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  مقدمـــة

ومــن ، مـن يهــد اهللا فهـو املهتــدي ، ونــستغفره ، ونــستعينه ، إن احلمـد هللا تعــاىل حنمـده 
ًيضلل فلن جتد له وليا مرشدا وأشـهد أن ، وحده ال شريك لـه ، وأشهد أال إله إال اهللا . ً

فقـــد كـــرم اهللا تعـــاىل :  بعـــدأمـــا، عبـــده ورســـوله  -صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  -ًحممــدا 
ة يف وجعلــه خليفــ، وأســجد لــه مالئكــه ، ونفــخ فيــه مــن روحــه ، اإلنــسان فخلقــه بيــده 

ــــه وســــخر لــــه مــــا يف الــــسم، األرض  ى واملواهــــب وزوده بــــالقو، ًوات واألرض مجيعــــا من
إال ، ويبلـغ غايتـه ومرامـه ،وال يتسىن لإلنسان أن حيقـق أهدافـه . ليسود األرض ويعمرها

ويف طليعـة هــذه .وأخـذ حقوقـه املفروضـة لـه كإنـسان، فرت لـه مجيـع عناصـر النمـو إذا تـو
وحــق صــيانة ، وحــق التملــك ، وحــق احلريــة ، احلقــوق الــيت ضــمنها اإلســالم حــق احليــاة 

هــو ، وأوالهــا بالعنايــة حــق احليــاة ، وأول هــذه احلقــوق  .وحــق املــساواة، املــال والعــرض 
وقـد صـانت الـشريعة   .ال استباحة محاة إال حبـقو، ال حيل انتهاك حرمته ، حق مقدس 

ا املهمــــة  ــروريا فــــشرعت ، اإلســــالمية هــــذا احلــــق وجعلتــــه مــــن مقاصــــدها العظيمــــة وضــ
ــدود  ــري مــــن األحكــــام واحلــ ــاة . لتحقيــــق ذلــــك الكثــ ــ ، وقــــد عظمــــت الــــشريعة حــــق احلي

ًعـا كمـا وإحياءها إحيـاء النـاس مجي، ًوجعلت قتل النفس الواحدة مبثابة قتل الناس مجيعا 
ٍ﴿مـن أجـل ذلك كتبـنا على بني إسـرائيل أنـه من قـتـل نـفسا بغير نـفـس : قال تعـاىل َّْ ْـ ََ َِ ْـ ْ ْ َْ ِ ً َ ََ ُ ََ َـ َ َْ َِ َِـ ِ َـ َ َـ َ َ ِـ ِ ِ

ا فكأنمــا أحيـــا النَّـــاس  ا قـتـــل النَّـــاس جميعــا ومـــن أحياه ي األرض فكأنم َأو فــساد ف ََ َ ْ َ َ ْ ْْ َْ َ ََ َ ــ ََّ َّ َِ ََ َ َ َ َـــَ ًَ ِ َ َ َ ِـــ ٍ َ
اءتـهم د ج ْجميعـــا ولق َُ ْ ـــً َ َْ ََـــ ي األرض ِ نـهم بـعـــد ذلـــك ف ات ثـــم إن كثيـــرا م لنا بالبـيـن ِ رس ْ َ َ َُـــ ــ ِـ َ َِْ ِّـــ َِّ ْ ُ ً ِ َ َّ ِ َّ ُ ِ ــ َـ َِ ُ ُ

َلمــسرفون﴾ ُ ِ ْ ُ ومــن هــذا املنطلــق جيــب احلفــاظ علــى الــنفس البــشرية وال ]. ٣٢: املائــدة[ َ
ــا ســـبحانه  ــا إال بـــإذن مـــن خالقهـــا ومالكهـ ـــنفس البـــشرية والقـــضاء عليهـ جيـــوز إهـــالك ال

قتـل الـنفس البـشرية (كون بـإذن اهللا تعـاىل موضـوع هـذا البحـث وتعاىل ، وعلـى هـذا سـي
  ).يف الشريعة اإلسالمية

وأن ينفــع بــه اإلســالم ، وأن يعيننــا علــى إجنـاز هــذا البحــث ، نـسأل اهللا التوفيــق والــسداد
  .ًوأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، واملسلمني 
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  سالمنفس معصومة في اإلاأل
  

، وحرمت االعتداء  اءت حبفظ الضروريات اخلمسمن املعلوم أن شريعة اإلسالم ج
وال خيتلف املسلمون يف حترمي االعتداء على . عليها وهي الدين والنفس واملال والعرض والعقل

  .األنفس املعصومة 
واألنفس المعصومة في اإلسالم تشمل األنفس المسلمة وغير المسلمة بضوابط 

  :شرعية وإليكم البيان 
  أنفس المسلمين *** 

ُفال جيوز حبال االعتداء على  النفس املسلمة  ُاألنفس املعصومة يف دين اإلسالمن م
. ُالنفس املسلمة وقتلها بغري حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب العظام

ًومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد : "يقول اهللا تعاىل ً ً
ًابا عظيماله عذ ًمن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا "ويقول سبحانه . )١("ً

يف اإلمث وهذا : "قال جماهد رمحه اهللا. )٢("بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا
 ".يدل على عظم قتل النفس بغري حق

 
ناس حىت يشهدوا أن ال إله إال ُأمرت أن أقاتل ال: "-صلى اهللا عليه وسلم-ويقول النيب 

ًاهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 
م على اهللا   )٣("وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسا

 
صلى اهللا عليه - عن النيب -رضي اهللا عنه- ويف سنن النسائي عن عبد اهللا بن عمرو 

رضي اهللا -ُونظر ابن عمر ".  الدنيا أهون عند اهللا من قتل رجل مسلملزوال: " قال-وسلم

