًل، فإن موجب القت�ل العمد القصاص أو 
الدي�ة عىل التخيري بينهام؛ وه�ذا مذهب احلنابلة، وهو قول عن�د املالكية، وقول 

)38( �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )268/4(، كتاب �لديات، باب من قتل له قتيل فهو بخري �لنظرين، حديث 
رقم )6880(، وم�سلم يف �سحيحه )988/2(، كتاب �حلج، باب حترمي مكة......، حديث رقم )1355(. 

)39( انظ���ر: املب�س���وط )60/26(، بد�ئ���ع �ل�س���نائع )251/7(، �لتفري���ع )339/2(، �ل�س���رح �لكب���ري للدردير 
)486/4(، �لتهذي���ب )14/5(، كفاي���ة �لأخي���ار)12/2(، �لإر�س���اد �إل���ى �س���بيل �لر�س���اد ����س)345(، �س���رح 

�لزرك�سي )522/4(.
)40( �نظر: �لتمهيد )443/23(.

)41( �نظر: �لإقناع يف م�سائل �لإجماع )109/2(.
)42( �نظ���ر: �لبناي���ة )12/ 88(، تبيني �حلقائ���ق )98/6( ، بد�ية �ملجتهد )401/2(، عقد �جلو�هر �لثمينة 

)251/3(، �ملهذب )191/2(، مغني �ملحتاج )48/4(، �ملحرر )130/2(، �لإن�ساف )3/10(. 
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عند الشافعية)43(.
القول الثاين: تثبت الدية بدل عن القصاص؛ وهذا قول احلنفية، واملشهور من 

مذهب املالكية، وهو مذهب الشافعية، وقول عند احلنابلة)44(.

خامسًا: الكفارة:

ي�رى بعض الفقه�اء أن القاتل عمدًا عليه كفارة، وينف�ي ذلك آخرون، فكان 
خالفهم عىل قولني:

الق�ول األول: لي�س عىل القاتل عمدًا كف�ارة؛ وهذا قول احلنفي�ة، واملالكية، 
والصحيح من مذهب احلنابلة)45(.

الق�ول الث�اين: ع�ىل القات�ل عم�دًا كفارة؛ وه�ذا قول الش�افعية، وق�ول عند 
احلنابلة)46(. 

سادسًا: الحرمان من الوصية:

مم�ا يرتتب ع�ىل القتل العمد الع�دوان احلرمان من الوصي�ة، إال أن هذا ليس 
موض�ع اتفاق، حي�ث اختلف الفقهاء يف ذلك، وفرق بعضه�م بني ما إذا كانت 
)43( �نظر: �ملحرر )130/2(، �لإن�ساف )3/10(، بد�ية �ملجتهد )402/2(، عقد �جلو�هر �لثمينة )251/3(، 

مغني �ملحتاج )48/4(. وهوؤلء ل ي�سرتطون ر�سى �لقاتل يف دفع �لدية.
)44( �نظ���ر: �لهد�ي���ة للمريغن���اين )87/12، 88(، تبي���ني �حلقائ���ق )98/6( ، بد�ي���ة �ملجته���د )401/2(، عق���د 
�جلو�هر �لثمينة )251/3(، �ملهذب )191/2(، �أ�سنى �ملطالب )43/4(، �ملحرر )130/2(، �لإن�ساف )3/10(.
وا�سرتط احلنفية واملالكية يف امل�سهور عندهم، واحلنابلة يف قول عندهم ر�سى القاتل يف دفع الدية، بينما ال 
ي�سرتط ذلك ال�سافعية يف املذهب عندهم. ومل اأذكر اأدلة القولني طلبا لالخت�سار ؛ اإذ الغر�ض بيان ما 
يرتتب على �لقتل �لعمد. ولن �أذكر �أدلة لالأقو�ل يف ما ياأتي من خالف يف هذ� �ملبحث ؛ لل�سبب نف�سه.
)45( انظر: املب�سوط )84/27(، بد�ئع �ل�سنائع )251/7(، �لبناية )90/12(، �لقو�نني �لفقهية �س)228(، 

�لذخرية )417/12(، �لرو�يتني و�لوجهني )298/2(، �لإن�ساف )136/10(، ك�ساف �لقناع )65/6(. 
)46( �نظ���ر: �حل���اوي )7/12(، �مله���ذب )217/2(، رو�س���ة �لطالب���ني )4/7(، �ملحرر )152/2(، �لإن�س���اف ) 

.)136/10
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الوصية قبل القتل أو بعده، وهذا ما أبينه - خمترصًا - يف ما يأيت:
احلال األوىل: أن تكون الوصية قبل جناية املوىص له عىل املويص:

إذا أوىص إنسان آلخر، ثم إن هذا املوىص له قتل املويص ،فهل تبطل الوصية؟
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

الق�ول األول: تبط�ل الوصي�ة؛ وه�ذا ق�ول احلنفي�ة، وق�ول عند الش�افعية، 
والصحيح من مذهب احلنابلة)47(.

الق�ول الث�اين: تص�ح الوصية؛ وهذا ه�و األظهر عن�د الش�افعية، وقول عند 
احلنابلة)48(.

القول الثالث: التفصيل: فإن مات بعد اجلناية فورا بطلت الوصية، وإن عاش 
بعدها ثم مات، فعىل ثالثة أقوال: البطالن، والصحة، والتفريق بني ما إذا كانت 

بلفظ فتبطل، وبني ما إذا كانت بكتابة فتنفذ؛ وهذا قول املالكية)49(.
احلال الثانية: أن تكون الوصية بعد القتل:

إذا قتل إنسان آخر، ثم قبل موته أوىص للقاتل، فهل تصح هذه الوصية ؟.
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

الق�ول األول: تبطل الوصية؛ وهو قول احلنفية، وقول عند الش�افعية، وقول 

)47( انظر: املب�س���وط )176/27(، بد�ئع �ل�س���نائع )339/7(، �حلاوي )191/8(، �ملهذب )451/1(، �لهد�ية 
لأبي �خلطاب )270/1(، �لإن�ساف )233/7(.

وقد �سرح �حلنفية و�ل�سافعية باأنه ل فرق بني ما �إذ� كانت �لو�سية قبل �جلناية �أو بعدها.
ومذهب �حلنابلة: �إن كانت �لو�سية بعد �جلناية �سحت، و�إن كانت قبلها بطلت.

)48( �نظ���ر: �حل���اوي )191/8(، �مله���ذب )451/1(، حتف���ة �ملحتاج )14/7(، �لرو�يت���ني و�لوجهني )21/2(، 
�ملغني )521/8(.

)49( �نظر: مناهج �لتح�سيل )450/9-452(، حا�سية �لرهوين على �لزرقاين )339/8(.
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عند احلنابلة)50(.
الق�ول الثاين: تصح الوصية؛ وهذا هو األظهر عند الش�افعية، وهو الصحيح 

من مذهب احلنابلة)51(.
الق�ول الثال�ث: التفصي�ل: فإن عل�م املويص بأن امل�وىص له هو ال�ذي قتله، 
فتصح الوصية، وإن مل يعلم فقوالن: البطالن، والصحة؛ وهذا قول املالكية)52(.
ومما سبق يمكن القول بأن القاتل عمدًا حُيرم من الوصية له يف احلاالت اآلتية:

1 � حي�رم م�ن الوصية مطلق�ا عند احلنفية، وق�ول عند الش�افعية، وقول عند 
احلنابلة.

2 � حيرم منها إن كانت قبل اجلناية يف الصحيح من مذهب احلنابلة.
3 � حيرم منها إن كانت قبل اجلناية، ومات عىل الفور عند املالكية بال خالف عندهم.
4 � حيرم منها إن كانت قبل اجلناية، وعاش بعد اجلناية، ومل يبطلها ومل يغريها، 

يف قول عند املالكية.
5 � حيرم منها إن كانت بعد اجلناية، ومل يعلم املويص أن املوىص له هو القاتل، 

يف قول عند املالكية.

سابعًا: التعزير:

يذكر الفقهاء أن القاتل عمدًا يعزر يف بعض املس�ائل، هي ما س�أذكره يف هذا 
البحث بالتفصيل إن شاء اهلل.

)50( انظر: املب�س���وط )176/27(، بد�ئع �ل�س���نائع )339/7(، �حلاوي )191/8(، �ملهذب )451/1(، �لهد�ية 
لأبي �خلطاب )270/1(، �ملغني )521/8(.

)51( �نظر: �حلاوي )191/8(، �ملهذب )451/1(، حتفة �ملحتاج )14/7(، �لرو�يتني و�لوجهني )21/2(، �لإن�ساف )233/7(.
)52( �نظر: �ملدونة )34/6، 35(، مناهج �لتح�سيل )448/9، 449(، �ل�سرح �لكبري للدردير )426/4(.
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المبحث األول

تعزير المسلم قاتل الكافر 

أواًل: موجب التعزير:

إذا قتل مسلم كافرًا حربيًا فال يشء عليه؛ ألنه مباح الدم )53(. 
أما إن قتل ذميًا، فاختلف الفقهاء يف قتل املسلم بالذمي عىل قولني: 

القول األول: ال يقتل املسلم بالذمي؛ وهو قول املالكية، والشافعية، واحلنابلة)54(. 
القول الثاين: يقتل املسلم بالذمي؛ وهو قول احلنفية )55(. 

 وأما من قتل مستأمنًا، فاختلف الفقهاء يف القصاص منه عىل قولني: 
القول األول: ال يقتص من املسلم قاتل املستأمن؛ وهو مذهب احلنفية،  وقول 

املالكية، والشافعية، واحلنابلة )56(.
القول الثاين: يقتص من املسلم قاتل املستأمن؛ وهو رواية عن أب يوسف من 

احلنفية)57(. 
)53( �نظ���ر: بد�ئ���ع �ل�س���نائع )236/7(، �ملحي���ط �لربه���اين )19/20(، عق���د �جلو�هر �لثمين���ة )229/3(، 
�ل�س���رح �لكب���ري للدردي���ر) 237/4(، �لو�س���يط )272/6(، مغن���ي �ملحت���اج )15/4(، �ملقن���ع ����س: )276(، 

�لفروع )368/9(. 
)54( �نظر: �لكايف لبن عبد �لرب )1095/1(، �لفو�كه �لدو�ين )247/2(، �لأم )38/6(، �حلاوي )10/12(، 

�ملهذب )173/2(، �ملغني )466/11(، �ملبدع )268/8(، �لإن�ساف )469/9(. 
)55( انظر: املب�سوط )131/26(، حتفة �لفقهاء )101/3(، �جلوهرة �لنرية )208/2(.

ومل �أذكر �لأدلة للقولني �خت�سار�ً ؛ �إذ �لغر�س بيان �لقول بتعزير قاتل �لذمي. 
)56( انظ���ر: املب�س���وط )136،135/26(، بد�ئ���ع �ل�س���نائع )236/7(، �ملحي���ط �لربه���اين )19/20(، عق���د 
�جلو�ه���ر �لثمين���ة )1095/3(، �لذخ���رية )277/12(، �حل���اوي )10/12(، �لو�س���يط )272/6(، �ملغن���ي 

)466/11(، �لإن�ساف )469/9(.
)57( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )236/7(. و مل �أذكر �لأدلة للقولني �خت�سار�ً ؛ �إذ �لغر�س بيان �لقول بتعزير 

قاتل �مل�ستاأمن. 
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و ما سبق من خالف يف قتل املسلم بالذمي أو املستأمن إنام هو فيام إذا قتله عىل 
غري وجه احلرابة. 

أم�ا إذا قتله عىل وجه احلرابة، فاختلف الفقهاء يف اعتبار املكافأة يف الدين بني 
املحارب )قاطع الطريق( وبني املقتول عىل قولني: 

القول األول: ال تعترب املكافأة، ويقتل املس�لم بالذمي واملس�تأمن؛ وهذا قول 
احلنفية، واملالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب احلنابلة )58(. 

القول الثاين: تعترب املكافأة، فال يقتل املس�لم بالذمي أو املس�تأمن؛ وهذا قول 
عند الشافعية، وقول عند احلنابلة )59(. 

و ع�ىل الرغم من اخلالف يف قتل املس�لم بالذمي أو املس�تأمن، إال ان الفقهاء 
متفقون عىل تعزير املسلم إن مل ُيقتل. 

ثانيًا: النص على التعزير وتقديره:

ن�ص احلنفية عىل تعزير قاتل املس�تأمن)60(، وأما قات�ل الذمي فعليه القصاص 
كام سبق.

)58( �نظ���ر: بد�ئ���ع �ل�س���نائع )236/7(، �لبناية )480،473/6(، بد�ية �ملجته���د )399/2(، �لفو�كه �لدو�ين 
)247/2(، �حل���اوي )357/13(، مغن���ي �ملحت���اج )183/4(، �ل���كايف لب���ن قد�م���ة ) 170/4( �لإن�س���اف 

 .)294/10(
تنبيه: يرى �حلنفية �أن �مل�سلم لو قطع �لطريق على �مل�ستاأمن ل يجب عليه �لقطع ؛ لأنهم ي�سرتطون �أن يكون 

�ملاأخوذ مال م�سلم �أو ذمي ؛ لتكون �لع�سمة موؤبدة، و لي�س كذلك مال �مل�ستاأمن ؛ لأن ع�سمته موؤقته. 
�إل �أن هذ� فيما �إذ� �أخذ �ملال فقط، �أما �إذ� قتل فريون �أنه يقتل حد�ً.

�نظر: �لفتاوى �لهندية )186/2(، �لهد�ية للمريغناين )476/6(.
)59( �نظر: �حلاوي )357/13(، مغني �ملحتاج )183/4(، �س���رح �لزرك�س���ي )67/6(، �لإن�ساف )294/10(. و 

مل �أذكر �أدلة �لقولني �خت�سار�ً ؛ �إذ �لغر�س بيان �لقول بتعزير قاتل �لذمي �أو �مل�ستاأمن. 
)60(  �نظر: �لنتف يف �لفتاوى )664/2(.
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ونص املالكية)61(، والش�افعية)62(، واحلنابلة)63(عىل تعزير قاتل الكافر املعصوم 
سواء كان ذميا أو مستأمنا.

واختلفوا يف تقدير التعزير؛ حيث يرى املالكية أنه حيبس سنة وجيلد مائة )64(. 
و ي�رى الش�افعية أنه يع�زر وحيبس، وال يبلغ يف تعزيره حدًا، وال يبلغ حبس�ه 

سنة، ولكن حبس يبتىل به )65(.
و يرى احلنابلة أنه تضعف عليه الدية )66(. 

بينام مل يذكر احلنفية تقديرًا لتعزير قاتل املستأمن )67(. 
أما قاتل الذمي فعليه القصاص عندهم كام سبق. 

المبحث الثاني

تعزير المكره على القتل 

أواًل: موجب التعزير:

اإلكراه منه ما هو ملجئ، ومنه ما هو غري ملجئ، فاإلكراه غري امللجئ يدخل 
حتت مسألة األمر بالقتل، وله كالم خيصه سيأيت يف املبحث الثالث.

واإلك�راه امللجئ يكون بالتهديد بالقت�ل، أو بام خياف منه التلف كالقطع، من 
)61( �نظر: �جلامع �مل�سائل �ملدونة )908/23(، �لثمر �لد�ين )574(.

)62( �نظر: �لأم )38/6(.
)63( �نظر: �ملغني )550/11(، �ملبدع )363/8(. 

)64( �نظر: �جلامع �مل�سائل �ملدونة )908/23(، �لقو�نني �لفقهية �س: )227(. 
)65( �نظر: �لأم )38/6(.

