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 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

 كلية الدراسات العليا

 قسم العدالة الجنائية 

 تخصص تشريع جنائي إسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذوي العاهات فيما دون النفسالقصاص أحكام 
 

بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية 

 "تشريع جنائي إسالمي " تخصص 

 

 

 

 

 

 

 بدر بن راشد الدبيان: إعداد الطالب
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 فؤاد بن عبد المنعم أحمد: إشراف المستشار الدكتور 

 

 هـ1424
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 المقدمة
 

إن الحمد هللا نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن " 

 هادي له، وأشهد أن ال سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال

 . اله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
    

  ⌧   
   ☺  

 )102آل عمران آية ( 
     

     
    

   ☯ ⌧ 
☯    

   
    ⌧ 

  )1النساء آية (    
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  ⌧  

☺   
     

    ☺ 
  )71 و70األحزاب آية (  

 1:"أما بعد

والشريعة . يدة وشريعة شامل لجميع نواحي الحياةدين عق، فإن اإلسالم دين متكامل

فاهللا . اإلسالمية قامت على العدل والرحمة في كل شيء ومنها الجانب الجنائي

سبحانه وتعالى شرع لنا عقوبات توقع على الجاني لكي يرتدع ويتأدب و فيها 

وإذا رأى الناس ذلك فإن المجتمع سيمتنع عن ارتكاب ، تكفير لذنوبه و إصالحه

وهذه ، فالعقوبات في اإلسالم تحقق غرضين المنع الخاص والمنع العام، الجنايات

فالحمد هللا الذي خلق اإلنسان فأبدعه و . العقوبات هي الحدود والقصاص والتعازير

  : شرع اإلسالم فأكمله فقال عز من قائل
☺   ☺ 

 ☺   

 وقال في كمالية خلق )3آلية: المائدة(   

      :اإلنسان

  : و قال تعالى)4التين آية (   
   ⌧ ⌧ 

 ⌧   
     

اإلنفطار  (    ⌧   
  )8 - 6اآليات من 

من ابتاله اهللا ولكن يوجد . فاألصل في اإلنسان حسن الخلقة والصحة في البدن

 من أطرافـه أو جزء من كماله طرفسبحانه وتعالى بفقد حاسة من حواسه، أو 

 فإذا وجد في . خلقه سبحانهفيوالمشيئة النافذة اإلنساني وهللا الحكم والتدبير 

فما موقف الشريعة اإلسالمية منهم في األحكام ، المجتمع شريحة من هؤالء

                                     
تحقيق وترقيم  . يري النيسابوري لمسلم بن الحجاج القش   ، انظر صحيح مسلم  ) خطبة الحاجة   (  هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب      1

 ص  كتاب الجمعة باب تخفيف الصالة        2ج  )  م   1991/  هـ   1412 ، 1ط  . دار الحديث ، القاهرة: مصر( محمد فؤاد عبد الباقي     

وقد ذكرت بهذا اللفظ جمعا بين الروايات في كتاب خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يعلمهـا                      ) 12 \ 3( 

 ) م 2000/ هـ 1421. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، اضالري: السعودية(به لمحمد ناصر الدين األلباني أصحا
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الجنائية وخاصة القصاص ؟ والذي يعنيني في هذه الدراسة هو أحكام القصاص 

 .لذوي العاهات فيما دون النفس

ها وجميع المسلمين إنه ولي ذلك أسأل اهللا تبارك وتعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئ

 . والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 

 بدر بن راشد بن عبد اهللا الدبيان   هـ1424 / 7 / 7
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 الخطة

 أحكام القصاص لذوي العاهات قي مـا دون الـنفس فـي الفقـه               :عنوان البحث 

 .اإلسالمي

 .مقدمة

 .لى الدراسة المدخل إ:الفصل التمهيدي 

 :و فيه ثالثة مباحث

 مشكلة الدراسة، وأهميها، و أهدافها وتساؤالتها،  :المبحث األول

 .ومجاالتها، ومنهجيتها

 .الدراسات السابقة :المبحث الثاني

 .مصطلحات الدراسة :المبحث الثالث

 

شروطه وقواعده و    فيما دون النفس وأدلة مشروعيته و     القصاص   :الفصل األول 

 .ضوابطه

 :وفيه أربعة مباحث

 .وحكمته، وأدلة مشروعيتهقصاص  التعريف بال:المبحث األول

 .فيما دون النفس وشروطهقصاص أنواع ال :المبحث الثاني

 .فيما دون النفسالقصاص قواعد وضوابط  :المبحث الثالث

 .فيما دون النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى  :المبحث الرابع

 

 . تهم أعضاء زائدة من عاها:الثانيالفصل 

 :وفيه ثالثة مباحث

 . عاهة اليد أو الرجل الزائدتين:األول المبحث

 . عاهة اإلصبع واألنملة الزائدتين:الثاني المبحث
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 . السن الزائدة والبديلة :الثالث المبحث

 

 . من عاهاتهم أعضاء ناقصة:لثالثا الفصل

 :وفيه ثالثة مباحث

 . عاهة ناقص البصر:األول المبحث

 واألنـف و     1)وهو أصل السن الغائب في اللثـة      (  فاقد السنخ    :الثاني مبحثال

 .أو الذكر أو بعٍض منه. اللسان

 . فاقد اليد أو الرجل أو جزء منهما:ثالثال المبحث

 

 .  من عاهته مرض العضو:رابعال الفصل

 : وفيه ثالثة مباحث

 ). والسن السوداء كاليد الشالء والذكر األشل(  عضو ال نفع فيه :األول المبحث

كعين األحول والعين واألذن . ( عضو فيه بعض المنفعة:الثاني المبحث

 ).المستحشفة ورجل األعرج 

 )كأنف األخشم وأذن األصم( المريض لغيره :الثالث المبحث

 

دراسة تطبيقية تتضمن الصكوك الصادرة من محاكم المملكة  :الخامسالفصل 

 .اص لذوي العاهاتالعربية السعودية في أحكام القص

 

 . تتضمن أهم النتائج:الخاتمة

 

 

                                     
 ، 1ط  . دار الفيصـل الثقافيـة    ، الريـاض : السعودية(  جسم اإلنسان في معاجم المعاني دراسة تحليلية لغوية لوجيهة السطل            1

 .247ص )  م 1998/ هـ 1418
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 المدخل إلى الدراسة: الفصل التمهيدي
 

 

 

