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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 مقدمة

ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ﴿

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ

 .(1)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

  :أما بعد
 :تعالى –فإف الفقو اإلسالمي يعتمد العدؿ في كؿ ما قرره مف أحكاـ قاؿ ا 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

عدؿ في إطار مف (2)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
ذلؾ أنو ييدؼ إلى أف يتحقؽ لمناس في ىذه الحياة تحصيؿ المصالح ؛ اإلحساف

ال فتقميميا، يايموتكم لتستقيـ األمور ويعـ ؛ وتعطيؿ المضار بالكمية إف أمكف وا 
 الخير.

فيؤخذ ، أف تضاؼ مسؤولية الجناية عمى البدف إلى الجاني :واقتضى ىذا العدؿ
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿:-سبحانو  –قاؿ  .بيا وحده دوف غيره

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿:-عز مف قائؿ  –وقاؿ (3)﴾ىئ ی ی 

فالسعي بالجناية يرتب المسؤولية عمى الساعي ال عمى ؛ (4)﴾ۅ ۉ ۉ ې 

 ػيعبر عنو بوىذا ما ، (5)﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ :-تعالى –سواه قاؿ 
وىذا األصؿ في كؿ  ،«العقوبة شخصية» :أف وأ ،«الجنائية شخصية المسؤولية»

                                 
 .ٚ - ٕ: الفاتحةسورة ( ٔ)
 (.ٜٓ) اآلية رقـ النحؿ:سورة ( ٕ)
 (.ٗٙٔ) اآلية رقـ األنعاـ:سورة ( ٖ)
 (.ٕٙٛاآلية رقـ ) البقرة:سورة ( ٗ)
 (.ٜٖ) اآلية رقـ النجـ:سورة ( ٘)
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ـ بو سم  ت  وىو ما ترتضيو العقوؿ و ، نظاـ قانوني عادؿ يحكـ قطاعات الحياة
 !!النفوس

فبدؿ أف تضاؼ ، نيجا مغايرا –في أحواؿ  –لكف قد يتطمب واقع األمر 
أو أىؿ ، الجاني نسبا أو مينة إما أىؿ: المسؤولية إلى الجاني تضاؼ إلى الجماعة

تحقيقا ليذه ؛ أو ما يقوـ مقاـ ذلؾ، أو الدولة، المحمة )مكاف وقوع الجناية(
أف ال يطؿ دـ في » الفقياءأو باصطالح ، أف ال تكوف جناية ىدرا: المصمحة
أو ، شفاء لنفس المجني عميو فيما لو كانت الجناية عمى ما دوف النفس ؛«اإلسالـ

مف أف يدخميـ الغيظ  –إذا كانت الجناية عمى النفس  –شفاء لنفس أولياء الدـ 
وما ، ويحركيـ داعي القصاص لموقوع في جناية األخذ بالثأر، فتشتعؿ قموبيـ، واأللـ

 ى ذلؾ مف اضطراب المجتمع واختالؿ األمف !!يترتب عم
أو أف يكوف ىذا العدوؿ بإضافة المسؤولية عف الجناية إلى الجماعة لمصمحة 
؛ التخفيؼ عمى الجاني وعدـ اإلجحاؼ بو فيما لو كانت الجناية خطأ أو شبو عمد

ألف العدؿ الذي جاءت بو شرعة اإلسالـ وقررتو ىو العدؿ في إطار مف اإلحساف 
 –عمى أفضؿ وجو  –عمى ىذا النحو مف التوازف الدقيؽ والسمو األخالقي توفيقا 

 ال تعرؼ مثمو التشريعات الوضعية !!، بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية
وىذا عامؿ مف ، شريعة اإلسالميةوذلؾ مف المرونة التي تتسـ بيا أحكاـ ال

فيي أحكاـ غير جامدة ، عوامؿ صالحية ىذه األحكاـ لمتطبيؽ عمى وقائع الحياة
ومعممة بجمب المصالح ، في أكثرىا وفؽ قواعد منضبطة وقابمة لمتجديد والتغيير

قامة العدؿ  .تحقيقا لألمف واالستقرار المنشوديف؛ وقطع المضار والمفاسد وا 
ىؿ يوجد فيما جاء بو الفقو مف أحكاـ في  :النفس ىذا السؤاؿوىنا يرد عمى 

شيء مف ىذا يتأكد بو أف تمؾ األحكاـ مراعى فييا إضافة المسؤولية عف  اتالجناي
 !!؟تحقيقا لتمؾ المصالح؛ الجناية إلى الجماعة بالمفيـو الذي تقدـ

بالرجوع وجرى إعداده ، كاف أف أعددت ىذا البحث ولمجواب عف ىذا السؤاؿ
، ونص عميو الفقياء في كتبيـ، ودلت عميو، نظاـ العقؿ الذي أقرتو الشريعةإلى 

 وذلؾ وفؽ ما يمي :
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 معنى العقؿ لغة وشرعا: األوؿ بحثالم
 الثاني: مشروعية نظاـ العقؿ عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف  المبحث

 مع المناقشة والترجيح 
  الثالث: وجيات الفقياء المتقدميف والمعاصريف في تحديد العاقمة المبحث

 مع المناقشة والترجيح 
 أىـ النتائج والتوصيات: الخاتمة

 الفيارس.
 
 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 6  اإلسالمي.. دراسة مقارنةاملسؤولية اجلماعية عن اجلناية على البدن يف الفقو 

 األوؿ المبحث
 معنى العقؿ لغة وشرعا

 أوال: معنى العقؿ لغة.
)عقؿ( في لغة العرب حوؿ ىذه المعاني: المنع، والحبس،  تدور مادة

العيف والقاؼ والالـ أصؿ واحد منقاس مطرد، يدؿ ُعْظُمُو َعَمى » فػواإلمساؾ، 
ُحْبَسٍة في الشيء أو ما يقارب الحبسة. مف ذلؾ العقؿ، وىو الحابس عف ذميـ 

  .(1)«القوؿ والفعؿ
عقؿ يعقؿ عقال، إذا عرؼ ما كاف  :العقؿ: نقيض الجيؿ. يقاؿ» قاؿ الخميؿ:

العقؿ، وىي الدية. يقاؿ:  :ومف الباب، ...يجيمو قبؿ، أو انزجر عما كاف يفعمو.
 عقمت القتيؿ أعقمو عقال، إذا أديت ديتو. قاؿ:

َـّ َأْعِقَموُ   .. َكالثَّْوِر ُيْضَرُب َلمَّا َعاَفِت اْلَبَقرُ .ِإنِّي َوَقْتِمي ُسَمْيًكا ُث
عقمت القتيؿ: أعطيت ديتو. وعقمت عف فالف، إذا غرمت جنايتو.  األصمعي:
أبا يوسؼ القاضي في ذلؾ بحضرة الرشيد، فمـ يفرؽ بيف عقمتو وعقمت قاؿ: وكممت 

 عنو، حتى فيمتو.
القوـ تقسـ عمييـ الدية في أمواليـ إذا كاف قتيؿ خطأ. وىـ بنو عـ  والعاقمة:

خوتو. قاؿ األصمعي: صار دـ فالف معقمة عمى قومو : أي .القاتؿ األدنوف وا 
 صاروا يدونو.

مرأة تعاقؿ الرجؿ إلى ثمث ديتيا. يعنوف أف إف ال ويقوؿ بعض العمماء:
موضحتيا وموضحتو سواء، فإذا بمغ العقؿ ما يزيد عمى ثمث الدية صارت دية 

 المرأة عمى نصؼ دية الرجؿ.
وبنو فالف عمى معاقميـ التي كانوا عمييا في الجاىمية، يعني مراتبيـ في 

ألف اإلبؿ التي كانت تؤخذ ؛ الديات، الواحدة معقمة. قالوا أيضا: وسميت الدية عقال
ف كانت دراىـ ، في الديات كانت تجمع فتعقؿ بفناء المقتوؿ فسميت الدية عقال وا 

                                 
(، مػادة )عقػؿ(، والنيايػة ٕ٘ٔمختػار الصػحاح )ص: وانظػر: (، مػادة )عقػؿ(، ٜٙ/ ٗمقاييس المغة ) (ٔ)

   (.(، مادة )عقؿ، وما بعدىاٛ٘ٗ/ ٔٔ) لساف العربو (، ٕٛٚ/ ٖفي غريب الحديث واألثر )
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  .(1)«ألنيا تمسؾ الدـ؛ سميت عقال :ودنانير. وقيؿ
 .ؿخالصة التعريؼ المغوي لمعق

 ب قبؿ اإلسالـ كانوا يعرفوف نظاـأف ىذا الذي تقدـ يدلنا عمى أف العر  -1
عرفيـ جاريا في الديات عمى وفقو، ومف ثـ فإف اإلسالـ لـ ينشأ عنو العقؿ، وكاف 

نظاـ العقؿ ابتداء، بؿ ىو أقر ىذا النظاـ وعمؿ بو في أحواؿ معينة لما فيو مف 
عمى  –مف إقامة العدؿ في إطار مف اإلحساف توفيقا  هلمقصود ةمحاسف وموافق
 !! بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية –أفضؿ وجو 

المغوي يظير بو إلى أي مدى يعتبر اإلسالـ  كذلؾ فإف ىذا التعريؼ -2
، ماداـ ىذا العرؼ يوافؽ مقصوده، ويبني عميو، العرؼ حجة يستند إلييا في أحكامو

ويحقؽ أىدافو وغاياتو، فمـ يكف ليعيب اإلسالـ أف يعتمد شرعة معروفة تعتمد مبدأ 
ة ىدرا تفوت عمى المجني ال تكوف جناي ويتحقؽ بيا العدؿ في أف، التكافؿ والتناصر

 ؽ طاقتو !!و فات الوقت ال تجحؼ بالجاني وتكوف وفي ذ، أوليائوعميو أو 
 ىذا عمى أف مصدر ىذا النظاـ ىـ العرب الجاىميوف !!

نفتاح في والمرونة واال، أف كؿ ما سبؽ يكشؼ عف ىذه الرحابة والسعة -3
ذلؾ يجري في أف تنيض األمة ويتحقؽ شرعة اإلسالـ واإلفادة مما عند الغير ماداـ 

 .فييا العدؿ ويرفع عنيا الحرج
أنو كاف أف اختمؼ الفقياء في مشروعية العقؿ بسبب ذلؾ عمى ما سيأتي  -4

المشروعية؛ إذ إف الجماعة منيـ التي لـ تر مشروعية ىذا النظاـ  في مطمب
عاما لمعاقمة بالدية لـ يكف تشريعا  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف تحميؿ الرسوؿ» استندت إلى

نما كاف ، مكنة دوف نظر إلى األحواؿ واالعتباراتممتزما في جميع األزمنة واأل وا 
فقد جاء فوجد ؛ إقرارا لنظاـ عربي اقتضاه ما كاف بيف القبائؿ مف تناصر وتعاوف

العرب عمى نظاـ خاص في الديات يقضي بتوزيعيا عمى العاقمة بمقتضى ما كاف 

                                 
  (.(، مادة )عقؿٔٚ – ٜٙ/ ٗمقاييس المغة )( ٔ)
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فأقره في غير موجب ، عف خطأ الواحد منيابينيـ مف التناصر ومسؤولية األسرة 
قرارا ، وطمبا لبقاء األسرة؛ وفي غير الثابت باإلقرار حثا عمى التناصر، القود وا 

  .(1)«لييمنتيا عمى بعضيا
بأنو حينما انتقؿ التناصر مف العشيرة واألسرة إلى  :وأكدوا عمى وجيتيـ ىذه

يرا غيولـ يكف ذلؾ منو ت، الديوافالعقؿ عمى أىؿ  --جعؿ عمر  (2)أىؿ الديواف
 لحكـ الشرع بؿ تقريرا.

وننتقؿ اآلف إلى حيث بياف ، وبيذا نكوف قد فرغنا مف المعنى المغوي لمعقؿ
 المعنى الشرعي.

  ثانيا: المعنى االصطالحي لمعقؿ.
تعريفا لمعقؿ فوؽ التعريؼ  –رحميـ ا تعالى  –لـ يقدـ الفقياء المسمموف 

الكاشؼ والمبيف عف حقيقة ىذا النظاـ الذي عرفتو العرب  –الذي تقدـ  –المغوي 
 في الجاىمية وجرى العمؿ مف قبميـ عمى وفقو.

العاقمة: مف يحمؿ العقؿ. » :-رحمو ا تعالى -جاء في المغني البف قدامة 
والعقؿ: الدية، تسمى عقال؛ ألنيا تعقؿ لساف ولي المقتوؿ. وقيؿ: إنما سميت 

ألنيـ يمنعوف عف القاتؿ، والعقؿ: المنع، وليذا سمي بعض العمـو عقال؛  العاقمة،
 .(3)«ألنو يمنع مف اإلقداـ عمى المضار

                                 
  (.وما بعدىا ٖٖ٘)ص  -رحمو ا تعالى –شمتوت  محمود( اإلسالـ عقيدة وشريعة، لمشيخ ٔ)
 فارسيلفظ  ، وىوعوض مف إحدى الواويف ياء(، ثـ دوافالديواف جمعو دواويف، وأصؿ مادتو )( ٕ)

/ ٖٔ) العرب انظر: لساف. العطاء وأىؿ الجيش أسماء فيو يكتب الذي معرب، ويعني: الدفتر
 (.مادة )دوف(، ٙٙٔ

 عمى الثغور في لمقتاؿ أنفسيـ نصبوا الذيف العاقميف البالغيف األحرار الرجاؿ مف المقاتمة وأىؿ الديواف ىـ 
 في الصنائع الديواف. انظر: بدائع في أسماؤىـ وكتبت الماؿ، بيت في كفاياتيـ، وليـ رزؽ قدر

 ألبي السمطانية واألحكاـ(، ٘٘ٗ/ ٛ) الدقائؽ كنز شرح الرائؽ والبحر(، ٕٙ٘/ ٚ) الشرائع ترتيب
 (.ٖٚٔ: ص) الفراء يعمى

 (.ٜٖٓ/ ٛ( المغني البف قدامة )ٖ) 
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لما ؛ وسميت الدية عقال تسمية بالمصدر، جمع عاقؿ، وىو دافع الدية فالعاقمة:
 تقدـ مف أف إبؿ الدية كانت تعقؿ بفناء ولي المقتوؿ.

ف لـ تكف مف اإلبؿثـ كاف أف كثر االستعماؿ حتى  ، أطمؽ العقؿ عمى الدية وا 
أو مف العقؿ ، ووجو تسمية الدية عقال: ما تقدـ مف أنيا تعقؿ لساف ولي المقتوؿ

ثـ منعت عنو في ، ألف العشيرة كانت تمنع القاتؿ بالسيؼ في الجاىمية؛ وىو المنع
 .(1)اإلسالـ بالماؿ

عمى خالؼ بيف جماعة  –أف تتحمؿ العاقمة : إذا فيذا النظاـ العقؿ ىو
وشبو ، الخطأ باتفاؽ: الواجب المالي المقدر في الجنايتيف –الفقياء في التحديد ليـ 
أو باالشتراؾ معو عند ، ال الجاني عند بعض الفقياء، يـالعمد عمى اختالؼ بين

 .(2)وذلؾ بشروط وضوابط محددة، البعض اآلخر
 وننتقؿ اآلف إلى حيث المبحث، عقؿتعريؼ ال كاف ىذا تماـ القوؿ في مبحث

مع المناقشة عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف العقؿ نظاـ مشروعية : الثاني
 .والترجيح

********* 

                                 
(، وحاشية رد المحتار عمى الدر المختار البف ٙٚٔ/ٙانظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )(ٔ)

/ ٓٔ(، واإلنصاؼ لممرداوي )ٜٖٙ/ ٚ(، ونياية المحتاج إلى شرح المنياج )ٓٗٙ/ٙعابديف )
  (.ٜ٘/ ٙ(، وكشاؼ القناع )ٜٔٔ

/ ٙ، وحاشية رد المحتار )(ٚٚٔ، ٙٚٔ/  ٙ(، وتبييف الحقائؽ )ٕ٘٘/ٚ)انظر: بدائع الصنائع ( ٕ)
/  ٕ، وحاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني ) (ٖٙٗ/ ٛ(، و متف الشيخ خميؿ ) ٕٗٙ، ٔٗٙ
، (ٖٓٚ/  ٚ، ونياية المحتاج ) (ٕٕٙ(، والقوانيف الفقيية ) ص ٓٓٔ/ ٚ، والمنتقى لمباجي )(ٖٚٓ

، (ٕٔٚ/  ٛالبف قدامة ) ، والمغني (ٖٗ٘/  ٛ، ومختصر المزني ) (ٖٚ٘/  ٘ومغني المحتاج )
 (.ٕٛٔ/  ٓٔواإلنصاؼ لممرداوي ) 
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 نيالثا بحثالم 
 مشروعية نظاـ العقؿ عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف

 مع المناقشة والترجيح
، بشأف مشروعية العقؿ يمكف القوؿ بأف الفقو اإلسالمي تتنازعو ثالث وجيات

، والحنابمة، والشافعية، والمالكية، وجية جميور الفقياء مف الحنفية الوجية األولى:
عف الجاني عمى  –الجناية  في الواجب المالي المقدر –بأف العاقمة تتحمؿ الدية 

 وبالشروط التي بينوىا.، الخطأ باتفاؽ وشبو العمد عند األكثريففي ، سبيؿ الوجوب
في الخطأ وشبو العمد مف يتحمؿ الدية  –وحده  –أف الجاني  :نيةوالوجية الثا

 خذ أحد بذنب أحد غيره.ألنو ال يجوز أف يؤ ؛ وف العاقمة، فتكوف في مالو دكالعمد
لـ يقؿ بيا أحد ولـ تنقؿ إال عف عدد قميؿ مف  –كما بدا لي  –وىذه الوجية 

 جماعة الفقياء.
فقد أضاؼ إلى ما سبؽ وجية  (1)بعض المعاصريفأما االجتياد الفقيي عند 

 جديدة.
أف تحميؿ الرسوؿ  الثالثة(: )الوجيةوخالصة وجية ىؤالء الفقياء المعاصريف 

لمعاقمة بالدية لـ يكف تشريعا عاما ممتزما في جميع األزمنة واألمكنة دوف  -ملسو هيلع هللا ىلص-
نما كاف إقرارا لنظاـ عربي ، نظر إلى األحواؿ واالعتبارات ما كاف بيف  اقتضاهوا 

فوجد العرب عمى نظاـ خاص في  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقد جاء ؛ القبائؿ مف تناصر وتعاوف
الديات يقضي بتوزيعيا عمى العاقمة بمقتضى ما كاف بينيـ مف التناصر ومسؤولية 

؛ وفي غير الثابت باإلقرار، فأقره في غير موجب القود؛ األسرة عف خطأ الواحد منيا
قرارا لييمنتيا عمى بعضيا، فؿ بيف أفرادىاوتعزيزا لمتكا، حثا عمى التناصر ؛ وا 

 والتكافؿ يقتضي التآزر والتناصر.، فنظاـ العقؿ معمؿ بالتكافؿ
فحيثما تناصر ؛ أف التعاقؿ يفترض التناصر وال يفرضو وحاصؿ ىذا الرأي:

                                 
، (، وما بعدىاٖٖ٘)ص  اإلسالـ عقيدة وشريعةػ رحمو ا ػ في كتابو:  محمود شمتوتمنيـ الشيخ ( ٔ)

في  محمد أبو زىرة(، والشيخ ٜٕٓ)ص  الجنايات المتحدةفي كتابو:  رضواف شافعي المتعافيو د. 
(، واألستاذ عبد القادر عودة في كتابو: التشريع الجنائي ٖٕٗ)ص الجريمة والعقوبة كتابو: 

(، و د. وىبة الزحيمي في كتابيو: الفقو اإلسالمي وأدلتو ٜٜٔ/ٕاإلسالمي الجزء الثاني ) 
 (.ٜٕٛ(، ونظرية الضماف )ص ٕٖٙ،ٕٖ٘/ٙ)
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وعمى ذلؾ ، الناس تعاقموا، أما إذا عدـ التناصر بينيـ فال شأف ألحدىـ بعقؿ غيره
؛ شرعا مف إلزاـ العاقمة بالدية في زماف دوف زماف أو في مكاف دوف مكاففال ضير 

 ماداـ اإللزاـ وعدمو مبنيا عمى وجود التناصر في الواقع أو عدمو.
 وفيما يمي تفصيؿ القوؿ بشأف ىذه الوجيات.

 أوال: وجية فقياء المشروعية.*
عمى أف : والحنابمة، والشافعية، والمالكية، اتفؽ جميور الفقياء مف الحنفية

وبالشروط التي ، األحواؿ في، فتتحمؿ العاقمة الدية عف الجاني وجوبا، العقؿ مشروع
 وتفصيؿ القوؿ في ذلؾ وفؽ ما يمي:، بينوىا

  :ةذىب الحنفيأوال: م
نوع يجب عميو : الدية الواجبة عمى القاتؿ نوعاف» :يقرر فقياء الحنفية أف

بعضو بطريؽ التعاوف إذا  وتتحمؿ عنو العاقمةجب عميو كمو، ونوع ي، في مالو
 . (1)«كاف لو عاقمة

 العاقمة تتحمميا -عندىـ– كؿ دية وجبت بنفس القتؿ الخطأ أو شبو العمدف
ألف بدؿ الصمح ما وجب بالقتؿ ؛ تعقؿ الصمح» ، وما ال فال، فالوجوبا مع القاتؿ

قراره حجة في  بؿ بعقد الصمح، وال اإلقرار؛ ألنيا وجبت باإلقرار بالقتؿ ال بالقتؿ، وا 
وال ، ...احقو ال في حؽ غيره، فال يصدؽ في حؽ العاقمة، حتى لو صدقوا عقمو 

ف وجبت بالقتؿ فمـ تجب بالقتؿ الخطأ أو شبو العمد؛ العمد   .(2)ألنيا وا 
أف التحمؿ مف العاقمة في الخطأ وشبو العمد عمى طريؽ » ذلؾ بػويعمموف 

 .(3)«والعامد ال يستحؽ التخفيؼ، التخفيؼ عمى الخاطئ
 ىذا عمى أنيـ اختمفوا في طبيعة ىذا الوجوب عمى قوليف: 

وىو قوؿ عامة ، أف الوجوب عمى القاتؿ ابتداء فيما تتحممو العاقمة: األوؿ
 مشايخ المذىب.

                                 
، (، وما بعدىإ٘ٔ/  ٕٚوانظر: المبسوط لمسرخسي ))(، ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(ٔ)

، ٔٗٙ/  ٙ(، وحاشية رد المحتار عمى الدر المختار )ٚٚٔ/  ٙوتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )
ٕٙٗ.) 

 (.ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(ٕ)
 .السابؽ المصدر(ٖ)
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 :كؿ الدية في ىذا النوع تجب عمى الكؿ ابتداء» أف: بعضيـ والثاني قالو
 .(1)«القاتؿ والعاقمة جميعا

ڀ ڀ ڀ  ﴿ :-وتعالى سبحانو-لقولو ؛ األوؿ ىو-عندىـ – والصحيح

: ومعناه، (2)﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 د، وىذا خطاب لمقاتؿ ال لمعاقمة دؿ أف الوجوب عمى القاتؿ، ولما ذكرؤ حرر، وليفمي
وأنو وجد مف القاتؿ ال مف العاقمة فكاف الوجوب ؛ أف سبب الوجوب ىو القتؿ مف

نما العاقمة تتحمؿ دية واجبة عميو، ثـ دخوؿ القاتؿ مع  عميو ال عمى العاقمة، وا 
 .ىو المذىبالعاقمة في التحمؿ 

أف القاتؿ ال يدخؿ معيـ  :عمى ما سيأتي –رحمو ا–وذلؾ خالفا لمشافعي 
 اقمة الكؿ دوف القاتؿ.بؿ تتحمؿ الع

 .لمذىب المالكية كاف ىذا مذىب الحنفية ونعرض فيما يمي
 :مذىب المالكية: ثانيا

، والشافعية، الحنفية: عف المذاىب الثالثة تضيؽدائرة العقؿ في الفقو المالكي 
بالجناية الخطأ دوف شبو  -عندىـ–حيث تختص مشروعية نظاـ العقؿ ، والحنابمة
فحسب وليس ليا امتداد  مقصورة عمى الجناية الخطأفمشروعية نظاـ العقؿ ، العمد

فيي ممحقة عندىـ بالعمد عمى أصميـ في تقسيـ الجناية ، شبو العمدإلى الجناية 
 فتكوف في ماؿ الجاني.، (3)إلى عمد وخطأ فحسب

وتحمؿ العاقمة ، (4)«دية الحر في الخطأ بال اعتراؼ عمى العاقمة والجاني» فػ

                                 
  (.ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(ٔ)
 .ٕٜسورة النساء: ( ٕ) 
/ ٕ(، والكافي في فقو أىؿ المدينة البف عبد البر )ٓٓٔ/  ٚشرح الموطأ لمباجي ) انظر: المنتقى( ٖ)

  (.ٕٕٙ(، والقوانيف الفقيية البف جزي )ص ٜٙٓٔ
(، وحاشية العدوي ٖٙٗ/ ٕ(، وانظر: التاج واإلكميؿ )ٗٗ/  ٛمتف الشيخ خميؿ مع شرح الخرشي )( ٗ)

الدية عمى العاقمة بيف القاتؿ وولي المقتوؿ أف »(، وفيو: ٖٙٓ/ ٕعمى كفاية الطالب الرباني )
  .«...ما كاف قدر الثمث فأكثر الخطأ وتحمؿ مف جراح
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فأكثر وما كاف دوف الثمث  –يعني ثمث الدية  –مف جراح الخطأ ما كاف قدر الثمث 
 ففي ماؿ الجاني.