)66( �نظر: �ملغني )550/11(، �ملبدع )363/8(، �لإن�س���اف )77/10(، ك�س���اف �لقناع )31/6(، مطالب �أويل 
�لنهى )99/6(. 

)67( �نظر: �لنتف يف �لفتاوى )664/2(.
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ق�ادر عىل إيقاع م�ا هدد به، ويغلب عىل ظن املكَره )بفت�ح الراء( وقوع ما هدده 
به)68(.

ف�إذا أكره مكل�ف مكلفًا آخر عىل قتل معصوم فال جي�وز له قتله، ويصرب عىل 
البالء الذي نزل به، وال حيل له أن يفدي نفسه بغريه )69(.

فإن فعل فقتله، فعىل من يكون القصاص ؟.
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أربعة أقوال: 

الق�ول األول: جيب القصاص ع�ىل املكِره واملكَره مجيعًا، وه�و قول املالكية، 
والصحيح من مذهب الشافعية، وهو مذهب احلنابلة)70(.

واستدلوا بام يأيت:
1� جي�ب عىل املكِره؛ ألنه تس�بب بقتله بام يفيض إىل القتل غالبًا، فأش�به ما لو 

ألسعه حية، أو كام لو ألقاه عىل أسد يف زبية. 
وجي�ب ع�ىل املكَره، ألنه قتله عمدًا ظلاًم الس�تبقاء نفس�ه، واإلكراه ال يبيح له 

قتل مسلم معصوم، فأشبه ما لو قتله يف املجاعة ليأكله)71(.
2� أن القتل اس�م لفعل يفيض إىل زهوق احلياة عادة، وقد وجد يف كل واحد 
منه�ام، إال أن�ه حص�ل من املكره مب�ارشة ومن املكره تس�ببًا، فيج�ب القصاص 
)68( انظر: املب�سوط )39/24(، بد�ئع �ل�سنائع )176/7(، �ل�سرح �لكبري للدردير )244/4(، مغني �ملحتاج 

)10/4(، �لرو�س �ملربع مع حا�سية �بن قا�سم )488/6(.
)69( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )177/7(، تبيني �حلقائق )186/5(، �جلامع لأحكام �لقر�آن )183/10(، رو�سة 

�لطالبني )16/7(، �ملغني )456/11(.
)70( �نظ���ر: بد�ي���ة �ملجته���د )396/2(، �لذخ���رية )283/12(، �ملهذب )2/ 177(، �لعزي���ز )139/10(، مغني 

�ملحتاج )9/4(، �لكايف لبن قد�مة )17/4(، �لإن�ساف )453/9(.
)71( �نظر: بد�ية �ملجتهد )396/2(، منح �جلليل )27/9(، �ملهذب )2/ 177(، مغني �ملحتاج )9/4(، �ملغني 

)455/11(،  ك�ساف �لقناع )517/5(.
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عليهام مجيعًا )72(.

3� جيب القصاص عىل املكِره لقوة إجلائه، واملكَره ألنه املبارش)73(.

4� أن القص�اص رشع حلكم�ة الزج�ر وال�ردع، والقتل باإلكراه م�ن املتغلبة 

غالب، فلو مل جيب القصاص ألدى إىل الفساد، فنوجبه عليهام حسام ملادته)74(.

الق�ول الث�اين: جيب القص�اص عىل املكِره فق�ط ويعزر املك�َره، وهو قول أب 

حنيف�ة وصاحبه حممد بن احلس�ن � وه�و املذهب عند احلنفي�ة �، وهو قول عند 

الشافعية، وقول عند احلنابلة)75(.
واستدلوا بام يأيت: 

َ َوَضَع َعْن  َم - َقاَل: )إِنَّ اهللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ بِيِّ - َصىلَّ اهللَّ 1� َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن النَّ
َطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه()76(. تِي اخْلَ ُأمَّ

)72( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )179/7(.
)73( �نظر: �لذخرية )283/12(، �ل�سرح �لكبري للدردير )244/4( .

)74( �نظر: تبيني �حلقائق )187/5(.
)75( �نظ���ر: خمت�س���ر �لق���دوري )112/4(، بد�ئ���ع �ل�س���نائع )179/7(، تبي���ني �حلقائ���ق)186/5(، �لعزيز 

)139/10( مغني �ملحتاج )9/4(، �لفروع )363/9(، �لإن�ساف )453/9(.
)76( �أخرج���ه �ب���ن ماجه يف �س���ننه )659/1(، كت���اب �لطالق، باب طالق �ملكره و�لنا�س���ي، �حلديث )2043(، 

و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )356/7(، كتاب �خللع و�لطالق، باب ما جاء يف طالق �ملكره .
و�حلديث �سحيح.

�نظر: ن�سب �لر�ية )64/2(، �لتلخي�س �حلبري )281/1(، �سحيح �سنن �بن ماجه )348/1(، �إرو�ء �لغليل 
.)123/1(

تنبيه: نبه �لزيلعي يف ن�سب �لر�ية، و�بن حجر يف �لتلخي�س �إلى: �أن �لفقهاء يوردون هذ� �حلديث بلفظ 
رف���ع ع���ن �أمت���ي، ولي����س موجود� بهذ� �للفظ يف كتب �ل�س���نة، كما نب���ه �لألب���اين يف �إرو�ء �لغليل �إلى �أن 

�حلديث بلفظ عفي لأمتي لي�س موجود� يف كتب �ل�سنة. 
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وجه االستدالل: ظاهر احلديث يدل عىل أن املستكره ال يؤاخذ عىل فعله)77(.
ونوقش االستدالل: 

بأن احلديث حممول عىل غري القتل )78(.
2� معن�ى احلياة ال ب�د منه يف باب القصاص رشعًا واس�تيفاء، وهذا املعنى ال 
حيص�ل ب�رشع القصاص يف حق املكَره واس�تيفائه منه؛ لذل�ك وجب عىل املكِره 

دون املكَره )79(.
ويناقش: 

ب�أن معن�ى احلياة إنام حيصل ب�رشع القصاص يف ح�ق املكِره واملك�َره معا؛ إذ 
حيصل بذلك ردع وزجر من يمكن أن يفعل ذلك.

3�  أن املكَره قتله دفعًا عن نفس�ه، فأشبه قتل الصائل، فال يثبت القصاص يف 
حقه)80(.

ونوقش: ال يشبه قتل الصائل؛ فاملكَره يأثم بفعله، بخالف قاتل الصائل)81(.
4�  أن القاتل هو املكِره من حيث املعنى؛ وإنام املوجود من املكَره صورة القتل 
فأشبه اآللة،؛ إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغري كإتالف املال، فمن أكره غريه 

عىل إتالف مال أجنبي، كان الضامن عىل اآلمر، فكذا يف القتل )82(.
ونوقش: بأن تش�بيه املكَره باآللة متاما غري صحيح؛ ألنه متمكن من االمتناع، 

)77( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )180/7(، مغني �ملحتاج )9/4(.
)78( �نظر: �ملبدع )257/8(، ك�ساف �لقناع )517/5(.

)79( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )180/7(
)80( �نظر: �ملهذب )177/2(، �لعزيز )139/10(.

)81( �نظر: �لعزيز )139/10(، رو�سة �لطالبني )16/7(.
)82( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )180/7(، تبيني �حلقائق )187/5(.
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ولذلك حيرم عليه القتل، ويأثم إن فعله)83(.
5 � أن املكره كاآللة للمكِره، فصار كام لو رمى به عليه فقتله )84(.

ويناقش بام نوقش به الدليل السابق. 
الق�ول الثالث: جيب عىل املكَره دون املكِره، وهو قول زفر من احلنفية، وقول 

عند الشافعية، وقول عند احلنابلة)85(.
واستدلوا بام يأيت:

1�  أن املكِره متسبب، واملكَره مبارش، واملبارشة مقدمة عىل التسبب، كاحلافر 
مع الدافع، واآلمر مع القاتل)86(.

ويناق�ش: أن التس�بب يف ه�ذه احل�ال بق�وة املب�ارشة؛ إذ املب�ارشة ناش�ئة عن 
التسبب، فتأخذ حكمها.

2�  القتل وجد من املكَره حقيقة حس�ا ومشاهدة؛ وإنكار املحسوس مكابرة، 
فوجب اعتباره منه دون املكِره؛ إذ األصل اعتبار احلقيقة، وال جيوز العدول عنها 

إال بدليل )87(.
ويناقش: أن القتل حصل من املكَره حقيقة، وحصل من املكِره حكام، فيكون 

حصل من االثنني فيقتص منهام.
الق�ول الراب�ع: ال جيب القص�اص عليهام؛ وهو قول أب يوس�ف صاحب أب 

)83( �نظر: �ملغني  )456/11(، �ملبدع )257/8(، ك�ساف �لقناع )517/5(.
)84( �نظر: بد�ية �ملجتهد )396/2(، مغني �ملحتاج )9/4(، �ملغني )455/11(.

)85( �نظر: بد�ئع �ل�س���نائع )179/7(، تبيني �حلقائق )186/5(، مغني �ملحتاج )9/4(، �لفروع )363/9(، 
�لإن�ساف )453/9(.

)86( �نظر: مغني �ملحتاج )9/4(، �ملغني )455/11(.
)87( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )179/7(، تبيني �حلقائق)186/5(.
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حنيفة، وقول عند احلنابلة)88(.
واستدلوا بام يأيت: 

1� أن املك�ِره ليس بقاتل حقيقة بل هو مس�بب للقتل، وإنام القاتل حقيقة هو 
املكَره، ثم ملا مل جيب القصاص عليه، فألن ال جيب عىل املكِره أوىل)89(.

ويناق�ش: باملنع من عدم ثبوت القصاص عىل املك�َره، بل يثبت عليه، ويثبت 
عىل املكِره.

2� أن املكِره مل يبارش القتل، فهو كحافر البئر، واملكَره ملجأ، فأش�به املرمي به 
عىل إنسان)90(.

ويناق�ش: ب�أن املكِره وإن مل يب�ارش القتل إال أن القتل حصل بس�بب إكراهه، 
واملب�ارش كان ل�ه نوع اختي�ار بدليل افتداء نفس�ه بغريه، فيختلف ع�ن املرمي به 

معدوم االختيار.
3� أن القت�ل يمك�ن أن يض�اف إىل املك�َره؛ ألنه ه�و القاتل حقيق�ة ال حكام، 
ويمكن أن يضاف إىل املكِره؛ ألنه قاتل حكام، فتمكنت الشبهة من اجلانبني، فال 

جيب القصاص عىل واحد منهام )91(.
ويناق�ش: ب�أن هذه الش�بهة ال تقوى ع�ىل درء القصاص عنه�ام؛ إذ يمكن أن 

يقتص من القاتل حقيقة والقاتل حكام.
والراج�ح ه�و القول األول:، وهو وجوب القص�اص عليهام؛ وذلك لقوة ما 

)88( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )179/7(، تبيني �حلقائق)187/5(، �لفروع )363/9(،  �لإن�ساف )453/9(.
)89( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )179/7(.

)90( �نظر: �ملغني )455/11(.
)91( �نظر: تبيني �حلقائق )187/5(.
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استدلوا به، مع مناقشة ما استدل به املخالفون بام يكفي إلضعافها.
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

تعزير املكَره عىل القتل قال به احلنفية يف املذهب عندهم، وهو قول أب حنيفة 
وصاحبه حممد بن احلسن، وقد نصوا عىل تعزيره)92(.

ومل أجد ملن قال بسقوط القصاص عن املكَره – غريهم – نصًا عىل التعزير)93(.
وذك�ر الرسخيس أن ه�ذا التعزير إىل اخلليفة إن رأى أن يعزره وحيبس�ه فعل؛ 

إلقدامه عىل ما ال حيل له اإلقدام عليه )94(.

المبحث الثالث

 تعزير اآلمر بالقتل 

إذا أمر مكلف غريه بقتل إنسان فقتله، عىل من يكون القصاص ؟ 
ال خيل�وا إم�ا أن يك�ون اآلم�ر هو الس�لطان، أو غ�ريه وهذا ما أتكل�م عنه يف 

مطلبني: 

المطلب األول

كون اآلمر السلطان 

أواًل: موجب التعزير:

إذا أمر السلطان أحد رعيته بأن يقتل إنسانًا فقتله، فعىل من يكون القصاص؟.
)92( انظر: املب�سوط )76/24 (، بد�ئع �ل�سنائع )179/7(.

)93( �نظر: �لعزيز )139/10( مغني �ملحتاج )9/4(، �لفروع )363/9 (، �لإن�ساف )453/9(.
)94( انظر: املب�سوط )76/24(.
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للعلامء يف أمر السلطان اجتاهان: 
االجت�اه األول: أن أمر الس�لطان إك�راه، فيعامل املأمور معامل�ة املكَره؛ وهذا 

قول احلنفية، واملالكية، وقول عند الشافعية )95(. 
و اس�تدلوا: ب�أن الغالب من حال الس�الطني أهن�م إذا أمروا بأم�ر عاقبوا من 

امتنع من ذلك بالقتل وغريه، فيكون أمره إكراهًا )96(.
االجتاه الثاين: أن أمر السلطان ليس إكراهًا؛ وهذا مذهب الشافعية، وهو قول 

احلنابلة )97(. 
و اس�تدلوا: بأن اإلك�راه إنام يك�ون بالتهديد، ومل حيدث ذلك من الس�لطان، 

فيعامل معاملة غريه)98(. 
والراجح: أن أمر السلطان يعد إكراهًا إذا هدد املأمور بام يتحقق به اإلكراه؛ أو 

كان املعروف من حاله الظلَم، وإيقاَع عقوبة القتل بمن خيالف أمره. 
وال يع�د أمر الس�لطان إكراهاً : إذا مل هيدد املأم�ور، وكان يعلم من حالة عدم 

إيقاع عقوبة القتل بمن خالف أمره. 
وبناء عىل ما سبق فإنه إذا قلنا بأن أمر السلطان إكراه، فالكالم فيه هو الكالم 

يف اإلكراه، وقد سبق يف املبحث الثاين)99(.

)95( انظ���ر: املب�س���وط ) 43/24(، �ل���در �ملخت���ار )132/6(، عق���د �جلو�ه���ر �لثمين���ة )227/3(، �لذخ���رية 
)284/12(، رو�سة �لطالبني )20/7(. 

)96( انظر: املب�سوط ) 43/24(، رو�سة �لطالبني )20/7(.
)97( �نظ���ر: رو�س���ة �لطالب���ني )20/7(، مغن���ي �ملحت���اج )12/4(، �ملغن���ي )599،598/11(، ك�س���اف �لقن���اع 

 .)518/5(
)98( �نظر: رو�سة �لطالبني )20/7(. 

)99( وعلى هذ� فلن يكون للحنفية، و�ملالكية كالم يف هذ� �ملطلب ؛ �إذ كالمهم فيه هو كالمهم يف �لإكر�ه.
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وإذا قلنا بأنه أمر السلطان ليس إكراهًا فال خيلو احلال من إحدى حالتني: 
احل�ال األوىل: أن جيه�ل املأم�ور ح�ال املقت�ول، وال يعلم أن قتل�ه بغري حق، 
فالقصاص عىل السلطان )اآلمر( وليس عىل املأمور يشء؛ وهذا باتفاق الشافعية 

واحلنابلة )100(. 
و استدلوا عىل سقوط القصاص عن املأمور: 

بأن املأم�ور معذور؛ لوجوب طاعة اإلمام يف غري املعصية، والظاهر من حاله 
أنه ال يأمر إال باحلق )101(. 