 :ويتضمن ثالثة مباحث هي

 .مصطلحات الدراسة :األولالمبحث 

 .الدراسات السابقة :المبحث الثاني

مشكلة الدراسـة وأهميتهـا وأهـدافها وتسـاؤالتها ومنهجيتهـا            :المبحث الثالث 

 .ومجاالتها
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 مصطلحات الدراسة :المبحث األول
 

تخلل البحث عدة مصطلحات وسيتم البدء بتعريف مفردات العنوان أوال ثم بعد ذلك   

 . بقية المصطلحات وفقا لترتيب حروف الهجاء

 

 

 :األحكام لغة
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لمنْع مـن   وأول ذلك الحكم، وهو ا    . الحاء والكاف والميم أصٌل واحد، وهو المنْع      " 

 تْ  الظُّلْم، وسيكَمة  ] حديدة لجام الدابة    [ مابـةَ       .....حت الدكَمها، يقال حألنها تمنع 

 1. "حكَمت السفيه وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه: ويقال. وأحكَمتها

 

 :األحكام في االصطالح
اصـمة و   أو هو عبارة عن قطع الحـاكم المخ       ، ما يثبت جبرا  " هو   :الحنفيةعند  

 هو خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء         :عند األصوليين و، حسمه

وقد يكون مقابل الديانة فهو بمعنى إحضار المدعى عليه في مجلـس            ، أو التخيير 

 2." الحاكم

 ، أي اتخـاذه  ...  في حقيقة الحكم إنشاء إلزام الخ        3وقول القرافي ":المالكية  وعند  

:  وقال القرافي في محـل آخـر       ،رناه من كون الحكم هو اإللزام     وهو راجع لما ذك   

 4"الحكم إلزام الخصم الخ

 [....].أي وضع الشيء في موضعه، أو إحكام الشيء         : والحكم" :الشافعية  وعند  

 5".القضاء: الحكم هو االجتهاد، وقيل: وقيل

 6".فصل الخصومات أو اإللزام بحكم شرعي  " : هوالحنابلةوعند 

ى اللغوي وعبارات الفقهاء كالها تدور حول اإلجبار واإللـزام مـن قبـل              فالمعن

 .صاحب سلطة

ما يصدر عن القاضي ومن     : " وهناك تعريف حديث مناسب للحكم القضائي وهو        

أو باالمتناع  ، بفعل، متضمنا إلزام المحكوم عليه   ، فاصالً في الخصومة  ، في حكمه 

 1".قرير معنى في محل قابل له أو إيقاع عقوبة على مستحقها أو ت، عن فعل

                                     
 ).حكم ( مادة . 92 و 91 ص 2ج . ن فارس معجم مقاييس اللغة الب 1
 .267ص . لمحمد عميم اإلحسان البركتي،  قواعد الفقه  2
له كتاب ، المالكيةمن علماء ، هـ684أبو العباس توفي سنة ، شهاب الدين، هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي(  3

األعالم انظر ) لفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام  الذخيرة وأنوار البروق في أنواء الفروق واإلحكام في تمييز ا

 .95 و 94 ص 1للزركلي ج 
 .5 ص 1ج .   اإلتقان واإلحكام 4
 .312 ص 21ج .  تكملة المطيعي على المجموع 5
 .1687 ص 5 شرح منتهى اإلرادات للبهوتي؛ ج  6
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 مأخوذة من اقتصصت األثر إذا تتبعته وهو أن يفعل بالجاني مثلما            :القصاص لغة 

 2 .فعل بالمجني عليه

 3 .مأخوذة من القص بمعنى القطع: وقيل

 4".معاقبة الجاني بمثل جنايته  " :واصطالحا هو

 .وسوف يتم الكالم بنبذة عن القصاص في ما بعد

 

 

 اهاتلذوي الع

 :العاهة لغة
 5. " ورجل معيه ومعوه في نفسه أو ماله إذا أصابته عاهه فيهمااآلفة، :" هي

 . اإلنسانتصيبالتي  الخَلْقِّية  بها األمراض والعيوب وأريد

 

 فيما دون النفس

 :معنى دون لغة
ِة دون الدال والواو والنون أصٌل واِحد يدلُّ علـى المـدانا          : " قال بعض أهل اللغة   

 6".يقال هذا دون ذاك، أي هو َأقرب منه. والمقاربة

 7".نقـيض فوق، وهو تقصير عن الغاية، ويكون ظرفًا: دون: دون" وقال بعضهم 

 

                                                                                                         
/  هـ 1420 1ط . دار النفائس، عمان: األردن( بو البصل لعبد الناصر موسى أ،  نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون 1

 ..53 و 52ص )  م 2000
 )قص (   مادة  11 ص 5ج .  معجم مقاييس اللغة البن فارس 2
 )قصص ( مادة  190ص  11ج . البن منظور،  العربلسان  3

 .13ص )  م 1981/  هـ 1401 ، 2ط . بيروت، مؤسسة الرسالة: لبنان(  القصاص في النفس؛ لعبد اهللا العلي الركبان  4

  )عوه(  مادة 486 ص 9 ج .البن منظور العرب، لسان  5

 

 )دون (   مادة 317  ص 2ج .  معجم مقاييس اللغة البن فارس 6

 )دون ( باب النون فصل الدال مادة . 1705 ص 5 الصحاح للجوهري ج  7
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 :والنفس لغة
 سالت نَفْسـه  : الدم، يقال : والنَفْس ..... خرجتْ نَفْسه : النَّفْس الروح، يقال  : نفس" 

أصـابت فالنًـا نَفْـس؛      : العين، يقال : والنَفْس ..... لـجسدا: والنَفْس أيضا ..... 