فإذا أسقط الشرع ، أف األصؿ اختصاص الجاني بالغـر العمد» :ويعمموف ذلؾ بػ
وألنو إنما جعمت عمى العاقمة ؛ عف الجاني الغـر لعذر الخطأ فغيره أولى باإلسقاط

فجعؿ  -يعني تكوف ىدرا  - فتضيع الجناية، وقد يعجز عنو، يستوعب الجانيال ئل
وألف الحمؿ مواساة ؛ فبقي ما عداه عمى األصؿ، عمى العاقمة الذي يتوقع فيو ذلؾ

  .(1)«وال ضرورة لممواساة في القميؿ، عمى قاعدة مكاـر األخالؽ
 .لمذىب الشافعيةكاف ىذا مذىب المالكية ونعرض فيما يمي 

  :مذىب الشافعية: ثالثا
وكذا في نفس ، دية الخطأ وشبو العمد في األطراؼ ونحوىا :يرى الشافعية أف

 .(2)وكذا الحكومات والغرة تمـز العاقمة ال الجاني، غير القاتؿ نفسو
بؿ يالقي العاقمة ىؿ ىو ال يالقي الجاني أوال  :واختمفوا في طبيعة الوجوب

أنو يالقيو ابتداء ثـ يتحممونيا إعانة لو : المنصوصواألصح  ؟أو العكس ؟ابتداء
 .كقضاء ديف مف غـر إلصالح ذات البيف

غير الجاني خارج عف القياس لكف الجاىمية كانوا » تغريـوعمموا ذلؾ بأف 
منو ويأخذوا بثأرىـ فجعؿ الشارع  ايمنعوف مف جنى منيـ مف أولياء القتيؿ أف يدنو 

بدؿ تمؾ النصرة بذؿ الماؿ وخص ذلؾ بالخطأ وشبو العمد لكثرتيما سيما في حؽ 
نما  مف يتعاطى حمؿ السالح فأعيف كيال يفتقر بالسبب الذي ىو معذور فيو وا 

  .(3)«...يمزميـ ذلؾ إذا كانت بينة بالخطأ أو شبو العمد
قضى بالدية عمى  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف النبي»لـ أعمـ مخالفا » :قاؿ الشافعي

قضى بيا في ثالث  -ملسو هيلع هللا ىلص- وال اختالؼ بيف أحد عممتو في أف النبي ،«العاقمة

                                 
  (.ٖٗٛ/ ٕٔ( الذخيرة لمقرافي )ٔ)
تحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي (، و ٖٚ/ ٚانظر: نياية المحتاج إلى شرح المنياج )( ٕ)

  (.ٖٚ٘/ ٖمغني المحتاج )و (، ٕ٘/ ٜالشرواني والعبادي )
  (.ٖٚ٘/ ٖ( مغني المحتاج )ٖ)
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وقضى عمر ، القرابة مف قبؿ األب: وىـ، وال مخالفا في أف العاقمة العصبة، سنيف
عمى عمي بف أبي طالب بأف يعقؿ عف موالي صفية بنت عبد  --بف الخطاب ا

  .(1)«بميراثيـ؛ ألنو ابنياالمطمب وقضى لمزبير 
 .لمذىب الحنابمةكاف ىذا مذىب الشافعية ونعرض فيما يمي 

  :مذىب الحنابمة: رابعا
 وأف ىذا الوجوب، أف دية الخطأ وشبو العمد تكوف عمى العاقمة يرى الحنابمة

 .(2)«عمى العاقمة ابتداء»
. الخطأ عمى العاقمةأف دية وال نعمـ بيف أىؿ العمـ خالفا في » :قاؿ ابف قدامة

وقد ثبتت قاؿ ابف المنذر: أجمع عمى ىذا كؿ مف نحفظ عنو مف أىؿ العمـ. 
أنو قضى بدية الخطأ عمى العاقمة، وأجمع أىؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص- األخبار عف رسوؿ ا

دية عمد الخطأ عمى العاقمة، بما قد  -ملسو هيلع هللا ىلص- ـ عمى القوؿ بو. وقد جعؿ النبيالعم
 .(3)«عمى أف العاقمة تحمؿ دية الخطأرويناه مف األحاديث، وفيو تنبيو 

أف جنايات الخطأ تكثر، ودية اآلدمي كثيرة، فإيجابيا عمى » :والمعنى في ذلؾ
الجاني في مالو يجحؼ بو، فاقتضت الحكمة إيجابيا عمى العاقمة، عمى سبيؿ 
المواساة لمقاتؿ، واإلعانة لو، تخفيفا عنو، إذ كاف معذورا في فعمو، وينفرد ىو 

 .(4)«بالكفارة
ما ضربو بخشبة صغيرة، أو حجر » :وىو، في ذلؾ كالخطأ وشبو العمد

صغير، أو لكزه، أو فعؿ بو فعال، األغمب مف ذلؾ الفعؿ أنو ال يقتؿ مثمو، فال قود 
  .(5)«في ىذا، والدية عمى العاقمة

وىو أف يقصد ضربو بما ال يقتؿ غالبا؛ إما  شبو العمد أحد أقساـ القتؿ،ف
والعصا، ، كالضرب بالسوط: لقصد العدواف عميو، أو لقصد التأديب لو، فيسرؼ فيو

                                 
  (.ٖٗ٘/ ٛ) مطبوع بيامش األـ ( مختصر المزنئ)
  .(، وىو مف مفردات المذىب، ويحتمؿ أف تجب في ماؿ القاتؿٕٗٔ/ ٓٔاإلنصاؼ لممرداوي )( ٕ)
 (.ٖٛٚ/ ٛ( المغني البف قدامة )ٖ)
 المصدر السابؽ.( ٗ)
 (.ٕٔٚ/ ٛ( المغني البف قدامة )٘)
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؛ فيو شبو عمد، وسائر ما ال يقتؿ غالبا إذا قتؿ، والوكز واليد، والحجر الصغير
الجتماع العمد ؛ وخطأ العمد أويسمى عمد الخط، ألنو قصد الضرب دوف القتؿ

، والدية عمى العاقمة، فيذا ال قود فيو، وأخطأ في القتؿ، فإنو عمد الفعؿ، فيو أوالخط
 .في قوؿ أكثر أىؿ العمـ

وألنو ليس في كتاب ا إال العمد والخطأ،  ؛وجعمو مالؾ عمدا موجبا لمقصاص
زاد عمى النص، وألنو قتمو بفعؿ عمده، فكاف عمدا، كما لو ، فمف زاد قسما ثالثا

 .إبرة فقتموغرزه ب
؛ وىو قوؿ ابف شبرمة .تجب الدية في ماؿ القاتؿ: الحنابمةوقاؿ أبو بكر مف 
 .(1)فكاف في ماؿ القاتؿ، كسائر الجنايات، ألنو موجب فعؿ عمد

، وقد صحح ابف قدامة ما عميو أكثر أىؿ العمـ مف وجوب الدية في الخطأ
، اقتتمت امرأتاف مف ىذيؿ» أبو ىريرة، قاؿ:وشبو العمد عمى العاقمة بدليؿ ما روى 

أف  -ملسو هيلع هللا ىلص- فرمت إحداىما األخرى بحجر، فقتمتيا وما في بطنيا، فقضى النبي
  .(2)«دية جنينيا عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة عمى عاقمتيا

: ملسو هيلع هللا ىلص- فأوجب ديتيا عمى العاقمة، والعاقمة ال تحمؿ عمدا، وأيضا قوؿ النبي
 .(3)«مف اإلبؿ العمد، قتيؿ السوط والعصا والحجر، مائة طأأال إف في قتيؿ خ»

عقؿ شبو العمد مغمظ، مثؿ عقؿ »: قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف النبي، وفي لفظ

                                 
 (.ٕٔٚ/ ٛالبف قدامة )( المغني ٔ)
كتاب الديات، باب جنيف المرأة، وأف العقؿ عمى الوالد وعصبة الوالد، ، صحيح البخاريمتفؽ عميو: ( ٕ)

والديات،  صحيح مسمـ، كتاب القسامة والمحاربيف والقصاص(، و ٜٓٔٙرقـ )( ٔٔ/ ٜال عمى الولد )
رقـ ( ٜٖٓٔ/ ٖ) عمى عاقمة الجاني، وشبو العمد أباب دية الجنيف، ووجوب الدية في قتؿ الخط

(ٔٙٛٔ.) 
(، ٜ٘ٚٗحديث رقـ )( ٔٗ/ ٛ) ذكر االختالؼ عمى خالد الحذاءباب كتاب القسامة، ، ( سنف النسائيٖ)

حديث رقـ ( ٚٗٙ/ ٖأبواب الديات، باب دية شبو العمد مغمظة )، ؤوطاسنف ابف ماجو ت األرنو 
(ٕٕٙٚ.) 
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 .وىذا نص ،(1)«العمد، وال يقتؿ صاحبو
مف أف القتؿ في كتاب ا  –رحمو ا  –مالؾ  اإلماـوأما ما ذىب إليو 

 –فقد تعقبو ابف قدامة ، ثالثوأف شبو العمد قسـ ، وخطأ فحسب، عمد: قسماف
وألنو ؛ سماف األوالف ثبتا بالكتابىذا ثبت بالسنة، والق، نعـ» :بقولو -رحمو ا

  .(2)«أانت ديتو عمى العاقمة، كقتؿ الخطقتؿ ال يوجب القود، فك
وىـ جماىير أىؿ العمـ مف فقياء ، كانت ىذه وجية فقياء مشروعية نظاـ العقؿ

وقد تقدـ النقؿ عف ابف ، وجية فقياء الصحابة والتابعيف وىذه، المذاىب األربعة
دية الخطأ عمى العاقمة محؿ إجماع بيف جماعة : بأف -رحمو ا تعالى –المنذر 

أف : واألكثروف عمى، وأف الخالؼ بينيـ في دية شبو العمد، الفقياء المعتبريف
 دية شبو العمد عمى العاقمة كدية الخطأ.

في  العقؿنظاـ وجية عدـ مشروعية  :الوجية الثانيةقؿ اآلف إلى حيث تونن
فتكوف في مالو دوف ، ىو مف يتحمؿ الدية –وحده  –فالجاني ، الخطأ وشبو العمد

 .كما في العمد العاقمة
 وجية فقياء عدـ مشروعية نظاـ العقؿ.: ثانيا *

لـ يقؿ بيا ولـ تنقؿ إال عف عدد قميؿ مف جماعة  –كما بدا لي  –ىذه الوجية 
 الفقياء.

القوؿ  (2)وأبي بكر األصـ، (1) وابف عمية، (3)عثماف البتيفقد نسب إلى 
                                 

(، واإلماـ أحمد ٘ٙ٘ٗحديث رقـ )(، ٜٓٔ/ ٗ) ديات األعضاء( سنف أبي داود، كتاب الديات، باب ٔ)
، وحسف إسناده (ٛٔٚٙحديث رقـ )( ٕٖٚ/ ٔٔ) مسند عبد ا بف عمرو بف العاصفي مسنده في 

  .الشيخ / شعيب األرناؤوط
  (.ٕٔٚ/ ٛ( المغني البف قدامة )ٕ)
البتي أبو عمرو، فقيو  عثماف، والبتي ىو: (ٜٕ٘/  ٔٔنقؿ ذلؾ عنو ابف حـز في المحمى ) ( ٖ)

، حدث عف: أنس بف مالؾ أصمو مف الكوفة. اسـ أبيو: مسمـ، وقيؿ: أسمـ،، البصرة، أبو عمرو
، وابف سعد، والدارقطني، وثقو: أحمد، وغيرىـ، وىشيـ، شعبة، وسفياف: وعنوغيرىما، و ، والشعبي

(، ٕٔ/  ٚ)ات ابف سعد طبقانظر:  وقاؿ ابف سعد: لو أحاديث، كاف صاحب رأي وفقو.، وابف معيف
 (.ٛٗٔ/ ٙسير أعالـ النبالء )و 
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وشبو ، الخطأ: وجوب الدية في ماؿ الجاني وحده دوف عاقمتو في الجنايتيف: بػ
 .(3)العمد

ېئ ىئ ﴿ لظاىر قولو:؛ ال تجب الدية عمى العاقمة بحاؿ» :أبو بكر األصـ قاؿ

ألبي رمثة حيف دخؿ عميو مع  -ملسو هيلع هللا ىلص- ولقوؿ رسوؿ ا ؛(4)﴾ىئ ىئ ی
وال ، ال يؤخذ بجنايتؾ :أي .(5)«نو ال يجني عميؾ، وال تجني عميوإأما » :ابنو

                                                                                
وابف عمية (، ٜٛ/ ٚ) لمشوكاني نيؿ األوطارو (، ٙٛ٘/ ٔٔالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي )انظر: ( ٔ)

اإلماـ، العالمة، الحافظ، الثبت، أبو بشر األسدي ، إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسديىو: 
ولد: سنة مات الحسف البصري، ، ، المشيور: بابف عمية؛ وىي أموموالىـ، البصري، الكوفي األصؿ

 مات في سنة ثالث وتسعيف ومائة. وكاف فقييا، إماما، مفتيا، مف أئمة الحديث، سنة عشر ومائة.
 (.، وما بعدىاٚٓٔ/ ٜسير أعالـ النبالء )انظر: 

الفقر، منقبضا عف الدولة، إال أنو أبو بكر األصـ، شيخ المعتزلة، كاف دينا، وقورا، صبورا عمى ىو: ( ٕ)
)الحجة وكتاب )خمؽ القرآف(، ولو: كتاب  مات: سنة إحدى ومائتيف. كاف فيو ميؿ عف اإلماـ عمي.

 (.ٕٓٗ/ ٜسير أعالـ النبالء )(، و ٜٕٙ/  ٚ)طبقات ابف سعد وغيرىما. انظر: والرسؿ(، 
(، ٕٖٙ/ ٖٔاية شرح اليداية )(، والبنٕ٘٘/ ٚ(، وبدائع الصنائع )٘ٙ/ ٕٙانظر: المبسوط )( ٖ)

  (.ٔٗٙ/  ٙوحاشية رد المحتار عمى الدر المختار )
  (.ٗٙٔ) : آية رقـاألنعاـسورة ( ٗ)
-ملسو هيلع هللا ىلص-ا  رسوؿ إف ، ثـ-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي نحو أبي مع انطمقت»ونص الحديث: أف أبا رمثة قاؿ: ( ٘)

 ا رسوؿ فتبسـ: قاؿ بو، أشيد: قاؿ «حقا؟: »قاؿ الكعبة، ورب إي: قاؿ «ىذا؟ ابنؾ: »ألبي ، قاؿ
 عميؾ، يجني ال إنو أما: »قاؿ ثـ عمي، أبي حمؼ ومف أبي، في شبيي ثبت مف ضاحكا -ملسو هيلع هللا ىلص-
أخرجو ، والحديث [ٗٙٔ: األنعاـ] ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿ :-ملسو هيلع هللا ىلص-ا  رسوؿ وقرأ ،«عميو تجني وال

( ٛٙٔ/ ٗ) أبيوباب ال يؤخذ أحد بجريرة أخيو أو ، كتاب الدياتأبو داود في سننو، والمفظ لو، 
 ؟ىؿ يؤخذ أحد بجريرة غيره، باب ، كتاب القسامةالكبرى (، والنسائي في السنفٜ٘ٗٗحديث رقـ )

حديث ( ٚٓ٘/ ٙ) أوؿ مسند أبي رمثةفي  (، واإلماـ أحمد في مسندهٚٓٓٚحديث رقـ )( ٖٙٙ/ ٙ)
/ ٖ) ناية غيرهباب ال يؤخذ أحد بج، كتاب الديات(، والدارمي في سننو وحسف إسناده، ٙٓٔٚرقـ )

الصحيحيف، ووافقو الذىبي،  عمى (، وصحح إسناده الحاكـ في المستدرؾٖٖٕٗحديث رقـ )( ٖٗ٘ٔ
 (.ٔٙٗ/ ٕ) تفسير سورة المالئكة، في كتاب التفسير
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وألف ضماف اإلتالؼ يجب عمى المتمؼ دوف غيره بمنزلة غرامات ؛ تؤخذ بجنايتو
 .(1)«وىذا أولى، األمواؿ

حيث وننتقؿ اآلف إلى ، فقياء عدـ مشروعية نظاـ العقؿكانت ىذه وجية 
وىي وسط بيف ، والتي تمثؿ اجتيادا فقييا لبعض الفقياء المعاصريف الوجية الثالثة

وبيف وجية فقياء عدـ ، وىـ جميور العمماء، وجية فقياء مذىب مشروعية العقؿ
 المشروعية الذيف تقدـ ذكرىـ.

 المعاصريف.وجية بعض الفقياء : ثالثا *
لكف ال عمى أنو تشريع عاـ ممتـز ، بالمبدأ العاـ لمعقؿ يقر أصحاب ىذه الوجية

 واألمكنة دوف نظر إلى األحواؿ واالعتبارات.، في جميع األزمنة
أنو إقرار : -عندىـ  –و الفقيي تكييفلمعاقمة بالدية  -ملسو هيلع هللا ىلص-فتحميؿ النبي 

-فقد وجد النبي ، ما كاف بيف القبائؿ مف تناصر وتعاوف عربي اقتضاه لنظاـ
العرب عمى نظاـ خاص في الديات يقضي بتوزيعيا عمى العاقمة لما كاف  -ملسو هيلع هللا ىلص

غير موجب بينيـ مف التناصر ومسؤولية األسرة عف خطأ الواحد منيا؛ فأقره في 
فنظاـ العقؿ ، حثا عمى التناصر وتعزيزا لمتكافؿ ؛باإلقرارغير الثابت وفي ، العمد

 والتكافؿ يقتضي التآزر والتناصر.، معمؿ بالتكافؿ
فحيثما تناصر الناس ؛ أف التعاقؿ يفترض التناصر وال يفرضو: وحاصؿ ىذا

وعمى ذلؾ فال ، أما إذا عدـ التناصر بينيـ فال شأف ألحدىـ بعقؿ غيره، تعاقموا
مكاف دوف  أو في، إلزاـ العاقمة بالدية في زماف دوف زماف» ضير شرعا مف

 .(2)«ما داـ اإللزاـ وعدمو مبنيا عمى وجود التناصر في الواقع أو عدمو، مكاف
يتوسعوف في تحديد العاقمة  –بناء عمى وجيتيـ ىذه  –وأصحاب ىذه الوجية 

كذلؾ ، التي يمزميا العقؿ إلى مدى بعيد فوؽ ما قرره فقياء مذىب المشروعية
وفي قدرىا، وفي األمواؿ التي ، الدياتفإنيـ يتوسعوف فيما تحممو العاقمة مف 

                                 
  (.٘ٙ/  ٕٙالمبسوط لمسرخسي )( ٔ)
في الفقو اإلسالمي المعاصر بقمـ د. عوض محمد عوض / بحث منشور  (نظاـ العقؿ ) العاقمة( ٕ)

  .( توزيع األىراـٜٕٔبمجمة المسمـ المعاصر ػػ مجمة دورية محكمة، العدد )
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وذلؾ مف منظور مقاصدي يعمي مف حاكمية ، وفي كيفية العقؿ، ى منياتؤدَّ 
العقؿ تحديدا  المقاصد الكبرى لمشريعة عمى حساب األدلة الجزئية الواردة في

واألمواؿ التي تؤدى ، وفي قدرىا، وما تحممو مف الديات وما ال تحممو، لمعاقمة
 يا.من

ويتأولوف ىذه األدلة الجزئية بأنيا كانت إقرارا لعرؼ عربي درج عميو العرب في 
بيف  –عمى أفضؿ وجو  –التوفيؽ  فيالديات التقى مقصوده مع مقصود الشرع 

كؿ منيا جدير بالرعاية تحقيقا لمعدالة في إطار مف اإلحساف عمى مصالح متباينة 
 نحو ما سيأتي.

 المناقشة والترجيح.أدلة ىذه الوجيات مع 
 أدلة فقياء مذىب مشروعية العقؿ:* 

 ،«األثر»و ،«السنة»و ،«القرآف» :استدؿ فقياء مذىب المشروعية بػ
 .«المعقوؿ»و ،«اإلجماع»و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 20  اإلسالمي.. دراسة مقارنةاملسؤولية اجلماعية عن اجلناية على البدن يف الفقو 

  القرآف.مف : أوال
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ :-تعالى–قولو  

 ﴾ی ی ی ی
(1). 

أف المسمـ مأمور بالتعاوف مع أخيو المسمـ في البر،  وجو الداللة مف اآلية:
 –وتحمؿ العاقمة دفع دية قتؿ الخطأ مف جممة البر، فيدخؿ في عمـو اآلية، وىذا 

  .(2)مف اإلحساف إلى المحتاجيف -تعالى -مف جنس ما أوجبو ا - أيضا
 ثانيا: مف السنة:

 قضى»:  -ملسو هيلع هللا ىلص- ا رسوؿ أف ،-- ىريرة أبي حديث الحديث األوؿ: *
 عمييا قضى التي المرأة إف ثـ أمة، أو عبد بغرة لحياف بني مف امرأة جنيف في

 العقؿ وأف وزوجيا، لبنييا ميراثيا أف -ملسو هيلع هللا ىلص- ا رسوؿ فقضى توفيت، بالغرة
 .(3)«عصبتيا عمى

 مف امرأتاف اقتتمت: قاؿ أيضا، --ىريرة  حديث أبي *الحديث الثاني:
- النبي إلى فاختصموا بطنيا، في وما فقتمتيا بحجر األخرى إحداىما فرمت ىذيؿ،
 عمى المرأة دية أف وقضى وليدة، أو عبد غرة، جنينيا دية أف فقضى» ،-ملسو هيلع هللا ىلص
 .(4)«عاقمتيا
قضى في قتؿ الخطأ وشبو  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف النبي وجو الداللة مف الحديثيف: 

                                 
 (.ٕرقـ ) : آيةةالمائدسورة ( ٔ)
عالـ(، ٖٔٗ/ ٕٔ) الكبير انظر: الحاوي( ٕ)  (.ٗٔ/ ٕ) العالميف رب عف الموقعيف وا 
جنيف المرأة، وأف العقؿ عمى الوالد وعصبة الوالد،  :باب، الديات :كتابالبخاري،  متفؽ عميو: صحيح( ٖ)

القسامة والمحاربيف والقصاص  :كتابمسمـ،  (، وصحيحٜٜٓٙحديث رقـ )(، ٔٔ/ ٜال عمى الولد )
/ ٖ، وشبو العمد عمى عاقمة الجاني )أدية الجنيف، ووجوب الدية في قتؿ الخط :باب، والديات
 والمفظ لمبخاري.(، ٔٛٙٔ)حديث رقـ (، ٜٖٓٔ

جنيف المرأة، وأف العقؿ عمى الوالد وعصبة الوالد،  :باب، الديات :كتابالبخاري،  متفؽ عميو: صحيح( ٗ)
القسامة والمحاربيف والقصاص  :، كتابمسمـ (، وصحيحٜٓٔٙحديث رقـ )(، ٕٔ/ ٜال عمى الولد )

/ ٖ، وشبو العمد عمى عاقمة الجاني )أؿ الخطدية الجنيف، ووجوب الدية في قت :باب، والديات
 (، والمفظ لمبخاري.ٔٛٙٔحديث رقـ )(، ٜٖٓٔ
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 .(1)العمد عمى العاقمة، فدؿ ذلؾ عمى أف الواجب في ذلؾ عمى العاقمة
 ثالثا: مف األثر:

 فقاؿ صفية مولى في عمر إلى استدلوا باألثر الوارد أف عميا والزبير اختصما
 عمر فقضى أرثو، وأنا أمي مولى: الزبير وقاؿ عنو، أعقؿ وأنا عمتي مولى: عمي
 .(2)العقؿب عمي عمى وقضى بالميراث لمزبير

ألنو مف قضى عمى عمي بالعقؿ؛  --أف عمر  وجو الداللة مف األثر:
 .(3)العاقمة، وىذا فيو دليؿ عمى أف الدية تجب عمى العاقمة

 رابعا: اإلجماع:
قضى بأف الدية عمى العاقمة، وقضى بذلؾ مف بعده  -ملسو هيلع هللا ىلص- ورد أف النبي

ولـ يعترض أحد منيـ عمى ذلؾ، فع دَّ ذلؾ إجماعا  --أبو بكر وعمر والصحابة 
 .(4)منيـ عمى أف الدية عمى العاقمة

 كثير مف أىؿ العمـ اإلجماع عمى ذلؾ، ومف ذلؾ: قوؿ ابف المنذر:وحكى 
 .(5)«العاقمة عمى الخطأ دية أف عمى العمـ أىؿ مف عنو نحفظ مف كؿ أجمع»

 عمى الخطأ دية أف في خالفا العمـ أىؿ بيف نعمـ ال» وقاؿ ابف قدامة:
  .(6)«العاقمة

                                 
 وفتح(، ٔٚ/ ٛ) واالستذكار البف عبد البر(، ٕ٘٘/ ٛ) بطاؿ البف البخاري صحيح انظر: شرح( ٔ)

 (.ٚٚٔ/ ٔٔ) مسمـ عمى النووي وشرح(، ٖٕ٘/ ٕٔ) حجر البف الباري
 ،الرجؿ يعتؽ فيموت ويترؾ ورثة ثـ يموت المعتؽ :بابمنصور، كتاب: الفرائض،  بف سعيد سنف( ٕ)

العقؿ عمى مف يكوف؟ (، وابف أبي شيبة في مصنفو، كتاب: الديات، باب: ٕٗٚرقـ )(، ٙٔٔ/ ٔ)
السبيؿ؛  منار أحاديث تخريج في الغميؿ (، وضعفو األلباني في إرواءٕٓٛ٘ٚرقـ )( ٜٔٗ/ ٘)

 (.٘ٙٔ/ ٙ) وعمر إبراىيـ بيف النقطاعو
 (.ٕٖٗ/ ٕٔ) الكبير انظر: الحاوي( ٖ)
 (.ٖٜٔ/ ٖ) لمجصاص القرآف وأحكاـ(، ٕٖٙ/ ٖٔ) اليداية شرح انظر: البناية( ٗ)
/ ٗ) المقتصد ونياية المجتيد وانظر: بداية(، ٙ/ ٛ) المنذر البف العمماء مذاىب عمى اإلشراؼ( ٘)

ؽ: يق، تحالحسف ابف القطاف ، ألبياإلقناع في مسائؿ اإلجماع اإلجماع مسائؿ في واإلقناع(، ٜ٘ٔ
/ ٕ) :ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة: األولى، ، الناشر: الفاروؽ الحديثة، حسف فوزي الصعيدي

ٕٖٛ.) 
 (.ٖٛٚ/ ٛ) قدامة البف المغني( ٙ)
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 خامسا: المعقوؿ:
حرمة نفس المقتوؿ؛ إذ إف النفس محترمة وعذره ال يعدـ ، أف الخاطئ معذور

فال وجو إلىدارىا، ولكف عذره يمنع مف إيجاب العقوبة عميو، فأوجب الشرع الدية 
صيانة لنفس المقتوؿ عف اليدر، وكوف الدية تجب في ماؿ القاتؿ فيو إجحاؼ كبير 
وضرر عميو مف غير أف يتعمد جناية، ومف ثـ فإنو ال بد مف إيجاب بدؿ لذلؾ، 

اف ذلؾ عمى مف عميو نصرتو، ووجب عمييـ إعانتو كإيجاب النفقات عمى فك
 .(1)األقارب

 وشيء» :وفي تقرير ىذا المعنى يقوؿ شيخ اإلسالـ السرخسي في مبسوطو
نفس  حرمة يعدـ ال وعذره معذور، الخاطئ أف :وىو عميو، يدؿ المعقوؿ مف

الدية صيانة لنفس فأوجب الشرع ؛ المقتوؿ ولكف يمنع وجوب العقوبة عميو
 فيكوف واستئصاؿ بو إجحاؼ القاتؿ عمىوفي إيجاب الكؿ ، المقتوؿ عف اليدر

 لدفع العاقمة إليو الشرع فضـ لمعذر عنو العقوبة سقطت وقد العقوبة، بمنزلة
  .(2)«العمد شبو في وكذلؾ عنو، العقوبة معنى

ىؤالء وىي أدلة قوية في إفادة ما قرره ، كانت ىذه أدلة فقياء مذىب المشروعية
وقد سممت ؛ الشروط التي بينوىابالفقياء مف وجوب العقؿ عمى العاقمة في األحواؿ و 

وىذا يعضد ويقوي مف ىذه الوجية ، مف المعارض المقاـو –في مجموعيا  –
 ويجعمنا نميؿ إلييا ونعتمدىا وجية ليذا لبحث.