                                                   
 ]٩٢ : النساء [ )١(
  ]٣٢ المائدة [ )٢(
 ٢١ :الصفحة أو الرقم  -  صحیح مسلم ، ٢٩٤٦ :الصفحة أو الرقم  -  صحیح البخاري متفق علیھ )٣(
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ًما أعظمك وأعظم حرمتك، واملؤمن أعظم حرمة : " يوما إىل البيت أو إىل الكعبة فقال-عنهما ُ َُ ََ
 .)١("عند اهللا منك

 
ِكل هذه األدلة وغريها كثري تدل على عظم حرمة دم املرء املسلم، وحترمي قتله ألي سب ُ ِ ٌ ُ ب ُ

من األسباب إال ما دلت عليه النصوص الشرعية، فال حيل ألحد أن يعتدي على مسلم بغري 
ََبـعثنا رسول اهللا : "-رضي اهللا عنهما- يقول أسامة بن زيد . حق  إىل -صلى اهللا عليه وسلم-َ

ُاحلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم َ َ َ َ ْ َّ ِوحلقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم ، فلما غشي. َُ َ ٌ ُناه قال ال ُ
ُإله إال اهللا فكف األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلته ُ ُ َّفلما قدمنا بلغ النيب . َّ صلى اهللا عليه -َ

ًكان متعوذا، فما زال يكررها : َأقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟ قلت:  فقال يا أسامة-وسلم
  )٢("حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم

 
الداللة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك، وهم جماهدون يف ساحة وهذا يدل أعظم 

ُالقتال ملا ظفروا به، ومتكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة  ََ  قتله على أنه ما -رضي اهللا عنه-َ
 عذره وتأويله، وهذا من أعظم -صلى اهللا عليه وسلم-ُّقاهلا إال ليكفوا عن قتله، ومل يقبل النيب 

 .رمة دماء املسلمني وعظيم جرم من يتعرض هلاما يدل على ح

 
  أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين ***

أنفس املعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني، فعن عبد  ومن األنفس املعصومة يف اإلسالم
من قتل : " قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب 

 .)٣("، وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاما  رائحة اجلنةمعاهدا مل يرح

 

                                                   
 ١/٨٦للھیثمي  مجمع الزوائد )١(
  )٩٦(  صحیح مسلم ، )٦٨٧٢(  صحیح البخاري متفق علیھ، وھذا لفظ البخاري )٢(
 )٣١٦٦( أخرجھ البخاري )٣(
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ومن أدخله ويل األمر املسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم ال جيوز التعرض 
، وهذا وعيد "ََمل يـرح رائحة اجلنة: "-صلى اهللا عليه وسلم- له، ومن قتله فإنه كما قال النيب 

صلى اهللا -يقول النيب . ن أهل اإلسالم ذمتهم واحدةشديد ملن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أ
 .)١( "املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: "-عليه وسلم

 
 رجال مشركا عام الفتح، وأراد علي بن أيب طالب -رضي اهللا عنها-ُّوملا أجارت أم هانئ 

صلى اهللا عليه -فقال  فأخربته -صلى اهللا عليه وسلم- أن يقتله ذهبت للنيب -رضي اهللا عنه-
 .)٢("قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ: "-وسلم

 
واملقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ويل األمر ملصلحة رآها فال جيوز التعرض 

 .له وال االعتداء ال على نفسه وال ماله

 
على اختالف عقائدهم إذا تبني هذا فإن ما تطالعنا به األخبار من وجود شباب 

م وأفكار  بقوة السالح ، وبإرهاب الناس أو قتلهم أو م تغيري الواقع من حوهلونيريدهم وثقافا
ُأمر حمرم ال يقره دين اإلسالم ، وحترميه جاء من وجوهفمثل هذا التخريب تدمري منافعهم  ٌ : 

 
 . أن هذا العمل اعتداء على حرمة بالد املسلمني، وترويع لآلمنني فيها-١

 
 .نفس املعصومة يف شريعة اإلسالم أن فيه قتال لأل-٢

 
 . أن هذا من اإلفساد يف األرض -٣

 
 . لألموال املعصومةً أن فيه إتالفا-٤

 

                                                   
 )٢٧٥١(أبي داود  سنن )١(
 .)  ٣٣٦( ومسلم )٣١٧١( أخرجھ البخاري )٢(

 



 للدكتور عادل آل سدين مكي                                                                                                    النفس البشرية حرمة 

 ٦

فليحذر املسلم من الوقوع يف احملرمات املهلكات، وليحذر من مكايد الشيطان فإنه ال 
 .ربته والعياذ باهللاإما بالغلو يف الدين، وإما باجلفاء عنه وحما: يزال بالعبد حىت يوقعه يف املهالك

 
والشيطان ال يبايل بأيهما ظفر من العبد؛ ألن كال طريقي الغلو واجلفاء من سبل 

 .الشيطان اليت توقع صاحبها يف غضب الرمحن وعذابه

 
وإن ما يقوم به منفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجريها فهو داخل يف عموم 

  )١("ل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامةمن قت: "-صلى اهللا عليه وسلم-قول النيب 

 
-صلى اهللا عليه وسلم-ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 

ا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا: " ًمن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ  ً ً .
ومن تردى من . ًنم خالدا خملدا فيها أبداومن شرب مسا فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جه

ًجبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ً ً")٢(. 