رأيـت  : عينُه، يؤكَّد به، يقال   : ونَفْس الشيء  ..... ونَفَستُه بنَفٍْس، إذا أصبته بعينٍ    

قَدر دبغٍَة مـما يدبغ به األديـم مـن         : والنَفْس أيضا  .فالنًا نَفْسه، وجاءنـي بنَفِْسهِ   

 1".هب لـي نَفْسا من ِدباٍغ: ره، يقالالقَرِظ وغي

 .فالنفس المقصود بها الروح

 

 :ما دون النفس اصطالحا
يعبر فقهاء الشريعة بالجناية على ما دون النفس عن كل أذى يقع علـى جسـم                " 

 2".اإلنسان من غيره فال يودي بحياته

لقتل وإنمـا  والمعنى اللغوي واالصطالحي متقاربان حيث إن الجناية لم تصل إلى ا 

 .كانت أقرب وأقل من ذلك

 

 :األخشم لغة
  3".الخشم فقدان حاسة الشم" 

 4. " وهو داء يعتري األنف"

 5 ".وال يكاد اَألخْشَم يشُمُّ شيئاً" 

 .فاألخشم هو الذي أصاب أنفه داء فأصبح ال يكاد يشم شيئاً

 

 

                                     
  ص 5ج . وانظر معجم مقاييس اللغة البن فـارس ) نفس ( باب السين فصل النون مادة . 828 ص 2 الصحاح للجوهري ج  1

 )نفس (  مادة 233 ص 14ج . و لسان العرب، البن منظور.   مادة نفس460

 .204 ص 2ج .  التشريع الجنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة 2
 .148 فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ص  3
 )خشم (  مادة 1553 ص 4  الصحاح للجوهري ج  4
 )خشم (  مادة 103 ص 4 لسان العرب البن منظور ج   5
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 :األرش لغة
،  جعلها بعض أهل العلم فرعـاً      وقد، الهمزة والراء والشين يمكن أن تكون أصالً      " 

ألن ، وهذا عندي متقارب  ، وأن الهمزة عوض عن الهاء    ، وزعم أن األصل الهرش   

 1".وأرش الجناية ديتها .....  متقاربان – أعني الهمزة والهاء –هذين الحرفين 

  2".األرش دية الجراحات " :وقيل

 . لى معنيين فاألرش عند أهل اللغة ع3".هو ماليس له قدر معلوم" : وقيل

 .أن المراد به الدية :األول

 .أن المراد به الحكومة :الثاني

 

 :و األرش اصطالحاً هو
هو اسم المال الواجب علـى مـا دون         "  وقيل   4".دية الجراحات    " :الحنفيةعند  

  6".بدل الجناية "  وقيل هو 5".النفس 

  7"وحكومة العدل، وقد يطلَق على بدل النفس" 

والجراحـات إنمـا    ، فالجراح ال تكون إال فيما دون النفس      ، متقاربة وهذه المعاني   

فـالمراد أن   . هي جناية والجناية أعم ألن الجناية تكون على النفس ومادون النفس          

 .كل مال هو أرش

المال الواجب في الجناية علـى مـا دون         : " فالتعريف األمثل أن يقال األرش هو     

 8". الدية وقد يطلَقُ على بدل النفس وهو، النفس

                                     
 )أرش ( مادة . 79 ص 1 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  1
 ص 9و تاج العروس للزبيـدي ج  )  أرش ( مادة . 13وانظر مختار الصحاح للرازي ص . 837 ص 3 الصحاح للجوهري ج  2

 )أرش ( مادة . 54
 )أرش ( مادة . 117 ص 1 لسان العرب البن منظور ج  3
 .299 ، 86 طلبة الطلبة للنسفي ص  4
 .20 التعريفات للجرجاني ص  5
 .78 الكليات للكفوي ص  6
 .182 ص 10 حاشية ابن عابدين ج  7
 132 ص   1وانظر معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم ج             . 104 ص   3 الموسوعة الفقهية ج     8

 .133و 
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 :األصم لغة
 "ـمماُألذن وِثقَُل السمع: الص 1 ".انِْسداد 

 

 

 :لغة األطراف
 اليدانف 2 ". بالتحريك، وهي الناحية من النواحي والطائفة من الشيءطَرفجمع " 

 . ونحوهما ينطبق عليهما هذا المعنى ألنها من نواحي الجسموالرجالن

ويقصدون بطرفيه هنا ذكره ،  أي طرفيه أطولال يدرى: لذا جاء عند العرب قولهم

ال يملك طرفيه إذا شرب أو سكر ويقصدون بالطرفين فمه : وقولهم، ولسانه

 3.واسته

 

 :األطراف اصطالحا
ما دون الـنفس فيشـمل السـن والعـين واألنـف             بالطرف المراد" :الحنفيةقال  

 4".ونحوها

و رجـل أو فـقء عـين مـن     يـد أ  كقطع بفتح الراء ؛ " الطَّرف :المالكيةوقال 

  5".شخص

  6 ." وهو بفتح الراء ما له حد ينتهي إليه كأذن ويد ورجل" الطَّرف :الشافعيةوقال 

ومن قطع طرفـه مـن أذن أو        : " وإنما ذكروا أمثلة له بقولهم    الحنابلة  ولم يعرفه   

  7".غيرها 

                                     
 )صمم ( مادة .  410 ص 7 العرب البن منظور ج  لسان 1
 ).طرف( مادة 145  ص 8ج  . العرب، لسان  2
 )طرف ( باب الفاء فصل الطاء مادة . 1152 ص 3 الصحاح للجوهري، ج  3
 .158 و157 ص 10 ج . حاشية ابن عابدين 4
 .372 و 371 ص 4ج . لدرديرل  الصغيرالشرح   5
 .253 ص 5ج . لشربينيل المحتاج مغني  6
 .2900ص   8ج . لبهوتيل القناع كشاف  7
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 ينتهـي   وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يطلقون الطرف على كل عضو له حد           " 

 فيخرج من ذلك العضد     1"إليه فاألطراف هي النهايات في البدن كاليدين والرجلين         

 .ونحوه

 

 :األعمى لغة
 3".في العينين معا وال يكون في الواحدة  " 2"ذهاب البصر كُلِّه،: العمى" 

 

 :األعور لغة
خر يدلُّ علـى    أحدهما يدلُّ على تداوِل الشّىء، واآل     :  العين والواو والراء أصالنِ    "

مرٍض في إحدى عيني اإلنسان وكّل ذي عينَين، ومعناه الخلوُّ من النظر، ثم يحمل              

 4. "عليه ويشتقُّ منه

 .والمعنى المراد الثاني

 

 :األنثيان
 5 ".الـخُصيتاِن، وهما َأيضاً اُألذُناِن، يمانـية: األنثيان" 

 .واألول هو المراد

 

 :األنملة
الـمفِْصل اَألعلـى الذي فـيه الظفر من اِإلصبع، والــجمع         : ـحاَألنْملة، بالفت " 

 6 ".وهي رؤوس اَألصابع َأناِمل وَأنمالت،
                                     

/ هــ   1419 ، 1ط  ، دار الفضـيلة  ، القـاهرة : مصـر ( محمود عبد الرحمن عبد المنعم      ،  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية    1