 .عدـ المشروعية مع المناقشة والترجيحونعرض فيما يمي ألدلة فقياء مذىب 
 *أدلة فقياء مذىب عدـ مشروعية العقؿ.
فتكوف الدية في ماؿ الجاني وحده ، استدؿ الفقياء القائموف بعدـ مشروعية العقؿ

 .«المعقوؿ» ، و«القياس» و ،«السنة» و ،«القرآف» :بػ –دوف عاقمتو 

                                 
 شرح الحقائؽ وتبييف(، ٖٖٙ/ ٖٔ) اليداية شرح والبناية(، ٕ٘ٔ/ ٕٚ) لمسرخسي انظر: المبسوط( ٔ)

  (.ٚٚٔ/ ٙ) الدقائؽ كنز
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٚ) لمسرخسي المبسوط( ٕ)
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 أوال: القرآف.
 منيا:استدؿ ىؤالء الفقياء بعدة آيات 

 .(1) ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ :-تعالى –قولو  -
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :-تعالى –قولو  -

 .(2)﴾ۉ
دلت اآليتاف عمى أف اإلنساف يتحمؿ وزر نفسو وال : مف اآليتيف وجو الداللة
ومف ثـ فإنو وحده الذي يتحمؿ وزر ، والقاتؿ ىو الذي أخطأ، يتحمؿ وزر غيره

 .(3)و وجنايتوئخط
 مناقشة الجميور ليذا الدليؿ:

 ليسأف الحمؿ عمى العاقمة : أجاب فقياء مذىب المشروعية عف ىذا الدليؿ بػ
فإذا لـ » واجب عمى عاقمتو –الجاني  –ألف حفظ القاتؿ  ؛«أخذا بغير ذنب»

يحفظوا فقد فرطوا، والتفريط منيـ ذنب، وألف القاتؿ إنما يقتؿ بظير عشيرتو 
ألف الدية ماؿ كثير فإلزاـ » :وثانيا، ىذا أوال(4)«فكانوا كالمشاركيف لو في القتؿ

الكؿ القاتؿ إجحاؼ بو فيشاركو العاقمة في التحمؿ تخفيفا، وىو مستحؽ 
 .(5)«التخفيؼ؛ ألنو خاطئ

ثبت باألحاديث المشيورة، وعميو » حكـ مشيورقمة االدية عمى العووجوب 
 .(6)«عمؿ الصحابة والتابعيف، فيزاد بو عمى الكتاب

                                 
 (.ٗٙٔ: آية رقـ )األنعاـسورة ( ٔ)
 (.ٕٙٛسورة البقرة: آية رقـ )( ٕ)
 (.٘ٙ/  ٕٙوالمبسوط )(، ٕ٘٘/ ٚ) الشرائع ترتيب في الصنائع انظر: بدائع( ٖ)
 (.ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( ٗ)
 .السابؽ نفس الموضع( ٘)
 (.ٔٗٙ/ ٙالدر المختار وحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )( ٙ)
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 : تعالى – حكـ مخصوص مف عمـو قولو» فوجوب دية الخطأ عمى العاقمة
 .(2)«(1) ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿

وتركيـ باعتبار تقصيرىـ » أف العاقمة يتحمموف العقؿ عف الجاني: والحاصؿ
فكانوا ىـ ، وتو بأنصارهقألنو إنما قصر ل؛ حفظو ومراقبتو وخصوا بالضـ

المقصريف، وكانوا قبؿ الشرع يتحمموف عنو تكرما واصطناعا بالمعروؼ، فالشرع 
 .(3)«وتوجد ىذه العادة بيف الناس، قرر ذلؾ

، فيذه اآليات المستَدؿ بيا تدؿ عمى أف اإلنساف ال يتحمؿ جناية وال وزر غيره
مف كونو  -ملسو هيلع هللا ىلص-لكنيا آيات عامة قد خصصتيا أشياء عدة منيا: فعؿ النبي 

ؿ العاقمة الدية ىو مف سبيؿ المواساة وليس مف باب أخذ الشخص وتحم  ، شرع العقؿ
 .(4)أو ىو مف باب حفظيـ لمقاتؿ، بذنب غيره

 فال، يخص ىذا الدليؿ في ىذا الموضع وما في معناه جواب صحيحىذا و 
في  فيسقط استدالليـ بو؛ تعمؽ صحيح بويكوف لفقياء مذىب عدـ المشروعية 

 وشبو العمد عند األكثريف خالفا لممالكية.، الخطأ باإلجماع: الجنايتيف
 السنة.: ثانيا

ألبي رمثة  -ملسو هيلع هللا ىلص-استدؿ فقياء مذىب عدـ مشروعية العقؿ بقوؿ رسوؿ ا 
ال يؤخذ : أي .(5)«وال تجني عميو، أما إنو ال يجني عميؾ» :حيف دخؿ مع ابنو

بأف اإلنساف ال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وىذا تصريح مف النبي ، وال تؤخذ بجنايتو، بجنايتؾ
في ماؿ الجاني وحده دوف تجب الدية ، ومف ثـ فإف (6)يتحمؿ وزر جناية غيره

 .عاقمتو

                                 
 (.ٗٙٔسورة األنعاـ: آية رقـ )( ٔ)
 (.ٕٔٗ/ ٕالمعرفة ) .بداية المجتيد ونياية المقتصد ط( ٕ)
 وانظر: تبييف الحقائؽ شرح (، ٔٗٙ/ ٙ( الدر المختار وحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )ٖ)

 (.ٚٚٔ/ٙالدقائؽ )كنز 
 (.ٖٕ٘/ ٖ) المراـ بموغ شرح السالـ وسبؿ(، ٕ٘٘/ ٚ) الشرائع ترتيب في الصنائع انظر: بدائع( ٗ)
 .ٙٔتقدـ تخريجو ص ( ٘)
 (.ٕ٘٘/ ٚ) الشرائع ترتيب في الصنائع وبدائع(، ٘ٙ/ ٕٙ) لمسرخسي انظر: المبسوط( ٙ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اإلسالمي.. دراسة مقارنةة عن اجلناية على البدن يف الفقو املسؤولية اجلماعي

 

25 

 مناقشة الدليؿ مف السنة.
 القرآف.وجواب دليميـ مف السنة مثؿ ما تقدـ مف الجواب عمى دليميـ مف 

 أف: والحديث أصؿ عاـ يتفؽ الجميع عمى موجبو، فاآليات القرآنية التي تقدمت
 :وىو مبدأ ،«وال تجني عميو، ال يجني عميؾ» أو أنو ،«ال يؤخذ أحد بذنب أحد»
عند القانونييف في الفقو العقابي )الجنائي( « تفرد العقوبة» أو ،«شخصية الجناية»

 المعاصر.
العدؿ ىو  وىذا، جماعة الفقياء ال غموض فيو وال لبس وىذا األمر واضح لدى

 الذي جاءت بو الشريعة ودلت عميو النصوص.
ا موشبو العمد م، الخطأ: لكف فقياء مذىب مشروعية العقؿ يخصوف الجنايتيف

أف الجناية » أو ،«شخصية الجناية» :تقرر باآليات والحديث مف ىذا المبدأ العاـ
ما عنو بحيث ال ، الدية إما مع الجاني بالضـ إليوفتتحمؿ العاقمة  ،«شخصية وا 

 يحمؿ شيئا كما تقدـ بناء عمى النصوص المخصصة التي استدلوا بيا.
مسؤولوف  –أو مينة عمى ما سيأتي، نسبا–ويكيفوف ذلؾ بأف أىؿ الجاني 

إنما كانوا أخص » و، ترتب عمييا: أف لزميـ العقؿ معو أو عنو يةمسؤولية تقصير 
ألف الغالب أف اإلنساف إنما ال ؛ ألنو إنما يقصر في االحتراز لقوة فيو؛ إليوبالضـ 

لقوة تحصؿ بأنصاره يحترز في أفعالو إذا كاف قويا فكأنو ال يبالي بأحد وتمؾ ا
وا بنصرتيـ لو؛ ألنيا سبب لإلقداـ عمى التعدي فقصروا بيا عف أغالبا وىـ أخط

 .(1)«حفظو فكانوا أولى بالضـ إليو
إف ىذا جواب صحيح يخص ىذا الدليؿ لفقياء مذىب : -ىنا أيضا  –ويقاؿ 

 تعمؽ صحيحفال يكوف ليـ ، عدـ مشروعية العقؿ في ىذا الموضع وما في معناه
وشبو العمد عند األكثريف ، الخطأ باإلجماع: عاقمة الدية في الجنايتيففتحم ؿ ال، بو

 .(2)«حكـ ثابت مخصوص» -خالفا لممالكية 

                                 
 (.ٚٚٔ/ ٙ)تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشمبي ( ٔ)
 .المصدر السابؽ( ٕ)
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 ثالثا: الدليؿ مف القياس.
فالعاقمة ال تضمف : استدؿ فقياء مذىب عدـ مشروعية العقؿ كذلؾ بالقياس

وال ما دوف ثمث الدية عند ، وال ما دوف نصؼ عشر الدية عند الحنفية، األمواؿ
 قياسا لمديات في الدماء عمى ضماف ما يتمؼ مف األمواؿ.؛ فكذا ىذا، الجميور
ويقاس ، مف ماؿ فإنو يضمنو وىذا ىو وجو التحمؿالشخص إذا أتمؼ شيئا ف

 ولذا فإنيا تكوف في ماؿ القاتؿ وحده. ؛ عمى ذلؾ الدية في قتؿ الخطأ
 قاؿ» حكاية عف أبي بكر األصـ: الطحاوي مختصر قاؿ الجصاص في شرح

 في جنايتو يمزميا ال كما شيء، جنايتو مف العاقمة يمـز ال أف :القياس: بكر أبو
 .(1)«األمواؿ

 مناقشة ىذا الدليؿ.
فإلزاـ الكؿ القاتؿ ؛ ألف الدية ماؿ كثير» ؛أنو قياس مع الفارؽ: وجواب ىذا

ألنو ؛ وىو مستحؽ التخفيؼ، فيشاركو العاقمة في التحمؿ تخفيفا، إجحاؼ بو
 .(2)«خاطئ

ألف ضماف الماؿ ال يكثر عادة » ؛العقؿ في الديات ضماف الماؿ وبيذا فارؽ
 –عند الحنفية  –، وما دوف نصؼ عشر الدية (3)«إلى التخفيؼفال تقع الحاجة 

قميؿ حكمو حكـ ضماف األمواؿ خالفا لمجميور الذيف اعتبروا حد القميؿ ما كاف 
فإف بمغ موجب الجناية ثمثا فأكثر حممتو ، موجب الجناية فيو أقؿ مف ثمث الدية

ال فال  .العاقمة وا 
وقد ال ، وأف ذلؾ يجحؼ بالجاني، الديةوبالجممة فمبدأ العقؿ مبناه عمى كثرة 

ف جرى الخالؼ بيف جماعة ، أف تفوت الجناية ىدرا: فتكون النتيجةيمكنو  وا 

                                 
/ ٚ) الشرائع ترتيب في الصنائع وانظر: بدائع(، ٖٚٗ/ ٘)الطحاوي لمجصاص  مختصر شرح( ٔ)

ٕ٘٘.) 
(، وحاشية ٕٖٙ/  ٖٔوانظر: البناية شرح اليداية )(، ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( ٕ)

 (.ٔٗٙ/ ٙابف عابديف عمى الدر المختار )
 (.ٕ٘٘/ ٚالصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع ( ٖ)
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أو ما  ؟كمذىب الحنفيةىؿ ىو ما دوف نصؼ العشر : الفقياء في حد القمة والكثرة
وىذا كمو بخالؼ  ؟والحنابمة (، والشافعية، المالكيةكمذىب الجميور )دوف الثمث 

فيسيؿ عمى الجاني ، دوف ذلؾ –الغالب األعـ  –فإنيا في ؛ الجناية عمى األمواؿ
 تحمميا.

مف بو سقوط دليؿ فقياء ىذه الوجية جواب صحيح يظير  –أيضا-وىذا 
وىذا يقوي ويعضد ، ال متعلق هلم صحيح بالقياس على مذىبهموأنو ، القياس

 بمشروعية العقؿ. وجية فقياء مذىب الجميور القائميف
 المعقوؿ. الدليؿ مف: رابعا

فالطبع ، استدؿ فقياء مذىب المنع كذلؾ بالمعقوؿ عمى صحة وجيتيـ ىذه
وىذا ىو  ،«خذ أحد بذنب غريهيؤ » والعقؿ الصحيح كؿ ذلؾ يمنع مف أف، السميـ

 ويصمح بو حاؿ الناس !!، العدؿ الذي تستقيـ بو األمور
 مناقشة ىذا الدليؿ.

ليس محؿ  إف ىذا الكالـ: في الجواب عف دليميـ ىذا –ىنا  –والذي يقاؿ 
فإف ، والحمؿ عمى العاقمة أخذ بذنب ال بغير ذنب، ف الكؿ يقوؿ بموجبووا  ، خالؼ

واجب على عاقلتو، فإذا مل » حفظ الجاني بالحياطة وحسف الرعاية تربية وتعميما
  .(1)«حيفظوا فقد فرطوا، والتفريط منهم ذنب

ويقوي ، جواب صحيح يسقط بو دليؿ فقياء مذىب المنع –أيضا-وىذا 
 ويعضد وجية فقياء مذىب المشروعية.

 خالصة القوؿ في أدلة فقياء مذىب المنع.*
أنيا جميعا لـ : -كما قد ظير لي  –وخالصة مناقشة أدلة فقياء مذىب المنع 

ولـ يعد ، تساقطتفكانت أف تسمـ مف المعارض المقاـو القوي الذي ورد عمييا 
 .بيا «قوي» وال، «صحيح» لفقياء مذىب المنع تعمؽ

                                 
 (.ٕ٘٘/ ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( ٔ)
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رجحان وجهة فقهاء مذىب اجلمهور الذين قرروا مشروعية  يظير وبيذا
 .فتتحمل العاقلة الدية وجوبا يف األحوال، وبالشروط اليت بينوىا، نظام العقل

العقؿ مع لة وجية فقياء مذىب عدـ مشروعية أدخالصة القوؿ في كانت ىذه 
والتي تمثؿ ىذا ، ألدلة الوجية الثالثة –فيما يمي  –، ونعرض ناقشة والترجيحالم

 االجتياد الفقيي لبعض العمماء المعاصريف.

 .أدلة الوجية الثالثة*
وىي وسط ، تقدـ القوؿ بأف ىذه الوجية اجتياد فقيي لبعض الفقياء المعاصريف

؛ ر ووجية فقياء عدـ المشروعيةالجميو بيف وجية مشروعية العقؿ لفقياء مذىب 
تزما في جميع لـ يكف تشريعا عاما مم» لمعاقمة بالدية -ملسو هيلع هللا ىلص-تحميؿ الرسوؿ ف

نما كاف إقرارا لنظاـ عربي اقتضاه ما ، األزمنة دوف نظر إلى األحواؿ واالعتبارات وا 
أما إذا ، فحيثما تناصر الناس تعاقموا، (1)«كاف بيف القبائؿ مف تناصر وتعاوف

 عدـ التناصر بينيـ فال شأف ألحدىـ بعقؿ غيره.
، فال ضير شرعا مف إلزاـ العاقمة بالدية في زماف دوف زماف» وبناء عمى ذلؾ

ما داـ اإللزاـ وعدمو مبنيا عمى وجود التناصر في الواقع ، أو في مكاف دوف مكاف
 .«أو عدمو

التناصر توجد دواعيو وتكوف مقتضياتو مف فيـ يعتمدوف نظاـ العقؿ حيث 
أدلة فقياء مذىب  –حينئذ  –وأدلتيـ ، والتكافؿ بيف أبناء القبيمة واألسرة الواحدة

 المشروعية.
الدية في بيت فإذا انتفت الدواعي ولـ توجد المقتضيات فال ضير مف أف تكوف 

، فالدية تكوف في ماؿ الجاني، فإف عدـ أو لـ يكف منتظما، الماؿ أو ما يقوـ مقامو

                                 
وانظر: الجنايات المتحدة  (.وما بعدىا ٖٖ٘اإلسالـ عقيدة وشريعة لمشيخ محمود شمتوت )ص ( ٔ)

(، والجريمة والعقوبة لمشيخ محمد أبو زىرة ) ص ٜٕٓتأليؼ: رضواف شافعي المتعافي )ص 
(، ونظرية الضماف لمدكتور ٜٜٔ/ ٕريع الجنائي اإلسالمي لألستاذ عبد القادر عودة )(، والتشٖٕٗ

 (.ٜٕٛوىبة الزحيمي )ص 
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 ويستندوف إلى نفس أدلتيـ.، يمتقوف مع فقياء عدـ المشروعيةوىـ بيذا 
وذلؾ ، فكؿ مف ينتصر بغيره يعقؿ عنو إذا جنى، النصرةبفحكـ العقؿ معمؿ 

 ومف مكاف إلى مكاف.، مما يختمؼ باختالؼ العرؼ مف زماف إلى زماف
وحيثما ، فحيثما وجدت العمة وجد الحكـ، يدور مع عمتو وجودا وعدماوالحكـ 

 انتفت انتفى الحكـ.
 مناقشة وترجيح:*

 : إنو مف الميـ التفريؽ بيف أمريف: في ىذه الوجية –ىنا  –والذي يقاؿ 
، وىو أما المبدأ ذاتوالتنظيـ الشرعي ألحكامو. : والثاني، مبدأ العقؿ: األوؿ

بزماف وال  يختصتشريع عاـ ال يذا ف، وشبو العمد، دية الخطأتحميؿ العاقمة 
 في كؿ زماف ومكاف. لممجتمع المسمـ الـزبمكاف، بؿ ىو 

وبياف  ؟مف تكوف: تحديد العاقمةي ألحكاـ العقؿ مف مثؿ عوأما التنظيـ الشر 
فأمور تقبؿ االجتياد وتخضع العتبار وتنظيـ استيفاء الدية منيا، ، شروط تحمميا
 الزماف والمكاف.

 أما –عمى نحو ما تقدـ  السنة ودليمو –فالثابت مف العقؿ أصمو وعمى ذلؾ  
  ة.متغير فالتفصيمية أحكامو 
والتكافؿ يفترض ، أف نظاـ العقؿ إنما شرع مف باب التكافؿ» :بياف ذلؾو 

ولذا وجدنا الرأي متفًقا عمى أف العقؿ أساسو النصرة. وال يخمو ؛ التآزر والتناصر
يشد أفراد النوع اإلنساني مجتمع مف ىذا المعنى، بؿ إف ىذا المعنى وحده ىو الذي 

ما ينيض : منيا، وأسباب التناصر شتى، كافة ويجعؿ مف كؿ طائفة منيـ مجتمًعا
ومنيا ما يقوـ عمى ، ومنيا ما ينيض عمى وحدة العقيدة، عمى وحدة النسب أو الدـ

 .(1)«وحدة المينة أو المكاف أو المصمحة بوجو عاـ
وقد تختمؼ أسبابو أو ، إنكارهفالتناصر في كؿ مجتمع واقع ال سبيؿ إلى 

                                 
عوض محمد عوض، بحث منشور  .العاقمة( في الفقو اإلسالمي المعاصر بقمـ: دنظاـ العقؿ )( ٔ)

  (.وما بعدىا ٕ(، توزيع األىراـ: )ص ٜٕٔالعدد ) –مجمة دورية محكمة  –بمجمة المسمـ المعاصر 
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 .وال يتصور زوالو إال بزواؿ المجتمع ذاتو، تتفاوت درجاتو لكنو قائـ في كؿ حاؿ
ذا كاف التعاوف أو التناصر حقيقة مفترضة في المجتمعات عامة، فيو » وا 

ونرانا في غنى عف إيراد النصوص  .بؿ ىو قوامو، سمة المجتمع اإلسالمي خاصة
ألنيا أكثر مف ؛ والتكافؿ التعاوف عمى تحض التي – والسنة الكتاب في –العامة 

بؿ نرانا في غنى كذلؾ عف بياف النظـ الشرعية التي تفرض التعاوف ، أف تحصى
أو تفترضو. وليذا فنحف نختمؼ مع مف ذىب مف المتأخريف والمحدثيف إلى أنو 

 – التشاـؤ في إغراؽ مف فيو ما فوؽ –فيذا القوؿ ؛ إذا عدـ التناصر فال تعاقؿ
يط في جنب الشرع بتعطيؿ أصؿ مف وتفر  االجتماع لسنف وجحد لمواقع إنكار فيو

 .(1)«أصولو
. أما التناصر: أف التعاقؿ حكـ ثابت ودائـ لثبات ودواـ أساسو وىو: والحؽ

ألنو ال ؛ ًما عند العرب فأقره فال حجة فيووجد العقؿ قائ -ملسو هيلع هللا ىلص- القوؿ بأف الرسوؿ
ذلؾ أف العقؿ مف مكاـر األخالؽ، ولو لـ ؛ لـ يجده ما أمر بويقتضي القوؿ بأنو لو 

ألنو إنما بعث ليتمـ مكاـر األخالؽ. فالقضية ؛ ألمر المسمميف بو -ملسو هيلع هللا ىلص- يجده
نما العقؿ حكـ شرعي ينسجـ  ليست قضية عرؼ يمكف أف يتصؿ وأف ينقطع، وا 

ولـ يحؿ تماًما مع أصوؿ اإلسالـ وفروعو، وقد كاف العرب يجيموف نظاـ الزكاة 
 ذلؾ دوف فرضيا.

 مشروعية نظاـ العقؿ.: الثاني *خالصة المبحث
مف ىذه الوجيات  مف مجموع ما عرض لو في ىذا المبحثوالذي نخمص إليو 

 الثالث التي تقدمت:
ذلؾ أف و ، بزماف وال بمكاف ختصي عاـ ال يشرعأف وجوب العقؿ حكـ : أوال

وىذا ، معمؿ بالتعاوف والتناصر وأنو؛ واإلجماع، دلت عميو النصوص مستقر مبدأ
في كؿ مجتمع وفريضة بحكـ الشرع في المجتمع  –بحكـ الضرورة  –معنى ثابت 
 اإلسالمي.

                                 
 (.وما بعدىا ٕالمصدر السابؽ )ص ( ٔ)
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ألف العقؿ ؛ رةوالحاؿ فييا معتب، فتقبؿ التغير والتطورالتفصيمية أما أحكامو 
نما ىو حكـ معقوؿ المع، ا محًضاليس حكًما تعبدي نى، وقد شرع لتحقيؽ مقاصد وا 

ولما كانت المقاصد ال تتغير وكانت أحواؿ الناس متغيرة فإنو ينبغي أف ، معمومة
تتطور أحكاـ العقؿ بما يناسب أحواؿ الناس في كؿ عصر. ولنا في عمؿ السمؼ 

فقد اجتيد عمر بف الخطاب لعصره وطور أحكاـ العقؿ بما يتفؽ مع ما طرأ ، أسوة
 عمى حياة الناس مف تغير.