واستدلوا عىل ثبوت القصاص عىل السلطان: 
بأن أمره إذا كان ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله؛ لنفوذه، وحدوث الفعل عنه، 

ويكون املأمور يف هذه احلال كاآللة )102(.
و يرى ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية: ب�أن املأمور يف ه�ذه احل�ال ال يلزمه طاعة 
الس�لطان حتى يعلم جواز قتل�ه، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، ال س�يام إذا 

كان معروفًا بالظلم، فهنا اجلهل بعدم احلل كالعلم باحلرمة )103(. 
و بناء عليه فإنه يقتص من املأمور. 

احلال الثانية: أن يعلم املأمور أن املقتول ال يستحق القتل:
و يف هذه احلال إن قتله املأمور فعىل من يكون القصاص ؟.

)100( �نظ���ر: �حل���اوي )72/12(، �مله���ذب )177/2(، رو�س���ة �لطالب���ني ) 20/7(، �ملغن���ي )599/11(، �ملبدع 
)258/8(، ك�ساف �لقناع )518/5(.  

)101( �نظ���ر: �حل���اوي )72/12(، �مله���ذب )177/2(، رو�س���ة �لطالب���ني ) 20/7(، �ملغن���ي )599/11(، �ملبدع 
)258/8(، ك�ساف �لقناع )518/5(.  

)102( �نظر: �حلاوي )72/12(. 
)103( �نظر: �لختيار�ت �لفقهية )497(، ك�ساف �لقناع )518/5(. 



12

د. عبد الرحمن بن عايد العايد

39 مة  |  العدد  71   |  شوال 1436هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

اختلف الفقهاء عىل ثالثة أقوال: 
الق�ول األول: القص�اص ع�ىل املأم�ور؛ وهذا مذه�ب الش�افعية، وهو قول 

احلنابلة)104(  
و استدلوا بام يأيت: 

1-أن املأمور غري معذور يف فعله لقوله صىل اهلل عليه وسلم )ال طاعة ملخلوق 
يف معصية اخلالق( )105( ، وقوله صىل اهلل عليه وس�لم )َمْن َأَمَرُكْم ِمَن اْلواَلِة بَِغرْيِ 

ِ َفاَل ُتِطيُعوُه()106(. َطاَعِة اهللَّ
وجه االستدالل من احلديثني: أن طاعة السلطان ال تلزم يف املعصية)107(. 

2-أن غري الس�لطان ل�و أمره بذلك لكان القصاص ع�ىل املبارش، فكذلك لو 

)104( �نظر: �حلاوي )72/12(، رو�سة �لطالبني ) 20/7(، مغني �ملحتاج )12/4(، �ملغني )599/11(، �ملبدع 
)258/8(، ك�ساف �لقناع )518/5(.  

)105( �حلديث بهذ� �للفظ �أخرجه �لطرب�ين عن عمر�ن بن ح�س���ني يف �ملعجم �لكبري )170/1(، حديث 
رقم )381(، و�لبغوي عن �لنو��س بن �س���معان يف �س���رح �ل�س���نة )44/10( ،حديث رقم )2455(، و�بن �أبي 

�سيبة يف م�سنفه 545/6، حديث رقم )33717(.
و�أخرج���ه �لإم���ام �أحمد يف م�س���نده )333/2(، حديث رق���م )1095( بلفظ: ل طاعة ملخلوق يف مع�س���ية �هلل 

عز وجل.
ويف �ل�س���حيحني بلفظ: ل طاعة يف مع�س���ية �هلل، �س���حيح �لبخاري حديث رقم)7257(، و�س���حيح م�س���لم 

حديث رقم)1840(. 
)106( �حلديث بهذ� �للفظ �أخرجه �لبيهقي يف معرفة �ل�س���نن و�لآثار 223/4، كتاب �ل�س���الة، باب كر�هية 

�لإمامة، �حلديث رقم )5952(.
و�أخرج���ه �أحم���د يف م�س���نده )183/18(، حدي���ث رق���م )11639( بلف���ظ: )م���ن �أمرك���م منهم مبع�س���ية فال 
تطيع���وه(، و�أخرج���ه �ب���ن ماجه يف �س���ننه )956/2(، كتب �جلهاد، باب ل طاعة يف مع�س���ية �هلل، حديث 

رقم ) 2863( بلفظ: )من �أمركم منهم مبع�سية �هلل فال تطيعوه(.
و�حلديث ح�سن.

�نظر: �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة )418/5(، و�سحيح �سنن �بن ماجه )142/2(.
)107( �نظر: �حلاوي )72/12(، مغني �ملحتاج )12/4(، �ملغني )599/11(، �ملبدع )258/8(.  
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أم�ره الس�لطان، وذل�ك ألن أمر الس�لطان لي�س إكراهًا، فاإلك�راه ال يكون إال 
بالتهديد الرصيح)108(. 

و اس�تدلوا عىل تعزير الس�لطان: بأن�ه ارتكب معصية ألمره بقت�ٍل هو مأمور 
بمنعه )109(.

القول الثاين: القصاص عىل الس�لطان وعىل املأمور إن خيش من الس�لطان - 
ولو مل يكن إكراه - وهذا قول عند الشافعية، وقول عند احلنابلة)110(. 

 واس�تدلوا: ب�أن طاع�ة الس�لطان الزم�ة، وأم�ره ناف�ذ، فيأخ�ذ أم�ره حكم 
اإلكراه)111(.

الق�ول الثال�ث: القص�اص ع�ىل الس�لطان ال ع�ىل املأم�ور؛ وه�و ق�ول عند 
الشافعية)112(. 

وهذا بناء عىل قوهلم بأن أمر السلطان يعطي حكم اإلكراه، فيقتص من املكِره، 
ويعزر املكَره. 

والراجح: كام ذكرت س�ابقًا أن هذا حس�ب حال الس�لطان، فإذا هدد املأمور 
بام يتحقق به اإلكراه، أو كان حاله الظلم، وإيقاع عقوبة القتل بمن خيالف أمره، 

فإن هذا له حكم اإلكراه.
وإن مل هي�دد املأم�ور، وكان يعلم من حاله عدم إيقاع عقوبة القتل بمن خيالف 
أم�ره، فإن القصاص عىل املأم�ور؛ ألنه أقدم عىل القتل خمت�ارًا عاملًا بتحريم قتل 

)108( �نظر: رو�سة �لطالبني ) 20/7(، �ملغني )599/11(، �ملبدع )258/8(.  
 )109( �نظر: �حلاوي )88/13(، ك�ساف �لقناع )518/5(.  

)110( �نظر: �حلاوي )72/12(، رو�سة �لطالبني ) 20/7(، �ملحرر)123/2(. 
)111( �نظر: �حلاوي )72/12(، رو�سة �لطالبني ) 20/7(.

)112( �نظر: �ملرجعني �ل�سابقني. 
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هذا املعصوم.

ثانيًا: النص على التعزير وتقديره:

ن�ص الش�افعية يف املذهب عندهم عىل تعزير الس�لطان اآلم�ر بالقتل إذا قيل 
بالقصاص من املأمور )113(.

وكذلك احلال عند احلنابلة )114(.
ومل يذكروا تقديرًا للتعزير وال كيفية له، فيكون للقايض.

المطلب الثاني

 كون اآلمر غير السلطان 

أواًل: موجب التعزير:

إذا كان اآلمر بالقتل ليس الس�لطان، فال خيلو إما أن يأمر مكلفًا، أو يأمر غري 
مكلف؛ وهذا ما أبينه يف احلالتني اآلتيتني: 

الحال األولى: كون المأمور مكلفًا:

إذا أمر مكلفًا بقتل معصوم، فقتله فعىل من يكون القصاص؟
الق�ول األول: القص�اص عىل القاتل )املأمور(؛ وه�ذا قول احلنفية، ومذهب 

املالكية، وقول عند الشافعية، ومذهب احلنابلة )115(.
)113( �نظر: �حلاوي )88/13(.

)114( �نظر: ك�ساف �لقناع )518/5(.
)115( انظ���ر: املب�س���وط )76/24(، بد�ئع �ل�س���نائع )180/7(، بد�ية �ملجته���د )396/2(، �لقو�نني �لفقهية 
�س: )226(  منح �جلليل )28/9(، �حلاوي ) 78،77/12(، �ملهذب )177/2(، �لإر�ساد �إلى �سبيل �لر�ساد 

�س: )461(  �ملغني )599/11(، �لفروع )364/9(، �لإن�ساف )454/9(. 
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واستدلوا بام يأيت: 
1-أن املأم�ور ال تلزم�ه طاع�ة اآلم�ر، ولي�س لآلم�ر س�لطة يف األم�ر بقت�ل 
اآلخري�ن؛ إذ إن الذي له س�لطة األمر بالقتل هو الس�لطان، فإن�ه هو الذي يأمر 
بقتل املرتد، وقاطع الطريق القاتل، ويستويف القصاص للناس، واآلمر ليس إليه 

يشء من ذلك )116(. 
2-أن املأم�ور مل يكره عىل القتل، فكان قات�اًل باختياره وعلمه بتحريم القتل، 

فاستحق القصاص )117(. 
واستدلوا عىل تعزير اآلمر: بأنه فعل معصية بأمره بقتل معصوم )118(.

الق�ول الث�اين: القصاص ع�ىل اآلمر واملأمور مجيع�ًا؛ وهو قول عن�د املالكية، 
وقول عند احلنابلة )119(. 

و مل أجد هلم دلياًل.
والراجح القول األول: إن القصاص عىل املأمور؛ لقوة ما استدلوا به. 

الحال الثانية: كون المأمور غير مكلف: 

إذا كان املأم�ور صبي�ًا أو جمنون�ًا، فاتفق الفقه�اء عىل أن الصب�ي واملجنون ال 
قصاص عليهام )120(. 

)116(  �نظر: �ملغني )599/11(. 
)117( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )180/7(. 

)118( �نظر: ك�ساف �لقناع )518/5(.  
)119( �نظر: بد�ية �ملجتهد )396/2(، �لقو�نني �لفقهية �س:  )226(، �لإن�ساف )454/9(.

�مل�س���ائل �ملدون���ة  )120( �نظ���ر: خمت�س���ر �لطح���اوي ����س: )229(، بد�ئ���ع �ل�س���نائع )234/7(، �جلام���ع 
)760/23(، �لتب�س���رة )6452/13(، �حل���اوي ) 317/12(، نهاي���ة �ملطل���ب )128/16(، �ملغني )481/11(، 

�لت�سهيل �س: )173(.
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وأما اآلمر فيختلف حاله حسب حال غري املكلف من ناحية التمييز وعدمه. 
فغري املكلف ال خيلو إما أن يكون له متييز أو ال. 

أواًل: كون غري املكلف ال متييز له: 
إذا كان املأمور غري مكلف وال متييز له، فال قصاص عليه كام تقدم، وأما اآلمر 

فاختلفوا يف ثبوت القصاص عليه عىل قولني: 
القول األول: عىل اآلمر القصاص؛ وهذا قول املالكية، واحلنابلة )121(. 

واستدلوا: بأن غري املكلف الذي ال متييز له يعد كاآللة بالنسبة لآلمر؛ لضعف 
جنانه، فال يتعلق به القصاص، ويكون عىل اآلمر لتسببه بالقتل)122(.

القول الثاين: ليس عىل اآلمر قصاص؛ وهذا قول احلنفية، والشافعية)123(. 
واستدلوا: 

أما احلنفية: فألن اآلمر متسبب، واملتسبب ال قصاص عليه)124(. 
وأم�ا الش�افعية: فألن غري املكل�ف - الذي ال متييز له - عم�ده خطأ، فيكون 

اآلمر رشيك خمطئ فال قصاص عليه )125(. 
ويناق�ش دليل احلنفية: ال يس�لم بأن املتس�بب ال قصاص علي�ه مطلقا؛ إذ هو 
قات�ل حكاًم، وإنام يس�قط عنه القصاص إذا أمك�ن القصاص من املبارش، وهنا مل 

يمكن.

)121( �نظر: �لذخرية )284/12(، منح �جلليل )28/9(، �ملحرر)123/2(، �لإن�ساف )454/9(. 
)122( �نظر: �لذخرية )284/12(، �ملبدع )257/8(.  

)123( �نظر: �لأ�س���ل )550/4(، املب�س���وط )185/26(، بد�ئع �ل�س���نائع )180/7(، �ملهذب )177/2(، رو�س���ة 
�لطالبني )17/7(، مغني �ملحتاج )10/4 (. 

)124( انظر: املب�سوط )68/26(، بد�ئع �ل�سنائع )239/7(، �لختيار )26/5(.
)125( �نظر: رو�سة �لطالبني )17/7(، مغني �ملحتاج )10/4 (.
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ويناقش دليل الش�افعية: بأن املخطئ الذي يس�قط القصاص عن رشيكه، هو 
املكل�ف ال�ذي حصل القتل بفعله وبفعل غ�ريه، ومل نتمكن من معرفة من قتله، 
أما يف أمر الصبي فال يوجد اشتباه يمنع من القصاص، وما دمنا منعنا القصاص 
عن املبارش؛ لعدم تكليفه، نوجبه عىل املتسبب، الذي لوال أمره ما حصل القتل، 
ويكون الصبي يف هذه احلال كاآللة بيد املتس�بب، وكام لو أن هذا املتس�بب قتل 

القتيل بأن أهنشه حية، أو ألقاه يف زبية أسد.
والراج�ح: الق�ول األول: ب�أن ع�ىل اآلم�ر القصاص؛ لق�وة ما اس�تدلوا به، 

وملناقشة ما استدل به املخالف.
ثانيًا: كون غري املكلف له متييز: 

إذا كان غ�ري املكل�ف ل�ه متييز، فاختل�ف الفقهاء يف القصاص م�ن اآلمر عىل 
قولني: 

الق�ول األول: القص�اص ع�ىل اآلم�ر؛ وه�ذا ق�ول املالكي�ة، واألظه�ر عند 
الشافعية، وهو مذهب احلنابلة )126( . 

 أم�ا املالكي�ة، ومذهب احلنابلة: ف�ال فرق عندهم بني التميي�ز، وغري التمييز، 
فقوهلم هناك هو قوهلم هنا.

وأما الشافعية: فقالوا هبذا بناء عىل - األظهر عندهم - أن عمد الصبي املميز 
عمد، فاآلمر - حينئذ - يكون رشيكًا ملتعمد، فيجب عليه القصاص )127(. 

القول الثاين: ال قصاص عىل اآلمر، وال عىل املأمور؛ وهذا قول احلنفية، وقول 
)126( �نظ���ر: �لذخ���رية )284/12(، منح �جلليل )28/9(، رو�س���ة �لطالبني )17/7(، مغني �ملحتاج )10/4 

(، �ملحرر)123/2(، �لإن�ساف )454/9(، ك�ساف �لقناع )518/5(. 
)127( �نظر: رو�سة �لطالبني )17/7(، مغني �ملحتاج )10/4 (. 
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عند الشافعية، وقول ابن منجا من احلنابلة )128(.
دليلهم: 

أما احلنفية: فلام ذكرته سابقا من أن املتسبب ال قصاص عليه.
أما الش�افعية - يف هذا القول عنده�م - فبناء عىل أن عمد الصبي خطأ، ومن 

ثم فاآلمر رشيك ملخطئ فال قصاص عليه )129(. 
و أم�ا ق�ول ابن منجا من احلنابل�ة: فدليله أن الصبي غ�ري مكلف، فال يقتص 
من�ه، ولكن�ه مميز فيمنع كونه كاآللة، فال يقتص م�ن آمره، وإنام يقتص من اآلمر 

إذا كان املأمور كاآللة ال يميز أبدًا، وهذا غري متحقق هنا )130(. 
و س�بقت مناقش�ة احلنفية والش�افعية، وأما اس�تدالل ابن منجا فيناقش: بأن 
الصب�ي املمي�ز كاآلل�ة أيضا، فه�و ال يعلم خط�ر القتل، ث�م إن القول بس�قوط 
القص�اص ع�ن اآلمر يفتح باب رش؛ إذ ال ُيعجز م�ن أراد القتل أن يأمر به صبيًا 

مراهقًا مل يبلغ احللم.
والراج�ح: الق�ول األول: ب�أن القص�اص ع�ىل اآلمر؛ لق�وة ما اس�تدلوا به، 

وملناقشة ما استدل به املخالف.
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

إذا أمر مكلفا بقتل معصوم، فقتله، فالقصاص عىل املأمور، ويعزر اآلمر، وقد 

)128( �نظر: �لأ�سل )550/4(، املب�سوط )185/26(، رو�سة �لطالبني )17/7(، مغني �ملحتاج )10/4 (، 
�لفروع )364/9(، �ملبدع )258/8( ، �لإن�ساف )454/9(. 