 )طرف ( حرف الطاء مادة  . 427 ص 2ج ) م 1999
 )عمي ( مادة . 1941  ص  5ح للجوهري ج وانظر الصحا) عمي (  مادة 409 ص 9  لسان العرب البن منظور ج  2
 )عمي ( مادة . 704 ص 19وانظر  تاج العروس للزبيدي  ج . 103 ص 1 المخصص البن سيدة ج  3
و  لسان العـرب  . 103 ص 1وانظر المخصص البن سيدة ج ) عور ( مادة . 184 ص 4 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  4

 )عور ( مادة . 466 ص 9البن منظور ج 
 .35 ص 2والمخصص البن سيدة ج . 229 ص 1 لسان العرب البن منظور ج   5

 .9 ص 2وانظر المخصص البن سيدة ج ) نمل ( مادة . 295 ص 14لسان العرب البن منظور ج  6 
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 :باطشة
بطش الباء والطاء والشين أصٌل واحد، وهو أخْذ الشيِء بقَهر وغلبٍة وقُوة، قال " 

     :اهللا تعالٰى

 1. "د باطشة وي)12 آية البروج(  

َأن يمد كُلٌّ   : (المباطَشَةُ) و( .، وقد باطَشَه مباطَشَةً وِبطَاشاً    )المعالَجةُ: والمباطَشَةُ(" 

 2.")ِمنْهما يده ِإلَى صاِحِبه ِليبِطشَ ِبِه

 والمراد بها هنا اليد التي فيها 

 

 :لغةالتعزير 

 . ة والتوقير التعظيم والنصر:األول يأتي لمعنيين 

 3 . التأديب وهو جنس من الضرب:والثاني

 .والمعنى الثاني هو المراد

 :التعزير اصطالحا
 4.الضرب دون الحد وعلى وجه التأديب:  بـ عرفه الحنفية 

هو عقوبة غير  مقدرة تجب حقا هللا أو آلدمي في كل معصية ليس فيها حد وال " 

 5".كفارة 

 

 

                                     
 )بطش ( مادة . 262 ص 1 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  1
 )بطش ( مادة . 62 ص 9 تاج العروس للزبيدي  ج   2
 باب الراء فصل العين     639 ص   2وانظر الصحاح للجوهري، ج     ) عزر  (  مادة   311 ص   4م مقاييس اللغة البن فارس، ج       معج 3

 ).عزر( مادة 184 ص 9 ج  العرب،لسانو ) عزر ( مادة 
: نانلب( وعلق عليه محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي .  طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، عمر بن محمد النسفي 4

علي بن محمد بن علـي الحسـيني   ، وانظر التعريفات. 257 و 85ص  ) م  1997/ هـ  1418 ، 1ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت

  66ص  ) م  2000/ هــ   1421 ، 1ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان(  وضع حواشيه محمد باسل عيون السود       . الجرجاني

 . التعزير511باب التاء رقم 
 .52ص )  وبدون ذكر للتاريخ 4دار الفكر العربي ط، القاهرة: مصر( لعبد العزيز عامر ،  الشريعة اإلسالمية التعزير في5
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 :الجائفة لغة
 الــجوفُ    [ ... ]بطنـه : وجوفُ اِإلنسان . لـمطمئن من اَألرض  ا: الـجوفُ" 

والـجوفُ ما انْطَبقـتْ علــيه الكَِتفـان والعضـدان واَألضـالع            . باِطن البطْنِ 

َأدخــل  :  وجافَ الصيد  ،َأصاب جوفَه : وجافَه جوفاً  .والصُّقْالِن، وجمعها َأجوافٌ  

الطعنةُ التـي تبلغ   :  الجائفة  و ،من الـجانب اآلخر  السهم فـي جوِفِه ولـم يظهر      

وجافَه بها  . هي التـي تَنْفُذُه  : تُـخَاِلط الـجوف، وقـيل  :  وطعنَةٌ جائفة  ،الـجوف

؛ هي 1 ثُلُثُ الديِةالجائفةفـي : وفـي الـحديث [ .... ] .َأصاب جوفه : وَأجافَه بها 

 2" . الطعنة التـي تَنْفُذُ ِإلـى الـجوف

 .هي اسم للطعنة التي تدخل الجوف: جائفةفال

 

 :الجائفة اصطالحا
 3"الجائفة طعنة تبلغ الجوف "  :الحنفية قال 

التي تصل إلى التجويف الصدري والبطني سواء كانت الجراحة في الصدر           " فهي

 4." أو البطن أو الظهر أو الجنبين أو بين األنثيين أو الدبر أو الحلق

 .طالحي متفقانفالمعنيان اللغوي واالص

 

 

 : الجراح لغة

                                     
تحقيق مكتـب تحقيـق     . بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي       ،  الحديث رواه النسائي انظر سنن النسائي      1

باب ذكر  ،  كتاب القسامة . 429 و   428 ص   8ج  )  م   1992/ هـ  1412 ، 2ط  . دار المعرفة ، بيروت: لبنان( التراث اإلسالمي   

وذكر األلباني أنه ضعيف اإلسناد موصوال إلى عمـرو         .  4868حديث عمرو بن حزم في العقول واختالف الناقلين له حديث رقم            

: لبنـان ( صر الـدين األلبـاني      انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد نا         . بن حزم وصحيح مرسال وله شواهد     

 .2296حديث رقم . 329 ص 7ج ) م 1985/ هـ 1405 ، 2ط . المكتب اإلسالمي، بيروت
و .   مادة جـوف 495 ص 1ج . وانظر معجم مقاييس اللغة البن فارس.  مادة جوف421 ص 2ج .  لسان العرب، البن منظور 2

وبحواشي عبد اهللا بن بري بن عبد الجبـار         . ماد الجوهري الفارابي  إلسماعيل بن ح  ، تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح     

: لبنـان ( وكتاب الوشاح للتادلي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيـز المغربـي              . المقدسي المصري أبو محمد بن ابي الوحش      

 ).جوف ( مادة . 1107  ص 3ج ) م 1998/ هـ 1419 ، 1ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت
 .49ة الطلبة للنسفي ص  طلب3
 .207 ص 2ج .  التشريع الجنائي اإلسالمي لعبد القادر عودة4
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 1 ".أحدهما الكسب، والثاني شَقّ الِجلْد: جرح الجيم والراء والحاء أصالن" 

 :وعلى المعنى الثاني شق الجلد قال أهل اللغة

َأكثر : َأثَّر فـيه بالسالح؛ وجرحه   : الفعُل؛ جرحه يجرحه جرحاً   : الـجرح: جرح" 

 2." بالضم، والـجمع َأجراح وجروح وِجراح سم الـجرحواال[ ... ] ذلك فـيه؛

 .فالجراح عند أهل اللغة هي شق الجلد مطلقا

 