 
ٌوإن عمليات النكاية بالكفار اليت تسمى االستشهادية أجازها مجاعة من العلماء  ُ

بالدهم ، املعاصرين بشروط ، ال تتحقق هذه الشروط يف شيء من العمليات يف املسلمني أو يف 
ُفليتق امرؤ ربه ، وليحذر أن يقابل ربه وهو يظن أنه يفرح به ويدخله اجلنة ، ويكون الرب جل  ُ ُ ٌ

وره  َُّجالله ساخطا عمله ، مبغضا صنيعه و َ ً ًَ. 

 
مث ليعلم اجلميع أن األمة اإلسالمية اليوم تعاين من تسلط األعداء عليها من كل جانب 

موهم يفرحون بالذرائع اليت تربر فمن .  هلم التسلط على أهل اإلسالم وإذالهلم واستغالل خريا
م يف مقصدهم وفتح على املسلمني وبالد اإلسالم ثغرا هلم فقد أعان على انتقاص املسلمني  ًأعا

 .والتسلط على بالدهم، وهذا من أعظم اجلرم

                                                   
 .٩/١٨  البحر الزخار في البزار أخرجھ    )١(
 )١٠٩ (  صحیح مسلم ، )٥٧٧٨(  صحیح البخاري رواه البخاري ومسلم )٢(
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َمث إنه جيب العناية بالعلم الشرعي املؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم س لف األمة يف ُ

ُوجتب العناية باألمر باملعروف والنهي عن . املدارس واجلامعات ويف املساجد ووسائل اإلعالم ُ
ٌاملنكر والتواصي على احلق فإن احلاجة بل الضرورة داعية إليه اآلن أكثر من أي وقت مضى َ َ .

ْوعلى شباب املسلمني إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم ، وليعلموا أن مما ُ يسعى إليه أعداء ُ
َالدين الوقيعة بني شباب األمة وعلمائها ، وبينهم وبني حكامهم حىت تضعف شوكتهم وتسهل  ُ ُ َ ُ

ُالسيطرة عليهم فالواجب التنبه هلذا ُ ُ. 
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   وموقف اإلسالم منھفكرة القتل بدافع الشفقة
  

  
َّ    إن  فرانسوا باكون، وذلك يف القرن  هو الطبيب دافع الشفقةالقتل ب أول من استعمل مصطلحِ

. )١())عالج املرضى امليئوس من شفائهم((السابع عشر امليالدي، يف كتابه   
ًويرى أصحاب هذه النظرية أن هذا القتل يتم بدافع ختليص املريض من املعاناة واآلالم، شفقة به  َّ َ ُ

ُّعند اليأس من شفائه طيب◌ا، فإذا كان تطو ِ َ ِ ر املرض حتميا يف نظرة الطب، وكان عالج املرض ِ
ِميئوسا منه، فهنا يرى أصحاب هذه النظرية التدخل بقتل هذا املريض شفقة به ُّ ً  

َبل رأى هؤالء قتل أصحاب اآلالم الكبرية والتكاليف الباهظة، والبلهاء، واألطفال ناقصي  َ
ٍباط والفشل واليأس نتيجة ملرض مااخللقة، وأصحاب اآلالم النفسية للمريض واألهل؛ كاإلح ً)٢( 

.  

                                                   
، دار النهضة بالقاهرة، ومسئولية الطبيب اجلنائية يف ١٨٦أمحد شوقي ص.انظر القانون اجلنائي والطب احلديث د )١(

، ١٩٨٦، السنة ١٨سليم حربة، جملة القانون العدد ) القتل بدافع الشفقة(، و١٥٧المية، أسامة التايه صالشريعة اإلس
١٢١ص  

أمحد شرف الدين، موت القلب .املسئولية الطبية اجلزائية لعبد الوهاب حومد، األحكام الشرعية لألعمال الطبية دانظر  )٢(
  بقةحممد علي البار، واملصادر السا.أو موت الدماغ د

 



 للدكتور عادل آل سدين مكي                                                                                                    النفس البشرية حرمة 

 ٩

على مشروع تعديل قانوين يسمح لالقارب من باملوافقة الربملان التايواين     ومنذ أيام فاجأنا 
الدرجة االوىل بطلب سحب أجهزة املساعدة على احلياة بالنسبة للمرضى امليئوس من شفائهم 

  ..والفاقدين للوعي
ان يقضي باحلصول على موافقة مسبقة من املريض بفصل أجهزة ويعد هذا تعديل لقانون سابق ك

   .    )١(املساعدة على احلياة يف حالة املرضى امليئوس من شفائهم
   ويتم قتل وإزهاق روح املريض أو صاحب املعاناة بأحد الوسائل املتاحة واملمكنة لذلك، بدون 

 .ِّسميه البعضَآالم، أو عن طريق القتل البطيء، أو القتل احلسن كما ي
فالقتل بدافع الشفقة يتم عند أصحاب هذه النظرية لتخليص املريض من اآلالم أو األهل من 

  ...َالتكاليف الباهظة، عند اليأس طيب◌ا من شفاء املريض 
 :ومن هنا ميكننا رصد ثالثة أمور مهمة

َّأن القتل بدافع الشفقة لدى هؤالء هو قتل متـعمد، توفر : األول ٌَّ َّ َ َُ فيه ركن القصد اجلنائي ٌ
 .الرتكاب القتل، واإلصرار على ذلك

َأن الباعث على هذا القتل هو ختليص املريض من اآلالم واألهل من التكاليف الباهظة: الثاين . 
ِأن تقدير اليأس يف الشفاء وعدمه يرجع إىل وجهة النظر الطبية البحتة: الثالث ِ َّ َ . 