)129( �نظر: مغني �ملحتاج )10/4 (. 
)130( �نظر: �ملبدع )258/8( ، �لإن�ساف )454/9(.
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نص عىل تعزيره املالكية )131(، والشافعية)132(، واحلنابلة)133(.
فإذا كان املأمور غري مميز، فالقصاص عىل اآلمر، وال يعزر املأمور؛ إذ ال فائدة 

يف تعزيره.
وإذا كان غ�ري مكلف لكنه ممي�ز، فإنه يعزر، وقد نص عىل تعزيره املالكية)134(، 

واحلنابلة)135(.
وقد ذكر املالكية أن الغالم املراهق الذي مل يبلغ احللم يرضب بقدر احتامله)136(.

وذكر احلنابلة: أنه يعزر حسب ما يراه اإلمام من حبس أو ضب)137(.
املبحث الرابع: تعزير املأذون له بقتل اآلذن 

أواًل: موجب التعزير:
إذا ق�ال مكل�ف لغ�ريه اقتلني، فقتل�ه فهل ه�ذا اإلذن يس�قط القصاص عن 

القاتل؟، وهل يعزر بسبب هذا الفعل ؟.
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: ال جيب عليه قصاص وال دية؛ وهذا مذهب الشافعية، ومذهب 
احلنابلة، وقول عند احلنفية، وقول عند املالكية )138(. 

)131( �نظر: بد�ية �ملجتهد )396/2(، �سرح �لزرقاين )10/8(، منح �جلليل )28/9(.
)132( �نظر: �حلاوي )88/13(.

)133( �نظر: �لفروع )9/ 364(، �لإن�ساف )454/9(.
)134( �نظر: منح �جلليل )28/9(.

)135( �نظر: ك�ساف �لقناع )517/5(.
)136( �نظر: منح �جلليل )28/9(.

)137( �نظر: ك�ساف �لقناع )517/5(.
)138( �نظر: نهاية �ملطلب )291/16(، حتفة �ملحتاج )448/8(، �ملحرر )125/2(، ك�ساف �لقناع )518/5( ،

 حتفة �لفقهاء )102/3(، عيون �مل�سائل ) 269/1(، �لبيان و �لتح�سيل )75/16(، �لتاج و �لإكليل )235/6(. 
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و اس�تدلوا: بأن إذنه يف اجلناية عليه تس�قط حقه منها، كام لو أمره بإلقاء متاعه 
يف البحر ففعل)139(. 

الق�ول الث�اين: ال جيب عليه القص�اص، وجتب الدية؛ وه�ذا مذهب احلنفية، 
وقول عند املالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند احلنابلة )140(. 

واستدلوا عىل عدم ثبوت القصاص: 
بأن األمر إن مل يصح حقيقة فصيغته تورث ش�بهة، والش�بهة يف هذا الباب هلا 

حكم احلقيقة)141(. 
وأما ثبوت الدية: 

ف�ألن العصم�ة قائمة مق�ام احلرمة؛ ألن اإلباح�ة ال جتري يف النف�وس، وإنام 
سقط القصاص ملكان الشبهة لوجود اإلذن، والشبهة ال متنع وجوب املال)142(. 

ويناقش إثباهتم للدية: بأنه وإن قيل بأن الش�بهة ال متنع من وجوب املال، إال 
أن�ه يقال بأن هذا املال يقبل اإلس�قاط إذا أس�قط، وقد أس�قطه املقت�ول بإذنه يف 

القتل.
وأثب�ت الدي�ة من أثبتها من الش�افعية بناء ع�ىل أن الدية تثب�ت للورثة ابتداء؛ 

ولذلك ال يملك املقتول اسقاطها ألهنا ليست حقًا له)143(. 

)139( �نظ���ر: درر �حل���كام )109/2(، �لبي���ان و �لتح�س���يل )75/16(، �لتهذي���ب )70/7(، مغن���ي �ملحت���اج 
)50/4(، �سرح منتهى �لإر�د�ت )275/3(، مطالب �أويل �لنهى )23/6(. 

)140( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )236/7(، �لدر �ملختار )547/6(، �لبيان و �لتح�سيل )58/16(، منح �جلليل 
)10/9(، �لبيان )356/11(، نهاية �ملحتاج )311/7(، �لفروع )364/9(، �ملبدع )258/8(. 

)141(  �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )236/7(. 
)142( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )236/7(، �لدر �ملختار )547/6(، درر �حلكام )109/2(. 

)143( �نظر: �لبيان )356/11(، �لتهذيب )70/7(.
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 ويناقش قوهلم هذا: 
ب�أن احل�ق يف الدية للمقت�ول ألهنا بدل نفس�ه، فهو يملكها ابت�داء ثم يملكها 

الورثة عنه. 
و إذا كان يملكها فقد أذن بإتالف حقه، وهذا اإلذن يسقط حقه فيها، والسيام 

وأهنا مال، واألموال تسقط باإلسقاط. 
القول الثالث: يقتص من القاتل؛ وهذا مذهب املالكية، وقول زفر من احلنفية، 

وقول عند الشافعية، وقول عند احلنابلة )144(. 
واستدلوا بام يأيت: 

1� أن القتل ال يستباح باإلذن، كاحلرة إذا طاوعت بالزنا جيب احلد )145(. 
ونوقش: بأن القصاص حق آلدمي فيملك إسقاطه، بينام حد الزنا حق هلل فلم 

يملك إسقاطه اآلدمي بإذنه فيه )146(. 
2 � أن املقتول عفا عن يشء مل يثبت له، وإنام يثبت ألوليائه )147(. 

ويناق�ش: بأنه ال يس�لم بأنه عفا عن يشء ال يملكه، ب�ل يملكه ابتداء يف آخر 
حياته، ويرثه عنه أولياؤه؛ بدليل: أنه يس�دد من ديته ديونه، وتنفذ فيها وصاياه، 

ولو كانت للورثة مل حيصل ذلك، فيكون عفا عن يشء ثابت له. 
3� األم�ر بالقتل مل يق�دح بالعصمة؛ ألن عصمة النفس مم�ا ال حتتمل اإلباحة 

)144( �نظر: �لبيان و �لتح�س���يل )75/16(، �ل�س���رح �لكبري للدردير )240/4(، بد�ئع �ل�س���نائع )236/7(، 
عيون �مل�سائل ) 269/1(، �لتهذيب )70/7(، �لفروع )364/9(، �لإن�ساف )455/9(. 

)145( �نظر: �لتهذيب )70/7(. 
)146( �نظر: �ملرجع �ل�سابق.

)147( �نظر: �لبيان و �لتح�سيل )57/16(، مو�هب �جلليل )236/6(. 
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بحال، أال ترى أنه يأثم بالقتل، فكان األمر ملحقًا بالعدم )148( .
ويناقش: بأن العصمة باقية يف حقه من ناحية اإلثم، فالقاتل يأثم بفعله، ولكن 

ال يثبت عليه قصاص وال دية؛ بسبب تنازل صاحبها عنها. 
والراج�ح: الق�ول األول: بأن�ه ال يثب�ت عليه القص�اص وال الدي�ة؛ لقوة ما 

استدلوا به وملناقشة أدلة املخالفني بام يكفي إلضعافها. 
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

من قال بعدم ثبوت القصاص عىل القاتل املأذون له، نص بعضهم عىل تعزيره، 
والذين نصوا عىل تعزيره هم املالكية يف قول عندهم)149(.

كام نص عىل تعزيره الشافعية يف املذهب عندهم)150(.
وقدر املالكية التعزير بأن حيبس سنة وجيلد مائة)151(.

بينام مل يذكر الشافعية تقديرًا للتعزير وال كيفية له)152(، فيكون للقايض.

المبحث الخامس

 تعزير الممسك للقتيل 

أواًل: موجب التعزير:

إذا أمسك إنسانًا آلخر، فقتله عمدًا بغري حق، فعىل من يكون القصاص؟.

)148( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )236/7(. 
)149( �نظر: �لتاج و�لإكليل )235/6(، مو�هب �جلليل )236/6(، منح �جلليل )11/9(.
)150( �نظر: حتفة �ملحتاج )448/8(، نهاية �ملحتاج )311/7(، حا�سية �جلمل )55/5(.

)151( �نظر: �لتاج و�لإكليل )235/6(، مو�هب �جلليل )236/6(، منح �جلليل )11/9(.
)152( �نظر: حتفة �ملحتاج )448/8(، نهاية �ملحتاج )311/7(، حا�سية �جلمل )55/5(.
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اتف�ق الفقهاء عىل أن عىل القاتل القصاص )153(؛ ألنه قتل مكافئًا له عمدًا بغري 
حق)154(. 

و اختلفوا يف وجوب القصاص عىل املمسك عىل قولني: 
القول األول: ال جيب القصاص عل املمس�ك، وإنام يعزر بحبس�ه؛ وهذا قول 

احلنفية، والشافعية، ومذهب احلنابلة )155(.
واستدلوا بام يأيت: 

1� عن ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال )إذا أمسك الرجل الرجل، 
وقتله اآلخر، يقتل الذي قتل، وحيبس الذي أمسك( )156(

وجه االستدالل: احلديث رصيح يف قتل القاتل، وحبس املمسك )157(. 

)153( �نظر: �حلجة على �أهل �ملدينة )403/4(، املب�سوط )75/24(، �ل�سر�ف )183/2(، �لتلقني )226(، 
�حلاوي )83/12(، نهاية �ملطلب )126/16(، �ملحرر)123/2(، ك�ساف �لقناع )519/5(. 

)154( �نظر: �ملغني )596/11(، �ملبدع )259/8( ، ك�ساف �لقناع )519/5(.
)155( �حلجة على �أهل �ملدينة )403/4(، املب�س���وط )75/24( �لبحر �لر�ئق )393/8(، �لأم )30/6(، �حلاوي 
)83/12(، �لعزيز )10 /136(، �لرو�يتني و �لوجهني )258/2(، �لت�سهيل �س: )175( �لإن�ساف )456/9(. 
)156( �أخرج���ه �ل���د�ر قطني  يف �س���ننه )139/3، 140( مو�س���ول ومر�س���ال، كتاب �حل���دود و�لديات وغريه، 
و�لبيهق���ي يف �ل�س���نن �لك���ربى )50/8(، كت���اب �جلناي���ات، ب���اب �لرجل يحب����س �لرجل لالآخ���ر ويقتله، 
وعبد�ل���رز�ق يف م�س���نفه )481/9(، كتاب �لعقول، باب �لذي مي�س���ك �لرج���ل على رجل فيقتله، حديث 

رقم )17892( عن �إ�سماعيل بن �أمية مر�سال.
و�حلديث رجح �لبيهقي �ملر�سل، وقال: )�إنه مو�سول غري حمفوظ(. 

وقال �بن حجر يف �لبلوغ: )رجاله ثقات، و�سححه �بن �لقطان(. 
وق���ال �ل�س���وكاين يف ني���ل �لأوطار: )و�حلق �لعمل مبقت�س���ى �حلديث �ملذكور ؛ لأن �إعالله بالإر�س���ال غري 

قادح على ما ذهب �إليه �أئمة �لأ�سول، وجماعة من �أئمة �حلديث(.
�نظ���ر: �لتلخي����س �حلب���ري  )15/4(، بل���وغ �ملر�م ����س: )248 (، حديث رقم )1201(، ني���ل �لأوطار )23/7(، 

�لتعليق �ملغني على �سنن �لد�ر قطني  )140/3(. 
)157( �نظ���ر: مغن���ي �ملحت���اج )9/4(، �لرو�يت���ني و�لوجه���ني )258/2(، �ملغني )596/11(، �س���رح �لزرك�س���ي 

)113/6(، �ملبدع )259/8(، ك�ساف �لقناع )519/5(. 
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2 � عن إسامعيل بن أمية رفع احلديث )يقتل القاتل، ويصرب الصابر( )158( .
 وجه االستدالل: احلديث رصيح يف قتل القاتل، وحبس املمسك؛ ألن الصرب 

هو احلبس)159(. 
ا َوَأْمَسَك اآْلَخُر، َفَقَتَل الَِّذي  ا ُأيِتَ بَِرُجَلنْيِ َقَتَل َأَحُدمُهَ َيى ْبِن َأِب َكثرٍِي، َأنَّ َعِليًّ 3 � َعْن حَيْ

ْجِن َحتَّى مَتُوَت()160(. ِذي َأْمَسَك: )َأْمَسْكَتُه لِْلَمْوِت، َفَأَنا َأْحبُِسَك يِف السِّ َقَتَل َوَقاَل لِلَّ
وجه االستدالل: األثر عن عيل رصيح يف قتل القاتل، وحبس املمسك )161(.

4 � عن عمرو بن ُش�عيب عن أبيه عن جده، قال: قال رس�وِل اهلل - صىل اهلل 
علي�ه وس�لم -: )إنَّ َأْعَتى الناِس عىل اهلل َعز َوَجل َمْن َقَت�ل يف َحَرم اهلل، أو َقَتل 

غري قاتِله، أو َقَتل بُذُحوِل اجلاهلية()162(.
)158(�نظر: �أخرجه �لد�ر قطني يف �س���ننه )3/ 140(، كتاب �حلدود و�لديات وغريه، و�لبيهقي يف �ل�س���نن 
�لك���ربى )51/8(، كت���اب �جلنايات، باب �لرجل يحب�س �لرجل لالآخر ويقتله، وعبد�لرز�ق يف م�س���نفه 
)481/9(، كت���اب �لعق���ول، ب���اب �ل���ذي مي�س���ك �لرج���ل عل���ى رج���ل فيقتل���ه، حدي���ث رق���م )17895( عن 

�إ�سماعيل بن �أمية مر�سال. و�حلديث: قال �لد�رقطني: ) و�لإر�سال فيه �أكرث(.
وقال �لبيهقي: )�إنه مو�سول غري حمفوظ(. وقال �بن حجر: )�سححه �بن �لقطان(.

�نظر: �لتلخي�س �حلبري  )15/4(، بلوغ �ملر�م  �س: )248 (، حديث رقم )1201(، �لتعليق �ملغني على �سنن 
�لد�ر قطني  )140/3(. 

)159( انظر: املب�سوط )75/24(، �حلاوي )83/12(، �لعزيز )136/10(. 
)160( �أخرجه �لد�ر قطني يف �سننه )3/ 140(، كتاب �حلدود و�لديات وغريه، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى 

)51/8(، كتاب �جلنايات، باب �لرجل يحب�س �لرجل لالآخر ويقتله.
)161( �نظر: �حلجة على �أهل �ملدينة )404/4(، �سرح �لزرك�سي )113/6(.