 :الجراح اصطالحاً
 3".الجرح هو تأثير الجناية في الجسم  " :مالكيةالعند 

 4".ويقصد بالجراح ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه" 

 .اللغةفالجراح في االصطالح أخص منه في 

 

 

 :لغة الجسد
 وال يقال لغيره من األجسام، وهو البدن، ويطلق على كل خلق ال اإلنسانجسم 

    وكذا عجل بني إسرائيل كالمالئكة،يأكل وال يشرب 
 ⌧   
 5.)88آية طه (  ⌦

 .و أريد به ما عدا الرأس

 

 

                                     
 )جرح (   مادة 451 ص 1ج .  معجم مقاييس اللغة البن فارس 1
لمجمع اللغة العربية بمصر قام بإخراجه إبراهيم       ، وانظر المعجم الوسيط  .  مادة جرح  233 ص   2ج  .  لسان العرب، البن منظور    2

 م  1989/  هـ   1410، 2ط  . دار الدعوة ، استانبول: تركيا( مد حسن الزيات و حامد عبد القادر محمد علي النجار           مصطفى و أح  

 .115 ص 1ج ) 
تحقيق محمد . محمد األنصاري الرصاع،  شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية 3

 .620 ص 2ج ) م 1993/ هـ 1413 ، 1ط ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت: لبنان( وري أبو األجفان و الطاهر المعم
/ هــ   1419، 14ط  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت: لبنان( لعبد القادر عودة    ،  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي      4

 .207 ص 2ج ) م 1998
 ).جسد( مادة281\2 العرب،   لسان  5
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 :لغة الجناية
م وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا  والجرالذنب  "

 1".واآلخرة

 

 : اصطالحاًالجناية
لكن .  نفس أو مال أو غير ذلكعلى لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل اسم "

 الواقعة على نفس األفعال إطالق لفظ الجناية على ىكثر الفقهاء تعارفوا علأ

 يطلق بعضهم بينماقتل والجرح والضرب واإلجهاض، اإلنسان أو أطرافه، وهي ال

 2".لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص

 

فالمعنيان اللغوي واالصطالحي لهما المعنى نفسه ثم الفقهاء خصصوه باالعتـداء           

 .على اإلنسان

 

 :الحزر لغة
والثاني جنس مـن إعمـال      ، أحدهما اشتداد الشيئ  : الحاء والزاي والراء أصالن   " 

 3".إذا خرصته ، حزرتُ الشيئ] ومنه قولهم ..... [ لرأي ا

 

 :الحشفة لغة
  4 ".ما فَوقَ الـِختان..... : الـحشَفَةُ" 

                                     
 ).جني( مادة 393\2   العرب، لسان  1
 .67 ص 1ج . الجنائي اإلسالمي عبد القادر عودةالتشريع  2
فقد وردت في بعض الكتـب  ) الحرز ( هذا هو الصواب وأما كلمة ) حزر (  مادة 55 ص 2 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  3

حرزتُه واحترز هو، أي تحفَّظَ؛ وناس يذهبون إلى        يقال  : من الِحفْظ والتَّحفظ  : ( وهي غير صحيحة ألن معناها كما قال ابن فارس          

          س، وهو وجهراألصل الح مبدلةٌ ِمن سين، وأن اءهذه الز (وقيل  . 38 ص   2معجم مقاييس اللغة البن فارس ج        ) أنزالـِحـر :

 ص  3ن منظور ج      ولسان العرب الب  . 130وانظر مختار الصحاح ص     . 741 ص 2الصحاح للجوهري ج     ) الـموضع الـحصين 

) حزر  ( فعبارة  . 44 ص   8تاج العروس للزبيدي  ج         ) ما ِحيز من موِضٍع َأو غَيره َأو لُِجىء ِإلَيه        : الِحرز: وقال بعضهم . (121

 .جائت تصحيفا لذا فقد تم تعديلها من المنقوالت) حرز ( أولى ولعل كلمة 
 .33 ص 2والمخصص البن سيدة ج ) شف ح( مادة . 190 ص 3 العرب البن منظور ج  لسان  4



 20

 

 :الحكومة لغة
 1".أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم" 

 

 : والحكومة اصطالحا
 2".ما يجب فيه أرش غير مقدر  " :الحنفيةعند 

االجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه       المراد بالحكومة    " :المالكيةعند  

 3".من الجاني 

 4".هي أرش ما ال مقدر فيه  " :الحنابلة

وهـي نـوع مـن      ، ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المـال           " : فهي

 5".فاألرش أعم منها، األرش

 

 :الخصي لغة
ليها إالّ مجازاً، وهي قولُهم     الخاء والصاد والحرف المعتل كلمةٌ واحدةٌ ال يقاس ع        " 

 6 ".نزعت خُصييه: خَصيته..... خَصيتُ الفَحل خَصياً، و 

 " اءتُ الفحَل ِخصيِه..... وخَصـيي7 ".إذا سللتَ خُص 

 .فالخصيُّ هو منزوع الخصيتان

 

 : لغةالخطأ

                                     
 )حكم ( مادة . 270 ص 3 لسان العرب البن منظور ج  1
 .452 ص 10 بدائع الصنائع للكاساني ج  2
 .381 ص 4 حاشية الصاوي ج  3
 .2942 ص 8 كشاف القناع للبهوتي ج  4
 .585 ص 1  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية محمود عبد الرحمن عبد المنعم ج  5
 )خصى ( مادة . 188 ص 2 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  6

و لسان العـرب  ) خصى (  مادة 178وانظر مختار الصحاح للرازي  ص ) خصى (  مادة 1858 ص 5 الصحاح للجوهري ج  7

 )خصا ( مادة . 115 ص 4البن منظور ج 
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  والمهموز، يدل على تعديالمعتلالخاء والطاء والحرف  "  أهل اللغة قال 

. ما بين الرجلين: والخطوة.  خطوتُ أخطو خطوةيقال  ،الشيء، والذهاب عنه

يقال أخطأ . الصواب من هذا؛ ألنه مجاوزة حد والخطاء.  الواحدةوالخطوة المرة 

 الوجه يترك وخَِطئ يخطأ، إذا أذنب، وهو قياس الباب؛ ألنه ،إذا تعدى الصواب

 1."الخير 

 

 :والخطأ اصطالحا
 

 هو مسـلم أو     فإذا أن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً         ":أنه هو  الحنفية ب  عرفه