مف الصحابة فالتابعيف فمف بعدىـ مف  اختالؼ الفقياء: صواب ىذامف ويؤكد 
وخير ، ونظر دليؿ عمى أنو موضع اجتيادفاختالفيـ ، األئمة في مسائؿ ىذا الباب

 .العصر لظروؼ ومناسًبا لمشرع موافًقا كاف ما – صحيحو بؿ –االجتياد 
 وركيزة ميمة مف، أف نظاـ العقؿ جزء مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية: ثانيا

، وأداة مف أدوات الشريعة، الركائز التي يقوـ عمييا بناء الفقو الجنائي اإلسالمي
والمجني ، عدؿ في إطار مف اإلحساف لمجاني: وآلية مف آلياتيا في تحقيؽ العدؿ

ومف ثـ فينبغي ، بؿ لممجتمع عمى نحو ما تقدـ بيانو وما سيأتي، عميو أو أوليائو
أف أساسو لـ يعد لو وجود في حياة الناس : دعوىاعتماد ىذا النظاـ وأف ال ييمؿ ب

 في التعبد جانب عف النظر بغض –ألنو ؛ بؿ ينبغي تقنيف العقؿ ،فذلؾ ظف خاطئ
 جدير منيا كؿ متباينة، مصالح بيف وجو أفضؿ عمى يوفؽ رائد نظاـ – بو العمؿ

 .بالرعاية
: الثالث وننتقؿ اآلف إلى حيث المبحث، كاف ىذا تماـ القوؿ في ىذا المبحث
 .تحديد العاقمة مع المناقشة والترجيحوجيات الفقياء المتقدميف والمعاصريف في 

******** 
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 الثالث بحثالم
 تحديد العاقمةفي  وجيات الفقياء المتقدميف والمعاصريف

 مع المناقشة والترجيح 
توجد في الفقو اإلسالمي ثالث وجيات في تحديد العاقمة التي تؤدي الدية عف 

ووجية ، وجيتاف قاؿ بيما جماعة الفقياء المتقدميف ؟مف ىـ: الجاني أو معو
 .لبعض الفقياء المعاصريف ت فقييةثالثة تمثؿ اجتيادا

 وفيما يمي تفصيؿ القوؿ بشأف ىذه الوجيات :
 أف العاقمة ذكور عصبة الجاني نسبا ووالء.: ولىالوجية األ *

العاقمة » :إلى أف والحنابمة، والشافعية، المالكيةذىب جميور الفقياء مف 
فعقمو في بيت ماؿ » عصبة وومف لـ تكف ل، «ذكور عصبة الجاني نسبا ووالء

ذلؾ عمى نحو ما عرض لو في كتب  ىذا عمى أنيـ اختمفوا في تفصيؿ ،«المسمميف
، والشافعية ال يدخمونيـ، بناءهيدخموف في العصبة آباء الجاني وأ فالمالكية، الفقو

 روايتاف كالمذىبيف.ولمحنابمة 
وال يحمؿ  ،(1)«...العصبة قربوا أو بعدوا» أف العاقمة: فمذىب المالكية

وال لما ، وليس ألمواؿ العاقمة حد إذا بمغتو عقموا، النساء والصبياف شيئا مف العقؿ
تكف لو عصبة فعقمو  ـومف ل، وال يكمؼ أغنياؤىـ األداء عف فقرائيـ، يؤخذ منيـ حد

ويدخؿ في القرابة االبف ، والموالي بمنزلة العصبة مف القرابة، في بيت ماؿ المسمميف
  .(2)واألب

  .فإف كانت العاقمة قميمة العدد أقؿ مف ألؼ فيضـ إلييـ أقرب القبائؿ إلييـ
، والموالي، فاوأىؿ الديو ، العصبة» أف العاقمة عدة أمور: وعند المالكية كذلؾ

  .(3)«وبيت الماؿ
                                 

 (.ٖٛٗ/ ٛالتاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ لممواؽ ) ( ٔ)
 (.ٖٛٗ/ ٛالسابؽ )( ٕ)
/ ٕ(، وانظر: حاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني )٘ٗ/ ٛشرح مختصر خميؿ لمخرشي )( ٖ)

ٖٓٚ.) 
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فإف لـ يكف عطاء فإنما يحمؿ عنو ، وبدئ بالديواف إذا كاف عطاؤه قائما
 . (1)قومو

القوؿ إنيا تكوف عمى أىؿ » :قاؿ المخمي. (2)«المدونة» وىذا خالؼ ظاىر
 . (3)«الديواف ضعيؼ

إنما العقؿ عمى أىؿ القبائؿ، أىؿ ديواف كانوا أو غير » :قاؿ مالؾ في المدونة
  .(4)«ديوافأىؿ 

أف العاقمة ىي القرابة مف قبؿ األب، وىـ العصبة » :(٘)فالمعتمد في المذىب
  .(6)«إذا عجزت عنو العصبة ...دوف أىؿ الديواف. وتحمؿ الموالي العقؿ

 ونعرض فيما يمي لمذىب الشافعية.، كاف ىذا مذىب المالكية في تحديد العاقمة
ىـ العصبات الذيف يرثوف بالنسب أو الوالء » أف العاقمة: ومذىب الشافعية

فإف فقد ، إذا كانوا ذكورا مكمفيف بشروطيـ (7)«غير األب والجد واالبف وابف االبف
 أو ما بقي كما يرثو. الكؿَّ  (8)«بيت الماؿ عف المسمـ ؿَ قَ عَ » العاقؿ أو لـ يؼ

 إذا تمكنا مف ضرب العقؿ عمى العاقمة، فال» أنو: والمعتمد في المذىب
قضى بالدية عمى العاقمة، فأضاؼ  -ملسو هيلع هللا ىلص- فإنو؛ ...نضرب شيئًا منو عمى القاتؿ

                                 
 ،«الموازية»ونحوه البف الحاجب تبعا البف شاس، وىو لمالؾ في  (.ٖٛٗ/ ٛالتاج واإلكميؿ )انظر: ( ٔ)

 .«العتبية»و 
 (.ٜٕٙ/ ٗانظر: المدونة )( ٕ)
 (.٘ٗ/  ٛشرح مختصر خميؿ لمخرشي )( ٖ)
 (.ٜٕٙ/ ٗالمدونة )( ٗ)
الدية تكوف عمى  القوؿ بأف»قاؿ المخمي:  (.ٕٕٛ/  ٗانظر: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير )( ٘)

الشرح الكبير لمشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  ".أنيـ ليسوا مف العاقمة :والمعتمد، أىؿ الديواف ضعيؼ
(ٗ/ٕٕٛ.) 

 (.ٜٙٔ/ ٗبداية المجتيد ونياية المقتصد )( ٙ)
 (.ٜٖٕ/ ٖاإلماـ الشافعي لمشيرازي ) والميذب في فق( ٚ)
 (.ٖٔٚ/ ٚنياية المحتاج إلى شرح المنياج )( ٛ)
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 .(1)«جممة الدية إلى العاقمة
كذلؾ ال يضرب شيء منو عمى » وكما ال يضرب شيء مف العقؿ عمى القاتؿ

عمودي نسبو، فميس عمى أبوي القاتؿ وأجداده شيء، وليس عمى ابنو وأوالده 
 .(2)«شيء

ذا فػ ما ، الذكور البالغوف العقالء مف عصبات القاتؿ: المتحممة ىـالعاقمة » وا 
  .(3)«وُيقدـ األقرب فاألقرب، عدا عمودي النسب
العصبة وىـ القرابة مف قبؿ  وال أعمـ مخالفا أف العاقمة» :قاؿ الشافعي

ف أيسرا ال يحمالف شيئا..، .األب  ؛(4)«وال أعمـ مخالفا في أف المرأة والصبي وا 
ف عال» باستثناءوذلؾ  ف سفؿ، األصؿ مف أب وا  ألنيـ ؛ (5)«والفرع مف ابف وا 

 . (6)«ال يتحمؿ الجاني ال يتحمؿ أبعاضو» وكما، أبعاض الجاني
 :واألقرب، ب عمى األبعد منيـقر تحمؿ الدية مف العصبة األقرب فاأل ويقدـ في

ف ، ُخوَّةُ األُ » ف نزلوا، ثـ األعماـ، ثـ بنوىـ وا  نزلوا، ثـ أعماـ األب، ثـ ثـ بنوىـ وا 
ف نزلوا ف نزلوا، ثـ أعماـ الجد، ثـ بنوىـ وا    .(7)«بنوىـ وا 

فإف لـ يوؼ األقرب بالواجب بأف بقي منو شيء فيوزع الباقي عمى مف يميو 
لكونيـ إناثا مثال أو ؛ لفقدىـ أو عدـ تحمميـ –ثـ بعد عصبة النسب  ،(8)وىكذا

وال يعقؿ ، يكوف العقؿ عمى معتؽ الجاني ثـ عصبتو مف النسب –عدـ وفائيـ 
 .(9)كما ال يرث –في األظير  –عتيؽ 

                                 
 (.٘ٓ٘/ ٙٔنياية المطمب في دراية المذىب )( ٔ)
 .المصدر السابؽ( ٕ)
 (.٘ٓ٘/ ٙٔنياية المطمب في دراية المذىب )( ٖ)
 (.ٖٛ٘/ ٘إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) مغني المحتاج( ٗ)
 (.ٖٔٚ/  ٚنياية المحتاج )( ٘)
 (.ٖٛ٘/ ٘) إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجمغني المحتاج ( ٙ)
 .المصدر السابؽ( ٚ)
 (.ٖٛ٘/ ٘( مغني المحتاج )ٛ)
 (.ٖٔٚ/ ٚنياية المحتاج إلى شرح المنياج )انظر: ( ٜ)
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، أو جنوف، أو صغر، لفقر؛ عدـ أىمية تحمميـ» أو، ممف ذكر إف فقد العاقؿف
 . (1)«الكؿ أو ما بقي كما يرثو عقؿ بيت الماؿ عف المسمـ -أو لـ يؼ بالواجب 

الم رصد لممصالح العامة، بو السيـ في بيت الماؿ ماؿ يفي  يكفإف لـ ف
ضرب يال : (الثاني) و، ضرب العقؿ عمى القاتؿي: (أحدىما)وجياف:  مشافعيةفم

 .(2)يسقط عنو العقؿ: يعني .عميو أصالً 
 ،«قرابة» :ثالث –عند الشافعية  –أف جيات تحمؿ الدية : والحاصؿ

وقرابة ليست بعصبة. وال ، ةومحالف، كزوجيةال غيرىا  «بيت ماؿ» و ،«والء»و
  .(3)«الذي ال عشيرة لو فيدخؿ نفسو في قبيمة ليعد منيا العديد

ونعرض فيما يمي لمذىب ، كاف ىذا مذىب الشافعية فيمف يحمؿ العقؿ
 الحنابمة.

عصباتو كميـ قريبيـ وبعيدىـ، » أف عاقمة اإلنساف ذكور: ومذىب الحنابمة
  .(4)«إال عمودي نسبو: آباؤه وأبناؤهمف النسب والوالء، 

ف سفموا» فػ   .(5)«العاقمة العمومة، وأوالدىـ وا 
 .-رحمو ا تعالى  –اإلماـ أحمد عف  اتإحدى الرواي ىذه

األب، واالبف، واإلخوة، وكؿ العصبة مف » العاقمة: والرواية األخرى
أبو » منيـ:، وعميو جماىير األصحاب، المذىب، نص عميو: وىو، (6)«العاقمة

وابف عقيؿ في ، وأبو الخطاب في خالفييما، والشريؼ أبو جعفر، بكر، والقاضي
 .(7)«وغيرىـ، والشيرازي، التذكرة

                                 
 .المصدر السابؽ( ٔ)
 (.ٛٔ٘/ ٙٔنياية المطمب في دراية المذىب )انظر: ( ٕ)
 (.ٖٛ٘/ ٘مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )( ٖ)
 (.ٜٔٔ/ ٓٔاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداوي )( ٗ)
 (.ٜٖٓ/ ٛالمغني البف قدامة )( ٘)
 (.ٜٔٔ/ ٓٔاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداوي )( ٙ)
 .المصدر السابؽ( ٚ)
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 .(1)«ولو عمودي نسبو عمى األظير، عاقمة اإلنساف ذكور عصبتو» فػ
، والمولى وعصبتو، بعدوا أو قربوا مف النسب» وسائر العصبات مف العاقمة

وسائر ذوي ، مف اإلخوة مف األـ» وأف غيرىـ، (2)«وعصبتوومولى المولى 
 .(3)«ليس ىـ مف العاقمة، وكؿ مف عدا العصبات، األرحاـ، والزوج

وال ، وىو الذي يوالي رجال يجعؿ لو والءه ونصرتو، ال يعقؿ مولى المواالة» فػ
عمى ويتضافرا ، الحميؼ، وىو الرجؿ يحالؼ اآلخر عمى أف يتناصرا عمى دفع الظمـ

ينضـ إلى ، مف قصدىما أو قصد أحدىما، وال العديد، وىو الذي ال عشيرة لو
 .(4)«فيعد نفسو معيـ، عشيرة
 .(5)«عاقمةمدخؿ ألىؿ الديواف في ال» وال

ف ، ...فالدية أو باقييا عميو، إف كاف ذميا» ومف ال عاقمة لو تحمؿ الجميع وا 
 ىذا المذىب.، (6)«كاف مسمما أخذ مف بيت الماؿ

، وىو المذىب، (7)«فال شيء عمى القاتؿ» فإف لـ يمكف أخذىا مف بيت الماؿ
 –رحمو ا  –ونقمو الجماعة عف اإلماـ أحمد ، صحابوعميو أكثر األ، المذىب

أف الدية وجبت » بناء عمى، (8)«صحابمعروؼ عند األوىذا ال» :قاؿ الزركشي
تجب في ماؿ أف : ويحتمؿ، وىو مف مفردات المذىب، (9)«عمى العاقمة ابتداء

 .(10)القاتؿ

                                 
/ ٛالمغني البف قدامة )وانظر: (، ٕٓٔ/ ٓٔاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداوي )( ٔ)

 (.ٕٓٛ/  ٚ(، وحاشية الروض المربع )ٜ٘/  ٙ(، وكشاؼ القناع )ٙ/ ٓٔوالفروع )(، ٜٖٔ
 (.ٕٜٖ/ ٛالمغني البف قدامة )( ٕ)
 (.ٜٖٓ/ ٛ) السابؽ( ٖ)
 (.ٕٜٖ/ ٛالمغني البف قدامة )( ٗ)
 (.ٓٙ/ ٙوانظر: كشاؼ القناع )(، ٕٜٖ/ ٛالمغني البف قدامة )( ٘)
 (.ٛ، ٚ/ ٓٔوانظر: الفروع )(، ٖٕٔ/ ٓٔلممرداوي )اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ( ٙ)
 (.ٖٕٔ/ ٓٔاإلنصاؼ لممرداوي )( ٚ)
 .المصدر السابؽ( ٛ)
 (.ٔٙ/ ٙكشاؼ القناع ) و(، ٛ/ ٓٔالفروع )وانظر: (، ٖٕٔ/ ٓٔاإلنصاؼ لممرداوي )( ٜ)
 (.ٕٗٔ/ ٓٔاإلنصاؼ لممرداوي )( ٓٔ)
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 أف العاقمةأنو ال خالؼ بيف جماعة الفقياء مف الحنابمة في : وبيذا يظير
وسائر ذوي ، وأف غيرىـ مف اإلخوة مف األـ ،«ذكور عصبة الجاني نسبا ووالء»

 .مف العاقمة واليسوكؿ مف عدا العصبات ، والزوج، األرحاـ
 مف العاقمة أو ال؟ىؿ ىـ : واإلخوة، والبنيف، واختمؼ في اآلباء

: يدخؿ فيو، أف كؿ العصبة مف العاقمة: إحداىما: وعف أحمد في ذلؾ روايتاف
خوتو، وأبناؤه، آباء القاتؿ  .وىذه الرواية ىي المذىب، وأبناؤىـ، وعمومتو، وا 

أف عاقمة اإلنساف عصباتو كميـ قريبيـ وبعيدىـ مف النسب : والرواية األخرى
خوتو، عمودي نسبو» إال: وعنو، وأبناؤه، آباؤه: والوالء إال عمودي نسبو  .(1)«وا 

خوتو  .(1)«وا 
وبو نكوف قد وقفنا عمى الوجية األولى ، مذىب الحنابمة كاف ىذا تماـ القوؿ في

ذكور عصبة الجاني نسبا » أف العاقمة: -رحميـ ا تعالى  –لمفقياء المتقدميف 
والخالؼ ، عرض لوكما وىذا القدر في تحديد العاقمة متفؽ عميو بينيـ  ،«ووالء

ىؿ يدخؿ في العصبة الذيف : بينيـ فيمف يدخؿ مف العصبة في العقؿ ومف ال يدخؿ
ف عموايجب عمييـ العقؿ  ف نزلوا، اآلباء وا   ؟أو أنيـ ال يدخموف، واإلخوة، واألبناء وا 
 عمى ما تقدـ بيانو.

 .«ذكور عصبة الجاني نسبًا ووالء» دليؿ الجميور عمى أف العاقمة*
والحنابمػػة بأحاديػػث السػػنة التػػي ، والشػػافعية، جميػػور الفقيػػاء مػػف المالكيػػةاسػػتدؿ 

 .--واآلثار عف الصحابة ، تقدمت في مشروعية نظاـ العقؿ
نيف امػرأة مػف بنػي لحيػاف بغػرة عبػد أو جفي » -ملسو هيلع هللا ىلص- فقد قضى رسوؿ ا

أف  -ملسو هيلع هللا ىلص- فقضى رسػوؿ ا، أمة، ثـ إف المرأة التي قضى عمييا بالغرة توفيت
 .(2)«وأف العقؿ عمى عصبتيا، ميراثيا لبنييا وزوجيا

فرمػت إحػداىما األخػرى ؛ متػاتاقت: فػي المػرأتيف مػف ىػذيؿ -ملسو هيلع هللا ىلص- وكذا قضػاؤه

                                 
 (.ٙ/ ٓٔ(، والفروع )ٕٓٔ/  ٓٔانظر: السابؽ )( ٔ)
 (.ٛٔ)ص  تقدـ تخريجو (ٕ)
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فقضػػػى أف ديػػػة » :-ملسو هيلع هللا ىلص-فاختصػػػموا إلػػػى النبػػػي ، بحجػػر فقتمتيػػػا ومػػػا فػػػي بطنيػػػا
 .(1)«أو وليدة، وقضى أف دية المرأة عمى عاقمتيا، عبد: جنينيا

-اختصػػما إلػػى عمػػر  –رضػػي ا عنيمػػا –وكػػذا األثػػر الػػوارد أف عمًيػػا والزبيػػر 
- وقػاؿ الزبيػػر، «مػػولى عمتػي وأنػا أعقػػؿ عنػو» :ي  فقػاؿ عمػ، فػي مػولى صػفية: 
وقضػػػى عمػػػى عمػػػي ، فقضػػػى عمػػػر لمزبيػػػر بػػػالميراث، «مػػػولى أمػػػي وأنػػػا أرثػػػو»

 .(2)بالعقؿ
فيػذا قضػاء ، عمى العصػبةفاألحاديث واألثر كؿ ذلؾ ظاىر في القضاء بالعقؿ 

 وقضاء الصحابة مف بعده.، -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 
مػػذىب الجميػػور فػػي مقابمػػة مػػذىب الحنفيػػة : يعنػػي –ولنػػا » :قػػاؿ ابػػف قدامػػة
 .(3) «قضى بالدية عمى العاقمة -ملسو هيلع هللا ىلص- أف النبي: -عمى ما سيأتي 

؛ «العاقمػػػة أىػػػؿ الػػػديواف» مػػػف أف –كمػػػا سػػيأتي  –أمػػا مػػػا ذىػػػب إليػػػو الحنفيػػػة 
معنػػػى ال » –يعنػػػي الػػديواف  –بػػذلؾ فقػػػد تعقبػػو الجميػػور بأنػػو  --لقضػػاء عمػػر 

 وقضػاء النبػي، واتفاؽ المذاىب، كالجوار: فمـ يحمؿ بو الَعْقؿ، ُيستحؽ بو الميراث
 –فيحتمػؿ أنيػـ ، عمى أنو إْف صحَّ مػا ذكػر عنػو، أولى مف قضاء عمر -ملسو هيلع هللا ىلص-

 .(4)«كانوا عشيرة القاتؿ –يعني أىؿ الديواف 
 في أدلة فقياء مذىب الجميور. خالصة القوؿ *

 أدلػػػة مػػػذىب الجميػػػور عمػػػى أف فإ: -فػػػي ىػػػذا الموضػػػع  –والػػػذي يمكػػػف قولػػػو 
ومػف حيػػث داللتيػا عمػػى إفػادة مػػا ، أدلػة قويػػة مػف حيػػث الثبػوت –«العاقمػة العصػػبة»

 .ليس بمحؿ لمنقاشوىذا ، تقرر
قضاء الصػحابة  ومثمو -ملسو هيلع هللا ىلص- ىؿ ىذا القضاء مف النبي: لكف محؿ النقاش

                                 
 (.ٗٔ)ص  ( تقدـ تخريجؤ)
 (.ٜٔ)ص  تقدـ تخريجو( ٕ)
 (.ٖٜٖ/ٛالبف قدامة ) ي( المغنٖ)
 .صدر السابؽ( المٗ)
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، «القػػػػاطع» ،» البػػػػات» خػػػػرج مخػػػػرج الحكػػػػـ –كمػػػػا تقػػػػدـ  –فػػػػي بعػػػػض اآلثػػػػار 
 !!؟وأننا متعبدوف بذلؾ، الذي ي توقؼ عنده وال يمكف الخروج عميو: «التوقيفي»

وفػػي ىػػذه  ،ر العص  اإلقػػرار بنظػػاـ متعػػارؼ عميػػو عنػػد أىػػؿ أو أنػػو خػػرج مخػػرج 
ذلػؾ  و، وأفقفْ العمؿ في الواقع عمى و  يويجر ، متمقى بالقبوؿ –األماكف  –المحاؿ 

؟ ومػف ثػـ فإنػو «تعبػدًيا محًضػا، توقيفيػاً » ولػيس حكًمػا معمؿ بمعنػى ظػاىر منضػبط،
 يوجد الحكـ عند وجود معناه وينتفي بانتفائو !!

قػد اتفقػت عمػى أف نظػاـ  - عمى اختالؼ مذاىبيـ –ولما كانت جماعة الفقياء 
، الش رعيالمعنػى متػى عقػؿ فػي الحكػـ » وأف، (1)«موضوع عمػى التناصػر» العقؿ

إنمػػػا قضػػػى  -ملسو هيلع هللا ىلص- ف النبػػػيأو » ،(2)«تعػػػدَّى الحكػػػـ بػػػذلؾ المعنػػػى إلػػػى الفػػػروع
-عمػر  ةفمما كاف زمف خالفػ ،«باعتبار النصرة» –العصبة  –بالعقؿ عمى العشيرة 

- ف الػػػدواويف بالديػػػة عمػػػى أىػػػؿ الػػػديواف  قض   ىفصػػػارْت النصػػػرة بالػػػديواف، ، ودوَّ
دؿَّ كػػؿ : أقػوؿ، مػف غيػر أف ينكػػر عميػو أحػدىـ --حضػر جماعػات الصػحابة مب

وقضػػػػاء بعػػػػض  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف مػػػػا كػػػػاف مػػػػف قضػػػػاء النبػػػػي: ىػػػػذا عمػػػػى رجحػػػػاف كفػػػػة
قػد خػػرج مخػرج اإلقػرار بنظػػاـ متعػارؼ عميػػو  –«العصػػبة» الصػحابة بػأف العقػػؿ عمػى

حكػـ  فيػو ،«تعبدي محػض، أنو حكـ توقيفي» جرى العمؿ في الواقع عمى وفقػو، ال
المعنػى » و ،«العقؿ موضوع عمى التناصر» فػ ؛«التناصر» معقوؿ المعنى، معمؿ بػ
 .«تعدى الحكـ بذلؾ المعنى إلى الفروع، الشرعيمتى عقؿ في الحكـ 

ال وجػو صػحيح الختصػاص نظػاـ العقػؿ بالعصػبة عمػى مػا  :ومف ثـ فإنو يقاؿ
مػػع التسػػميـ  –فيػي  ؛سػاقوىاقػرره فقيػاء مػػذىب الجميػور باالسػتناد إلػػى األدلػة التػػي 

فػػادة اختصػاص العقػػؿ بالعصػػبة، بػػؿ غايػػة مػػا لػػـ تػػنيض إل –صػػحيحة بأنيػا أدلػػة 
أف العقؿ يجب عمى العصبة في حػاؿ مػا لػو كانػت قائمػة وتحقػؽ فييػا وبيػا : فييا
يػا معنػى بفإذا لـ تكف عصبة، أو كانت مف غير أف يتحقؽ فييا و  ،«النصرة» معنى

                                 
 (.ٜٖٔ/ٛالبف قدامة ) ي( المغنٔ)
 (.ٕٙٔ/ٕٚ( المبسوط )ٕ)
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؛ ؿألنيػا أسػاس العقػ ؛«النصرة» مف تحقؽ فيو، وبو معنى، انتقؿ العقؿ إلى النصرة
 .«العقؿ موضوع عمى التناصر» فػ

أف : أصػػؿ ذلػػؾ» و –رحمػػو ا  – شػػيا اإلسػػالـ ابػػف تيميػػةوفػػي ىػػذا يقػػوؿ 
 .(1)«؟أو ىػـ مػف ينصػره، ويعينػو مػف غيػر تعيػيف، ف بالشػرعوالعاقمة ىـ محػدود

 بالثػػانيفػػإنيـ العاقمػػة فػػي عيػػده، ومػػف قػػاؿ ؛ األقػػارب لػػـ يعػػدؿ عػػفبػػاألوؿ فمػػف قػػاؿ 
مػػف ينصػػر الرجػػؿ ويعينػػو فػػي ذلػػؾ الزمػػاف » :جعػػؿ العاقمػػة فػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف

: إنمػا ينصػره ويعينػو أقاربػو، كػانوا ىػـ -ملسو هيلع هللا ىلص- فمما كاف فػي عيػد النبػي ؛«والمكاف
فممػا وضػع عمػر  وال عطػاء، ديػواف  -ملسو هيلع هللا ىلص- إذا لػـ يكػف عمػى عيػد النبػي العاقمة؛

الػػديواف كػػاف معمومػػًا أف جنػػد كػػؿ مدينػػة ينصػػر بعضػػو بعضػػًا، ويعػػيف بعضػػو بعضػػا، 
ف لػػـ يكونػػوا أقػػارب،  : يعنػػي - وىػػذا أصػػح القػػوليف، وأنيػػا» وا ىػػـ العاقمػػة  نفكػػاوا 

ال فرجؿ قد سكف بالمغرب، وىناؾ مػف ينصػره  –العاقمة  تختمؼ باختالؼ األحواؿ وا 
بالمشػػرؽ فػػي مممكػػة أخػػرى، ولعػػؿ أخبػػاره قػػد انقطعػػت  ويعينػػو كيػػؼ تكػػوف عاقمتػػو

 .(2)«  ؟عنيـ
لفقيػػاء مػػذىب  «ال متعمػػؽ صػػحيح» و ،«ال وجػػو قػػوي» وبيػػذا فإنػػو يظيػػر أنػػو

، فػي كػؿ األحػواؿ «العاقمة العصػبة» الجميور بيذه األدلة عمى ما ذىبوا إليو مف أف
إذا وجػػدت الػػدواعي والمقتضػػيات  «العصػػبة» وفػػي كػػؿ زمػػاف ومكػػاف؛ فتكػػوف العاقمػػة

ال فإنيا تكوف حيثما توجد   النصرةمف تحقؽ النصرة بيا عمى نحو ما تقدـ، وا 
 ولو كانت في غير العصبة.