)162( �أخرجه �أحمد يف م�سنده )370/11(، حديث رقم )6757(، من حديث عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن 
ج���ده، كما �أخرجه عن �أبي �س���ريح يف �مل�س���ند )298/26، 299 (، حديث رق���م )16376(، و�أخرجه �حلاكم 
يف �مل�س���تدرك )389/4(، حدي���ث رق���م)8025(، و�أخرج���ه ع���ن �أبي �س���ريح �أي�س���ا �بن حبان يف �س���حيحه 

)340/13(، �حلديث رقم )5996(، و�لذحول: جمع ذحل، وهو �لثاأر. �نظر: بلوغ �لأماين 101/14.
و�حلدي���ث �س���ححه �حلاك���م وو�فق���ه �لذهب���ي. و�أ�س���له يف �س���حيح �لبخ���اري )269/4( ع���ن �ب���ن عبا����س 
بلفظ)�أْبَغ����سُ �لنَّا����ِس �إلى �هلِل ثالَثٌة: ُملِحٌد يف �حَلَرِم، َوُمْبَتٍغ يف �لإ�ْس���اَلِم �ُس���نََّة �جلاِهليَِّة، وُمطِلُب َدِم 

؛ ِلُيهريَق َدَمُه(، �حلديث رقم )6882( . �ْمِرٍئ بَغرِي َحقٍّ
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وجه االس�تدالل: بني احلديث ذم من قتل غري قاتله، واملمس�ك مل حيصل منه 
قتل، فهو غري قاتل، وإنام حيكم بالقتل عىل القاتلني)163(.

5 � القصاص جزاء مبارشة الفعل، وهو عقوبة تندرئ بالش�بهات، واملمسك 
متسبب، ويف التسبب نقصان يورث شبهة، فال يثبت به القصاص )164(. 

6 � أن القصاص من املمس�ك - عند من يقول به - مرتتب عىل ظن املمس�ك 
أن القاتل يريد قتل املمَسك به، والظن يصيب وخيطئ، فكيف يرتب عليه عقوبة 

كالقصاص)165(. 
7 � القياس عىل ممسك املرأة للزنا هبا، فإنه حيد الزاين، وال حيد املمسك )166(.

8 � اإلمساك غري مضمون لو انفرد، فكان أوىل أن ال يضمن إذا تعقبه قتل)167(.
9 � ما ال يضمن خطؤه مل يضمن عمده، كالرضب بام ال يقتله )168(. 

10 � ل�و كان املمس�ك مش�اركًا للقات�ل يف القتل، لوجب إذا أمس�ك جمويس 
ش�اة، فذبحها مس�لم أن ال تؤكل ،كام لو اشرتك يف ذبحها، فلام ثبت أهنا تؤكل _ 

بإمجاعهم _ بطل أن يكون املمسك مشاركًا للذابح )169(. 
الق�ول الث�اين: جيب القصاص عىل املمس�ك؛ وهذا قول املالكي�ة، وقول عند 

)163( �نظر: �حلجة على �أهل �ملدينة )403/4(، �لأم )30/6 (. 
)164( انظر: املب�سوط )75/24(. 

)165(  �نظر: �حلجة على �أهل �ملدينة )404/4(. 
)166( �نظ���ر: �حلج���ة عل���ى �أه���ل �ملدين���ة )405/4(، �حل���اوي )83/12(، �لعزي���ز )136/10(، مغن���ي �ملحتاج 

 .)9/4(
)167( �نظر: �حلاوي )84/12(. 

)168( �نظر: �ملرجع �ل�سابق.
)169( �نظر: �حلاوي )84/12(، �لرو�يتني و�لوجهني )258/2(. 
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احلنابلة)170(. 
واستدلوا بام يأيت: 

1 �  چ گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
.)171(

ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  چ
وجه االستدالل: أن اهلل بني لنا أن لويل املقتول سلطانًا، فيقتص ممن قتل وليه، 

فإذا مل يقتل الذابح باملذبوح مل نجعل لوليه سلطانًا )172(.
ونوق�ش: ب�أن اآلية هنت ع�ن اإلرساف يف القتل، واإلرساف في�ه أن يتجاوز 

القاتل إىل من ليس بقاتل)173(.
َسًة َأْو َسْبَعًة بَِرُجٍل  اِب َقَتَل َنَفًرا، َخْ طَّ 2 � َعْن َسِعيِد ْبِن امْلَُسيِِّب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ
َواِحٍد َقَتُلوُه َقْتَل ِغيَلٍة َوَقاَل ُعَمُر: )َلْو مَتَاأَلَ َعَلْيِه َأْهُل َصْنَعاَء َلَقَتْلُتُهْم مَجِيًعا()174(. 
وجه االستدالل: أهنم إذا تعاونوا قتلوا، واملمسك معني عىل القتل، فيقتل)175(. 
ونوقش: بأن هذا حممول عىل اش�رتاكهم يف الفعل، ألن املعاونة هي التساوي 

)170( �نظ���ر: �لإ�س���ر�ف )183/2(، �ملعون���ة )1310/3(، �لتلقني )467/2(، �لقو�ن���ني �لفقهية �س: )226(، 
�لذخرية )284/12(، �ل�س���رح �لكبري للدردير )245/4(، �س���رح �خلر�س���ي )9/8(، �لرو�يتني و�لوجهني 

)258/2(، �ملغني )596/11(، �سرح �لزرك�سي )113/6(، �ملبدع )259/8(، �لإن�ساف )456/9(. 
)171( �سورة �لإ�سر�ء، �لآية رقم )33(.

)172( �نظر: �لإ�سر�ف )183/2(، �حلاوي )83/12( . 
)173( �نظر: �حلاوي )84/12( .

 )174(�أخرج���ه مال���ك يف �ملوط���اأ )871/2(، كت���اب �لعقول، ب���اب ما جاء يف �لغيلة و�ل�س���حر، وعبد �لرز�ق يف 
م�س���نفه )475/9(، حديث رقم )18073(، و�بن �أبي �س���يبة يف م�سنفه )429/5(، حديث رقم )27693(، 
وذك���ره �لبخ���اري يف �س���حيحه )272/4(، كت���اب: �لديات، باب: �إذ� �أ�س���اب قوم من رجل، ه���ل يعاقب �أو 

يقت�س منهم كلهم، رقم �لأثر )6896(.
و�لأثر �سحيح. �نظر: ن�سب �لر�ية )353/4(، فتح �لباري )227/12، 228(، �إرو�ء �لغليل )259/7( .

)175( �نظر: �حلاوي )83/12(،  �لرو�يتني و�لوجهني ) 258/2(، �سرح �لزرك�سي )113/6( .  
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يف الفعل، ثم هو معارض بقول عيل املذكور يف أدلة القول األول)176(. 
3 � أن املمس�ك لو مل يمسكه ملا متكن القاتل من قتله، فالقتل حاصل بفعلهام، 

فيكونان رشيكني فيه، فيجب عليهام القصاص الشرتاكهام)177(.
ونوقش: بأن املشرتكني يف القتل ،كل واحد منهم يضمن إذا انفرد، فضمن إذا 

شارك واملمسك ال يضمن إذا انفرد، فلم يضمن إذا تعقبه قتل)178(. 
4 � القياس عىل ممسك الصيد؛ فكام أن ممسك الصيد جيرى عليه حكم القاتل 
يف وج�وب اجلزاء، فكذلك املمس�ك للقتل جيري علي�ه حكم القاتل يف وجوب 

القصاص)179(. 
ويناق�ش: بأن الصيد يمنع إمس�اكه، وإمس�اكه وقتله س�اوى بينهام الرشع يف 

اجلزاء، بينام إمساك اآلدمي خيتلف عن قتله، فوجب أن يفرتقا يف العقوبة.
5 � اإلمس�اك س�بب أفىض إىل القتل، فلم يمنع أن جي�ري عليه حكم املبارشة 
للقتل ، قياس�ا عىل الش�هود إذا ش�هدوا عند القايض عىل رجل بالقتل، فُقتل ثم 
رجع�وا، فإهنم يقتلون قصاصا، مع أن الذي حصل منهام تس�بب دون املبارشة، 

فكذلك هنا)180(. 
ونوقش: بأنه ال يصح القياس عىل الش�هود؛ إذ إن الش�هود حصل منهم إجلاء 
للق�ايض إىل القت�ل؛ إذ يلزمه احلكم بالش�هادة برشوطها وانتف�اء موانعها، وأما 

)176( �نظر: �حلاوي )84/12(، �سرح �لزرك�سي )113/6( . 
)177( �نظر: �ملغني )596/11(، �ملبدع )259/8(. 

)178( �نظر: �حلاوي )84/12(.
)179(�نظر: �حلاوي )83/12(، �لرو�يتني و�لوجهني ) 258/2(.

)180( �نظ���ر: �حل���اوي )83/12(، �ل�س���رح �لكب���ري للدردي���ر )245/4(، �س���رح �خلر�س���ي )9/8(، �لرو�يت���ني 
و�لوجهني )259/2(، �سرح �لزرك�سي )114/6( . 
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املمسك فلم حيصل منه إجلاء للقاتل)181(. 
6 � أن�ه أمس�كه ع�ىل م�ن يعلم أنه س�يقتله ظلاًم بغ�ري حق، فوج�ب أن يلزمه 

القصاص  ،كام لو أمسكه عىل نار حتى احرتق، أو عىل سبع حتى أكله)182(. 
ونوقش: بأن اإلمساك سبب غري ملجئ، والقتل مبارشة، فإذا اجتمعا، ومل يكن 
يف الس�بب اجلاء س�قط حكم الس�بب بوجود املب�ارشة، أما يف النار والس�بع، فلم 
يوجد مبارش يمكن إناطة احلكم به، فانتقل احلكم إىل املتسبب ، كام لو حفر رجل 

بئرًا فدفع فيه إنسانا آخر إنسانًا فامت كان الدافع هو القاتل دون احلافر)183( .
والراج�ح: القول األول: بأن املمس�ك ال قصاص عليه، وإن�ام يعزر؛ لقوة ما 

استدلوا به، وملناقشة ما استدل به املخالف بام يكفي إلضعافها.
تنبي�ه: أصح�اب الق�ول الث�اين _ القائلني بثب�وت القصاص عىل املمس�ك _ 
وضع�وا قي�ودًا للقصاص من املمس�ك، فقالوا ال يقتص من املمس�ك إال بقيود 

وهي: 
1� أن يمسكه ألجل القتل، ال ألجل الرضب أو اللعب )184(. 

2� أن يعلم أنه إنام يريد قتله، فإذا مل يعلم فال يشء عليه؛ ألن املوت ليس بفعله، 
وال بأثر فعله، وإنام هو سبب وجد مع املبارشة، وليس للسبب أثر يف القتل )185(.

)181( �حلاوي )84/12(.
)182( �نظر: �لإ�سر�ف )183/2(، �ملعونة )1311/3(. 

)183( �نظر: �حلاوي )83/12(، �ملغني )597،596/11(، �لرو�يتني و�لوجهني )258/2(. 
)184( �نظر: �س���رح �خلر�سي )9/8(، حا�سية �لد�سوقي )245/4(، �حلاوي )83/12(، �لرو�يتني و�لوجهني 

)258/2(، �سرح �لزرك�سي )113/6(، �لإن�ساف )456/9(، ك�ساف �لقناع )519/5(. 
)185( �نظر: �ملعونة )1310/3(، �لتلقني )467/2(، �س���رح �خلر�س���ي )9/8( ، حا�س���ية �لد�س���وقي )245/4(، 

�ملغني )596/11(، �سرح �لزرك�سي )114/6( ، �ملبدع )259/8(، ك�ساف �لقناع )519/5(. 
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3 � أن يعل�م أن�ه لوال املمس�ك ما قدر ع�ىل قتله، فلو كان يق�در عىل قتله من 
غري إمس�اك مل يكن عىل املمس�ك القصاص ؛ألن اإلمس�اك حينئٍذ ال تأثري له يف 

القتل)186(. 
كام أنه لو اس�تطاع املقتول اهلرب، فلم هيرب، مل يكن عىل املمس�ك قود؛ ألن 

عدم هربه مع قدرته عليه يلغي أثر اإلمساك )187(. 
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

نص عىل تعزير املمسك احلنفية)188( والشافعية)189( واحلنابلة)190(.
واتفقوا عىل أنه يعزر باحلبس 

واختلفوا يف مدة احلبس عىل قولني:
القول األول: حيبس حتى يموت؛ وهو قول احلنابلة)191(.

واس�تدلوا: بق�ول اهلل تع�اىل: چ ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ)192(.

وج�ه االس�تدالل: أن االعت�داء يقابل باعت�داء مثله، والقاتل اعت�دى بالقتل 
فيقتل، واملمسك اعتدى باحلبس إىل املوت، فيحبس إىل أن يموت)193(.

)186( �نظر :، �سرح �خلر�سي )9/8(، حا�سية �لد�سوقي )245/4( ، �حلاوي )83/12(. 
)187( �نظر: �حلاوي )83/12(. 

)188( �نظر: �حلجة على �أهل �ملدينة )404/4(.
)189( �نظر: �لأم )30/6(، �حلاوي )83/12(، �لعزيز )136/10(، رو�سة �لطالبني )14/7(، مغني �ملحتاج 

.)9/4(
)190( �نظر: �لرو�يتني و�لوجهني )258/2(، �ملغني )596/11(، �س���رح �لزرك�س���ي )113/6(، �لت�س���هيل: �س 

)175(، �ملبدع )259/8(، �لإن�ساف )456/9(، ك�ساف �لقناع )519/5(.
)191( �نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.

)192( �سورة �لبقرة، �لآية رقم )194(.
)193( �نظر: �ملغني )597/11(، �سرح �لزرك�سي )113/6(، �ملبدع )259/8(، ك�ساف �لقناع )519/5(.
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الق�ول الث�اين: حيبس م�دة للتأدي�ب، ولكنه ال حيب�س إىل امل�وت؛ وهذا قول 
احلنفية والشافعية)194(. ومل أجد هلم دليال.

والراج�ح قول احلنابلة بأنه حيبس إىل املوت؛ وذلك أنه أقرب إىل مماثلة الفعل 
الذي فعله باملجني عليه، ويؤيده أثر عن عيل ريض اهلل عنه املذكور سابقًا.

وأم�ا املالكي�ة فريون القص�اص من�ه إال إذا مل يكن يعلم أن اجل�اين يريد قتله، 
ف�إن مل يعلم بذلك فإنه يعزر، واختلفوا يف كيفية تعزيره، فقيل: يرضب وحيبس، 

وقيل: جيلد مائة.
كام اختلفوا يف مدة احلبس، فقيل: حيبس سنة، وقيل باجتهاد القايض)195(.

المبحث السادس

 تعزير المجهز على القتيل 

أواًل: موجب التعزير:

إذا جن�ى اثنان عىل ش�خص جنايتني متعاقبتني؛ بأن حدث�ت الثانية بعد األوىل، 
ومات املجني عليه، فال خيلو: إما أن تقع الثانية بعد اندمال األوىل، أو قبل اندماهلا.

ف�إن وقعت بعد اندماهلا، فال عالقة للجنايت�ني ببعضهام، وينظر إىل كل جناية 
بانفراد)196(. 

)194( �نظ���ر: �حلج���ة عل���ى �أه���ل �ملدين���ة )404/4( ، �لأم )30/6(، �حل���اوي )83/12(، �لعزي���ز )136/10(، 
رو�سة �لطالبني )14/7(، مغني �ملحتاج )9/4(.