 2."غرضاً فأصاب آدمياً

 أو  فمـات ن وقع عليـه     أإن فقد قصد الفعل أو الشخص ك      " : الشافعية بأنه  وعرفه

 3."رمى شجرة فأصابه

 منها في القصد وهو ضرب :ضر بان: نها"  فقالوا بذكر أمثلة له الحنابلة وعرفه

 يرمي ما يظنه صيداً أو مباح الدم فيبين آدميا أو معصوماً، أن  :أحدهما: نوعان 

  يتعمده  أو القتل صغير  ماله فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا أو يتعمد يفعلأو 

  4. "مجنون

 5".من يظنّه حربيا فيبين مسلما ) أن يقتل بدار حرب ..... (  :الثاني" 

أن يفعل مالـه    : احد وهو فالظاهر أن تعريف الحنابلة يرجع إلى ضابط و       

 .وسواء أخطأ في الفعل أو في القصد، فعله أي فعال مباحا له 

 

  :الدية لغة

                                     
 ) خطوأ ( مادة  198 ص2ج  .فارس البن مقاييس اللغة معجم 1

 . 216 ص 7 ج. لزيلعيل الحقائق تبيين   2
 . 213 ص 5 ج. الشربينيلخطيب ل المحتاج مغني  3
 .والمنقول هو نص المنتهى فقط 1462و 1461 ص 5ج . لبهوتيل منتهى اإلرادات شرح  4
 . 4162 ص 5ج . لبهوتيل منتهى اإلرادات شرح  5
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 و  ، و وديتُ القتيل  ِديةً َأعطيت ِديته       ،الديةُ واحدة الدياتُ والهاء ِعوض من الواو      " 

  1".جماعة دوا فالنا وإذا أمرت منه قلت أِد فالنا ولالثنين ِديا ولل،اتَّديتُ أخذت ِديته

 2".الدية حق القتيل" و 

 

 :الدية اصطالحا
 3".أسم لضمان تجب بمقابلة اآلدمي أو طرف منه" :الحنفية عند 

 4".المال الواجب بجناية على الحر في النفس أو ما دونها" :الشافعية و 

 

 5".المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية" : الحنابلة و 

 

 :راع لغةالذ
  6".الساعد والذراع واحد " 

 ملتقى الزندين من لدن المرفق إلى الرسغ وقيل الساعد األعلـى            –الساعد  : " وقيل

  7". األسفل منها –من الزندين والذراع 

الذراع من المرفق إلى طرف اإلصبع الوسطى وهي تذكر وتؤنث والتأنيث           " وقيل  

 8".أولى

 .من المرفقفالذراع ال تخرج عن كونها تبدأ 

 

                                     
، بيـروت : لبنـان ( محمود خاطر وتحقيق حمـزة فـتح اهللا   ترتيب .  مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي     1

 )ودي ( مادة . 715ص ) م 1987/ هـ 1407، بدون رقم للطبعة. مؤسسة الرسالة
 )ودي (   مادة 258 ص 15ج .  لسان العرب، البن منظور 2
 .160 ص 13ج .  البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني 3
 .76 ص 4ج . جي زاد المحتاج بشرح المنهاج للكوه 4
 .139 ص 4ج .  اإلقناع لطالب االنتفاع للحجاوي 5
وانظـر جسـم    ) ذرع  ( مـادة   . 35 ص   5وانظر لسان العرب البن منظـور ج        . 166 و   165 ص   1 المخصص البن سيدة ج      6

 .250اإلنسان في معاجم المعاني لوجيهة السطل ص 
 .166 و 165 ص 1 المخصص البن سيدة ج  7
 ) ذرع ( مادة . 34 ص 5وانظر لسان العرب البن منظور ج . 166 و 165 ص 1دة ج  المخصص البن سي 8
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 :الرأس لغة 
َأعاله، والـجمع فـي القلة َأرُؤس وآراس علـى القلب،        : رْأس كل شيء  : رأس" 

1." اَألخيرة علـى الـحذف: ورُؤوس فـي الكثـير، ولـم يقلبوا هذه، ورْؤس 

 

 :الرمد لغة
أحدها مرض من األمراض، واآلخَر لون مـن        : الراء والميم والدال ثالثة أصول    " 

 2 ".األلوان، والثالث جنس من السعي

  3 ".وجع العين وانتفاخُها: الرمد" و، والمراد األول

 

 

 :السن المضطربة لغة
 4 ".اختلَّ: الـحركة؛ واضطرب أمره: االضطراب" 

 5 ".طُوٌل مع رخاوة: االضِطراب" وقيل 

 .والمعنى المراد هو المعنى األول

 

 :السنخ
 6 ".الخاء أصٌل واحد يدلُّ على أصل الشىءالسين والنون و" 

 7 ".أصولها: وَأسنَاخُ األسنان" 

 .فالسنخ هو أصل السن

                                     
 )رأس (  مادة 79 ص 5ج .  لسان العرب، البن منظور 1
 .438 ص 2 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج   2
 .109 ص 1والمخصص البن سيدة ج ) رمد ( مادة . 311 ص 5 العرب البن منظور ج  لسان  3
 )ضرب ( مادة . 35 ص 8وانظر لسان العرب البن منظور ج  ) ضرب ( مادة . 151 ص 1جوهري ج   الصحاح لل 4
 )ضرب ( مادة . 35 ص 8 العرب البن منظور ج  لسان  5
 و لسان العرب  49وانظر فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ص        ) سنخ  ( مادة  . 105 ص   3 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج        6

 )سنخ ( مادة . 279 ص 4وتاج العروس للزبيدي ج ) سنخ ( مادة . 386 ص 6البن منظور ج 
 و لسـان العـرب البـن        141وانظر فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ص        ) سنخ  ( مادة  . 371 ص   1 الصحاح للجوهري ج     7

 )سنخ ( مادة . 279 ص 4و تاج العروس للزبيدي ج ) سنخ ( مادة . 387 ص 6منظور ج  
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 :الشجاج لغة
شج الشين والجيم أصٌل واحد يدلُّ علـى        :" قال أهل اللغة في اصل كلمة الشجاج         

 . والجرح إنما هو صدع في الجسم1" ءيصدع الش

الـجرح يكون فـي الوجه والرْأس فال يكـون        : الشَّجةُ" وقالوا في معنى الشجاج     

 2".فـي غيرهما من الـجسم، وجمعها ِشجاج 

وال يسمى الجرح في الجسم شجة إال في الوجـه والـرأس            ، فالشجاج جمع شجة  

 .خاصة دون سائر البدن

 