ونعرض فيمػا يمػي لموجيػة الثانيػة كاف ىذا تماـ القوؿ في أدلة مذىب الجميور، 
 .«أىؿ الديواف» أف العاقمة: لمفقياء المتقدميف

  .«أىؿ الديواف» أف العاقمة: * الوجية الثانية
المقاتمة » :وىـ، (3)«أىؿ الديواف» ذىب الحنفية إلى أف فرض العقؿ عمى

                                 
 (.ٕٙ٘/ٜٔ( مجموع الفتاوى )ٔ)
 ( المصدر السابؽ.ٕ)
/ ٙ، وتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )(ٕٙ٘/ ٚالصنائع )(، وبدائع ٕ٘ٔ/  ٕٚانظر: المبسوط )( ٖ)

(، والدر المختار مع حاشيتو رد المحتار البف عابديف ٖٗٙ/  ٖٔ، والبناية شرح اليداية )(ٚٚٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اإلسالمي.. دراسة مقارنةة عن اجلناية على البدن يف الفقو املسؤولية اجلماعي

 

41 

 .تؤخذ مف عطاياىـ في ثالث سنيف ،«مف الرجاؿ األحرار البالغيف
المقاتمة مف الرجاؿ األحرار البالغيف الذيف نصبوا أنفسيـ  :وأىؿ الديواف ىـ

وكتبت ، وليـ رزؽ عمى ذلؾ في بيت الماؿ، كفاياتيـلمقتاؿ في الثغور عمى قدر 
فإف كاف ، (2)«لمف ىو منيـ» ؛ وأىؿ كؿ ديواف يعقموف(1)أسماؤىـ في الديواف

ف كاف كاتبًا ، فعاقمتو مف يرزقوف مف ديواف الغزاةغازيًا  فعاقمتو مف يرزؽ مف وا 
 .ثالث سنيفتؤخذ الدية مف عطاياىـ في ؛ ديواف الكتاب

ال شيء عمييـ » والذرية ممف لو حظ في الديواف وكذا المجنوف فػأما النساء 
، واختمؼ في دخوليـ لو باشروا القتؿ مع العاقمة في الغرامة، (3)«مف الدية
 .(4)«أنيـ يشاركوف العاقمة» :والصحيح

وجوب الدية عمى العاقمة : يعني –أفَّ فرض العْقؿ : ومنطمؽ الحنفية في ذلؾ
حكمًا تعبديَّا » وليس ،«التناصر» معقوؿ المعنى، ومعمؿ بػ –في الخطأ وشبو العمد 

ي توقؼ فيو عند ما ورد في األحاديث مف وجوب العْقؿ عمى عصبة الجاني  «توقيفيًّا
عمى نحو ما تقدـ مف أدلة مشروعية العقؿ مف الس نة، بؿ ىـ يعمموف ذلؾ بما كاف 

وعدـ االحتراز والحيطة وما وقع بيف أبناء القبائؿ مف التناصر والتآزر؛ فالخطأ 
نما يكوف ، ضرب استيانة» بسببو مف الجناية وقمة مباالة وتقصير في التحرز، وا 

نما ينصره عاقمتو ، ذلؾ بقوة يجدىا المرء في نفسو وذلؾ بكثرة أعوانو وأنصاره؛ وا 

                                                                                
(ٙ/ٙٗٓ.) 

دوَّف الكتب: إذا جمعيا؛ ألنو قطع مف القراطيس )الصفحات(  مف«الدفتر»أو  ،«الجريدة»والديواف  
/  ٖٔانظر :لساف العرب ) مجموعة، والمقصود: الدفتر الذي يكتب فيو أسماء الجيش وأىؿ العطاء.

 (.( مادة )دوفٙٙٔ
(، والبناية شرح ٓٗٙ/ٙ(، والدر المختار )ٚٚٔ/ٙ(، وتبييف الحقائؽ )ٕٙ٘/ٚانظر: بدائع الصنائع )( ٔ)

 (.ٙٓ٘/ٗ(، واليداية شرح بداية المبتدى )ٖٗٙ/ٖداية )الي
 .(.ٔٗٙ/ٙحاشية رد المحتار البف عابديف عمى الدر المختار )( ٕ)
 .المصدر السابؽ( ٖ)
 .(.ٔٗٙ/ٙحاشية ابف عابديف عمى الدر المختار )( ٗ)
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 .(1)«فضموا إليو في إيجاب الدية عمييـ
َـّ إف  فكؿ أحد ال يأمف عمى » والتآزرالعقؿ يقـو عمى أساس مف التكافؿ ث

نفسو أف يبتمى بمثمو وعند ذلؾ يحتاج إلى إعانة غيره فينبغي أف يعيف مف ابتمى 
ليعينو غيره إذا ابتمي بمثمو كما ىو العادة بيف الناس في التعاوف والتواد فيذا ىو 

وى صورة أمة متناصرة وجبمة قوـ قواميف بالقسط شيداء  متعاونيف عمى البر والتق
 .(2)«األمة ىذه –تعالى  –وبو أمر ا 

والعرب كانت ليا في الجاىمية أسباب لمتناصر  وأسباب التناصر متعددة،
، وقد بقي ذلؾ مماحمة العدو: ومنيا، الحمؼ: ومنيا، الوالء: القرابة، ومنيا: منيا

ليكونوا حمفاء لو كما كانوا حمفاء لجده عبد  -ملسو هيلع هللا ىلص- إلى زمف رسوؿ ا
 .(3)المطمب

فكانوا يعقموف عف حميفيـ ، ودخؿ بنو بكر في عيد قريش ليكونوا حمفاء ليـ
كما يعقموف عف  التناصروعديدىـ ويعقؿ عنيـ حميفيـ وعديدىـ وموالىـ باعتبار 

 .التناصرأنفسيـ باعتبار 
 : --التغيير الذي طرأ في زمف عمر 

بالديواف ودوف الدواويف صار التناصر بينيـ  --فمما كاف في زمف عمر 
ف كانوا مف قبائؿ شتى فجعؿ عمر ا  فكاف أىؿ ديواف واحد ينصر بعضيـ بعضا و 

 العاقمة أىؿ الديواف. 
 .«أىؿ الديواف» *دليؿ الحنفية عمى أف العاقمة

 : أواًل: الدليؿ مف األثر
ومتعمؽ الحنفية فيما ذىبوا إليو مف وجوب العقؿ عمى أىؿ الديواف قضاء 

عمى أىؿ الديواف بمحضر مف  --قد قضى بو عمر » فػ؛ --عمر 

                                 
 (.ٕ٘ٔ/ ٕٚالمبسوط لمسرخسي )( ٔ)
 .المصدر السابؽ( ٕ)
 (.ٙٓ٘/ٗ(، واليداية )ٖٙٙ/ٖٔالبناية شرح اليداية )(، وانظر: ٕ٘ٔ/ٕٚالمبسوط )( ٖ)
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، وأف ذلؾ كاف تقريرا (1)«الصحابة ولـ ينكر عميو منكر فكاف ذلؾ إجماعا منيـ
 وليس نسخا. -ملسو هيلع هللا ىلص- لقضاء رسوؿ ا

ليس ذلؾ بنسا بؿ ىو تقرير معنى العقؿ: كاف عمى أىؿ النصرة، وقد »و
أف يعد الرجؿ مف قبيمة، وفي عيد : والعد، وىو، والوالء، كانت بأنواع بالِحمؼ

 .(2)«قد صارت بالديواف فجعميا عمى أىمو اتباعا لممعنى --عمر 
 -ملسو هيلع هللا ىلص- فكاف اجتماع عمر والصحابة ىذا عمى وفاؽ ما قضى بو رسوؿ ا

قضى بو عمى العشيرة باعتبار النصرة، وكاف  -ملسو هيلع هللا ىلص- فإنيـ عمموا أف رسوؿ ا
الدواويف صارت القوة  --ونصرتو يومئذ بعشيرتو، ثـ لما دوف عمر قوة المرء 

-والنصرة بالديواف، فقد كاف المرء يقاتؿ قبيمتو عف ديوانو عمى ما روى عف عمي 
-  أف يوـ الجمؿ وصفيف جعؿ بإزاء كؿ قبيمة مف كاف مف أىؿ تمؾ القبيمة

 .(3)ىؿ الديوافليكونوا ىـ الذيف يقاتموف قوميـ فميذا قضوا بالدية عمى أ
  .ثانيًا: الدليؿ مف النظر

يجابو فيما ىو صمة أولى، وأىؿ  كذلؾ فإف إلزاـ الدية العاقمة بطريؽ الصمة، وا 
يجاب ىذه  ديواف واحد فيما يخرج مف الصمة ليـ بعيف العطاء كنفس واحدة، وا 

 .(4)الصمة فيما يصؿ إلييـ بطريؽ الصمة أولى في إيجابو مف أصوؿ أمواليـ
الشؾ اف المعتبر النصرة ففي حؽ كؿ قاتؿ يعتبر ما بو تتحقؽ النصرة، ثـ 

وتناصر أىؿ الديواف يكوف بالديواف، فإف كاف القاتؿ مف قوـ يتناصروف بالحمؼ 
ألف المعنى متى عقؿ في الحكـ الشرعي تعدى الحكـ بذلؾ » ؛فذلؾ ىو المعتبر
 .(5)«المعنى إلى الفروع

                                 
 (.ٜٔسبؽ تخريجو )ص ( ٔ)
 .(.ٔٗٙ/ٙ(، وانظر: حاشية رد المحتار البف عابديف )ٕٙٔ/ٕٚالمبسوط )( ٕ)
(، وحاشية رد المختار مع الدر المختار ٕٙ٘/ٚ(، وبدائع الصنائع )ٕ٘ٔ/ٕٚانظر: المبسوط )( ٖ)

 (.ٙٓ٘/ٗيداية )(، والٖٙٙ/ٖٔ(، والبناية )ٔٗٙ/ٙ)
 (.ٙٓ٘/ٗ(، واليداية )ٖٙٙ/ٖٔ(، والبناية )ٚٚٔ/ٙ(، وتبييف الحقائؽ )ٕٙٔ/ٕٚانظر: المبسوط )( ٗ)
 (.ٕٙٔ/ٕٚالمبسوط )( ٘)
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لمفقو الحنفي ألف يعدؿ عف القوؿ الذي تبناه  كانت ىذه جممة األدلة الداعية
إلى ىذا  – ة الجاني نسبًا ووالءبأف العاقمة ذكور عص: فقياء مذىب الجميور

خالفة سيدنا فالمجتمع طرأ عميو تغيير زمف ؛ أف العاقمة أىؿ الديواف: القوؿ الجديد
نما  –عمى نحو ما تقدـ  – وىو النصرة، معمؿ بيذا المعنى والعقؿ --عمر  وا 

 --، فمما دوَّف عمر باعتبار النصرةعمى العشيرة  -ملسو هيلع هللا ىلص- قضى بو النبي
ألف المعنى » الدواويف صارْت النصرة بالديواف، فقضى بالدية عمى أىؿ الديواف؛
 .(1)«متى عقؿ في الحكـ الشرعي، تعدَّى الحكـ بذلؾ المعنى إلى الفروع

قبيمتو مف النسب؛ ألف استنصاره  فعاقمتو» ومف ثـ فمف لـ يكف لو ديواف
ألف الدية كانت ؛ ألف نصرتو بيـ، وىي أف النصرة المعتبرة في التعاقؿ» ؛(2)«بيـ

نما نقميا عمر إلى أىؿ الديواف لمعنى ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عمى القبيمة في عيد النبي  وا 
 . (3)«التناصر، فمما كاف الجاني مف أىؿ الديواف أقر الحكـ عمى األصؿ

أىؿ : فعاقمتيـ –الميف : أي –بالحرؼ » قـو تناصرىـولو كاف اليـو 
فعاقمتو ، إذا لـ يكف القاتؿ مف أىؿ الديواف» :قاؿ مشايخ المذىب، (4)«الحرفة
ف كاف نصرتو ، والدروب يحمؿ عمييـ، فإف كاف نصرتو بالمحاؿ، أنصاره وا 
، كالقصاريف والصفاريف بسمرقند: فعاقمتو المحترفوف الذيف ىـ أنصاره: بالحرؼ

ذا كاف بالحمؼ، جابيسببأواألساكفة  فعاقمتو أىؿ : أي .فأىؿ الحمؼ، ..وا 
 .(5)«الحمؼ

والحربي أو الذمي الذي أسمـ، ، كالمقيط» :فأما إذا لـ يكف لو ديواف وال عاقمة
أنو : --وروى محمد عف أبي حنيفة  ، فعاقمتو بيت الماؿ في ظاىر الرواية

                                 
 (.ٕٙٔ/  ٕٚ) السابؽ( ٔ)
 (.ٕٙ٘/ٚبدائع الصنائع )( ٕ)
 (.ٜٖٙ/ٖٔالبناية شرح اليداية )( ٖ)
 .السابؽ( ٗ)
 (.ٖٙٙ/ٖٔالبناية شرح اليداية )( ٘)
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 .(1)«الماؿ تجب الدية عميو مف مالو ال عمى بيت
أف األصؿ ىو الوجوب في ماؿ القاتؿ؛ ألف الجناية وجدت » :وجو ىذه الرواية

نما األخذ مف العاقمة بطريؽ التحمؿ،  فإذا لـ يكف لو عاقمة يرد إلى حكـ منو، وا 
 .(2)«األصؿ

أف الوجوب عمى العاقمة لمكاف التناصر؛ فإذا لـ يكف : ووجو ظاىر الرواية
 .(3)«وبيت الماؿ ماليـ، فكاف ذلؾ عاقمتوعاقمة كاف استنصاره بعامة المسمميف، 

  الفقو الحنفي ىذه. ة*خالصة القوؿ في وجي
أف الفقو الحنفي فيما قرره فقياؤه مف ىذا التحديد لمعاقمة الذيف تجب والحؽ 
فنظاـ العقؿ ؛ يرى البحث رجحانو عمى مذىب الجميور المتقدـىو ما عمييـ الدية 

 و ،«التناصر» :منشؤه ما تعارؼ عميو العرب قبؿ اإلسالـ، وأساسو ومبناه عمى
جارًيا عمى بذلؾ كاف  -ملسو هيلع هللا ىلص- بيف أبناء القبائؿ، وأف قضاء النبي «التكافؿ»
في مع مقصود شرعة اإلسالـ  ذلؾ أف ىذا النظاـ التقى مقصوده تعارؼ عميو؛مال

بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية:  –عمى أفضؿ وجو ممكف  -التوفيؽ 
مصمحة الجاني المعذور بالخطأ، ومصمحة المجني عميو أو أوليائو حتى ال تفوت 
الجناية عمييـ ىدرًا، ومصمحة المجتمع في أْف يأخذ عمى أيدي أفراده بمزيد مف 

 فال يكثر فيو وقوع الخطأ. ؛ والحياطةالرعاية 
 –أنو كاف فيـ سيدنا عمر وجماعة الصحابة : ويعضده، ويقوِّي مف ىذا

عميو  –مف عموـ الصحابة مخالفة فعمو  ف  ظَ وال ي  ، -يـ أجمعيف نرضواف ا ع
ذا صارت ؛ كاف معمواًل بالنصرة» !! فيـ قد فيموا أف العْقؿ -الصالة والسالـ وا 
وىذا  ؛«زمانيـ الديواف نقموا العقؿ إلى الديواف، فال تتحقؽ المخالفةالنصرة في 

ة، وبعد يمألف التحمؿ مف العاقمة لمتناصر، وقبؿ وضع الديواف كاف التناصر بالقب

                                 
 (.ٕٙ٘/ٚبدائع الصنائع )( ٔ)
 .المصدر السابؽ( ٕ)
 (.ٕٙ٘/ٚبدائع الصنائع )( ٖ)
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 .«عاقمة الرجؿ أىؿ ديونو» فصار، الوضع صار التناصر بالديواف
بؿ » عمى العصبة بالْعقؿ -ملسو هيلع هللا ىلص- وليس ذلؾ منيـ نسخًا لقضاء رسوؿ ا

ىو تقرير معنى العقؿ وكاف عمى أىؿ النصرة، وقد كانْت النصرة بأنواع بالحمؼ، 
قد صارْت  --وفي عيد عمر  ،«أف يعد الرجؿ مف قبيمة: وىو، والعد، والوالء

  بالديواف فجعميا عمى أىمو اتباعًا لممعنى.
في التشريع  المرونةكذلؾ فإف ىذا التحديد لمعاقمة يظير فيو ىذا القْدر مف 

اإلسالمي، وىو ما يؤكد عمى صالحيتو لمتطبيؽ في الواقع المعاصر، بؿ في كؿ 
زماف ومكاف، فمو حصرنا العاقمة في العصبة كمذىب الجميور موافقة لظواىر 

مف تحقيؽ ىذه  هولفات مقصود، النصوص مف الس نة، لفات تطبيؽ نظاـ العْقؿ
حيث لـ يعد ليا ىذا الوجود ؛ فوات العاقمة: أي .المصالح المنوطة بو؛ لفوات محمو

سناده إلييا.  القاضي بإضافة الحكـ وا 
رضواف  –فكاف فيـ فقياء الحنفية بناء عمى فيـ سيدنا عمر وجماعة الصحابة 

داعمًا قوًيا لبقاء ىذا  –ألساس العْقؿ ومبناه وعمة إضافة الحكـ إليو  –ا عمييـ 
 واستمراره، وصالحيتو لمتطبيؽ في الواقع في كؿ زماف ومكاف.نظاـ العقؿ، : النظاـ

 وأخيرًا فإف ىذه الوجية لفقياء الحنفية لـ تمغ وجيو فقياء مذىب الجميور
 -ملسو هيلع هللا ىلص- التي حددت العاقمة بذكور عصبة الجاني نسبا ووالء استنادًا لقضاء النبي

ال ، الديواف: بؿ ىي وسَّعْت مفيوـ العاقمة، فجعمتيا ال فالعصبةوا   فبيت الماؿ، وا 
المعنى متى عقؿ في الحكـ » و، التناصر: بناء عمى أف أساس العقؿ ومعناه

 .«الشرعي تعدى الحكـ بذلؾ المعنى إلى الفروع
وبو  ،«أىؿ الديواف» أف العاقمة: كاف ىذا تماـ القوؿ في وجية فقياء الحنفية

في  –رحميـ ا تعالى  –نكوف قد وقفنا عمى الوجية الثانية لمفقياء المتقدميف 
 تحديد العاقمة.
حديد العاقمة والتي تمثؿ اجتيادات لموجية الثالثة في ت –فيما يمي  –ونعرض 

 لبعض الفقياء المعاصريف.  فقيية
لبعض الفقياء  ةفقيي اتاجتياد لوجية الثالثة في تحديد العاقمة:ا*
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 المعاصريف.
 –في حدود ما وقفت عميو  –إف النظر في جممة ما كتبو الفقياء المعاصروف 

ممف يروف مشروعية نظاـ العقؿ مف حيث المبدأ يجعمنا نخمص إلى أنو توجد ليـ 
ومراعاة ، في ضوء ما طرأ عمى الواقع مف متغيرات ثالثة اجتيادات فقيية جديدة

 لممستجدات الحاصمة.
ذكور عصبتو، : فقد كانت العاقمة في الجاىمية قبيمة الجاني، أو بتعبير الفقياء

--–ثـ عمى عيد أبي بكر  – -ملسو هيلع هللا ىلص- وظؿ األمر كذلؾ عمى عيد رسوؿ ا
وجعؿ العقؿ عمى أىؿ الديواف،  ف الدواويفدوَّ مف بعده، ولما تولى عمر الخالفة  –

لو، ومنيـ  –--–واختمؼ الفقياء فيما فعؿ عمر  فمنيـ مف صوبو، ومنيـ مف أوَّ
 مف أنكره عمى نحو ما تقدـ.

عف ىذه الجيات  –عندىـ  –أف الفقياء المتقدميف لـ يخرج العقؿ : والحاصؿ
ذا تجاوزنا عف بيت الماؿ عمى أساس » العصبة، والديواف، وبيت الماؿ: الثالث وا 

حيث ال يكوف لمجاني : أف الوجوب عميو إنما يكوف بصفة احتياطية. أي
أو في أىؿ ، فإنو يمكف القوؿ بأف العقؿ ينحصر إما في العصبة، (1)«عاقمة

 الديواف.
تظير الحاجة إلى ىذه االجتيادات الفقيية المعاصرة في تحديد العاقمة؛ وىنا 

قيامو فيو غير  ضألف الديوف بييئتو المعيودة في زمف عمر غير قائـ، وعمى فر 
 كاؼ القتصاره عمى طائفة محدودة مف الجناة !! 

وتوزعيا، ، األسر والعصبة بدورىا ال تحتمؿ أْف يضاؼ العقؿ إلييا؛ لتفرؽ
 وصعوبة تتبع أفرادىا؛ مما يؤدي إلى قمة عدد المعروفيف مف عصبة الجاني!!
 فكيؼ يمكننا اليـو تحديد العاقمة في ظؿ أوضاع اجتماعية متغيرة؟  

ذا وجدت فإف ، ليس ليا وجود اليـو إال في النادر الذي ال حكـ لو» فالعاقمة وا 

                                 
نظاـ العقؿ )العاقمة( في الفقو اإلسالمي المعاصر د. عوض محمد عوض، بحث منشور بمجمة ( ٔ)

 .( توزيع األىراـٜٕٔالمسمـ المعاصر العدد )
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عميو كؿ الدية، ولقد كاف لمعاقمة وجود  عدد أفرادىا قميؿ ال يتحمؿ أْف تفرض
طالما احتفظ الناس بأنسابيـ وقراباتيـ، وانتموا إلى قبائميـ وأصوليـ، أما اآلف 

 .(1)«فال شيء مف ىذا في أغمب البالد واألقطار
فيذه األوضاع االجتماعية الجديدة، والنظـ المالية لمدولة المعاصرة التي طرأت 

ء المعاصريف إلى االجتياد في تحديد العاقمة حتى ال يفوت عمى الواقع دفعت بالفقيا
 نظاـ العقؿ لفوات محمو: العاقمة، ويفوت ما يترتب عميو مف المصالح !! 