)195( �نظر:  �سرح �لزرقاين )9/8(، �سرح �خلر�سي )9/8(، حا�سية �لد�سوقي )245/4(.
)196( �نظر: �لتجريد )5613/11(، بد�ئع �ل�سنائع )304/7(، �لفتاوى �لهندية )14/6(، �لتاج و�لإكليل )244/6(، 
�سرح �لزرقاين )13/8(،�حلاوي )136/12(، رو�سة �لطالبني )26/7( ،�ملغني )492/11(، �لإن�ساف )449/9(. 
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فإن وقعت الثانية بعد األوىل، وقبل اندماهلا، فال خيلو:
إما أن تكون اجلنايتان عن تواطؤ بني اجلانيني لقتل املجني عليه، أو ال:

فإن كانتا عن تواطؤ بينهام عىل قتله، فعىل من يكون القصاص ؟.
اختلف الفقهاء عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: القصاص عليهام معًا؛ وهذا قول احلنفية، واملالكية، والشافعية، 
ومذهب احلنابلة )197(.

القول الثاين: ال قصاص عىل واحد منهام، وجتب عليهام الدية؛ وهذا قول عند 
احلنابلة)198(.

الق�ول الثالث: يقتص م�ن واحد منهام، وتؤخذ من اآلخ�ر حصته من الدية؛ 
وهو قول عند احلنابلة )199(. 

وأم�ا إن كانت�ا متعاقبت�ني وعن غ�ري تواطؤ، فال خيل�وان من إح�دى احلالتني 
اآلتيتني:   

احل�ال األوىل: أن ال خُت�ِرج اجلناي�ة األوىل املجن�ي علي�ه من حك�م احلياة، بل 
تبقى حياته مس�تقرة فيأيت اجلاين الثاين ويقتله، فالقاتل هنا هو الثاين، وأما األول 
فيعامل حس�ب جنايته؛ إذ إن جنايته فيام دون النفس؛ وذلك ألن األول مل خيرج 
املجن�ي عليه من حكم احلياة، فتكون جناية الثاين هي املفوتة حلياة املجني عليه، 

)197( انظر: املب�سوط )127/26(، بد�ئع �ل�سنائع )238/7(، �ل�سامل يف فقه �لإمام مالك )884/2(، �لتاج 
و�لإكلي���ل )244/6(، �س���رح �لزرق���اين )13/8(، نهاية �ملطل���ب )33/16(، �لوجي���ز )128،127/2(، عمدة 

�ل�سالك �س: )229(، �ملغني )490/11(، �لفروع )358/9(.
)198( �نظر: �ملغني )490/11(، �لفروع )358/9(، �لإن�ساف )448/9(. 

  )199(�نظ���ر: �ملر�ج���ع �ل�س���ابقة. و مل �أذك���ر �أدلة �لأقو�ل ؛ لأن ل كالم للفقهاء ع���ن تعزير �لقاتل يف هذه 
�حلال.
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وهذا باتفاق الفقهاء )200(.
ويف هذه احلال مل يقل أحد من الفقهاء بتعزير أحد اجلانيني.

احل�ال الثاني�ة: أن خترج اجلناية األوىل املجني عليه م�ن حكم احلياة، فال تبقى 
م�ع اجلناية له حياة مس�تقرة، ف�األول أنفذ مقاتله، والثاين أجه�ز عليه، ويف هذه 

احلال اختلف الفقهاء فيمن يعد القاتل عىل قولني: 
الق�ول األول: القات�ل هو األول، وأما الثاين فيعزر؛ وهذا قول احلنفية، وقول 

عند املالكية، وهو قول الشافعية، واحلنابلة )201(.
واس�تدلوا: بأنه بعد جناية األول ال تبقى يف املجني عليه حياة مس�تقرة، فصار 
يف حك�م املوتى، فالذي فوت حياته األول، ويعزر الثاين؛ ألنه بمثابة من انتهك 

حرمة ميت حمرتم )202(. 
القول الثاين: القاتل هو الثاين، ويعزر األول؛ وهو قول عند املالكية )203(. 

واستدلوا: بأن املجني عليه معدود من مجلة األحياء، يرث، ويورث، ويويص 
بام شاء من عتق، وغريه)204(.

و يناقش: بأنه إذا أوىص، وتكلم، تبني أن حياته مستقرة؛ وهذا خارج حمل النزاع. 

)200( �نظر: بد�ئع �ل�س���نائع )238/7(، حا�س���ية �بن عابدين )545،544/6(، �ل�س���امل يف فقه �لإمام مالك 
)884/2(، �لت���اج و�لإكلي���ل )244/6(، نهاي���ة �ملطل���ب )68/16(، �لعزي���ز )153/10(، �ملغن���ي )506/11(، 

�لفروع )359/9(.
)201( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )238/7(، جممع �ل�سمانات �س: )171(، �لبيان و �لتح�سيل )34/16(، �لتاج 

و�لإكليل )244/6(، نهاية �ملطلب )68/16( ،�لبيان  )332/11(، �ملغني )506/11(، �لفروع )359/9(.
�ملغن���ي  �لعزي���ز )153/10(،  �ب���ن عابدي���ن )545/6(،  �ل�س���نائع )238/7(، حا�س���ية  بد�ئ���ع  �نظ���ر:   )202(

 .)506/11(
)203( �نظر: �لبيان و �لتح�سيل )34/16(، �لنو�در و �لزياد�ت )75/14(، مو�هب �جلليل ) 233/6(. 

)204( �نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.
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والراج�ح: أنه حيمل القول الثاين عند املالكية - القائل بأن القاتل هو الثاين - 
عىل حالة ما إذا كان املجني عليه فيه حياة مستقرة؛ بدليل أهنم قالوا بأنه يوىص، 

ومن كانت هذه حالة؛ بحيث يستطيع الكالم بكالم مفهوم فحياته مستقرة. 
إال أهن�م رب�ام أرادوا هبذه احل�ال: من جرح جرح�ًا يفيض إىل امل�وت عادة ثم 

أجهز عليه آخر. 
وبذلك يمكن أن تكون احلاالت ثالثًا، فيضاف حالة ثالثة وهي: 

ما إذا كانت اجلراح تؤدي إىل املوت عادة، ولكن فيه حياة مستقرة، ومثل هذا 
تعترب وصيته، ويكون القاتل هو الثاين، ويعامل األول بحس�ب جنايته؛ ألننا إذا 

اعتربنا وصيته فهو من مجلة األحياء، ومن ثم فاملفوت حلياته هو الثاين. 
وي�دل ع�ىل اعتبار وصيت�ه ما ورد أن عم�ر بن اخلط�اب - ريض اهلل عنه - ملا 
ج�رح أتى بنبيذ فرشبه فخرج م�ن جوفه، ثم اتى بلبن فرشبه فخرج من جرحه، 
فعلم�وا أنه ميت، وفي�ه أن عمر أوصاهم، وعهد إليهم، فقب�ل الصحابة عهده، 

وأمجعوا عىل قبول وصاياه )205(. 
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

نص احلنفية عىل أن اجلاين الثاين هو املجهز عىل القتيل، وأن جنايته وقعت عىل 
ما هو يف حكم امليت، ونصوا عىل تعزيره )206(.

كام نص عىل ذلك املالكية يف قول عندهم )207(.
)205( �نظر: نهاية �ملطلب )68/16( ،�لبيان  )333/11(، �ملغني )507/11(. 

وق�س���ة مقت���ل عم���ر �أخرجها �لبخاري يف �س���حيحه )19/3(، كتاب ف�س���ائل �ل�س���حابة باب ق�س���ته �لبيعة ، 
و�لتفاق على عثمان بن عفان و فيه مقتل عمر، �حلديث رقم )3700(.

)206( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )238/7(، �لدر �ملختار )544/6(، جممع �ل�سمانات �س: )171(.
)207( �نظ���ر: �لن���و�در و�لزي���اد�ت )75/14(، مو�ه���ب �جللي���ل )233/6(، �س���رح �لزرق���اين )8/8(، حا�س���ية 

�لد�سوقي )243/4(.
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وعىل القول اآلخر أن القاتل هو الثاين نصوا عىل تعزير األول )208(.
ونص الش�افعية عىل تعزير اجلاين الثاين، وأنه جمهز عىل قتيل، فجنايته عىل من 

هو يف حكم امليت)209(.
ونص عىل ذلك احلنابلة أيضا )210(.

ومل يذكر الفقهاء تقديرًا للتعزير وال كيفية له، فيكون للقايض.
املبحث السابع:  تعزير املتجاوز يف استيفاء القصاص 

إذا أراد ويل الدم أن يستويف القصاص، فال خيلو:
إما أن يكون االستيفاء بالسيف، أو يكون بغريه.

وهذا ما أتكلم عنه يف مطلبني:

المطلب األول

 كون االستيفاء بالسيف

أواًل: موجب التعزير:

إذا كان القص�اص يف النفس فإن حق ويل املجني عليه قتل اجلاين، فإذا ضب 
عنقه فامت فقد استوىف حقه وال يشء عليه باتفاق الفقهاء )211(.

)208( �نظر �ملر�جع �ل�سابقة، بالإ�سافة �إلى �لبيان و�لتح�سيل )34/16(.
)209(  �نظ���ر: �حل���اوي )44/12(، نهاي���ة �ملطل���ب )68/16(، �لبي���ان )332/11(، �لعزي���ز )153/10(، فت���ح 

�ملعني: �س: )125(.
)210( �نظر: �ملغني )506/11(، �ملحرر )123/2(، �لفروع )359/9(، ك�ساف �لقناع )516/5(.

�لذخ���رية   ،)404/2( �ملجته���د  بد�ي���ة   ،)246/7( �ل�س���نائع  بد�ئ���ع   ،)125/26( املب�س���وط  انظ���ر:    )211(
)349/12(، �حلاوي )139/12(، �لو�سيط )311/6(، �ملغني )512/11(، �ملحرر)132/2(. 
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وإن ضب غري العنق، فإن كان متعمدًا فقد أساء ويعزر باتفاق الفقهاء)212(.
وإن ادع�ى اخلطأ وأمك�ن قبول قوله – كأن تكون الرضب�ة قريبة من العنق – 

قبل قوله وال يشء عليه. 
ف�إن مل يمك�ن قبول قوله – كأن تكون الرضب�ة بعيدة من العنق – مل يقبل قوله 

ويعزر)213(. 
فإن قطع طرفًا من املستقاد منه، فهل يضمنه ؟.

ال خيلو احلال: أما أن يعفو املستقيد عن املستقاد منه بعدما قطعه أو أن يقتله:
فإن عفا عنه بعد ما قطع طرفه، فاختلف الفقهاء يف تضمينه عىل ثالثة أقوال: 

القول األول:  يضمنه بديته وهذا قول أب حنيفة، وهو قول احلنابلة)214(.  
واس�تدلوا: بأن هذا الطرف املقطوع له قيمه حال القطع، وقد قطعه املس�تفيد 

بغري حق؛ ألن حق املستقيد قتل اجلاين والقطع غري القتل.
وملا انتفى القصاص لدرء الشبهة له وجب املال لئال تذهب جنايته جمانًا )215(. 
الق�ول الث�اين: يع�زر، وليس علي�ه ضامن؛ وهذا ق�ول أب يوس�ف وحممد بن 

احلسن من احلنفية، وهو قول املالكية، وقول الشافعية )216(. 
)212(  �نظر �لأ�سل )521،502/4(، تبيني �حلقائق )120/6(، �لبحر �لر�ئق )363/8(، �لنو�در و �لزياد�ت 
)50/14(، �لذخ���رية )326/12(، �حل���اوي )111/12(، نهاي���ة �ملطل���ب )148/16(، �ل���كايف لب���ن قد�م���ة 

)45/4(، �ملبدع )289/8(. 
)213(  �نظر: �نظر: �لأ�س���ل )521،502/4(، املب�س���وط )150/26(، �لنو�در و �لزياد�ت )50/14(، �لذخرية 
)326/12(، �حلاوي )111/12( ،نهاية �ملطلب )148/16(، �لكايف لبن قد�مة )45/4(، �ملبدع )289/8(. 
)214(  انظر: املب�سوط )150/26(، �ملغني )513/11(، منح �ل�سفا �ل�سافيات )210/2(، �سرح منتهى �لر�د�ت 

  .)287/3(
)215(  �نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.   

�لذخ���رية   ،)50/14( �لزي���اد�ت  و  �لن���و�در   ،)150/26( املب�س���وط   ،)521،502/4( �لأ�س���ل  �نظ���ر:    )216(
)326/12( ،�لعزيز )266/10(، رو�سة �لطالبني )90/7(.  



12

د. عبد الرحمن بن عايد العايد

63 مة  |  العدد  71   |  شوال 1436هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

واس�تدلوا: بأنه اس�توىف طرفًا من نفس لو استوفاها كاملة مل يضمن، فكذلك 
إذا استوىف جزءًا منها مل يضمن؛ وذلك ألن األطراف تابعة للنفس، إال أنه يعزر 

ملا أتى من املثلة املنهي عنها)217(.
ويناقش: بأنه ال يضمن لو اس�توىف القص�اص يف النفس ألن هذا فعل مأذون 
ل�ه في�ه؛ إذ إن حقه أن يقتل اجل�اين، أما إذا قطع طرفه، فقد فع�ل فعاًل زائدًا عن 

املأذون فيضمنه ألن ما ترتب عىل غري املأذون مضمون. 
القول الثالث: يضمنه بديته إن مل يرس القطع، فإن رسى القطع فامت املس�تقاد 

منه فإنه ال يضمنه؛ وهذا قول عند احلنفية وقول عند احلنابلة )218(. 
واستدلوا: بأنه إذا رسى القطع فامت املستقاد منه تبني أن أصل فعله كان قتاًل 

وأنه به استوىف حقه فال ضامن عليه)219(. 
ويناق�ش: بأن ما فعله مل يكن مأذونًا ل�ه فيه، ومل يرد به قتل اجلاين، فإذا مل يكن 

الفعل مأذونًا فام ترتب عليه مضمون. 
والراج�ح هو القول األول: أنه يضمنه بديته لقوة ما اس�تدلوا به وملناقش�ة ما 

استدل به أصحاب األقوال األخرى. 
وأما إن قتله بعد ما قطعه )220(، فاختلف الفقهاء يف تضمينه عىل قولني: 

القول األول: يضمنه بديته؛ وهذا مذهب احلنابلة )221(. 

)217(  �نظر: �لأ�سل )521،502/4(، املب�سوط )150/26(.  
)218( انظر: املب�سوط )151/26(، �لفروع )406/9(، �لإن�ساف )493/9(.  

)219( انظر: املب�سوط )151/26(. 
)220(  ومل يك���ن �جل���اين فع���ل ذلك من قبل باملجني عليه، فاإن كان فعل ذلك من قبل فما فعله �مل�س���تقيد 

�إمنا هو من باب �لق�سا�س فلي�س فيه جتاوز حلقه، فال تدخل معنا هنا. 
)221(  �نظر: �لفروع )406/9(، �لإن�ساف )493/9(.  



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

موجبات تعزير القاتل عمدًا وتقدير الفقهاء له

64

واس�تدلوا: بام اس�تدلوا ب�ه يف ما إذا عفا عن�ه، وقالوا: إذا ضمن�اه إذا عفا عنه 
فكذلك إذا مل يعف عنه؛ ألن العفو إحسان ال يكون موجبًا للضامن )222(. 

الق�ول الث�اين: يع�زر، ولي�س علي�ه ض�امن؛ وه�و ق�ول احلنفي�ة، واملالكي�ة، 
والشافعية، وقول عند احلنابلة )223(.