 :العضد
  3".العين والضاد والدال أصل صحيح يدل على عضو من األعضاء " 

 

 4".المرفق إلى الكتفما بين : " فالعضد

عضد وعِضد، مثال حذٍُر وحِذٍر؛ وعضـد وعضـد، مثـال           : وفـيه أربع لغات  " 

 5. "ضعٍف وضعٍف

 6".والجمع أعضاد .... وهي تذكر وتؤنث " 

 7 ".العضد الساعد: " وقيل

 

                                     
 )شج (   مادة 178  ص 3ج . قاييس اللغة البن فارس معجم م 1
 )شجج(  مادة 32 ص 7ج .  لسان العرب، البن منظور 2
 )عضد ( مادة . 348  ص 4ج ،  معجم مقاييس اللغة؛ البن فارس 3
حقيـق  ت. للراغب األصـفهاني  ، وانظر مفردات ألفاظ القرآن   ) عضد  ( مادة  . 348  ص    4ج  ،  معجم مقاييس اللغة؛ البن فارس     4

،  2ط . دار البشـير ، جـدة : الـدار الشـامية و السـعودية     ، بيروت: دار القلم و لبنان   ، دمشق: سوريا( صفوان عدنان داوودي    

 .571ص )  م 1997/ هـ 1418
 )عضد ( مادة . 444 ص 2ج ، الصحاح؛ للجوهري 5
 .163 ص 1 المخصص البن سيدة  ج   6
و تـاج   ) عضـد   ( مـادة   . 253 ص   9وانظر لسان العرب البن منظور ج       ) عضد  ( مادة  . 438 مختار الصحاح للرازي  ص       7

 )عضد ( مادة . 110 ص 5العروس للزبيدي ج  
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 : لغةالعمد
وهو االستقامة  كثيرة ترجع إلى معنى، فروعهالعين والميم والدال أصل كبير ، " 

 ذلك عمدت من.   وإرادة الشيءالرأي، وكذلك في في الشيء ، منتصباً أو ممتداً

والعمد نقيض الخطأ في القتل وغيره، .  أعمده عمداً، إذا قصدت إليهوأنافالناً 

 1 ". عمداً الستواء إرادتك إياهذلكوإنما سمي 

 

 :اصطالحا القتل العمد و
 فـي تفريـق األجـزاء       ونحـوه مد ضربه بسالح     ما تع  هو" : عرفه الحنفية بـ    

 2."كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار

ـ  وعرفه  يشترط  والأن يقصد القاتل الضرب وال يشترط قصد القتل          " : المالكية ب

 هـذان إال في جناية األصل على فرعه فيشترط        . في اآللة أن تكون مما يقتل غالبا      

 3."األمران

 4." أو مثقلجارح الفعل والشخص بما يقتل غالباً صدق" : الشافعية بـوعرفه

ـ  وعرفه  بما يغلـب علـى      فيقتله يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً       أن" : الحنابلة ب

 5." الظن موته به

و المعنى اللغوي مماثل للمعنى االصطالحي حيث أن المعنى االصطالحي يـدور            

 :على ثالثة أمور وهي

 .أن الجاني قام بفعل معين/ 1

 .و أراد بهذا الفعل هذا الشخص بعينه/ 2

والعمد في اللغة هو . 6وأراد هذه النتيجة وهي قتله فهي فعل وقصد ونتيجة/ 3

 . والجاني استوت إرادته على هذه األمور الثالثة. االستقامة

                                     
  ) عمد( مادة 137 ص 4ج . البن فارس مقاييس اللغة معجم  1
 .207 ص 7 ج. لزيلعيل الحقائق تبيين  2
 .143ص   8 ج.  الخرشي على مختصر خليلشرح  3
 212 ص 5ج. الشربيني لخطيبل المحتاج مغني  4
 .1457 ص 5ج . لبهوتيل منتهى اإلرادات شرح  5
 .أما النتيجة فلم يشترطها المالكية  6
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 :الِعنّين لغة
 "1".ال تشتهي الرجال:  وامرأة ِعنّـينَةٌ.....ال يريد الِنساء، : رجٌل ِعِنـين 

 2.فالعنين الذي يعجز عن النكاح

 

 :القود لغة
القاف والواو والدال أصٌل صحيح يدلُّ على امتداٍد في الشىء، ويكون ذلك امتدادا         " 

قَتُْل القاتل بالقتيل، وسمي قَودا ألنـه       : والقَود.... . على وجه األرض وفي الهواء    

 3."يقاد إليه

 "دتُ ال   :والقَووَأقَد ،من   : يقال. قاتَل بالقتـيل، أي قتلتُه به     الِقصاص السلطان هَأقَاد

 4."واستَقَدتُ الـحاكم، أي سألته أن يِقـيد القاتَل بالقتـيل. أخيه

 .فالقود هو القصاص سواء في النفس أو ما دون النفس

 

 :المتقلقلة لغة
 5".شدة اضطراب الشيء وتـحركه: القَلْقَلة" 

 

 :المجبوب لغة
 6. "أحدهما القَطْع، والثَّاني تجمُّع الشيء:  والباء في المضاعف أصالنالجيم" 

 1. "ه وخُصياهالـخَِصيُّ الذي قد استُْؤِصَل ذكر: الـمـجبوب" و 

                                     
و ) يعـن   ( مـادة   . 439 ص   9وانظر لسان العـرب البـن منظـور ج            ) عنن  ( مادة  . 1737 ص   5  الصحاح للجوهري ج      1

 .115 و 114 ص 5المخصص البن سيدة ج 
 .181بية للثعالبي ص  فقه اللغة وأسرار العر 2
 ) قود ( مادة . 39 و 38 ص 5 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  3
و تـاج  ) قـود  ( مـادة  . 342 ص 11وانظر لسان العرب البن منظـور ج  ) قود ( مادة . 462 ص 2الصحاح للجوهري ج  4

 )قود ( مادة . 210 ص 5العروس للزبيدي  ج 
 .290 ص  1  لسان العرب البن منظور ج  5
 )جبب ( مادة . 347 ص 1وانظر تاج العروس للزبيدي ج )  جب ( مادة  . 423 ص1 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  6
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 .فالمجبوب الذي قُطع ذكره وأنثياه

 

 :المجذوم لغة
اً، والِجذْمة  يقال جذَمت الشَّيء جذْم   :  الجيم والذال والميم أصٌل واحد، وهو القطع       "

  2".المقطوع اليد:  والجذَام سمي لتقطُّع األصابع، واألجذم،الِقطعة من الحبل وغيره

 