الص النتائج اآلتيةًوميكننا بناء على هذه الثالثية استخ : 
ًأن القتل بدافع الشفقة أيا كان شكله أو وسيلته املستخدمه فيه ال خيرج عن كونه قتال : األوىل َّ َ

ُّمتـعمدا، توفـرت فيه أركان القصد والتعمد مع اإلصرار عليه َّْ ََّ ً َ َُ . 
َّأن مرجعية هذا القتل إىل وجهة نظر األطباء، وهذه بال شك ختتلف من : الثانية ٍطبيب إىل آخر، َ

ٍّومن جلنة إىل أخرى تبعا ملا لدى كل من العلم بالطب وتطوراته وأحباثه، وحنن نرى العامل من  ً ٍ ِ
َّحولنا يزخر بعشرات األمثلة على اختالف وجهات نظر األطباء يف عشرات القضايا العصرية، 

ًفمجرد االعتماد على هذه املرجعية فقط جيعل األمر متأرجحا غري ثاب َّ ٍت، فما تراه اللجنة اليوم، َّ
ٍقد ترجع عنه غدا، ورمبا عادت بعد غد لرأيها األول، وهكذا ً .. 

                                                   
  ١٠/١/٢٠١١ انظر القدس بتاريخ )١(
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ََُّوبناء عليه قد يقتل عشرات من الناس مث يظهر الطب احلديث أنه كان باإلمكان : الثالثة ُ ُ ً
ٍعالجهم بطرق ما . 

ٍأن الباعث على هذا القتل قد يتغري من شخص آلخر، فما ي: الرابعة َّ َّ ًكون شفقة عند البعض قد َ
ًال يكون كذلك عند آخرين، ورمبا كان العالج يف المر أحيانا ِّ ُ ْ . 

ا َّهذا وغريه مما يستدعيه العقل ويناقشه حول برامج هذه النظرية ومفردا ا ال .. َِّ ََّوحنن نرى أ
ِّتسلم من املناقشة، وال تسوغها العقول كما ترى .. 

ا بأ ا مل يروا  َّسا حني تشربوا قواعد املادة واإلحلاد ونظريات الالدينية واالنفصال َّلكن أصحا ً
 .عن الوحي

ال حفاظا  ًنرجع إىل اإلسالم العظيم لنرى الفارق يف املعاملة، ونرصد ما قرره اإلسالم يف هذا ا ََّ
ْعلى النـَّفس البشرية   

ُوال تـقتـلوا أنـفسك{: هنا ستقابلنا اآلية الكرمية لتقول َْ ُ َْ ُ ُ َ َ ًم إن الله كان بكم رحيماَ َ ْ ِْ ُ ِ َ َ َ َّ َّ  ويقول )١(}ِ
ٍَوما كان لمؤمن أن يـقتل مؤمنا إال خطئا ومن قـتل مؤمنا خطئا فـتحرير رقـبة { : ًتعاىل أيضا ُ َ ُ َ ََ ََ َ ُ َُ ِ َّْ َ َ َُ ًْ ً ً ًَ ََ َِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ٍ ِ َ َ

ِمؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إال أن يصدقوا فإن  ِ َِ ُّ ُُّ ََّّ َ ََ ََّ ِ ِ ٍِ ْ َ ٌ ٌَ ََّ َ َ ِ ُكان من قـوم عدو لكم وهو مؤمن فـتحرير ْ ِ ْ َ َُ ٌُ ُِ ِْ َ َ ْ َّ ٍّ َُ َ ٍ ْ َ َ
ٍرقـبة مؤمنة وإن كان من قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقـبة مؤمنة  ٍ ِ ِ ٍ ٍَ َ َ َِ ِ ِْ َ ُّْ ُّ َ ُ َُّ َ َ َ ََ ٌ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ ِ ْ ْ ِْ ْ ََ َِ ٌِ ٌ َِّّ َ ُ ٍ ْ َ َ

ِفمن لم يجد فصيام شهرين متتاب َََُّ َ َِ َْ ْ َ ُ ِ َِ َْ ْ ًعين تـوبة من الله وكان الله عليما حكيما َ ً َِ َِ ََِ ُ َّ ََّ ًََ ِّ ْ َ ِ ْ َومن ] ٩٢[َ َ
قتل مؤمنا متـعمدا فجزاؤه جهنَّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا  ًـي َ َ ُ ََ َ ُّ َْ َ َ َ ُُ ُ ُ َ َُ ََّ ََ َ ََ َِ ِْ ََ َّ َ ِ َ َ ًَ ً ًِ َ ُ ُْ ِّْ ِ

ًعظيما ِ َ{)٢(  .  
ُنـَّفس املؤمنة بغري حق، وقد بـيـنت السنَّة النبوية هذا احلق، يف َّفحرم سبحانه وتعاىل بذلك قتل ال َُّ َُّّ ِ َ َ ٍّ ْ

ِمثل ما أخرجه  ْ َ من حديث عبد الله بن مسعود رضي اهللا عنه قالالشيخانِ َ ٍ ِ ُِ ْ َ َِ ِ َِّ َْ َِّقال رسول الله : ِ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ ْال حيل دم امرئ مسلم يش: ((َ َ ٍُ ِِ ْ ٍ ْ ُ َ ُّ َّهد أن ال إله إال الله وأين رسول الله إال َِ َِّ ِ َِِّ َُّ ُِّ َ َ ََ ُ ََ ْ ُ َ

ٍبإحدى ثالث َ َ ْ ِالنـَّفس بالنـَّفس، والثـَّيب الزاين، والمارق من الدِّين التارك للجماعة: ِِ َِ َ َ َ ُ ََ ِْ ُ َِّ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ ْْ ِّ ِ ِ ُ(() ٣(.  
                                                   