واس�تدلوا: ب�ام س�بق ذكره يف اس�تدالهلم عىل تعزي�ر املس�تقيد أن قطع طرف 
املستقاد منه ثم عفا عنه. وقد سبقت مناقشته. 

والراج�ح القول بأن�ه يضمنه بديته لقوة ما اس�تدلوا به وملناقش�ة دليل القول 
اآلخر. 

ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:
نص الش�افعية)224(، واحلنابلة)225( عىل أن مس�تويف القص�اص يعزر إذا ضب 

اجلاين بالسيف يف غري عنقه متعمدًا، أو خمطئا ومل يمكن قبول قوله.
ونص احلنفية)226(، واملالكية)227( عىل أن مس�تويف القصاص يعزر إذا قطع طرفا 

من املستقاد منه.
ومل يذك�روا تقدي�رًا للتعزي�ر وال كيفية له، فيكون للق�ايض، وقد نص عىل أنه 

للقايض اجلويني يف كتابه)228(.

)222(  �نظر: �ملغني )514/11(.  
)223( �نظر: �لأ�سل )521،502/4(، املب�سوط )50/26(، �لنو�در و�لزياد�ت )50/14(، �لذخرية )326/12(، 

�لعزيز )266/10(، رو�سة �لطالبني )90/7(، �ملغني )514/11(، �لإن�ساف )493/9(.  
)224( �نظر: �حلاوي )111/12(، نهاية �ملطلب )148/16(، �لعزيز )266/10(، رو�سة �لطالبني )90/7(.

)225( �نظر: �ملغني )513/11(، �لكايف لبن قد�مة )45/4(، �ملبدع )289/8(.
)226( �نظر: �لأ�سل )521/4(.

)227( �نظر: �لنو�در و�لزياد�ت )50/14(، �لذخرية )326/12(.
)228( �نظر: نهاية �ملطلب )148/16(.
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المطلب الثاني

 كون االستيفاء بغير السيف

أواًل: موجب التعزير:

إذا أراد أن يستقيد ويل الدم بغري السيف، فهل له ذلك ؟.
إذا قتل القاتل بالس�يف فإنه يتعني قتله بالسيف وال يعدل إىل االستيفاء بغريه 

باتفاق الفقهاء )229(. 
فإن قتل بمحرم لعينه كاللواط أو سقي اخلمر أو السحر، فاختلف الفقهاء يف 

آلة استيفاء القصاص عىل قولني: 
الق�ول األول: يقتل بالس�يف، وال يعدل إىل غريه؛ وه�ذا قول مجاهري الفقهاء 

من احلنفية، واملالكية، ومذهب الشافعية، وهو قول احلنابلة )230(. 
واستدلوا: بأنه ملا تعذرت املامثلة حلظرها عل الفاعل واملفعول به، ومل يكن يف 

العدول عنها مماثلة كان السيف أحق )231(. 
القول الثاين: يقتل بآلة تشبه املحرم الذي قتل به؛ وهذا قول عند الشافعية)232(.

واستدلوا: بأن القصاص مبناه عىل املامثلة، وهذا أقرب إىل ما فعله )233(. 
ونوق�ش: بأن هذا فاس�د، فاملامثلة هنا ممتنعة، حلرمتها وم�ا عدل إليه ليس فيه 
)229( انظر: املب�سوط )125/26(، بد�ئع �ل�سنائع )245/7(، بد�ية �ملجتهد )404/2(، �لذخرية )349/12(، 

�حلاوي )139/12(، �لو�سيط )311/6(، �ملغني )512/11(، �ملحرر)132/2(.
)230( انظر: املب�سوط )125/26(، بد�ئع �ل�سنائع )245/7(، بد�ية �ملجتهد )404/2(، �لذخرية )349/12(، 

�حلاوي )139/12(، �لو�سيط )311/6(، �ملغني )512/11(، �ملحرر)132/2(.
)231( �نظر: �حلاوي )140/12(. 

)232( �نظر: �حلاوي )140/12(، �لبيان )416/11(.
)233( �نظر: �لبيان )416/11(.
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مماثلة، فيلجأ إىل السيف ألنه أرسع يف القتل )234(. 
والراجح القول األول: بأنه ال يقتل إال بالسيف لقوة دليله وملناقشة ما استدل 

به املخالف. 
فإن مل يكن القتل بالس�يف وال بمحرم لعينه، فهل للمس�تقيد أن يفعل باجلاين 

مثل ما فعل باملجني عليه ؟.
اختلف الفقهاء عىل قولني: 

الق�ول األول: يقتص من اجلاين بأن ُيفعل به مثل ما فعل باملجني عليه،، وهو 
قول املالكية، والشافعية، وقول عند احلنابلة )235(.

واستدلوا بام يأيت: 
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ         ڈ         ڎ                 چ    �1

.)236(
گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ 

و: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ)237(  
وج�ه االس�تدالل: أّن ظواه�ر هات�ني اآليت�ني ت�دل ع�ىل وج�وب املامثلة يف 

القصاص، وذلك بأن ُيفعل باجلاين مثل ما فعل باملجني عليه)238(.
ونوق�ش: أّن صورة الفعل غري مقصودة يف اس�تيفاء القصاص، وإنام املقصود 
إزهاق روح القاتل وهذا املقصود متحقق باالستيفاء بالسيف فُيقترص عليه، وال 

)234( �نظر: �حلاوي )140/12(
)235( �نظ���ر: بد�ي���ة �ملجته���د )404/2(، �لذخ���رية )346/12، 349(، �حل���اوي �لكب���ري )139/12(، رو�س���ة 

�لطالبني )96/7(، �ملغني )512/11(، �ملحرر )132/2(، �لإن�ساف )490/9( .
)236(  �سورة �لبقرة �لآية )194(.
)237(  �سورة �لنحل �لآية )126(.

)238( �نظر: �لذخرية )346/12(، �حلاوي 139/12، �لكايف لبن قد�مة )42/4(.
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ُيلتفت إىل صورة الفعل)239(.
وجي�اب: بأن القص�اص يقتيض املامثلة، واملامثلة تك�ون يف إزهاق الروح، ويف 
طريقة إزهاقها فإذا أمكنت يف األمرين معًا، كانت أوىل من االقتصار عىل إزهاق 

الروح. 
ا َقَتَل َجاِرَي�ًة َعىَل َأْوَضاٍح هَلَا، َفَقَتَلَها بَِحَجٍر،  وِديًّ 2� َع�ْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ هَيُ
�ا َرَمٌق، َفَقاَل هَلَ�ا: »َأَقَتَلِك  َم، َوهِبَ بِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس�لَّ �ا إىَِل النَّ َق�اَل: َفِج�يَء هِبَ
انَِيَة، َفَأَش�اَرْت بَِرْأِس�َها َأْن اَل، ُثمَّ  ُفاَلٌن؟« َفَأَش�اَرْت بَِرْأِس�َها َأْن اَل، ُثمَّ َقاَل هَلَا الثَّ
الَِثَة، َفَقاَلْت: َنَعْم، َوَأَش�اَرْت بَِرْأِسَها، »َفَقَتَلُه َرُس�وُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه  َس�َأهَلَا الثَّ

َم َبنْيَ َحَجَرْيِن«)240(. َوَسلَّ
وجه االس�تدالل: أّن النبي صىل اهلل عليه وس�لم فع�ل باليهودي مثل ما فعله 
باجلاري�ة، ف�دّل ع�ىل أّن القصاص يكون ب�أن ُيفعل باجل�اين مثل فعل�ه باملجني 

عليه)241(.
ونوقش االستدالل من وجهني:

أ � أّن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يقتله عىل وجه القصاص، بل قتله عىل وجه 
السياسة؛ لسعيه يف األرض   بالفساد، ويدل عىل ذلك ما يأيت:

- أن اليه�ودي قت�ل اجلاري�ة ألخ�ذ األوضاح الت�ي عليها، وهذا ش�أن قطاع 

)239( انظر: املب�سوط )126/26(.
)240( �أخرجه �لبخاري يف �س���حيحه، )180/2(، كتاب �خل�س���ومات، باب ما ُيذكر يف �لإ�س���خا�س و�ملالزمة 
و�خل�سومة بني �مل�سلم و�ليهودي، �حلديث رقم )2413(، وم�سلم � و�للفظ له � يف �سحيحه، )1299/3(، 
كت���اب �لق�س���امة و�ملحارب���ني و�لق�س���ا�س و�لديات، باب ثبوت �لق�س���ا�س يف �لقت���ل باحلجر وغريه من 

�ملحدد�ت و�ملثقالت، وقتل �لرجل باملر�أة، �حلديث رقم )1672(.
)241( �نظر: بد�ية �ملجتهد )404/2(، �حلاوي �لكبري )140/12(.
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الطرق.
-أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم قتل اليهودي بخرب اجلارية، وهذا ال يثبت به 

القصاص.
-أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قتل اليهودي بخالف ما قتل به اجلارية، بدليل 
ما جاء يف بعض روايات احلديث: أّن النبي صىل اهلل عليه وس�لم  أمر بأن ُيرجم 

حتى ُقتل)242(.
وجُياب عن هذه املناقش�ة: أن قتل اليهودي كان عىل س�بيل القصاص؛ بدليل 
أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم فعل به مثل ما فعل باجلارية ولو كان قتله لس�عيه 

بالفساد لقتل بالسيف.
وأما القول بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم قتل اليهودي بخرب اجلارية، فريده ما 
ورد يف بع�ض روايات احلديث )فأخ�ذ اليهودي فأقر()243(، وأما رمي باليهودي 
باحلج�ارة فألن�ه فعل ذل�ك باجلارية؛ حي�ث ألقاه�ا يف القليب ورضخ رأس�ها 
باحلجارة )244(، ثم أّن الرمي باحلجارة كرضِّ الرأس بني حجرين، وعليه فيكون 

قْتله عىل وجه القصاص.
ب � حيتمل أّن هذا كان مرشوًعا ثم ُنسخ، كام ُنسخت امُلثلة)245(.

وجُياب عنه: بأّنه احتامل ال دليل عليه، فال ُيلتفت إليه.

)242( انظر: املب�سوط )126/26(، تبيني �حلقائق )106/6( ورو�ية �أمر باأن ُيرجم حتى ُقتل رو�ها م�سلم 
يف �سحيحه )1299/3(، كتاب �لق�سامة و�ملحاربني و�لق�سا�س و�لديات، باب ثبوت �لق�سا�س يف �لقتل 

باحلجر وغريه من �ملحدد�ت و�ملثقالت، وقتل �لرجل باملر�أة، �حلديث رقم )1672(.
)243( وهي �إحدى رو�يات م�سلم يف �حلديث �ل�سابق.

)244( وهي �أي�سا �إحدى رو�يات م�سلم يف �حلديث �ل�سابق.
)245( �نظر: تبيني �حلقائق )106/6(.
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3� عن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم أّنه قال: 
)من عرض عرضنا له وَمن حّرق حّرقناه، وَمن غّرق غّرقناه()246(.

وجه االستدالل: احلديث نصٌّ يف القصاص من اجلاين بمثل ما فعل)247(.
وُيناقش: ب�أّنه حديث ضعيف، فال حُيتج به.

4 � أّن القص�اص يقت�يض املامثلة، ولفظه ُيش�عر بذلك، فيكون اس�تيفاؤه بأن 
ُيفعل باجلاين مثل فعله باملجني عليه)248(.

5 � أّن املقص�ود م�ن القصاص هو ش�فاء غيظ املجني علي�ه، وهذا يكمل إذا 
ُفعل باجلاين مثل فعله باملجني عليه)249(.

6 � أّن كل آلة يقتل مثُلها جيوز استيفاء القصاص بمثلها، كالسيف)250(.
7 � أّن املامثلة كام أهنا ُتعترب يف النفس، فكذلك ُتعترب يف آلة االس�تيفاء، بل هي 

أوىل)251(.
القول الثاين: ال يقتص إال بالس�يف وحده، فإن اقتص بغريه عزر؛ وهذا قول 

احلنفية، ومذهب احلنابلة )252(
واستدلوا:

)246( �أخرجه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )43/8(، كتاب �جلنايات، باب عمد �لقتل باحلجر وغريه. 
     وهو �سعيف، �نظر: ن�سب �لر�ية )4/ 343(، �لتلخي�س �حلبري )19/4(، �إرو�ء �لغليل )294/7(.

)247( �نظر: �حلاوي �لكبري )140/12(، �ملبدع )292/8(.
)248( �نظر: بد�ية �ملجتهد )404/2(، �ملبدع )292/8(.

)249( �نظر: مغني �ملحتاج )44/4(.
)250( �نظر: �حلاوي �لكبري )140/12(.

)251( �نظر: �ملرجع �ل�سابق.
)252( انظر: املب�سوط )125/26(، بد�ئع �ل�سنائع )245/7(، تبيني �حلقائق )106/6(، �ملغني )512/11(، 

�ملحرر )132/2(، �لإن�ساف )490/9(.
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1 � عن أب بكرة، والنعامن بن بش�ري � رضيي اهلل عنهم � قاال: قال رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم: )ال قود إاّل بالسيف()253(.

وجه االستدالل: احلديث نص عىل أن القصاص ال يكون إال بالسيف، واملراد 
استيفاؤه ال ثبوته، بدليل ثبوته عىل القاتل ولو قتل بغري السيف)254(.

ونوقش من وجهني:
أ � أّنه حديث ضعيف)255(.

ب � أّن املراد به: وجوب القصاص عىل َمن قتل بالسيف)256(.
اِد ْب�ِن َأْوٍس، َقاَل: ثِْنَتاِن َحِفْظُتُهاَم َعْن َرُس�وِل اهللِ َص�ىلَّ اهلُل َعَلْيِه  2 � َع�ْن َش�دَّ
ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِس�ُنوا اْلِقْتَلَة،  َم، َقاَل: »إِنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِْحَس�اَن َعىَل ُكلِّ يَشْ َوَس�لَّ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلرُيِْح َذبِيَحَتُه«)257(. َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّ
وجه االستدالل: 

أن النب�ي ص�ىل اهلل عليه وس�لم أمر أن يرحي�وا ما أحل اهلل ذبح�ه من األنعام، 
فاآلدمي أوىل من البهائم يف ذلك)258(.

ونوق�ش: بأن املامثلة يف ذب�ح البهيمة غري معتربة ،بخ�الف القصاص، كام أّن 

)253( �أخرج���ه �ب���ن ماج���ه يف �س���ننه )889/2(، كتاب �لديات، باب ل قود �إل بال�س���يف، حدي���ث رقم )2667، 
2668(، و�لد�رقطني يف �سننه، )106/3(، كتاب �حلدود و�لديات وغريه، حديث رقم )83(. 

و�حلديث �سعيف، �نظر: ن�سب �لر�ية )341/4(، �لتلخي�س �حلبري )19/4(، �إرو�ء �لغليل )285/7(.
)254( انظر: املب�سوط )126/26(، تبيني �حلقائق )106/6(.

)255( �نظر: �لذخرية )349/12(.
)256( �نظر: �حلاوي �لكبري )140/12(.

)257( �خرج���ه م�س���لم يف �س���حيحه )1548/3(، كت���اب �ل�س���يد و�لذبائح، باب �لأمر باإح�س���ان �لذبح و�لقتل 
وحتديد �ل�سفرة، �حلديث رقم )1955(.

)258( �نظر: تبيني �حلقائق )106/6(، �لكايف لبن قد�مة )42/4(.



12

د. عبد الرحمن بن عايد العايد

71 مة  |  العدد  71   |  شوال 1436هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

حم�ل الذب�ح يف البهائم مع�نّي فجاز أن تكون اآلل�ة معّينة، باإلضاف�ة إىل أن هذا 
منتقض برجم الزاين املحصن)259(.