 ونعرض فيما يمي ليذه االجتيادات :
 االجتياد األوؿ في تحديد العاقمة لبعض المعاصريف :*

 في كتابو –رحمو ا تعالى  – ةعبد القادر عودىذا االجتياد األستاذ قدـ 
 .«التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي»

أنيـ : أف العاقمة بالمعنى الذي قدمو الفقياء األولوف –رحمو ا  –فقد بيَّف 
ليس ليا وجود اليـو إال في النادر » –ذكور عصبة الجاني، أو أنيـ أىؿ الديواف 

ذا وجدت ، الذي ال حكـ لو فإف عدد أفرادىا قميؿ ال يتحمؿ أف تفرض عميو كؿ وا 
 .(2)«الدية

ذيف أخذ مال محيص مف األخذ بأحد الرأييف ال» خمص إلى أنو وومف ثـ فإن
ما الرجوع عمى بيت  بيما الفقياء مف قبؿ، فإما الرجوع عمى الجاني بكؿ الدية، وا 

 .(3)«الماؿ
 دونو :إشكاالف يمنعاف مف ذلؾ ويحوالف  –ىنا  –لكف يوجد 

؛ الرجوع عمى الجاني يؤدي إلى إىدار دماء أكثر المجني عمييـ» أف: األوؿ
ألف أكثر الجناة فقراء وىذا ال يتفؽ مع أغراض الشريعة التي تقوـ عمى حفظ الدماء 

 .«وحياطتيا، كما أف الرجوع عمى الجاني يؤدي إلى انعداـ العدالة والمساواة

                                 
 (.ٚٚٙ/ٔالتشريع الجنائي اإلسالمي لألستاذ عبد القادر عودة )( ٔ)
 (.ٚٚٙ/ٔالتشريع الجنائي اإلسالمي )( ٕ)
 .المصدر السابؽ( ٖ)
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يرىؽ الخزانة العامة، ولكنو يحقؽ العدالة  أف الرجوع إلى بيت الماؿ» :والثاني
 .«والمساواة، ويصوف الدماء، ويحقؽ أغراض الشريعة

يجب أف ال : أنو –كما يراه األستاذ عبد القادر عودة  –والمخرج مف ذلؾ 
مانعًا مف العدالة والمساواة، وحائال دوف  خزانة العامةيكوف الخوؼ مف إرىاؽ ال

تحقيؽ أغراض الشريعة؛ فالحكومة تستطيع أف تفرض ضريبة عامة تخص دخميا 
ليذا النوع مف التعويض، وتستطيع أف تخصص الغرامات التي يحكـ بيا عمى 
ذا كانت الحكومات العصرية تمـز نفسيا بإعالة الفقراء  المتقاضيف ليذا الغرض، وا 

 ف فأولى أف تمـز نفسيا بتعويض المجني عمييـ وورثتيـ المنكوبيف!!والعاطمي
، كألمانيا: أف بعض الدوؿ األوربية أخذت بوبؿ عمى صواب ىذا النظر لويد

فأنشأت خزانة خاصة تسمى خزانة الغرامات، إيرادىا المبالغ ، ويوغسالفيا، يطالياوا  
يراد ىذه الخزانة المتحصمة مف الغرامات التي تحكـ بيا المحاكـ، وخصص إ

لتعويض المجني عمييـ في الجرائـ بشرط أف تكوف أمواؿ الجاني ال تكفي 
 لمتعويض.

ىذا الذي أخذت بو بعض أف  –رحمو ا  – يرى األستاذ عبد القادر عودةو 
البالد األوروبية ىو جزء مف نظاـ العاقمة أخذت بو ىذه البالد لتحقؽ بعض 
ذا كاف نظاـ العاقمة يقـو عمى ىذا الوجو  األغراض التي ترمي الشريعة لتحقيقيا، وا 
في البالد األوروبية فأولى بنا وىو نظامنا األصيؿ أف نقيمو بيننا عمى الوجو الذي 

 الشريعة ويالئـ ظروفنا. يحقؽ أغراض 
وأىؿ ، مف العاقمة: العصبةإذا فيذا االجتياد يقوـ في أساسو عمى أنو ي ْسِقط  

َـّ ، الديواف؛ لفواتيما في الواقع، وحتى ال يفوت نظاـ العقؿ بفوات محمِّو ومف َث
مف النظاـ: بيت الماؿ  يُيْبق –فوات المصالح المترتبة عميو والمتعمقة بتطبيقو 

العصبة، وأىؿ » ثالثة أمور: كما تقدـ عند بعض الفقياء –ذلؾ أفَّ العاقمة ، فحسب
فمـ يعد يبقى مف النظاـ سوى بيت الماؿ، وحيث إف بيت  ،«الديواف، وبيت الماؿ

 :الماؿ لـ يعد لو وجود كالسابؽ، وأفَّ تحميؿ الخزانة العامة العْقؿ إرىاؽ ليا، فالحؿ
ضريبة عامة يخصص دخميا ليذا النوع مف التعويض  –الدولة  –أْف تفرض »
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وتستطيع أْف تخصص الغرامات التي يحكـ بيا عمى المتقاضيف ليذا ، )الديات(
 .«الغرض

مكاف تقنيف ذلؾ وتطبيقو في الواقع أمر حاصؿ سبقت إليو بعض الدوؿ  وا 
يطاليا، كألمانيا: األوربية  .ويوغسالفيا، وا 

لبعض الفقياء المعاصريف في تحديد العاقمة اليـو كاف ىذا ىو االجتياد األوؿ 
 لالجتياد الفقيي الثاني. –فيما يمي  –ونعرض  ؟أو مف يقوـ مقاميا ؟مف يكونوف

 :(1)االجتياد الثاني في تحديد العاقمة لبعض المعاصريف*
أىؿ » ىذا االجتياد يقـو في أساسو عمى ما قدَّمو الفقو الحنفي مف أف العاقمة

أصحاب » -عندىـ  –فالعاقمة ، ولكف في صورة معاصرة ،«وأىؿ الحرفة، الديواف
فأىؿ كؿ مينة يعقموف  ،«النقابات المينية» أو ما يعبر عنو بػ ،«المينة الواحدة

فنقابة األطباء تعقؿ عف األطباء ونقابة الميندسيف تعقؿ عف ، عف أعضاء المينة
 .سبيف والتجار كذلؾاوالمحاميف والمح، الميندسيف

العقؿ معموؿ بالنصرة، وىي تفترض رباًطا جامًعا بيف المتناصريف يكوف عمى ف
درجة مف القوة يجعميـ يقبموف الحمؿ طواعية عف أحدىـ إذا جنى، أو يسوغ إلزاميـ 

 بعقؿ جنايتو إذا ارتكب ما يوجب الدية. 
تتعدد وتتفاوت في قوتيا، وأنيا تغير مواقعيا عمى مر الزمف،  وأسباب النصرة

ذا ثبتت فال تحتفظ بقوتيا، بؿ إف منيا ما يذوى ويذبؿ،  فال تثبت عمى حاليا، وا 
 ومنيا ما يخفت ويشحب، ومنيا ما يستجد ويطرأ. 
 بؿ – عند أصحاب ىذا االجتيادوليس مف سداد الرأي وال مف صواب الفكر 

ضعؼ، أو باف عجزه وانقطعت  برباط التشبث – والمنطؽ العقؿ يجافي مما إنو
ألف ىذا ُيحدث ؛ ىو أقوى وأظيرجدواه، والتغاضي في نفس الوقت عف غيره مما 

بيف المبدأ وتطبيقو حالة مف االنفصاـ ال يسأؿ عنيا اإلسالـ، بؿ يبوء بإثميا 

                                 
 –»نظاـ العقؿ )العاقمة( في الفقو اإلسالمي المعاصر »منيـ د. عوض محمد عوض، انظر: بحثو ( ٔ)

 (.ٜٕٔمنشور بمجمة المسمـ المعاصر، عدد )
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الفكر المنغمؽ الذي يجيؿ روح اإلسالـ وطبيعة أحكامو وخمود مبادئو ومرونة 
    لمتطور لمواكبة العصر ومتغيراتوأفكاره وقابميتيا 

نما وسائؿ  ومف المسمـ أف المبادئ الكمية ال تتغير بتغير الزماف والمكاف، وا 
ذا جرت سنة قوـ عمى  تحقيقيا ىي وحدىا التي تتغير. في  ينةتباع وسيمة معاوا 

فترة زمنية محددة لتحقيؽ مبدأ أو مقصد شرعي، فميس معنى ذلؾ إلزاـ المسمميف في 
عصور تالية أو في مجتمعات أخرى بيذه الوسيمة عينيا عمى سبيؿ الحتـ. وال يناؿ 
مف ذلؾ أف يكوف العصر الذي سادت فيو تمؾ الوسيمة مف أزىى عصور التاريخ 

 الخالفة الراشدة ذاتو.اإلسالمي، بؿ ولو كاف عصر النبوة أو 
ولقد كانت القبيمة أو العصبة تعقؿ عف الجاني في الجاىمية وفي صدر 

إذ كانت رابطة  ؿ وحدىا أيًضا. وكاف ذلؾ مفيوًما؛اإلسالـ، وكانت ىي التي تعق
القبيمة ىي أقوى الروابط بيف األفراد؛ فمـ يكف ثـ شخص ال ينتمي لقبيمة، أو 

ـ الدـ ال ينتمي لقبيمة. ولـ تكف القبيمة مجرد باألحرى لـ يكف ثـ شخص معصو 
مجموع مف الناس تجمعيـ قرابة، ولكنيا كانت جماعة متناصرة. كاف يكفى أف 

فإذا القبيمة عف بكرة أبييا قد ىبت إلى نجدتو ووقفت إلى ، يعتدي عمى فرد منيا
 جانبو وانتصرت لو، مظموما كاف أو ظالًما. 

غير أف الظروؼ ما ، ؿ تحتمؿ منافًسا أو بديالً ولـ تكف القبيمة في مقاـ العق
ذلؾ أف القبائؿ بعد اإلسالـ تفرؽ كثير ؛ لبثت أف تغيرت فتبدلت كثير مف األوضاع

مف أبنائيا في البالد المفتوحة، ودخؿ اإلسالـ بالًدا ال يعتد أىميا بفكرة القبيمة، وال 
دينيـ واعتنقوا اإلسالـ يحفظوف أنسابيـ كما يحفظيا العرب، وفارؽ كثير مف ىؤالء 

 خارج األقؿ عمى –ومف ىنا طرأت الحاجة ، فانسمخوا كمية عف عصبتيـ المحدودة
 ىي الديواف فكرة وكانت. لمعقؿ أساًسا يصمح جديد رباط إلى – العربية الجزيرة
عمى النحو  الحنفيةطورت ىذه الفكرة عمى يد ت وقد. الجديد واألساس المناسب الرباط

 الذي فصمناه.

اليوـ إذ نتصفح أسباب التناصر في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة يسعنا أف و 
  ورباط المصمحة.، ووحدة العقيدة، ووحدة اإلقميـ، والجوار، القرابة: نرصد منيا
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: ويمكف القوؿ بأف أقوى ىذه األسباب اآلف ىو المصمحة المشتركة، وضابطيا
ي أحواؿ المجتمع يدرؾ بغير عناء أف فالمتأمؿ ف؛ وحدة المينة أو العمؿ بوجو عاـ

وليذا نرى أبناء كؿ مينة ؛ رباط العمؿ ىو أقوى الروابط بيف مختمؼ الفئات
يتجمعوف غالًبا داخؿ تنظيـ واحد لمدفاع عف مصالحيـ في مواجية غيرىـ، ولمتعاوف 

أو ، أو اتحاد، فيما بينيـ لمواجية ظروؼ الحياة. وقد يطمؽ عمى التنظيـ اسـ نقابة
أو جمعية أو غير ذلؾ مف األسماء، ويختمؼ مدى النصرة مف ، أو رابطة، غرفة

تنظيـ إلى تنظيـ، إال أف أصؿ النصرة ىو األساس الذي ينيض عميو كؿ تنظيـ. 
وتعترؼ الدساتير المعاصرة بحؽ العامميف في مجاؿ واحد في إنشاء نقابات أو 

صراحة، ويمـز النقابات  اتحادات تضميـ. وينص الدستور المصري عمى ىذا الحؽ
واالتحادات بمساءلة أعضائيا عف سموكيـ في ممارسة نشاطيـ كما يمزميا بالدفاع 

 .عف حقوقيـ
وتحرص كؿ نقابة عمى رفع مستوى األداء الميني ألعضائيا، وعمى تأديب مف 

 إنشاء عمى –الميـ  وىو –يخرج منيـ عمى أصوؿ المينة وآدابيا، وتحرص كذلؾ 
 يؤدييا دورية اشتراكات مف أساًسا موارده تتكوف االجتماعية لمرعاية صندوؽ

 بإعانتيـ وذلؾ وذوييـ، األعضاء مصالح يحقؽ فيما الموارد ىذه وتنفؽ أعضاؤىا،
ا دائًما عند تقاعدىـ أو مرض، وبمنحيـ معاشً  ككارثة: عارض أمر حزبيـ إذا مالًيا

بسبب العجز الكمي أو الشيخوخة، ومنح ذوييـ معاًشا عند وفاتيـ. ولمدفاع عف 
منيا االتصاؿ المباشر بالمسئوليف عف أمور : حقوؽ األعضاء ومصالحيـ سبؿ عدة

الدولة، ومنيا رفع الدعاوى إلى القضاء مباشرة أو التدخؿ أمامو في بعض الدعاوى 
فاع عف حقوؽ األعضاء ومصالحيـ ذروتو باستخداـ أسموب القائمة. ويبمغ الد

اإلضراب عف العمؿ. ومف المجتمعات مف يعتبر اإلضراب حًقا، ومنيا مف يحظره، 
ومنيا مف يقيده. واإلضراب بغض النظر عف حكـ القانوف فيو حقيقة واقعة يمجأ إليو 

الحصوؿ عمى ما أبناء المينة الواحدة أو العامموف في جية واحدة عند يأسيـ مف 
 يرونو حًقا ليـ، وذلؾ ىو التناصر في أجمى صوره.

أف ضابط المينة مؤىؿ بطبيعتو ألف يكوف  يروففأصحاب ىذه الوجية وليذا 
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ألف ؛ ويجب تقديـ ىذا الضابط عمى ما عداه .معاصرمناط العقؿ في مجتمعنا ال
 قدر التناصر بالمينة يفوؽ قدر التناصر بغيرىا نوًعا ومدى.

في العقؿ ال يحققو سواه،  ميماشرًطا  -فضاًل عف ذلؾ -وىذا الضابط يحقؽ
 ونعني بو كثرة العدد.

ويمكف استثمار ضابط المينة عمى نحو أفضؿ إذا صرفناه إلى كؿ ما يتسع لو 
 معناه. وذلؾ باعتباره متحقًقا في حالتيف: 

 فييا أربابو.سو عند اتحاد نوع العمؿ ولو اختمفت الجية التي يمار  :األولى
عند اتحاد الجية ولو اختمؼ نوع العمؿ الذي يمارسو العامموف فييا،  :والثانية

ألف العمؿ في الحالتيف ىو المعوؿ عميو. كؿ ما ىنالؾ أنو ينظر إليو مف حيث 
نوعو في حالة، ومف حيث جية ممارستو في أخرى. وليس في ىذه التوسعة َتَكم ؼ 

نما ىو تسجيؿ  لحقيقة الواقع؛ فكؿ متأمؿ في أحواؿ مجتمعنا يدرؾ وال اصطناع، وا 
، والمحاميف، والميندسيف، كاألطباء: أف ىناؾ تناصًرا بيف العامميف في مينة واحدة

: وأف ىناؾ تناصًرا مماثاًل بيف العامميف في جية واحدة والتجار،، والمحاسبيف
ف اختمفت وجوه النشاط التي  والييئات العامة، والوزارات، والمصانع، كالشركات وا 

 .(1)يباشرىا ىؤالء العامموف
لمفيوـ ال يعد ابتكاًرا مف جانب أصحاب ىذه وال يخفى أف ضابط المينة بيذا ا

، بمعنى الكممة؛ فيو ال يعدو أف يكوف جمًعا بيف أىؿ الديواف وأىؿ الحرفة الوجية
 وقد قاؿ بيما الحنفية مف قبؿ عمى نحو ما تقدـ.

االجتياد الفقيي الثاني لبعض المعاصريف في تحديد العاقمة ومبرراتو كاف ىذا 
ونعرض فيما يمي لالجتياد الفقيي الثالث لمبعض اآلخر مف ، مف الفقو والواقع

 المعاصريف في تحديد العاقمة.
 .االجتياد الثالث في تحديد العاقمة لبعض المعاصريف*

                                 
بحث منشور  .محمد عوضانظر: نظاـ العقؿ ) العاقمة( في الفقو اإلسالمي المعاصر د. عوض ( ٔ)

 .( توزيع األىراـٜٕٔبمجمة المسمـ المعاصر العدد )
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ع  ىعػػػيتمثَّػػػؿ ىػػػذا االجتيػػػاد فػػػي أْف تر  ضػػػع و عػػػف طريػػػؽ سػػػف و  –الدولػػػة وت شػػػج 
وجػود ىيئػات تػأميف تعػاوني تقػـو فػي أساسػيا عمػى  –والقوانيف المنظمػة  التشريعات

تحمؿ األخطاء الواقعة مف أشخاص معينيف لمصمحة الغير نظير قسػط تػأميف يؤديػو 
فتتحمػػػؿ الييئػػػة خطػػػػأىـ ، ىػػػؤالء األشػػػخاص إلػػػى الييئػػػة التأمينيػػػة بػػػإلزاـ مػػػف الدولػػػة

 حة الغير وْفؽ شروط وضوابط محددة. لمصم
والمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية تمػػػػـز الدولػػػػة قائػػػػدي السػػػػيارات ، فمػػػػثاًل فػػػػي مصػػػػر

باالشػػتراؾ فػػي إحػػدى ىػػذه الييئػػات التأمينيػػة، وأْف  –لمحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص القيػػادة 
ال فػػػال يػػػرخص ليػػػػـ ، ؾ منيػػػا بػػػذلؾ حتػػػى يعطػػػوا ىػػػذا التػػػرخيصصػػػيكػػػوف معيػػػـ  وا 
جنايػػة خطػػأ بػػأْف صػػدـ إنسػػانًا فمػػات، فػػإف الييئػػة  ىقػػد ر أف أحػػدىـ جنػػبالقيػػادة، فػػإذا 

 التأمينية التي يشارؾ فييا تتحمؿ الدية عنو ألولياء المجني عميو.
 : التوسع في إنشاء الييئات التأمينية التي تحمؿ العقؿ

ويمكف التوسع في إنشاء مثؿ ىذه الييئات بحسب أنواع الميػف المختمفػة، فتنشػأ 
مينػػػة تخػػػتص بمػػػف يزاولػػػوف مينػػػة الطػػػب، وأخػػػرى لمػػػف يزاولػػػوف  ميف طبػػػيتػػػأىيئػػػة 

وتسف الدولة القوانيف التي تػنظـ ، وىكذا مينة الصيدلة، وثالثة لمف يزاولوف اليندسة
االشتراؾ في ىذه الييئات حتى يصػدر ليػـ تػرخيص بذلؾ وتمـز أصحاب ىذه الميف 

فػي جنايػات  –التعويض المػالي  –وتتولى ىذه الييئات تحمؿ الديات ، مزاولة المينة
 يـ عمى الغير.منالخطأ التي تقع 

 الش ريعةبد مف أْف تقـو ىػذه الييئػات عمػى أسػاس مػف موافقػة أحكػاـ  لكف ال
المشػػػاركيف و بػػػأْف يخمػػػو عقػػػد التػػػأميف بػػػيف ىػػػذه الييئػػػات المؤمنػػػة ، فػػػي العقػػػود

 أو ،«رالغػػػػر » أو ،« الربػػػػا» ة مػػػػف وجػػػػودمػػػػالمعػػػػاني المحر  ( مػػػػفالمسػػػػتأمنيف)
بطالو.، «القمار»  ونحو ذلؾ مما يستوجب تحريـ العقد وا 

ال ، أسػػػاس تعػػػاونيأف تقػػػـو ىػػػذه الييئػػػات التأمينيػػػة عمػػػى : والمخػػػرج فػػػي ذلػػػؾ
خروجػًا مػف الخػالؼ الواقػع بػيف جماعػة الفقيػاء المعاصػريف فػي حكػـ ؛ تجاري ربحػي

مػػػثاًل، أو التػػػأميف التجػػػاري، وذلػػػؾ بػػػأْف يجتمػػػع أصػػػحاب المينػػػة الواحػػػدة مػػػف أطبػػػاء 
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ميندسػػيف ونحػػوىـ ويػػدفع كػػؿ مػػنيـ اشػػتراكًا معينػػًا، وتخصػػص ىػػذه االشػػتراكات ألداء 
التعويض المستحؽ عمى أحدىـ لمغير فيما لو وقع منو خطأ عميو، وال يقصػدوف مػف 

والكسػػب، والػػربح، فيكػػوف العقػػد بػػيف المػػؤمف والشػػركة عقػػد تبػػرع، ، وراء ذلػػؾ التجػػارة
 عمػى سػبيؿ التبػرع – يأو القسػط التػأمين –مػف المػاؿ  ويدفع كؿ عضػو مبمغػًا معينػاً 

إمػا بواسػطة  الييئػاتوتػدار ىػذه ، ورأب الصػدع الػذي ينػزؿ بػبعض األفػراد والمؤازرة
ذا زادت االشػتراكات عمػى مػا صػرؼ مػف  ةأعضائيا، أو آخريف ي ْعَطوف أجر  مثميـ، وا 

ذا نقصت طولب األعضاء باشتراؾ إضافي  تعويض كاف لألعضاء حؽ استردادىا وا 
 .(1)لتغطية العجز

ويمكف ليذه الييئات أْف تحؿ محؿ العاقمة فيمزميا في القضاء تحمػؿ العقػؿ عػف 
ي باتفػاؽ الييئػات الجاني في الخطأ وشبو العمد، كما ىػو الحػاؿ فػي القضػاء السػعود

 الشرعية.
أفَّ أىػػػؿ : مػػػف االجتيػػػاد الػػػذي تقػػػدـ قريػػػبالفقيػػػي  دوال يخفػػػي أفَّ ىػػػذا االجتيػػػا

سػاس فيػو يقػـو عمػى نفػس األ، مينػتيـ النقابات( يتحمموف العقؿ عف أفػرادالمينة )
ف خالؼ في الصورة محدَّد  ضليا غر ىيئة تأمينية وليست نقابة، : فينا الصورة، وا 

محددة وفاء بما عمػى المشػاركيف مػف تعػويض مػالي لمغيػر جػراء الخطػأ،  ةليآوتعمؿ ب
 ألداء نفس الغرض.؛ ف النقابة، وتكوف إحدى وحداتياعويمكف أْف تنبثؽ ىذه الييئة 

كاف ىذا ىو االجتياد الفقيي الثالػث لمفقيػاء المعاصػريف فػيمف يقػـو بالعقػؿ عػف 
أبعػاض  –لنػا  –ونكػوف بتمػاـ القػوؿ فيػو قػد تكاممػت ، الخطأ وشبو العمدالجاني في 

 :الخريطة التفصيمية لمف يمزميـ العْقؿ عف الجػاني فيتحممػوف الديػة عنػو وجوبػًا، وىػـ
أىػػػػػؿ الػػػػػديواف، والحرفػػػػػة، »و، عنػػػػػد الجميػػػػػور «ووالء اذكػػػػػور عصػػػػػبة الجػػػػػاني نسػػػػػب»

صػندوؽ الغرامػات التػي تفرضػيا » :وىيئة اعتبارية، عند الحنفية «والمحاؿ، والدروب
النقابػات » ستاذ عبد القادر عودة مف المعاصريف، وعند األ «الدولة عمى المتقاضيف

ىيئػػػات التػػػأميف » عنػػػد الػػػدكتور عػػػوض محمػػػد عػػػوض مػػػف المعاصػػػريف، و «المينيػػػة

                                 
  (.ٛٙٔ ص)ف تركي الخثالف ب انظر: فقو المعامالت المالية المعاصرة د. سعد( ٔ)
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التػػي تنشػػأ ليػػذا الغػػرض كمػػا تػػرى بعػػض الييئػػات الشػػرعية ويجػػري العمػػؿ  «التعػػاوني
 القضاء ببعض البمداف.و في قعمى وف
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وجيات الفقياء المتقػدميف والمعاصػريف فػي تحديػد : الثالث بحثالم ةخالص*
 العاقمة.