 ]٢٩: النساء[ )١(
 ]٩٣ -٩٢:النساء[ )٢(
 )١٦٧٦(، مسلم  )٦٨٧٨(ُّالبخاري : متفق عليه  )٣(
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ِفصان اإلسالم بذلك النـَّفس املسلمة املؤمنة عن تـعمد القتل هل ُّ َ َ ا بأية وسيلة من الوسائل، مهما ْ
  ..َّكانت الوسيلة، ومهما كان الدافع على القتل

َبل وصل احلال إىل أبـعد من هذا فوضع اإلسالم عقوبة للقتل اخلطإ كما سبق يف اآلية الكرمية َْ..  
وعلى الرغم من وضع اخلطأ والنسيان عن األمة اإلسالمية، وعدم مؤاخذة اهللا عز وجل 

َََّإ إال أنه سبحانه وتعاىل قد شرع الكفارة يف القتل اخلطإ بتحرير الرقـبة، أو الدية، للمسلمني باخلط ََّ َّ
  ..أو صيام شهرين متتابعني

ْوإمنا شرع سبحانه وتعاىل هذه الكفارة يف القتل اخلطإ صيانة وتوقريا وتكرميا للنـَّفس املؤمنة من  ً ً ً
  ..اإلزهاق والقتل

 عز وجل أنفسهم ومنع املؤمنني من قتلهم إال يف ساحات بل حىت غري املؤمنني قد صان اهللا
  .احلروب والقتال، فمن قاتلنا قاتلناه، ومن عاهدنا وساملنا عاهدناه وساملناه

ْبل وصل تكرمي النـَّفس البشرية يف اإلسالم إىل ما هو أبعد من ذلك بكثري، حيث احرتم اإلسالم 
ِالنـَّفس البشرية، وإن كانت غري مسلمة، بعد  ا أيضاْ   .ًمو

َّويتجلى هذا فيما رواه  ِ من رواية عبد الشيخان أيضاَ َْ َالرمحن بن أيب ليـلى قالِ َ َْ ْ َْ َِ َ ِ َ ُكان سهل بن : َّ ْ ُ ْ َ َ َ
َحنـيف وقـيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما جبنازة فـقاما، فقيل هلما َ َ ُ َُ َْ َ ِ ِ ٍَ َ َ َ ََ َُ ٍََ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ََ ُّ َّ ْ ِ ِ َ َ ُ ْإنـها من: ٍ ِ َ ِ أهل َِّ ْ َ

ْاَألرض؛ أي َ ِ ْ ِمن أهل الذمة: ْ َِّ ِّ ِ ْ َ َفـقاال! ْ َإن النَّيب صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فـقام، فقيل : َ ِ َِ ََ ََ ٌَ َْ ِ ِِ ََّ َ َّ َّ ََّ َ ْ َُ َ َّ ِ َّ ِ
ٍّإنـها جنازة يـهودي: َُله ِ ُِ ََ َُ َ َفـقال! َِّ َ ًأليست نـفسا: ((َ َْ َ ْ َْ َ(() ١(.  

َّ على هذا التكرمي اإلسالمي السامي للنـَّفس البشرية رأينا الدستور اإلسالمي للمهنة الطبية ًوبناء ِ ْ ِ َّ
َعلى أنه حيرم على الطبيب أن يهدر ((يف الباب السابع منه واخلاص حبرمة احلياة اإلنسانية ينص  َ ََّ

  . )٢( ))َاحلياة ولو بدافع الشفقة
َّسلمني القائمة على الثقة باهللا عز وجل، واعتقاد أن ٌمث اليأس من الشفاء مصادم لعقائد امل َ ِ

ِوإذا مرضت فـهو يشفين{: ًالشفاء بيد اهللا عز وجل، عمال بقوله سبحانه وتعاىل ِ ْ َ ََ ُ َ ُ ْ ِ َ َِ{)١(  .  
                                                   

 )٩٦١(، مسلم )١٣١٣(البخاري متفق عليه ؛  )١(
 ].١٨٨أمحد أبو خطوة ص.القانون اجلنائي والطب احلديث، د[ )٢(
 ]٨٠:الشعراء[ )١(
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َوال تـيأسوا من روح الله إنه ال يـيأس من روح الله إال الق{: ويقول سبحانه وتعاىل َّ ََّّ ِ ِِ َِّ َِّ ِْ َ ْ ُِ ُِ َ َْ َْ ََُّ َ ُوم َ ْ
َالكافرون ُ ِ ْويقرن سبحانه وتعاىل بني وصفه بالرمحة بعباده وبني النهي عن قتل النـَّفس  .)٢(}َ

ًوال تـقتـلوا أنـفسكم إن الله كان بكم رحيما{: فيقول َ ْ ْ َِ ُ ُ ِْ َ َُ َ َُّ َّ ِ َ َْ ُ َ َ{)٣( .   
َورحمتي وسعت كل ش{: َُِّويـقرر رمحته بعباده يف مواضع؛ منها قوله سبحانه َّ ُ ْ َ ِ َ َ َ َِ ٍيءْ ْ{)٤(.  