بِيُّ َصىلَّ اهلُل  3� عن عبد اهلل بن يزيد األنصاري � ريض اهلل عنه � َقاَل: »هَنَى النَّ
ْهَبى َوامُلْثَلِة«)260( َم َعِن النُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

وجه االس�تدالل: أّن استيفاء القصاص بغري السيف قد يؤدي إىل امُلثلة املنهي 
عنها)261(

ونوقش االستدالل من وجهني: 
األول: أّن حدي�ث النه�ي عن امُلثل�ة حمموٌل عىل َمن وج�ب قتله ال عىل وجه 

القصاص)262(
الث�اين: أّن ه�ذا احلديث حمموٌل عىل س�ببه وه�و: أهنم كانوا ُيمّثل�ون باألنعام 

فجاء احلديث لنهيهم عن ذلك خاّصة)263(.
4 � قياس قتل القاتل عىل قتل املرتد والساحر، بجامع أّن كليهام قتٌل مستحق 

رشعًا فُيستوىف بالسيف)264(.
ونوق�ش: ب�أّن�ه قي�اس م�ع الف�ارق؛ ألن قت�ل القات�ل م�ن ب�اب القصاص، 

والقصاص مماثلة، فيه استيفاء حق، بخالف قتل املرتد والساحر)265(.
)259( �نظر: �حلاوي �لكبري )140/12(.

)260( �أخرج���ه �لبخ���اري يف �س���حيحه،)200/2(،كتاب �ملظ���امل و�لغ�س���ب، ب���اب �لنهبى بغري �إذن �س���احبه، 
حديث رقم)2474(. 

)261( انظر: املب�سوط )126/26(، تبيني �حلقائق )106/6(، �لكايف لبن قد�مة )42/4(.
)262( �نظر: �لذخرية )350/12(، مغني �ملحتاج )44/4(.

)263( �نظر: �لذخرية )350/12(.
)264( انظر: املب�سوط )126/26(، تبيني �حلقائق )106/6(، �ملغني )512/11(.

)265( �نظر: �حلاوي �لكبري )140/12(.
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5� أّن االستيفاء بالسيف أزجر؛ فتعنّي دون غريه)266(.
ويناقش: بأّن االس�تيفاء بمثل ما فعل اجل�اين باملجني عليه فيه أيًضا زجر، بل 

قد يكون أبلغ زجًرا من االستيفاء بالسيف.
والراج�ح � واهلل أعل�م � هو القول األول:؛ بأّن اس�تيفاء القصاص يف النفس 
يك�ون ب�أن ُيفع�ل باجلاين مثل ما فع�ل باملجني علي�ه؛ لقوة أدلت�ه ولإلجابة عن 

مناقشات املخالفني، مع مناقشة ما استدل به املخالفون.
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

نص احلنفية)267( عىل تعزير مستويف القصاص إذا استوفاه بغري السيف.
ومل يذكروا تقديرًا للتعزير وال كيفية له، فيكون للقايض.

وذكر احلنابلة - يف املذهب عندهم - أنه أساء وال يشء عليه سوى املأثم)268(.

المبحث الثامن

 تعزير مستوفي القصاص بآلة كالة أو مسمومة 

أواًل: موجب التعزير:
إذا كان مس�تويف القص�اص ه�و ويل ال�دم، وكان االس�تيفاء بالس�يف فع�ىل 
الس�لطان أن يتفقد الس�يف الذي يس�تويف به القصاص، فإن كان كااًل منعه من 
االس�تيفاء ب�ه؛ لئال حيص�ل به مثلة أو تعذيب للمس�تقاد منه، وق�د قال صىل اهلل 
ٍء، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِس�ُنوا اْلِقْتَلَة،  عليه وس�لم )إِنَّ اهلَل َكَتَب اإْلِْحَس�اَن َعىَل ُكلِّ يَشْ

)266( �نظر: �لإن�ساف )490/9(.
)267( �نظر: بد�ئع �ل�سنائع )246/7(، جممع �ل�سمانات �س:  )166(.

)268( �نظر: �ملغني )510/11(.
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ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلرُيِْح َذبِيَحَتُه (.  َوإَِذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّ
وللنهي عن تعذيب البهائم، واآلدمي أحق)269(. 

فإن خالف استوىف القصاص بسيف كال ، فهل يعزر؟.
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني: 

القول األول: يعزر؛ وهو قول احلنابلة، ومذهب الشافعية )270(. 
واستدلوا: بأنه فعل ما ال جيوز فعله، فيعزر لتعديه )271(. 

القول الثاين: ال يعزر؛ وهو قول عند الشافعية )272(. 
واستدلوا بأنه أخذ حقه، فلم يستحق التعزير )273(. 

ويناق�ش: بأن حقه إنام هو يف إزهاق الروح، وإزهاقها بس�يف كال زيادة عىل 
حقه. 

والراجح القول األول: أنه يعزر؛ لقوة دليلهم؛ وملناقشة دليل القول املخالف.  
فإن أراد مستويف القصاص أن يستوفيه بسيف مسموم فهل له ذلك؟.

إذا كان س�يرتتب عىل االستيفاء بسيف مسموم تفتيت اجلثة؛ بحيث يمنع من 

)269( �نظ���ر: �حل���اوي )198/12(، �لبيان )405/11(، حا�س���ية �لرملي على �أ�س���نى �ملطالب )38/4(، �ملغني 
)516/11(، �ملبدع )189/8( ك�سف �ملخدر�ت )711/2(. 

ومل �أجد للحنفية و�ملالكية كالماً يف هذ� �ملبحث.
انظ���ر: املب�س���وط )173/26(، بد�ئع �ل�س���نائع )243/7(، بد�ي���ة �ملجتهد )405/2(، �ل�س���رح �لكبري للدردير 

.)256/4(
)270( �نظ���ر: �ل�س���رح �لكب���ري لب���ن قد�م���ة )189/5(، �ملب���دع )289/8(، ك�س���اف �لقن���اع )537/5(، �لعزي���ز 

)266/10(، كفاية �لنبيه )456/15(، �أ�سنى �ملطالب )38/4(. 
)271( �نظر: �ملغني )516/11(، �ملبدع )289/8(، �أ�سنى �ملطالب )38/4(.

)272( �نظر: �حلاوي )198/12(، �لبيان )405/11(، كفاية �لنبيه )456/15(.
)273( �نظر: كفاية �لنبيه )456/15(. 
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غسلها، فال جيوز؛ ملا فيه من هتك حرمة امليت)274(. 
ف�إن مل يرتت�ب ذلك عىل االس�تيفاء بالس�يف املس�موم، فاختل�ف الفقهاء يف 

االستيفاء عىل قولني: 
القول األول: ال يس�توىف بالس�يف املس�موم فإن اس�توىف به عزر؛ وهذا قول 

احلنابلة، وقول عند الشافعية)275(. 
واستدلوا: بأن مل يفسد البدن، وقد يفيض إىل التقطع وعرس الغسل والدفن)276(. 

القول الثاين: له أن يستوىف بالسيف املسموم؛ وهذا قول عند الشافعية)277(. 
واستدلوا: بأن املقصود هو إزهاق الروح وقد تم، وليس يف االستيفاء بالسيف 

املسموم زيادة عقوبة وتفويت )278(. 
ويناقش: بأن االس�تيفاء بالس�يف املس�موم زيادة عىل حقه، وقد يرتتب عليه 

انتهاك حرمة امليت بتقطيع جسده. 
والراجح القول األول: بأنه يمنع من االستيفاء بسيف مسموم فإن فعل عزر؛ 

وذلك لقوة ما استدلوا به مع مناقشة دليل املخالف. 
وما س�بق إنام هو يف ما إذا مل تكن اجلناية بس�يف مسموم، أما إذا كانت اجلناية 

بذلك، فهل للمستويف أن يفعل باجلاين مثل فعله؟ 
اختلف فقهاء الشافعية يف ذلك عىل قولني: 

)274( �نظر: �لعزيز )10 /267(، كفاية �لنبيه )456/15(، �ملغني )516/11(، ك�ساف �لقناع )537/5(. 
)275( �نظر: �ل�سرح �لكبري لبن قد�مة )189/5(، �ملبدع )289/8(، �حلاوي )198/12(، �لبيان )405/11(، 

�لعزيز )10 /267(. 
)276( �نظر: �لبيان )405/11(، �لعزيز )10 /267(، �ملغني )516/11(، �ملبدع )289/8(. 

)277( �نظر: �لعزيز )10 /267(، كفاية �لنبيه )456/15(. 
)278( �نظر: �ملرجعني �ل�سابقني .
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الق�ول األول: للمس�تويف أن يقت�ل اجلاين بس�يف كال أو مس�موم، إذا كانت 
اجلناية وقعت هبام)279(.

القول الثاين: عىل املستويف أن يستويف القصاص بسيف صارم غري مسموم)280(. 
والراج�ح الق�ول األول: بأن�ه له االس�تيفاء بس�يف كال أو مس�موم، إن كان 

اجلاين قد فعل ذلك؛ وذلك ألن مستويف القصاص مل يزد عىل حقه. 
ثانيًا: النص عىل التعزير وتقديره:

نص احلنابلة عىل تعزير مستويف القصاص بآلة كالة أو مسمومة)281(.
ون�ص الش�افعية - يف املذه�ب عندهم - أن مس�تويف القصاص بآل�ة كالة أو 

مسمومة يعزر)282(. وعندهم قول آخر أنه ال يعزر )283(.
ومل يذكروا تقديرًا للتعزير وال كيفية له، فيكون للقايض.

)279( �نظر: �لعزيز )10 /266(، كفاية �لنبيه )456/15( ، �أ�سنى �ملطالب )38/4(.
)280( �نظر: �ملر�جع �ل�سابقة.

)281( �نظ���ر: �ملغن���ي )516/11(، �ل�س���رح �لكب���ري لب���ن قد�م���ة )189/5(، �ملب���دع )289/8(، ك�س���اف �لقن���اع 
.)537/5(

)282( �نظ���ر: �حل���اوي )189/12(، �لبي���ان )405/11(، �لعزي���ز )266/10، 267 (، كفاي���ة �لنبي���ه )456/15، 
457(، �أ�سنى �ملطالب )38/4(

)283( �نظ���ر: �حل���اوي )189/12(، �لبي���ان )405/11(، �لعزي���ز )266/10، 267 (، كفاي���ة �لنبي���ه )456/15، 
.)457
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الخاتمة

احلم�د هلل ع�ىل ما من به من إمتام هذا البحث، وأس�أل اهلل  - تعاىل - أن جيعله 
عند حسن ظن من قرأه أو سمعه، وأن حيسن العاقبة ويغفر الزلل.

ويف خت�ام هذا البحث أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها، وهي عىل النحو 
اآليت:

1-التعزير: عقوبة عىل معصية ال حد فيها، وأضاف بعضهم وال كفارة.
2-التعزير مرشوع بالكتاب والسنة واإلمجاع.

3-يرتت�ب ع�ىل القتل العم�د الع�دوان: اإلث�م، والقص�اص، واحلرمان من 
اإلرث، وهذا باتفاق الفقهاء.

4-مم�ا يمك�ن أن يرتتب ع�ىل القتل العمد الع�دوان: الدية، باتف�اق الفقهاء، 
والكف�ارة عند الش�افعية وقول عن�د احلنابلة، واحلرمان م�ن الوصية مطلقا عند 
احلنفي�ة وق�ول عند الش�افعية وق�ول عند احلنابل�ة، وحيرم منها القات�ل عمدا يف 

بعض احلاالت عند بقية املذاهب.
5-تعزير القاتل عمدًا عدوانًا متفق عليه عند الفقهاء يف اجلملة، وإنام اختلفوا 

يف آحاد املسائل.
6-يع�زر املس�لم قات�ل الكاف�ر املعصوم عن�د املالكي�ة والش�افعية واحلنابلة، 
وتعزيره يكون بحبس�ه س�نة وجلده مائة عند املالكية، أو بحبسة دون تقدير مدة 

عند الشافعية، أو بتضعيف الدية عند احلنابلة.
7-يعزر املسلم قاتل املستأمن عند احلنفية دون ذكر لتقدير التعزير.
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8-يعزر املكَره عىل القتل عند احلنفية، دون ذكر لتقدير هذا التعزير. 
9-أمر السلطان يعد إكراهًا إذا هدد املأمور بام يتحقق به اإلكراه؛ أو كان حاله 

الظلم، وإيقاع عقوبة القتل بمن خيالف أمره.  
و ال يع�د إكراه�اً : إذا مل هيدد املأمور، وكان يعلم من حال�ة عدم إيقاع عقوبة 

القتل بمن خالف أمره.
10-إذا أمر الس�لطان مكلفا بالقتل، فالقصاص ع�ىل القاتل إن كان يعلم أن 

القتل بغري حق، ويعزر السلطان اآلمر بالقتل، ومل يذكروا تقديرا لتعزيره.
فإن مل يعلم فالقصاص عىل السلطان، وليس عىل املأمور يشء.

11-إذا أمر مكلفا بقتل معصوم فقتله، فالقصاص عىل املأمور، ويعزر اآلمر، 
وق�د نص عىل تعزيره املالكية، والش�افعية واحلنابلة. ف�إذا كان املأمور غري مميز، 

فالقصاص عىل اآلمر، وال يعزر املأمور؛ إذ ال فائدة يف تعزيره.
وإذا كان غ�ري مكل�ف لكنه ممي�ز، فإنه يعزر، وق�د نص عىل تعزي�ره املالكية، 

واحلنابلة.
12-إذا أذن آلخ�ر بقتله، فقتل�ه، فال قصاص عىل املأذون له، وال دية، ولكنه 
يع�زر، وقد نص ع�ىل تعزي�ره املالكية يف قول عنده�م، وأنه يعزر باحلبس س�نة 
واجللد مائة، كام نص عىل تعزيره الشافعية يف املذهب عندهم دون تقدير للتعزير.

13-املمس�ك للقتيل لكي يقتل، ال قص�اص عليه، وإنام يعزر، وقد نص عىل 
تعزيره احلنفية والش�افعية واحلنابلة، واتفقوا عىل أنه يعزر بحبس�ه، واختلفوا يف 

تقدير املدة، والراجح أنه حيبس إىل أن يموت.
14-املجه�ز ع�ىل القتيل ال قص�اص عليه، وإن�ام يعزر باتف�اق الفقهاء، دون 
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تقدير لتعزيره.
15-إذا كان القصاص بالس�يف، وضب مستويف القصاص غري عنق اجلاين 
متعم�دا، أو ادعى اخلطأ، ومل يمكن قبول قوله، فإنه يعزر، وقد نص عىل تعزيره 

الشافعية واحلنابلة، دون تقدير لتعزيره.
16-إذا كان القصاص بالس�يف، وقطع املس�تويف للقصاص طرف املس�تقاد 

منه، فإنه يعزر، وقد نص عىل تعزيره احلنفية واملالكية، دون تقدير لتعزيره.
17-إذا كانت اجلناية بغري الس�يف، واقتص ويل الدم بأن فعل باجلاين مثل ما 

فعل باملجني عليه، فإنه يعزر عند احلنفية دون تقدير لتعزيره.
18-مس�تويف القصاص بآلة كالة أو مسمومة يعزر يف املذهب عند الشافعية، 

وهو قول احلنابلة، دون تقدير لتعزيره.
وأخ�ريًا أدع�و اهلل � ع�ز وج�ل � أن يغفر يل ما ب�در من تقص�ري أو زلل، كام 
أسأله � سبحانه � أن ينفع هبذا العمل، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم، وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.