مػف ىػذه الوجيػات  بحػثمف مجموع ما عرض لو في ىػذا المخمص إليو نوالذي 
 :التي تقدمت
، فحيثمػا كانػت العصػبة قائمػة ،«العصػبة» :أف األصؿ فيمف يتحمؿ العقػؿ أواًل:

فإف العقؿ يمزميا، فتتحمؿ الدية عف الجاني وجوًبا في ، العدد والماؿ موجودة، متوفرة
وتناصر اإلنساف بعصبتو،  ،«العقؿ موضوع عمى التناصر» ألف؛ الخطأ وشبو العمد
نما قضى بو – -ملسو هيلع هللا ىلص-وىذا قضاء النبي  .«باعتبار النصرة» وا 

ديًا بػػػلػػػيس حكمػػػًا توقيفيػػػًا تع –أف الحكػػػـ بوجػػػوب العقػػػؿ عمػػػى العصػػػبة  ثانيػػػًا:
والمعنػػى متػػى عقػػؿ فػػي  ،«التناصػػر» ؿ بػػػمػػمع، بػػؿ ىػػو حكػـ معقػػوؿ المعنػػى، محضػػاً 
فيكػوف وجػوب العقػؿ عمػى ، «تعدَّى الحكـ بذلؾ المعنى إلى الفػروع» الش رعي الحكـ

فػإذا لػـ تكػف  ؛«النص رة» العصبة في حاؿ ما لو كانت قائمة وتحقَّؽ فييا وبيا معنى
انتقػؿ العقػؿ عنيػا  «النصػرة» عصبة، أو كانت مػف غيػر أف يتحقػؽ فييػا وبيػا معنػى

العقػػػؿ موضػػػوع عمػػػى » فػػػػإلػػػى مػػػف يتحقػػػؽ فيػػػو ذلػػػؾ التناصػػػر؛ ألنػػػو أسػػػاس العقػػػؿ، 
 .«التناصر

عمػى مػا قػرره فقيػاء  ال وجو صحيح الختصاص نظاـ العقؿ بالعصػبةأنػو  ثالثًا:
مػػع التسػػميـ بأنيػػا أدلػػة  –فيػػي ، باالسػػتناد إلػػى األدلػػة التػػي تقػػدمت مػػذىب الجميػػور

لػػـ تنػػتيض إلفػػادة مػػا ذىبػػوا إليػػو مػػف اختصػػاص العقػػؿ بالعصػػبة، بػػؿ  –صػػحيحة 
يجػػب عمػػى العصػػبة حػػاؿ قياميػػا وتحقػػؽ  –كمػػا تقػػدـ  –أف العقػػؿ : غايػػة مػػا فييػػا
ال فإنػو ينتقػؿ عنيػا إلػى مػف تحقػؽ فيػو المعنػى ةمعنى النصر  المعنػى » فػػ؛ بيػا، وا 

 .«تعدى الحكـ بذلؾ المعنى إلى الفروع الشرعيمتى عقؿ في الحكـ 
لفقيػػاء مػػذىب  «ال متعمػػؽ صػػحيح» و ،«ال وجػػو قػػوي» وبيػػذا فإنػػو يظيػػر أنػػو

وفػي كػؿ ، فػي كػؿ األحػواؿ «العاقمة العصػبة» الجميور فيما ساقوه مف أدلة عمى أف
تحقػؽ إذا وجػدت الػدواعي والمقتضػيات مػف  «العصػبة» فتكوف العاقمػة؛ زماف ومكاف
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ال فإنيا تكوف حيثما ، بيا النصرة  . غير العصبةولو في  كانت النصرةوا 
وبعػػػض الصػػػحابة بالعقػػػؿ عمػػػى العصػػػبة كػػػاف  -ملسو هيلع هللا ىلص- أف قضػػػاء النبػػػي رابعػػػًا:

فنظػػاـ العقػػؿ منشػػؤه مػا تعػػارؼ عميػػو العػػرب قبػػؿ ؛ قضػاء جاريػػًا عمػػى المتعػػارؼ عميػو
ذلػؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص- فأقر النبػي؛ بناء القبائؿأبيف « التكافؿ»و« التناصر» ساسوأسالـ، و اإل

فضػؿ وجػو أعمػى  –فػي التوفيػؽ سالـ النظاـ اللتقاء مقصوده مع مقصود شرعة اإل
مصػمحة الجػاني المعػذور : بيف مصػالح متباينػة كػؿ منيػا جػدير بالرعايػة –كف مم

، عمػػييـ ىػػدراً ومصػػمحة المجنػػي عميػػو أو أوليائػػو حتػػى ال تفػػوت الجنايػػة ، بالخطػػأ
ومصمحة المجتمع في أف يأخذ عمى أيدي أفراده بمزيد مػف الرعايػة والحياطػة، فػال 

 يكثر وقوع الخطأ فيو.
فقػػد  –جمعػػيف أرضػػواف ا عػػنيـ  –وىػػذا فيػػـ سػػيدنا عمػػر وجماعػػة الصػػحابة 

كمػػا كانػػت العػػرب تفعػػؿ قبػػؿ  –بالعْقػػؿ عمػػى العصػػبة  -ملسو هيلع هللا ىلص- فيمػػوا أف قضػػاء النبػػي

ذ صارْت النصرة في زمانيـ الػديواف، ر كاف معمواًل بالنص» ألفَّ العقػؿ –سالـ اإل ة، وا 
ال يكونػػوف مخػػالفيف بػػذلؾ : يعنػػيفػػال تتحقػػؽ المخالفػػة )، نقمػػوا العقػػؿ إلػػى الػػديواف

، ؛ وىػػذا ألف التحمػػؿ مػػف العاقمػػة لمتناصػػرلمنبػػي فػػي قضػػائو بالعقػػؿ عمػػى العصػػبة(
، وبعػػد الوضػػع صػػار التناصػػر بالػػديواف، وقبػػؿ وضػػع الػػديواف كػػاف التناصػػر بالقبيمػػة

 .«أىؿ ديوانو» فصار عاقمة الرجؿ
بػؿ ىػو » بالعقؿ عمى العصبة -ملسو هيلع هللا ىلص- ا لقضاء رسوؿ اخوليس ذلؾ منيـ نس

، الحمػؼ بػأنواع بػػالنصرة تقرير معنى العقؿ وأنو كاف عمى أىؿ النصرة، وقد كانت 
قػد صػارت  --وفػي عيػد عمػر  ،«أف يعد الرجؿ مف قبيمػة: وىو، والعد، والوالء

 بالديواف فجعميا عمى أىمو اتباعًا لممعنى !! 
 - أف ىػػذا االخػػتالؼ بػػيف جماعػػة الفقيػػاء مػػف المتقػػدميف والمعاصػػريف خامسػػًا:

يظيػػػػر فيػػػػو ىػػػػذا القػػػػدر مػػػػف المرونػػػػة فػػػػي التشػػػػريع  -؟مػػػػف ىػػػػـ: فػػػػي تحديػػػػد العاقمػػػػة
بػؿ فػي كػؿ زمػاف ، اصػراإلسالمي، وىػو مػا يؤكػد صػالحيتو لمتطبيػؽ فػي الواقػع المع
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العاقمة في العصبة كمػذىب الجميػور موافقػة لظػواىر النصػوص  حصرنافمو ؛ ومكاف
مػػػف تحقيػػػؽ ىػػػذه المصػػػالح  هات مقصػػػودفػػػات تطبيػػػؽ نظػػػاـ العقػػػؿ، ولفػػػل؛ مػػػف السػػػنة
لقاضي بإضافة احيث لـ يعد ليا ىذا الوجود ؛ العاقمة: أي .لفوات محمو؛ المنوطة بو

سناده إلييا.  الحكـ وا 
، توقيفيًّػاولػيس حكًمػا ، أمػر اجتيػادي - ؟أف تحديػد العاقمػة: مػف ىػـ سادسًا:

ويػدؿ عمػى ذلػؾ ىػذا القػدر الكبيػر مػف االخػتالؼ بػيف ، -كمػا تقػدـ  –تعبديًّا محًضػا 
جماعة الفقياء مف المتقدميف والمعاصريف، فمكؿ وجية اسػتند فييػا إلػى أدلػة التشػريع 

وكانػػت ثمػػرة ذلػػؾ أف العاقمػػة عػػدة ، والنظػػر، والقيػػاس، مػػف السػػنة، واألثػػر، واإلجمػػاع
، أىػػػػؿ الػػػػديواف» عنػػػد الجميػػػور، و« ذكػػػور عصػػػػبة الجػػػاني نسػػػػًبا ووالء» أمػػػور:
صػػندوؽ الغرامػػات » :وىيئػػة اعتباريػػةعنػػد الحنفيػػة، « والػػدروب، ة، والمحػػاؿرفػػوالح

مػػػػف  سػػػػتاذ عبػػػػد القػػػػادر عػػػػودةعنػػػػد األ «التػػػػي تفرضػػػػيا الدولػػػػة عمػػػػى المتقاضػػػػيف
عنػػػػػد الػػػػػدكتور عػػػػػوض محمػػػػػد عػػػػػوض مػػػػػف  «النقابػػػػػات المينيػػػػػة» و، المعاصػػػػػريف

بعػض التػي تنشػأ ليػذا الغػرض كمػا تػرى  «ىيئات التػأميف التعػاوني» المعاصريف، و
  .الييئات الشرعية ويجري العمؿ عمى وفقو في القضاء ببعض البمداف

رجحانو أف كؿ ما تقدَّـ يصمح ألف يكوف محػاًل  –لي  –أف الذي يبدو  سابعًا:
بؿ يظؿ حكـ وجوب العْقؿ ، لكف مف غير أف يقتصر العقؿ عميو ويختص بو لمعقؿ،

أشخاًصػا طبيعيػيف  كؿ ما تحقَّؽ فيو المعنػى الموجػب لمعقػؿ سػواء أكػانوا» متعمًقا بػ
ذا مػػا لػػـ يػػذكر ممػػا ذ كػػَر وَجػػرى بػػو الواقػػع  مػػف ىػػذا التحديػػد، وكػػ «أـ ىيئػػات اعتباريػػة

ما داـ قد تحقَّؽ فيػو نفػس ، مما يستجد ويطرأ مع اختالؼ األزمنة واألمكنة واألعراؼ
العقػػؿ موضػػوع » فػػػ ؛«معقػػوؿ المعنػػى» فحكػػـ وجػػوب العقػػؿ؛ المعنػػى الموجػػب لمعقػػؿ

المعنػى متػى عقػؿ فػي الحكػـ الشػرعي َتعػدَّى الحكػـ بػذلؾ إلػى » و ،«عمى التناصر
فػػي زمػػاف أو مكػػاف ذلػػؾ المعنػػى فػػي صػػورة مغػػايرة لمػػا ؛ فػػيمكف أف يحصػػؿ «الفػػروع

ف لـ تكف مذكورة في كتب ، ذكر مف تحديد فيتعمؽ حكـ وجوب العقؿ بيذه الصورة وا 
 الفقو ال عند المتقدميف وال المعاصريف.
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عنػد جماعػة الفقيػاء - وبيذا فإنو يظير أف القدر المجمػع عميػو مػف نظػاـ العقػؿ
عمػى أفضػؿ -توفيقًػا  ؛«ي الخطأ وما فػي معنػاهوجوب العقؿ عف الجاني ف» ىو: –

مصمحة الجػاني المعػذور : منيا جدير بالرعاية بيف مصالح متباينة كؿ –وجو ممكف
بالخطػػأ، ومصػػمحة المجنػػي عميػػو أو أوليائػػو حتػػى ال تفػػوت الجنايػػة عمػػييـ ىػػدرًا، 
 ومصمحة المجتمع في أف يأخذ عمى أيدي أفراده بمزيد مػف الرعايػة والحياطػة، فػال

 يكثر فيو وقوع الخطأ.
ومػا تحممػو مػف الجنايػات ومػا ال  ؟َمْف تكػوف: أما ما وراء ذلؾ مف تحديد العاقمة

 –ونحػو ذلػؾ ، وكيفيػة العقػؿ، حمواًل وتأجيالً : ووقت األداء، ومقدار ما تحممو، تحممو
فيي أمور محػؿ بحػث ونظػر، وتحتمػؿ االجتيػاد بضػوابطو وحػدوده المرسػومة فػي 

مػػف الموازنػػة بػػيف األدلػػة الجزئيػػة الػػواردة فػػي العقػػؿ مػػف الس ػػنة واألثػػر وبػػيف إطػػار 
 الكمية في تحصيؿ المصالح وتكميميا وتعطيؿ المضار وتقميميا. الشريعةمقاصد 

وبو يكوف البحث قد تػـ بفضػؿ ا ومنتػو،  بحثكاف ىذا ختاـ القوؿ في ىذا الم
 .ونعرض فيما يمي لمنتائج والتوصيات

************ 
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 الخاتمة

عػػػػػد أف عػػػػػرض البحػػػػػث لتعريػػػػػؼ نظػػػػػاـ العقػػػػػؿ، ووجيػػػػػات الفقيػػػػػاء المتقػػػػػدميف ب
والمعاصػػريف فػػي مشػػروعيتو: وجيػػة المػػوجبيف، ووجيػػة المػػانعيف مطمقػػًا، ووجيػػة مػػف 

ػػؿ القػػوؿ فػػي أدلػػتيـ دلػػياًل : توسػط، وكػػذا وجيػػاتيـ فػػي تحديػػد العاقمػػة مػػف تكػػوف؟ وفصَّ
وفيمػػا  ،«المعقػػوؿ»و ،«اإلجمػػاع»و ،«اآلثػػار» و ،«السػػنة»و ،«القػػرآف» دلػػياًل مػػف

 -لنػا –فقػد اتضػحت  –ورد عمي ىذا األدلة مف أجوبػة واعتراضػات والػرد عمػي ذلػؾ 
  ىذه النتائج الميمة التي نشير إلييا فيما يمي:

أف الفقو الجنائي اإلسالمي يقوـ عمي أساس مف ىذا المبدأ : «النتيجة األولي»
فال يسأؿ  ؛«أف العقوبة شخصية» أو ،«المسئولية الجنائية شخصية» العادؿ: أف

ؤ بجريرة غيره ميما كانت درجة القرابة بينيما. وقد ر ماوال يؤخذ  وعف الجـر إال فاعم
 :-ى تعال – قرر القرآف الكريـ ىذا المبدأ العادؿ في كثير مف آياتو، ومف ذلؾ قولو

حب  مئ ىئ يئ جب﴿ ،(1) ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿

تؤكد ىذا المبدأ  –صمي ا عميو وسمـ–، وجاءت أحاديث الرسوؿ (2)﴾خب مب
وحيث يقوؿ ألبي رمثة  ،«ال يؤخذ الرجؿ بجريرة أبيو وال بجريرة أخيو» حيث يقوؿ:

 . «إنو ال يجني عميؾ وال تجني عميو» وأبنو:

 تطبيقػا دقيقػا مػف يػوـ «شخصػية المسػئولية الجنائيػة» ويطبؽ الفقو ىذا المبدأ:
وىو: تحميؿ العاقمة الديػة عػف ىذا المبدأ العاـ استثناء واحد،  ىوجوده، لكف يرد عم

تحقيػػؽ ، وأسػػاس ىػػذا االسػػتثناء الوحيػػد: الجػػاني أو معػػو فػػي الخطػػأ ومػػا فػػي معنػػاه
. أي: نفػػػس األسػػػاس الػػػذي قػػػاـ عميػػػو مبػػػدأ شخصػػػية العقوبػػػة؛ ألف العدالػػػة المطمقػػػة

الخطأ ال يمكف أف يحقػؽ العدالػة المطمقػة بػؿ دية شبو العمد و  ىتطبيؽ ىذا المبدأ عم
ظمػػـ فػػاحش؛ فتطبيػػؽ القاعػػدة العامػػة فػػي أف يتحمػػؿ كػػؿ مخطػػئ وزر  ىنػػو يػػؤدي إلػػإ

                                 
 (.ٗٙٔ) اآلية رقـ األنعاـ:سورة ( ٔ)
 (.ٜٖ) اآلية رقـ النجـ:سورة ( ٕ)
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الفقػراء  ىاألغنياء وىـ قمة ويفوت تنفيػذىا عمػ ىأف تنفذ العقوبة عم ىعممو سيؤدي إل
لديػة ا ىأف يحصؿ المجنى عميو أو وليو عم» وىـ الكثرة، وحتما سيترتب عمى ىػذا:
ف كػػاف متوسػػط الحػػاؿ، أمػػا إذا كػػاف إبعضػػيا  ىكاممػػة إذا كػػاف الجػػاني غنيػػا، وعمػػ

فال يحصؿ المجنى عمييا مف الدية  –وىو كذلؾ في أغمب األحواؿ  –الجاني فقيرا 
 ي، وىكػػذا تنعػػدـ العدالػػة والمسػػاواة بػػيف الجنػػاة كمػػا تنعػػدـ بػػيف المجنػػيءشػػى عمػػ

 . «ا االستثناء واجبا لتحقيؽ العدالةىذ ىعمييـ؛ فكاف ترؾ القاعدة العامة إل

 ،«مبػدأ شخصػية العقوبػة» ف تحميؿ العاقمة الدية ليس اسػتثناء مػفإ: وقد يقاؿ
وأمػر ىػػؤالء بالػػدخوؿ  –نحػو مػػا تقػدـ بيانػػو  ىعمػػ –القاتػؿ ى فالديػة وجبػػت ابتػداء عمػػ

، وقػد أوجػب غير أف يمزميـ ذنػب جنايتػووجو المواساة لو مف  ىمعو في التحمؿ عم
وجػػو  ىنبوه، بػؿ عمػػذا فػي أمػػواؿ األغنيػاء حقوقػػا لمفقػراء مػػف غيػػر إلػزاميـ ذنبػػا لػـ يػػ

 االمواسػػاة، وأمػػر بصػػمة األرحػػاـ بكػػؿ وجػػو أمكػػف ذلػػؾ، وأمػػر ببػػر الوالػػديف، وىػػذه كميػػ
صػػالح ذات البػػيف، فػػذلؾ أمػػرت العاقمػػة بتحمػػؿ الديػػة  اأمػػور منػػدوب إلييػػ بالمواسػػاة وا 

مػا فػي معنػاه عمػى جيػة المواسػاة مػف غيػر إجحػاؼ عف الجػاني أو معػو فػي الخطػأ و 
نمػػا يمػػـز ثػػػالث  ىكػػػؿ رجػػؿ مػػنيـ ثالثػػػة دراىػػـ أو أربعػػة مؤجمػػػة عمػػ» بيػػـ وبػػو، وا 

 .«سنيف

عاقمػػو الجػػاني فػػي الخطػػأ ومػػا فػػي  ىأف وجػػوب العقػػؿ عمػػ: «النتيجػػة الثانيػػة»
ال يخػتص  –حكـ شرعي عاـ ومبدأ مسػتقر فػي الفقػو الجنػائي اإلسػالمي  –معناه 

 ،«اإلجمػػاع»و «السػػنة»و «القػػرآف» بػدليؿ بزمػػاف دوف زمػػاف وال بمكػػاف دوف مكػػاف
حكػػػـ ب –وىػػػذا ثابػػػت  ،«التناصػػػر»و ،«التعػػػاوف» ذلػػػؾ معمػػػؿ بػػػػوأف  ،«المعقػػػوؿ»و

  في كؿ مجتمع، وفريضة بحكـ الشرع في المجتمع اإلسالمي. الضرورة

ألف العقػػؿ ؛ التغيػػر والتطػػوروىػػذا بخػػالؼ أحكػػاـ العقػػؿ التفصػػيمية فإنيػػا تحتمػػؿ 
نمػا ىػ، ديًا محضػاً بػليس حكمًا تع وقػد شػرع لتحقيػؽ مقاصػد ، حكػـ معقػوؿ المعنػى ووا 

معمومػػة، ولمػػا كانػػت المقاصػػد ال تتغيػػر وكانػػت أحػػواؿ النػػاس متغيػػرة فإنػػو ينبغػػي أف 
قػػد اجتيػػد عمػػر بػػف و تتطػػور أحكػػاـ العقػػؿ بمػػا يناسػػب أحػػواؿ النػػاس فػػي كػػؿ عصػػر، 
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 ىبما يتفؽ مع ما طرأ عم –كما تقدـ  –ؿ عقوطور أحكاـ ال لعصره --الخطاب 
 حياة الناس مف تغير. 

أمػػػا تنظػػػيـ العقػػػؿ وتقنػػػيف أحكامػػػو ، الش   ر حكػػػـ  –وحػػػده  –فمبػػػدأ العقػػػؿ ىػػػو 
 بش  رطالمصػػمحة  مػػى، والمػػدار فييػػا عالش  رعيةبػػاب السياسػػة التفصػػيمية فيػػدخؿ فػػي 

عػػدـ اإلخػػالؿ بمقصػػد مػػف مقاصػػد الشػػرع أو بأصػػؿ مػػف أصػػولو، ولمػػا كانػػت وسػػائؿ 
تحقيػػػؽ المصػػػػمحة ممػػػػا تتفػػػاوت فيػػػػو األنظػػػػار، فػػػػإف أحكػػػاـ العقػػػػؿ يمكػػػػف أف تختمػػػػؼ 

تغيػػػػر الزمػػػػاف ببػػػػاختالؼ المجتمعػػػػات، كمػػػػا يمكػػػػف أف تتغيػػػػر فػػػػي المجتمػػػػع الواحػػػػد 
 وظروؼ الحاؿ. 

ذكػػور عصػػبة » تحديػػد لمعاقمػػة بأنيػػا:أف كػػؿ مػػا تقػػدـ مػػف ال: «النتيجػػة الثالثػػة»
 وأنيػػا: ،«الحرفػػة، والمحػػاؿ والػػدروبو أىػػؿ الػػديواف، » وأنيػػا: ،«الجػػاني نسػػبا ووالء

المتقاضػػيف ليػػذا  ىىيئػػة اعتباريػػة: صػػندوؽ الغرامػػات التػػي تفرضػػيا الدولػػة عمػػ»
التػي تنشػأ  «ىيئات التػأميف التعػاوني» وأنيػا: ،«النقابات المينية» وأنيا: ،«الغرض

أقػػوؿ: إف كػػؿ ذلػػؾ يصػػمح ألف يكػػوف محػػال لمعقػػؿ، لكػػف مػػف غيػػر أف  -ليػػذا الغػػرض
كؿ ما تحقػؽ » العقؿ متعمقا بػػ بويختص بو، بؿ يظؿ حكـ وجو  ويقتصر العقؿ عمي

ممػا  «فيو المعنى الموجب لمعقؿ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعييف أـ ىيئػات اعتباريػة
لػػػـ يػػػذكر ممػػػا يسػػػتجد ويطػػػرأ مػػػع  ذكػػػر وجػػػرى بػػػو الواقػػػع مػػػف ىػػػذا التحديػػػد، وكػػػذا مػػػا

اخػػػتالؼ األزمنػػػة واألمكنػػػة واألعػػػراؼ؛ مػػػا داـ قػػػد تحقػػػؽ فيػػػو نفػػػس المعنػػػى الموجػػػب 
 ،«التناصػر ىؿ موضػوع عمػعقػال» فػػ ،«معقػوؿ المعنػى» لمعقؿ، فحكػـ وجػوب العقػؿ

 . «الفروع ىالمعنى متى عقؿ في الحكـ الشرعي تعدى الحكـ بذلؾ إل»و

أي مػدى يفسػح  ىإلييا بحثنا ليػذا المسػألة: إلػ ىانتي كانت ىذه أىـ النتائج التي
البػػػدف،  ىعمػػػ الغيػػػر ةيػػػناجولية عػػػف ؤ الفقػػػو اإلسػػػالمي المجػػػاؿ لتحمػػػؿ الجماعػػػة المسػػػ

 واختالؼ الفقياء بيذا الخصوص مع المناقشة لوجياتيـ والترجيح. 
ىػػذه التوصػػية  ىؿ أف ننيػػي الكػػالـ فػػي ىػػذا فإنػػو يجػػدر بنػػا أف ننػػوه إلػػبػػوق
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  :الميمة

فػػي مجػػاالت الحيػػاة  ميػػة تقنػػيف أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالميةىيوصػػي البحػػث بأ
اسػتتباب األمػف وشػيوع »و «نيضة األمػة وتقػدميا» المختمفة لما ليذا مف األثر في

ومػػف ذلػػؾ تقنػػيف  ،«فػػي إطػػار مػػف اإلحسػػاف تحقيػػؽ العػػدؿ والمسػػاواة» و ،«األمػػاف
نظػػاـ رائػػد يوفػػؽ عمػػى  –بقطػػع النظػػر عػػف جانػػب التعبػػد فيػػو  –ألنػػو ؛ أحكػػاـ العقػػؿ

 أفضؿ وجو بيف مصالح متباينة كؿ منيا جدير بالرعاية. 

 القاعػدة العامػة: أف ىأنو يمثػؿ خروجػًا عمػ ىويمكننا تبرير تقنيف نظاـ العقؿ عم
بيذه الجممة مػف المبػررات التػي ذكرىػا الفقيػاء مػف  -«المسئولية الجنائية شخصية»

 دميف والمعاصريف: المتق

 ىأف تنفػذ العقوبػة عمػ: لكانت النتيجػة -ىنا  –القاعدة العامة طبقنا ىذه أننا لو  -ٔ
الكثػػػرة، وىكػػػذا تنعػػػدـ  ـالفقػػػراء وىػػػ ىاألغنيػػػاء فقػػػط وىػػػـ قمػػػة والمتنػػػع تنفيػػػذىا عمػػػ

ىػذا االسػتثناء  ىفكاف ترؾ القاعدة العامة إلػ، العدالة والمساواة وتضيع الحقوؽ
  .واجبا لتحقيؽ العدالة والمساواة، وقد تقدـ تفصيؿ القوؿ في ذلؾ

 :أف العاقمة تحمؿ الدية في جرائـ الخطأ أو شبو العمػد، وأسػاس ىػذه الجػرائـ ىػو -ٕ
وىذا سببو سوء التوجيػو وسػوء التربيػة غالبػا، فوجػب  ،«اإلىماؿ وعدـ االحتياط»

ىػػذا  ثانيػػاعاقمػػة الجػػاني نتيجػػة خطئػػو، وأف تتحمػػؿ الجماعػػة  أوالليػػذا أف تتحمػػؿ 
 الخطأ فيا لو عجزت العاقمة عف حممو. 

 ،«التعػػػػاوف» نتيجػػػػة خطػػػػأ الجػػػػاني يحقػػػػؽ ثانيػػػػاً والجماعػػػػة  أوالً تحمػػػػؿ العاقمػػػػة  -ٖ
نػػػو يجػػػدده ويؤكػػػده فػػي كػػػؿ وقػػػت؛ فكممػػػا وقعػػػت إتحقيقػػػًا تامػػًا، بػػػؿ  «التناصػػػر»و

تصػؿ الجػاني بعاقمتػو واتصػمت العاقمػة بعضػيا بػبعض اجريمة مػف جػرائـ الخطػأ 
خراجيا مف أمواليـ.  مىوتعاونوا ع  جمع الدية وا 
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العاقمػػة لمديػػة فيػػو تخفيػػؼ عػػف الجنػػاة ورحمػػة بيػػـ، ولػػيس فيػػو  ؿأف الحكػػـ بتحمػػ -ٗ
غػػبف وظمػػـ لغيػػرىـ؛ ألف الجػػاني الػػذي تحمػػؿ عنػػو العاقمػػة اليػػـو الواجػػب المػػالي 

ممػػـز بػػأف يتحمػػؿ غػػدًا بنصػػيب مػػف الديػػة  العمػػد والمقػػدر فػػي جنايتػػو الخطػػأ وشػػب
 المقررة لجناية غيره مف أفراد العاقمة. 

حفظ الدماء وصيانتيا وعدـ » :أف القاعدة األساسية في الشريعة اإلسالمية ىي -1
مػػف الػػدـ وصػػيانة لػػو عػػف اإلىػػدار، فمػػو تحمػػؿ كػػؿ  والديػػة مقػػررة بػػدال ،«إىػػدارىا

اف عػػاجزا عػػف أدائيػػا؛ ألىػػدر بػػذلؾ دـ جػػاف وحػػده الديػػة التػػي تجػػب بجنايتػػو وكػػ
واجبػػا حتػػى ال االسػػتثناء  ىالمجنػػي عميػػو، فكػػاف الخػػروج عػػف القاعػػدة العامػػة إلػػ

 تذىب الدمار ىدرًا دوف مقابؿ. 