ِورمبا كان التداوي بالرقى أو الذكر والدعاء أنفع وأسرع من التداوي بالعالجات الطبية مىت  ُّ ْ ِّ َُّ
  .صلحت النوايا وخلصت الدعوات

  ..وقد حكى القرايف وغريه اإلمجاع على املنع من قتل اآلدمي لشدة أمله
ًبل وصل األمر إىل احليوان الذي ال يـرجى هل يذبح تسهيال ُْ ً عليه وإراحة له من أمل الوجع؟ قال ُْ

ُالذي رأيته املنع، إال أن يكون مما يذكى ألخذ جلده كالسباع، وأمجع الناس على منع : ((القرايف
َّذلك يف حق اآلدمي وإن اشتد أمله، واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن اإلهانة بالذبح، فال  ِ ِّ

   .)٥ ())َّيتعدى ذلك إىل غريه
ٍلالدينني ال يؤمنون برمحة اهللا عز وجل، وال يعرتفون ببعث أو حسابَّلكن املالحدة وا ٍ..  

َّفلتقارن البشرية بنفسها بني نظريات املالحدة والالدينني اليت فتحت اآلفاق إلزهاق األرواح،  َِّ
ا عن إزهاقها وإهدار قيمتها  وبني أصول اإلسالم الرصينة اليت حتفظ النَّفس البشرية وتصو

ا، مث  ًهي تكرم النـَّفس البشرية حية وميتة على ما سبقوحيا ً ِّ ُْ َ.. 
  
  
  
  
  

                                                   
 ].٨٧: يوسف[ )٢(
 ]٢٩: النساء[ )٣(
 ]١٥٦: األعراف [)٤(
  ٤٥٥شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول للقرايف ص )٥(
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  سالم في تشريعاته مقارنة بما عداهسعة اإل
  في أمر القصاص

  

رحم اهللا هذه األمة وأطعمهم الدية ، ومل حتل ألحد ) ذلك ختفيف من ربكم : ( قال قتادة     
وكان أهل اإلجنيل إمنا هو قبلهم ، فكان أهل التوراة إمنا هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش 

  عفو أمروا به ، وجعل هلذه األمة القصاص 
   . )١(والعفو واألرش

   وكما أن اإلسالم شرع القصاص إال أنه جعل العفو عن القصاص مستحب بل وجعله هو 
ما رأيت النيب صلى : روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال ؛ )٢(األفضل

   .)٣(، رفع إليه شيء فيه قصاص ، إال أمر فيه بالعفواهللا عليه وسلم 
   .القتل أنفى للقتل:     أما تاريخ العرب قبل اإلسالم فيسجل عليهم قوهلم 

وفرق كبري بني ما سجله اإلسالم ووضع له الضوابط الشرعية يف تنفيذه وبني مجلة كل ما تدعو 
  .إليه هو مكافأة القاتل بالقتل ليس إال 

ولكم يف القصاص " آن يسجل له التاريخ آية بليغة يف هذا الشأن هي قوله تعاىل    لكن القر
 ويف هذا من البالغة ما فيه،  ؛ًتعاىل جعل القصاص حمال لضده وهو احلياةفاهللا   )٤(... "حياة 

ًونكر احلياة ليدل على أن يف هذا اجلنس نوعا من احلياة عظيما ال يبلغه الوصف ولكم : واملعىن. ً
ًذا احلكم الذي شرعه اهللا بقاء وحياة، ألن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر يف ه

كف عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه، والوقوع فيه، فيكون ذلك مبنزلة احلياة للنفوس 
   .)٥("اإلنسانية

                                                   
  ٤٩٢: ص/١جم ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢   دار طیبة:  ط بن كثیر القرآن العظیم ال تفسیر)١(
 ٩/٢٣٩انظر روضة الطالبین  )٢(
قال في رسالتھ ألھل مكة و كت عنھ أبو داود سوقدالحدیث رواه أبو داود واإلشبیلى وابن القطان  )٣(

سنن أبي [ ، وصحح اسناده اإلشبیلي في المقدمة وقد صححھ االلباني كل ما سكت عنھ فھو صالح
صحیح ، وینظر حكم األلباني في  ٧٥٣: لعبد الحق اإلشبیلي األحكام الصغرى  ، و٤٤٩٧  : داود

 ]٤٤٩٧ :أبي داود 
 ]١٧٩: البقرة  [  )٤(
 ١/٢٨٥لبیان في مقاصد القرآن لصدیق حسن خان فتح ا )٥(
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  رحمة اإلسالم في تشريعاته مقارنة بما عداه
  في أمر القصاص

  

  )١ ()فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ( : اهللا تعاىل ل وق    ي
أن يقبل الدية يف العمد ، : فالعفو ) فمن عفي له من أخيه شيء : ( قال جماهد عن ابن عباس 

وكذا روي عن أيب العالية ، وأيب الشعثاء ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، وعطاء ، واحلسن ، 
  . ن وقتادة ، ومقاتل بن حيا

فمن ترك له من أخيه : يقول ) فمن عفي له من أخيه شيء : ( وقال الضحاك عن ابن عباس 
: يقول ) فاتباع باملعروف ( أخذ الدية بعد استحقاق الدم ، وذلك العفو ] بعد : [ شيء يعين 

 من القاتل من غري: يعين ) وأداء إليه بإحسان ( فعلى الطالب اتباع باملعروف إذا قبل الدية 
  . املدافعة : ضرر وال معك ، يعين 

ويؤدي : وروى احلاكم من حديث سفيان ، عن عمرو ، عن جماهد ، عن ابن عباس      
وكذا قال سعيد بن جبري ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، واحلسن ، وقتادة ، . املطلوب بإحسان 

  . وعطاء اخلراساين ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان 
إمنا شرع لكم أخذ الدية يف العمد : معناه يقو) ذلك ختفيف من ربكم ورمحة : ( وقوله     

 على األمم قبلكم من القتل أو العفو ، كما ً من اهللا عليكم ورمحة بكم ، مما كان حمتوماًختفيفا
 كتب على بين إسرائيل القصاص يف القتلى ، ومل يكن فيهم العفو ،:  عن ابن عباس ، قال روي

كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ( فقال اهللا هلذه األمة 
من ربكم ورمحة [ فالعفو أن يقبل الدية يف العمد ، ذلك ختفيف ) فمن عفي له من أخيه شيء 

  . مما كتب على من كان قبلكم ، فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ] 

                                                   
 )]١٧٨: (البقرة [ )١(
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وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ، عن عمرو بن ] بن دينار [ حد عن عمرو وقد رواه غري وا
ورواه مجاعة عن جماهد عن ابن ؛ ] وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس . [ دينار ، به 

  . )١(عباس ، بنحوه 
  

  
  الحدود في اإلسالم تنفذ بأمر الحكام أو نوابهم

  

ال يطبق احلد عليه إال السلطان أو شريعة اإلسالمية يف الًاملقتول حدا     احلدود تنفذ بضوابط ف
موع أما األحكام فإنه مىت وجب حد الزنا أو السرقة أو :  نائبه قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف ا

، أو بأمر من فوض إليه اإلمام النظر يف األمر بإقامة  الشرب مل جيز استيفاؤه إال بأمر اإلمام
النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف زمن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم احلد، ألن احلدود يف زمن 

م، وألن استيفاءها لإلمام   .)٢( مل تستوف إال بإذ
فتح أبواب الشرور واملفاسد الكثرية اليت ي استيفاء احلدود بغري أيدي أويل األمرألن    ولعل ذلك 

   .يعلم عواقبها إال اهللا تعاىل
ال يقيم احلدود على األحرار إال اإلمام أو من فوض إليه ":  لشريازيقال الشيخ أبو إسحق ا 

ٍاإلمام، ألنه مل يقم حد على حر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بإذنه، وال يف  ٌ ْ ُ
م، وألنه حق هللا تعاىل يفتقر إىل االجتهاد، وال يؤمن يف استيفائه احليف فلم  أيام اخللفاء إال بإذ

   .)٣(" إذن اإلمام جيز بغري
ّ من املتفق عليه بني الفقهاء أنه ال جيوز أن يقيم احلد إال اإلمام  ": وقال الشيخ عبد القادر عوده

ّأو نائبه ألن احلد حق اهللا تعاىل ومشروع لصاحل اجلماعة فوجب تفويضه إىل نائب اجلماعة وهو 
ئه من احليف والزيادة على الواجب ّاإلمام وألن احلد يفتقر إىل االجتهاد وال يؤمن يف استيفا

                                                   
  ٤٩٢  ،٤٩١:  ص/١جم ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢   دار طیبة:  ط بن كثیر القرآن العظیم ال تفسیر)١(
 /   للنووي   شرح المھذب المجموع في  )٢(
   ٣٤ص/٢٠م ج١٩٩٩األولى دار الفكر الطبعة : لشیرازي ل المھذب في فقھ اإلمام الشافعي)٣(
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ًفوجب تركه لويل األمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه وحضور اإلمام ليس شرطا يف إقامة 
اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن : ًاحلد ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير حضوره الزما فقال 

:  ماعز ومل حيضر الرجم وأيت بسارق فقال وأمر عليه الصالة والسالم برجم. اعرتفت فارمجها 
ّلكن إذن اإلمام بإقامة احلد واجب، فما أقيم حد يف عهد رسول اهللا صلى . اذهبوا به فاقطعوه  ّ

م    . )١("ّاهللا عليه وسلم إال بإذنه وما أقيم حد يف عهد اخللفاء إال بإذ
ال جيوز ألحد من الناس نهم ف  خنلص من هذا إىل أن احلدود تنفذ بأمر احلكام أو من نوبوه ع

 ويف ذلك داللة على حرمة النفس البشرية ي الشريغة اإلسالمية أن يتوىل تنفيذ العقوبات بنفسه
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
    ٤٤٤ص/٢ج  للشیخ عبد القادر عودة التشریع الجنائي اإلسالمي)١(
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  من مسائل القصاص في الفقه اإلسالمي
  هل يقتل الحر بالعبد ؟؟؟) س(

ئدة ، وإليه ذهب الثوري أن احلر يقتل بالعبد لعموم آية املاإىل  حنيفة وأباإلمام ذهب ) ج    (
وابن أيب ليلى وداود ، وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، وسعيد بن املسيب ، وإبراهيم 

النخعي ، وقتادة ، واحلكم ، وقال البخاري ، وعلي بن املديين وإبراهيم النخعي والثوري يف رواية 
عبده قتلناه ، ومن من قتل : " لعموم حديث احلسن عن مسرة ؛ ويقتل السيد بعبده : عنه 

ألن ؛ ال يقتل احلر بالعبد : وخالفهم اجلمهور وقالوا " جذعه جذعناه ، ومن خصاه خصيناه 
العبد سلعة لو قتل خطأ مل جتب فيه دية ، وإمنا جتب فيه قيمته ، وأنه ال يقاد بطرفه ففي النفس 

 يف البخاري عن علي ، بطريق أوىل ، وذهب اجلمهور إىل أن املسلم ال يقتل بالكافر ، كما ثبت
وال يصح حديث وال " ال يقتل مسلم بكافر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  )٢ (.)١(تأويل خيالف هذا ، وأما أبو حنيفة فذهب إىل أنه يقتل به لعموم آية املائدة 
َ احلر باحلر والع: " يف تفسري قوله تعاىل  طائفة نقل القرطيب عن ْ ْ َْ ُِّ ُِ َبد بالعبد واألُنـثى باألُنـثىُّ َْ ْْ ِْ َِ ِ ْ َْ ْ ُ" )٣( 

جاءت اآلية مبينة حلكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم احلر إذا قتل حرا ، والعبد إذا : قوهلم 
قتل عبدا ، واألنثى إذا قتلت أنثى ، ومل تتعرض ألحد النوعني إذا قتل اآلخر ، فاآلية حمكمة 

 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبينه النيب صلى اهللا عليه :وفيها إمجال يبينه قوله تعاىل 
وروي عن ابن . وسلم بسنته ملا قتل اليهودي باملرأة ، قاله جماهد وذكره أبو عبيد عن ابن عباس 

ا منسوخة بآية     . )٤(وهو قول أهل العراق" املائدة " عباس أيضا أ
يد لبيان عدم التفاضل يف أفراد النوع ، وال مفهوم وعلى هذا الوجه فالتقي: "    قال ابن عاشور 

لنقتلن : نزلت يف قوم قالوا : له فيما عدا ذلك من تفاضل األنواع إثباتا وال نفيا ، وقال الشعيب 
وذلك وقع يف قتال بني حيني من األنصار ، ومل يثبت هذا الذي . احلر بالعبد والذكر باألنثى 

مل اآلية ، وعلى هذين التأويلني ال اعتبار بعموم مفهوم القيد ؛ رواه ، وهو ال يغين يف إقامة حم
                                                   

  ] .٤٥: المائدة .... " [وكتبنا علیھم فیھا أن النفس بالنفس : " المقصود قولھ تعالى  )١(
 419ٍص/١جم ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢   دار طیبة:  ط بن كثیر القرآن العظیم ال تفسیرانظر )٢(
 ]١٧٨: البقرة [ )٣(
  ٢٣١: ص٢ج- دار الفكر:  ط تفسیر القرطبيانظر  )٤(
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ألن شرط اعتباره أال يظهر لذكر القيد سبب إال االحرتاز عن نقيضه ، فإذا ظهر سبب غري 
االحرتاز بطل االحتجاج باملفهوم ، وحينئذ فال داللة يف اآلية على أال يقتل حر بعبد وال أنثى 

وإن دليل املساواة بني األنثى والذكر وعدم املساواة بني العبد بذكر ، وال على عكس ذلك ، 
  .  )١("واحلر عند من نفى املساواة مستنبط من أدلة أخرى 

    
  هل يقتل الرجل بالمرأة ؟؟؟) س(

؛ ال يقتل الرجل باملرأة هلذه اآلية ، وخالفهم اجلمهور آلية املائدة : قال احلسن وعطاء ) ج   (
إذا قتل الرجل امرأته ال يقتل : وقال الليث " املسلمون تتكافأ دماؤهم  : " ولقوله عليه السالم

   )٢(ا خاصة 
  
  هل يقتل الجماعة بالواحد ؟؟؟) س(

قال عمر بن ؛  أن اجلماعة يقتلون بالواحد  علىمذهب األئمة األربعة واجلمهور) ج    (
متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، لو : اخلطاب رضي اهللا عنه يف غالم قتله سبعة فقتلهم ، وقال 

: وحكي عن اإلمام أمحد رواية . وال يعرف له يف زمانه خمالف من الصحابة ، وذلك كاإلمجاع 
وحكاه ابن املنذر عن معاذ . أن اجلماعة ال يقتلون بالواحد ، وال يقتل بالنفس إال نفس واحدة 

مث قال ابن ؛ ين وحبيب بن أيب ثابت وابن الزبري ، وعبد امللك بن مروان والزهري وحممد بن سري
وقد ثبت عن ابن الزبري ما ذكرناه ، وإذا . وهذا أصح ، وال حجة ملن أباح قتل اجلماعة : املنذر 

   .)٣(اختلف الصحابة فسبيله النظر
  
  
  هل يقتل المسلم بالكافر ؟؟؟) س(

                                                   
 ٢/١٣٩ جدار سحنون: ط بن عاشور ال التحریر والتنویر)١(
 419ٍص/١جم ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢   دار طیبة:  ط بن كثیر القرآن العظیم ال تفسیر)٢(
 419ٍص/١جم ٢٠٠٢/ ھـ ١٤٢٢   دار طیبة:  ط بن كثیر القرآن العظیم ال تفسیر)٣(
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ذه اآلية ) ج     ( ِ احلر باحلر والعبد ب" وقد استدل  ُِ َْ ْ ْ َْ ُِّ َالعبد واألُنـثى باألُنـثىُُّ َْ ْْ ِْ َ ِ َْ القائلون بأن   )٤( "ْ
املسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون والثوري ، ألن احلر يتناول الكافر كما يتناول املسلم ، وكذا 

  . العبد واألنثى يتناوالن الكافر كما يتناوالن املسلم 
دق على النفس الكافرة كما أن النفس بالنفس ألن النفس تص: واستدلوا أيضا بقوله تعاىل 

  . تصدق على النفس املسلمة 
وذهب اجلمهور إىل أنه ال يقتل املسلم بالكافر ، واستدلوا مبا ورد من السنة عن النيب صلى اهللا 

  . )١( عليه وسلم أنه ال يقتل مسلم بكافر ، وهو مبني ملا يراد يف اآليتني

  لعفو ربهالفقري وأعده  كتبه
  آل سدين مكي األزهري بن حممد بن حممودحممودبن عادل / د 

  )ح مصر امفت(  ٠١١٢٢٣٣٥٢٠٨
  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                   

 ]   ١٧٨: رة البق[  )٤(
  ١١٥، ١١٤: دار المعرفة ص: ، ط لشوكاني  ل فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة)١(

 