أف الخاطئ معذور، وعذره ال يعدـ حرمة الػنفس بػؿ يمنػع وجػوب العقوبػة عميػو،  -ٙ
العاقمػػة صػػػيانة لمػػنفس عػػػف اإلىػػدار؛ ألف القتػػػؿ إنمػػػا  ىفأوجػػب الشػػػرع الديػػة عمػػػ

بقػػوة يجػػدىا فػػي نفسػػو بكثػػرة عشػػيرتو وقػػوة أنصػػاره فكػػانوا يكػػوف مػػف القاتػػؿ 
 . كالمشاركيف لو: كالردء والمعيف

مػػف  اال ريػب أف مػػف أتمػػؼ مضػػمونًا كػػاف عميػػو ضػػمانو، لكػػف الديػػة فارقػػت غيرىػػ -ٚ
التخفيػؼ،  ىالقاتػؿ فاحتػاج إلػوذلؾ أف دية المقتوؿ مػاؿ كثيػر يجحػؼ ب؛ الحقوؽ

بخالؼ بدؿ المتمؼ مف األمواؿ فإنو في الغالب قميؿ ال يكاد المتمؼ يعجز عػف 
 .  (1)حممو

القاعدة العامة، ولعػؿ ىػذا  ىالخروج عم ىكانت ىذه أىـ المبررات التي دعت إل

                                 
(، واالختيار لتعميؿ ٕٔٛ/ٕأحكاـ القرآف لمجصاص )و (، ٕ٘ٔ/ٕٚمسرخسي )لنظر: المبسوط ا( ٔ)

مجموع الفتاوى و (، ٖٖٙ/ٖٔالبناية شرح اليداية لبدر الديف العيني )و (، ٛ٘/٘المختار البف مودود )
 ٗٚٙ/ٔوالتشريع الجنائي اإلسالمي )(، ٖٔٔ/ٚ(، ونيؿ األوطار لمشوكاني )ٖ٘٘/ٕٓالبف تيمية )

 (.وما بعدىا
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(، وقػػػد أال تػػػزر وازرة وزر أخػػػرىاالسػػػتثناء الوحيػػػد فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية لقاعػػػدة )
يمنػػػع »و ،«العدالػػػة»و ،«المسػػػاواة»و ،«الرحمػػػة» يحقػػػؽ وألنػػػ؛ ذت الشػػػريعة بػػػوأخػػػ

 . «الحقوؽ ىيضمف الحصوؿ عم»و ،«إىدار الدماء

 –اف بػو ووفػؽ مػف ىػذا البحػث، ونسػػألو أعػمػا  ىعمػ – ىتعػال –ىػذا والحمػد  
الكػريـ، وأف يكػػوف ممػػا تثقػػؿ بػػو مػػوازيف  وأف يجعمػػو عمػػاًل خالصػػًا لوجيػػ –جػؿ شػػأنو 

 الحسنات يـو القيامة. 

 نبينا محمد.  ىعم «بارؾ» و ،«سمـ»و – ىتعال –ا  «صمى»و

 عفو ربو ىوكتبو الفقير إل
 أحمد بف عمي أحمد موافي
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 أواًل: القرآف الكريـ.
 : ثانيا: كتب التفسير

بكر الرازي  يتأليؼ: أحمد بف عمي أب، لمجصاص «أحكاـ القرآف» -1
ىػ(، تحقيؽ: محمد صادؽ القمحاوي، دار النشر: ٖٓٚالجصاص الحنفي )ت 
 ىػ.٘ٓٗٔ، سنة النشر: بيروت -دار إحياء التراث العربي

 كتب السنة وشروحيا:  ثالثا:

تأليؼ: محمد ناصر  ،«إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ» -2
بيروت، الطبعة:  -ىػ(، دار النشر: المكتب اإلسالميٕٓٗٔالديف األلباني)ت

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔالثانية، سنة النشر: 

المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ بف  ،«سبؿ السالـ شرح بموغ المراـ» -3
ثـ الصنعاني، أبو إبراىيـ، عز الديف،  صالح بف محمد الحسني، الكحالني
الناشر: مكتبة مصطفى البابي ، ىػ(ٕٛٔٔالمعروؼ كأسالفو باألمير )المتوفى: 

 ـ.ٜٓٙٔىػ/ ٜٖٚٔالطبعة: الرابعة ، مصر –الحمبي القاىرة 

)ت ة عبد ا محمد بف يزيد بف ماج يتأليؼ: أب ،«سنف ابف ماجة» -4
ف، دار النشر: دار الرسالة العالمية، يتحقيؽ: شعيب األرناؤوط، وآخر  ىػ(،ٖٕٚ

 ـ.ٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔالطبعة: األولى، سنة النشر: 

داود السجستاني األزدي،  يلسميماف بف األشعث أب ،«سنف أبي داود» -5
 تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. طبعة دار الفكر. .ى(ٕ٘ٚالمتوفى )

عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  يأب تأليؼ: ،«السنف الكبرى» -6
ىػ(، تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: ٖٖٓالخراساني، النسائي )ت

 -ىػٕٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: -دار النشر: مؤسسة الرسالة
 ـ. ٕٔٓٓ

 املصادر واملراجع فهرس
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زكريا محيي الديف  يتأليؼ: أب ،«شرح النووي عمى صحيح مسمـ» -7
ىػ(، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، ٙٚٙيحيى بف شرؼ النووي )ت 
 ىػ.ٕٜٖٔالطبعة: الثانية، سنة النشر: 

تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ، دار ، البف بطاؿ «شرح صحيح البخاري» -8
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔالسعودية، الثانية، سنة النشر:  -النشر: مكتبة الرشد 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور  «يصحيح البخار » -9
، تأليؼ: محمد بف وسننو وأيامو = صحيح البخاري -ملسو هيلع هللا ىلص- رسوؿ ا
عبدا البخاري الجعفي، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر،  يإسماعيؿ أب

 .ىػٕٕٗٔدار النشر: دار طوؽ النجاة، الطبعة: األولى، 
العدؿ عف العدؿ  المسند الصحيح المختصر بنقؿ «صحيح مسمـ» -11

المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري ،  -ملسو هيلع هللا ىلص- إلى رسوؿ ا
الناشر: دار ، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(ٕٔٙالنيسابوري )المتوفى: 
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

تأليؼ: أحمد بف عمي بف  ،«فتح الباري شرح صحيح البخاري» -11
سنة ، بيروت -دار النشر: دار المعرفة، الفضؿ العسقالني الشافعي يحجر أب
 .ىػٜٖٚٔالنشر: 

عبد ا الحاكـ محمد  يتأليؼ: أب ،«المستدرؾ عمى الصحيحيف» -12
ىػ(، ٘ٓٗبف عبد ا بف محمد بف حمدويو بف ن عيـ بف الحكـ بف البيع)ت 

بيروت،  -العمميةتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار النشر: دار الكتب 
 .ـٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔالطبعة: األولى، سنة النشر: 

عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ  يتأليؼ: أب ،«مسند اإلماـ أحمد» -13
ف، دار يىػ(، تحقيؽ: شعيب األرناؤوط، وآخر ٕٔٗبف ىالؿ بف أسد الشيباني )ت

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٔٗٔالنشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

محمد  يالمؤلؼ: أب، المعروؼ بػ )سنف الدارمي( «مسند الدارمي» -14
عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف َبيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي 
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الناشر: دار ، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، ىػ(ٕ٘٘السمرقندي )المتوفى: 
 -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: األولى، ، المغني لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية

 ـ. ٕٓٓٓ

ألبي بكر عبد ا بف محمد بف أبي شيبة  ،«مصنؼ ابف أبى شيبة» -15
تحقيؽ: كماؿ يوسؼ الحوت. طبعة: مكتبة الرشد. ى. ٖٕ٘الكوفي المتوفى 

 .ىٜٓٗٔالرياض. الطبعة األولى سنة: 
الوليد سميماف بف خمؼ  يتأليؼ: أب، لمباجي «المنتقى شرح الموطأ» -16

ىػ(، دار النشر: مطبعة السعادة، الطبعة: ٗٚٗبف سعد بف أيوب الباجي )ت 
 .األولى، سنة النشر، بدوف تاريخ

تأليؼ: محمد بف عمي بف محمد بف عبد ، لمشوكاني «نيؿ األوطار» -17
ىػ(، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار ٕٓ٘ٔا الشوكاني اليمني )ت

 .ـٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔديث، مصر، الطبعة: األولى، سنة النشر: النشر: دار الح
 تب الفقو احلنفي:ك: رابعا

تأليؼ: زيف الديف بف إبراىيـ بف  ،«البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ» -18
ىػ(، ومعو حاشية: منحة الخالؽ تأليؼ: ابف ٜٓٚمحمد، بف نجيـ المصري )

عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ت 
 ىػ(، دار النشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، بدوف تاريخ.ٕٕ٘ٔ

بكر  يتأليؼ: عالء الديف، أب ،«لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا» -19
ىػ(، دار النشر: دار الكتب العممية، ٚٛ٘)ت:  بف مسعود بف أحمد الكاساني
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔالطبعة: الثانية، سنة النشر: 

بدر الديف العيني، دار النشر: دار تأليؼ:  ،«البناية شرح اليداية» -21
 بدوف تاريخ.بيروت، لبناف، الطبعة: األولى،  -الكتب العممية

تأليؼ: عثماف بف عمي بف  ،«تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ» -21
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دار النشر: المطبعة ، ىػ( ٖٗٚمحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت 
 ىػ.ٖٖٔٔبوالؽ، القاىرة، الطبعة: األولى، سنة:  -الكبرى األميرية

تأليؼ: ابف ، البف عابديف «حاشية رد المحتار عمى الدر المختار» -22
ىػ(، دار ٕٕ٘ٔعابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز بف عابديف )ت 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔبيروت، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  -النشر: دار الفكر

المؤلؼ: أحمد بف عمي أبو ، لمجصاص «شرح مختصر الطحاوي» -23
ا المحقؽ: د. عصمت ، ىػ( ٖٓٚبكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 

، ودار السراج -الناشر: دار البشائر اإلسالمية ، عنايت ا محمد، وآخروف
 ـ. ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالطبعة: األولى 

، تأليؼ: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس لمسرخسي «المبسوط» -24
سنة: ، بيروت -ىػ(، دار النشر: دار المعرفةٖٛٗاألئمة السرخسي )ت 

 .ـٖٜٜٔ -ىػٗٔٗٔ
المؤلؼ: عمي بف أبي بكر بف  ،«بداية المبتدياليداية في شرح » -25

، ىػ(ٖٜ٘الحسف برىاف الديف )المتوفى:  يعبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أب
 لبناف. –بيروت  -حياء التراث العربي إالناشر: دار ، طالؿ يوسؼ المحقؽ:

 : املالكي الفقو كتب: خامسا 
األقطار فيما االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار وعمماء » -26

 ،«تضمنو الموطأ مف معاني الرأي واآلثار وشرح ذلؾ كمو باإليجاز واالختصار
 -ىػ ٖٛٙالمؤلؼ: أبو عمر يوسؼ بف عبد ا بف عبد البر النمري القرطبي 

دمشؽ /دار  -الناشر: دار قتيبة ، تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي، ىػٖٙٗ
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔحمب، الطبعة: األولى  –الوعي 

ألبي الحسف ابف القطاف، تحقيؽ:  ،«اإلقناع في مسائؿ اإلجماع» -27
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 -ىػ  ٕٗٗٔحسف فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروؽ الحديثة، الطبعة: األولى، 
 ـ. ٕٗٓٓ

تأليؼ: محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ بف يوسؼ  ،«التاج واإلكميؿ» -28
الطبعة األولى، سنة دار النشر: دار الكتب العممية، ، ىػ(ٜٚٛابف المواؽ )ت

 ـ.ٜٜٗٔ-ىػٙٔٗٔالنشر: 

العباس شياب الديف أحمد بف  يتأليؼ: أب، لمقرافي «الذخيرة» -29
ف، دار يىػ(، تحقيؽ: محمد حجي، وآخر ٗٛٙبالقرافي )تالمشيور إدريس 

 ـ.ٜٜٗٔبيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر:  -النشر: دار الغرب اإلسالمي

عمر يوسؼ بف عبد ا  تأليؼ: أبي ،«الكافي في فقو أىؿ المدينة» -31
ىػ(، تحقيؽ: محمد ٖٙٗبف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي )ت

محمد أحيد، دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة بالسعودية، الطبعة: الثانية، سنة 
 .ـٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔالنشر:

مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر اإلماـ تأليؼ:  ،«المدونة» -31
ىػ(، دار النشر: دار الكتب العممية، الطبعة: ٜٚٔالمدني )ت األصبحي 

 .ـٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔاألولى، سنة النشر: 
الوليد سميماف بف خمؼ  تأليؼ: أبي، لمباجي «المنتقى شرح الموطأ» -32

ىػ(، دار النشر: مطبعة السعادة، الطبعة: ٗٚٗبف سعد بف أيوب الباجي )ت 
 .األولى، سنة النشر، بدوف تاريخ

أبو الوليد محمد بف : المؤلؼ ،«المجتيد ونياية المقتصدبداية » -33
: أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )المتوفى

: مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، مصر ،الطبعة: الناشر، ىػ(ٜ٘٘
 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔالرابعة، 

أحمد بف  تأليؼ: محمد بف ،«حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير» -34
 بدوف تاريخ. ، ىػ(، دار النشر: دار الفكرٖٕٓٔعرفة الدسوقي المالكي )ت 

أبي تأليؼ:  ،«حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني» -35
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تحقيؽ: يوسؼ الشيخ محمد  ،عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدي العدوي الحسف
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػٗٔٗٔبيروت، سنة النشر: -البقاعي، دار النشر: دار الفكر

تأليؼ: محمد بف عبد ا الخرشي  ،«شرح مختصر خميؿ لمخرشي» -36
بيروت، بدوف  -ىػ(، دار النشر: دار الفكرٔٓٔٔعبد ا )ت يالمالكي أب

 .تاريخ
تأليؼ: محمد  «قوانيف األحكاـ الشرعية ومسائؿ الفروع الفقيية» -37

  الفكر.ىػ(، ط. دار  ٔٗٚالمتوفي )، بف أحمد بف جزي الغرناطي المالكي
خميؿ بف  ، تأليؼ:«الشيا خميؿ مع شرح الخرشي ختصرم» -38

، ىػ(ٜٙٚإسحاؽ بف موسى، ضياء الديف الجندي المالكي المصري )المتوفى: 
 .بيروت، بدوف تاريخ -دار النشر: دار الفكر، (ٙٚٚسنة ): وقيؿ

 :الشافعي الفقو كتبا:  دسسا
أبو بكر المؤلؼ: ، البف المنذر« اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء» -39

المحقؽ: صغير ، ىػ(ٜٖٔمحمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري )المتوفى: 
اإلمارات  -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة ، أحمد األنصاري أبو حماد

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالطبعة: األولى، ، العربية المتحدة

عبد ا محمد بف  تأليؼ: أبي ،«وبيامشو مختصر المزني، األـ» -41
ىػ(، دار ٕٗٓبف شافع بف عبد المطمب، )ت اإدريس بف العباس بف عثماف 

 .ـٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔبيروت، سنة النشر: -النشر: دار المعرفة
الحسيف يحيى بف  تأليؼ: أبي ،«البياف في مذىب اإلماـ الشافعي» -41

ىػ(، تحقيؽ قاسـ محمد ٛ٘٘أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي )ت 
 -ىػٕٔٗٔجدة، الطبعة: األولى، سنة النشر: -النوري، دار النشر: دار المنياج

 ـ. ٕٓٓٓ

، «تحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي الشرواني والعبادي» -42
ييتمي، دار النشر: المكتبة التجارية تأليؼ: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر ال
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 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٚ٘ٔبمصر، سنة النشر: 

الحسف عمي بف محمد بف محمد بف  تأليؼ: أبي ،«الحاوي الكبير» -43
 محمدىػ(، تحقيؽ: عمي ٓ٘ٗحبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )ت 

لبناف، الطبعة:  -ف، دار النشر: دار الكتب العممية، بيروتيمعوض، وآخر 
 ـٜٜٜٔ -ىػٜٔٗٔاألولى، سنة النشر: 

تأليؼ: شمس  ،«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج» -44
ىػ(، دار النشر: دار ٜٚٚالديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت

 .ـٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔالكتب العممية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
اسحاؽ  تأليؼ: أبي، لمشيرازي «الميذب في فقو اإلماـ الشافعي» -45

ىػ(، دار النشر: دار الكتب ٙٚٗإبراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي )ت 
 .العممية، بدوف تاريخ

تأليؼ: شمس الديف محمد بف  ،«نياية المحتاج إلى شرح المنياج» -46
دار النشر: دار ، ىػ(ٗٓٓٔأبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي )ت 

 .ـٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔالفكر، بيروت، سنة النشر: 
تأليؼ: عبد الممؾ بف عبد ا  ،«نياية المطمب في دراية المذىب» -47

المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف  يبف يوسؼ بف محمد الجويني، أب
ىػ(، تحقيؽ: د/ عبد العظيـ الديب، دار النشر: دار المنياج، الطبعة: ٛٚٗ)ت 

 .ـٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔاألولى، سنة النشر:
 كتب الفقو احلنبلي: : سابعا

محمد بف الحسيف بف ، لمقاضي أبي يعمى «األحكاـ السمطانية» -48
محمد حامد : ىػ(، صححو وعمؽ عميوٛ٘ٗ: بف الفراء )المتوفىمحمد بف خمؼ 
ىػ  ٕٔٗٔ، الثانية: لبناف، الطبعة، بيروت -دار الكتب العممية : الفقي، الناشر

 ـ. ٕٓٓٓ -

تأليؼ: محمد بف أبي بكر بف  ،«إعالـ الموقعيف عف رب العالميف» -49
ىػ( تحقيؽ: محمد عبد ٔ٘ٚأيوب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية )ت
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السالـ إبراىيـ، دار النشر. دار الكتب العممية_ ييروت، الطبعة: األولى، سنة 
  ـ.ٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔالنشر: 

تأليؼ: عالء ، لممرداوي «اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ» -51
بف سميماف المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي االحسف عمي ي الديف أب

ىػ(، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدوف ٘ٛٛ)ت
 تاريخ.

تأليؼ: عبد الرحمف  ،«حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» -51
ىػ(، بدوف ناشر، ٕٜٖٔبف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدي )ت 

 ىػ.ٜٖٚٔاألولى، سنة النشر: الطبعة: 

العباس أحمد بف عبد  يتأليؼ: تقي الديف أب ،«مجموع الفتاوى» -52
 الحميـ بف عبد السالـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني

الناشر: مجمع الممؾ ، بف قاسـاالمحقؽ: عبد الرحمف بف محمد  ىػ(،ٕٛٚ)ت 
عاـ ، المدينة النبوية، المممكة العربية السعوديةفيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، 

 .ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالنشر: 
المؤلؼ: محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبو عبد ، «الفروع» -53

، ىػ(ٖٙٚا، شمس الديف المقدسي الراميني ثـ الصالحي الحنبمي )المتوفى: 
الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي

  ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔاألولى 
تأليؼ: منصور بف يونس بف  ،«كشاؼ القناع عف متف اإلقناع» -54

صالح الديف بف حسف بف إدريس، البيوتي، دار النشر: دار الكتب العممية، 
 .بدوف تاريخ

محمد موفؽ الديف عبد ا بف  تأليؼ: أبي، البف قدامة «المغني» -55
 -ىػٖٛٛٔالنشر: مكتبة القاىرة، سنة النشر: ىػ(، دار ٕٓٙأحمد بف محمد)ت: 

 .ـٜٛٙٔ
 تب الفقو الظاىري:ك: ثامنا
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أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز )ت المؤلؼ:  ،«المحمى» -56
 .بيروت، بدوف تاريخ -ىػ(، دار النشر: دار الفكرٙ٘ٗ
 والسير: التراجـ كتب :تاسعا

شمس الديف أبو عبد ا محمد بف : المؤلؼ ،«سير أعالـ النبالء» -57
مجموعة مف : المحقؽ، ىػ(ٛٗٚ: أحمد بف عثماف بف َقاْيماز الذىبي )المتوفى
: الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤوط

 ـ. ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ، الثالثة

المؤلؼ: أبو عبد ا محمد بف سعد ، بف سعدال «الطبقات الكبرى» -58
بف منيع الياشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروؼ بابف سعد )المتوفى: 

، بيروت –الناشر: دار الكتب العممية ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، ىػ(ٖٕٓ
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔالطبعة: األولى، 

 معاجـ المغة:: عاشرا
الفضؿ،  يتأليؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أب ،«لساف العرب» -59

ىػ(، دار النشر: دار صادر، ٔٔٚبف منظور األنصاري )ت جماؿ الديف 
 .ىػٗٔٗٔالطبعة: الثالثة، سنة النشر: 

المؤلؼ: زيف الديف أبو عبد ا محمد بف أبي  ،«مختار الصحاح» -61
المحقؽ: يوسؼ الشيخ ، (ىػٙٙٙبكر بف عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

الطبعة: ، صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية ، محمد
 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔالخامسة، 

تأليؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني  ،«معجـ مقاييس المغة» -61
الحسيف، تحقيؽ: عبد السالـ ىاروف، دار النشر: دار الفكر، سنة  يالرازي، أب
 .ـٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔالنشر: 

 يتأليؼ: مجد الديف أب ،«غريب الحديث واألثرالنياية في » -62
ىػ(، دار ٙٓٙالسعادات المبارؾ بف محمد الشيباني الجزري ابف األثير )ت 
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بيروت، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاوي، وآخروف، سنة  -النشر: المكتبة العممية
 .ـٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔالنشر: 

 :وحبوث معاصرة حادي عشر: كتب
دار : طبعة، لمشيخ محمود شمتوت  ،«اإلسالـ عقيدة وشريعة» -63
 الشروؽ.

المؤلؼ:  ،«التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانوف الوضعي» -64
 ، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت.-رحمو ا- عبد القادر عودةاألستاذ/

 يتأليؼ: الشيخ محمد أب ،«الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي» -65
 العربي.دار الفكر : طبعة، زىرة

رضواف شافعي : تأليؼ ،«الجنايات المتحدة في القانوف والشريعة» -66
 المطبعة السمفية.: طبعة، المتعافي

المؤلؼ: أ. د. َوْىَبة بف مصطفى  ،«الفقو اإلسالمي وأدلتو» -67
 الطبعة: الرَّابعة.، دمشؽ –سوريَّة  -الز َحْيِمّي، الناشر: دار الفكر 

بقمـ د.  ،«( في الفقو اإلسالمي المعاصر نظاـ العقؿ ) العاقمة» -68
مجمة دورية  ػػ / بحث منشور بمجمة المسمـ المعاصر عوض محمد عوض

  .( توزيع األىراـٜٕٔالعدد )، محكمة
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 فيرس الموضوعات
 رقـ الصفحة           الموضوع

 ٔ ................................................................ مقدمة
 ٗ ................................ معنى العقؿ لغة وشرعا: األوؿ المبحث

 ٗ .................................................. أوال: معنى العقؿ لغة
 ٘ ......................................... ؿالتعريؼ المغوي لمعقخالصة 

 ٙ ....................................... ثانيا: المعنى االصطالحي لمعقؿ
الثاني: مشروعية نظاـ العقؿ عند الفقياء المتقدميف والمعاصريف  المبحث

 ٛ ..................................................... مع المناقشة والترجيح
 ٜ ......................................... أوال: وجية فقياء المشروعية

 ٜ ................................................... أوال: مذىب الحنفية 
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 ٔٔ ................................................. ثالثا: مذىب الشافعية 
 ٕٔ ................................................. رابعا: مذىب الحنابمة 

 ٘ٔ ......................... ثانيا: وجية فقياء عدـ مشروعية نظاـ العقؿ
 ٚٔ ................................. ثالثا: وجية بعض الفقياء المعاصريف

 ٛٔ ............................. أدلة ىذه الوجيات مع المناقشة والترجيح.
 ٛٔ .................................. أدلة فقياء مذىب مشروعية العقؿ *

 ٛٔ ............................................................ أوال: القرآف
 ٛٔ ........................................................ ثانيا: مف السنة
 ٜٔ ........................................................ ثالثا: مف األثر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 78  اإلسالمي.. دراسة مقارنةاملسؤولية اجلماعية عن اجلناية على البدن يف الفقو 
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 ٕٓ ....................................................... خامسا: المعقوؿ

 ٕٔ ............................... أدلة فقياء مذىب عدـ مشروعية العقؿ.
 ٕٔ ............................................................ أوال: القرآف

 ٕٕ ............................................ مناقشة الجميور ليذا الدليؿ
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 ٕٗ ............................................... ثالثا: الدليؿ مف القياس
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 ٕٙ ...................................................... مناقشة ىذا الدليؿ
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 ٜٕ ........................ *خالصة المبحث الثاني: مشروعية نظاـ العقؿ.
  المبحث الثالث: وجيات الفقياء المتقدميف والمعاصريف في تحديد العاقمة
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 ٖٔ .......... نسبا ووالء.الوجية األولى: أف العاقمة ذكور عصبة الجاني *
 ٖٚ ...... «ذكور عصبة الجاني نسبًا ووالء»دليؿ الجميور عمى أف العاقمة *
 ٖٛ ......................... خالصة القوؿ في أدلة فقياء مذىب الجميور*
 ٓٗ ........................... «أىؿ الديواف»الوجية الثانية: أف العاقمة  *
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