 3 ".و الجذَام داء" 

 .فالجذام داء إذا أصاب عضوا فإنه يتقطع ويسقط

 

 :المخروم لغة
يء، يقال خَرمتُ الشَّ  .  الخاء والراء والميم أصٌل واحد، وهو ضرب من االقتطاع         "

واختَرمهم الدهر؛ وخُِرم الرجل، إذا قُِطعتْ وتَرةُ أنِفه، ال يبلُغ الجـدع، والنَّعـت              

 4 ".أخرم، وكلُّ منْقَطَِع طَرِف شيٍء مخِْرم

 5".الـمثقوب اُألذُِن: واألخرم أيضا" 

"وِإن َأصاب نـحو ذلك فـي الشفة َأو فـي َأعلـى قُوف اُألذن فهو خَر 6. "م 

 .فاألخرم هو من ثقبت أذنه أو ذهب شيء يسير من أنفه

 

 :المستحشف لغة

                                                                                                         
 و تـاج العـروس   257وانظر فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ص ) جبب ( مادة . 161 ص 2 لسان العرب البن منظور ج  1

 .35 ص 2بن سيدة ج والمخصص ال) جبب ( مادة . 347 ص 1للزبيدي ج 
و ) جـذم  ( مادة . 1531 ص 4وانظر  الصحاح للجوهري ج ) جذم ( مادة . 439  ص 1 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  2

 )جذم ( مادة . 223 و 222 ص 2لسان العرب البن منظور ج 
 )جذم ( مادة . 97 مختار الصحاح للرازي  ص  3

لعبد الملك بن محمـد  ، وانظر فقه اللغة وأسرار العربية) خرم ( مادة . 174 و 173 ص 2 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  4

)  م 2000/ هـ 1420ص  ، 2المكتبة العصرية ط ، صيدا ـ بيروت : لبنان(  بن إسماعيل الثعالبي ضبط وتعليق ياسين األيوبي 

 .257ص 
 )خرم ( مادة . 1551 ص 4  الصحاح للجوهري ج  5
 )خرم ( مادة . 174وانظر مختار الصحاح للرازي  ص ) خرم ( مادة . 76 و 75 ص 4نظور ج   لسان العرب البن م 6
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 1."حشف الحاء والشين والفاء أَّصٌل واحد يدلُّ على رخَاوة وضعف وخلوقة" 

 2".قد استَـحشَفَتْ. ويقال َألذُن اِإلنسان ِإذا يبستْ فَتَقَبضتْ" 

 .فإستحشاف األذن يبسها
 
 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة: ثانيالمبحث ال
 :وقفت على الدراسات التالية وستعرض وفقاً لتاريخ المناقشة

 

 :الدراسة األولى
 الجناية على ما دون النفس وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية: عنوان الدراسة

بإشراف الدكتور عبد العظيم شرف . زايد يحيى درويش العمري :اسم الدارس

 .الدين

 .هـ1403لمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير عام   بحث تكميلي مقدم ل

 :خطة البحث

                                     
 )حشف ( مادة . 62  ص 2 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  1
 )حشف ( مادة . 190 ص 3 لسان العرب البن منظور ج   2
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 قسم الموضوع إلى أربعة أبواب وخاتمة

 . في إثبات الجناية على مادون النفس وعقوبتها والقصاص فيها:الباب األول

 1.والحكمة من مشروعيته وشروطهقصاص  في تعريف ال:الباب الثاني

ستيفاء والسراية ومسقطات ذلك في الجناية على حكم القصاص واال: الباب الثالث

 .مادون النفس

 .عقوبة الجناية على ما دون النفس: الباب الرابع

 تتلخص في تعريف الجناية على ما دون النفس، وأدلتها، وأنواعها  :أهم النتائجو 

وأن القطع ال . وكذلك تعريف القصاص، والحكمة منه، وشروطه. وطرق إثباتها

إن تكرار أفعال الجاني تعاد عليه، سواء ، ن مفصل وما بقي ففيه أرشيكون إال م

بيان ، بيان الفرق بين الدية و األرش والحكومة. كان التكرار على فرد أو جماعة

الدية تختلف باختالف المجني عليه، من ، ديات األطراف، والمنافع، والشجاج

 .إسالم، أو ذكورة، أو حرية

 .بأنها جزء منها:  لذوي العاهاتصاصالقرسالتي أحكام  وتتميز 

 

 

 :ةالثانيالدراسة 
  االعتداء على ما دون النفس و جزاؤه في الشريعة اإلسالمية :عنوان الدراسة

بإشراف الدكتور عبد الحميد عبد الحفيظ .  عبد المحيط عبد الفتاح:اسم الدارس

 .الغفاري

إلى كلية الشريعة في ) الدكتوراه ( رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية 

 . هـ 1405 - 1404عام . الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 :خطة البحث
 قسم الموضوع إلى مقدمة وبابين وخاتمة

                                     
 . فصوله ولم يذكر لهذا الباب عنوانا في خطته وهذا العنوان هو ما تضمنته عناوين 1
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في أقسام االعتداء على ما دون النفس وآراء العلماء في حقيقته وفي  :األولالباب 

 1 .أنواع االعتداء على ما دون النفس وحكم كل منها

 .فتحدث عن جزاء االعتداء على ما دون النفس :الثانيالباب 

 . وتحدث فيها عن حكم االعتداء الذي ال يترك أثرا:الخاتمة

 . رسالتي بأنها جزء منهاوتتميز

 

 

 :الدراسة الثالثة
 )دراسة مقارنة( القصاص في الجناية على ما دون النفس  :عنوان الدراسة

 بإشراف قسم الفقه بالمعهد، محيميد فهد بن إبراهيم بن صالح ال:اسم الدارس

 هـ 1408عام . بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير

  قسم البحث إلى تمهيد وأربعة فصول:خطة البحث

 . في شروط القصاص:الفصل األول

 . ما يجب فيه القصاص فيما دون النفس:الفصل الثاني 

 .ه االستيفاء وكيفيت:الفصل الثالث 

  .ثم الخاتمة.  التعدد والسقوط:الفصل الرابع

 أن القصاص فيما دون النفس يجري بين الرجال والنساء في الجناية            :وأهم النتائج 

أنه إذا اختلف العضوان في صغر أو كبر أو طول أو قصر لم يمنع              ، على بعضهم 

م يؤخذ  أن ما انقسم إلى يمين ويسار كالعينين أو أعلى وأسفل كالشفتين ل           ، القصاص

أنه يجب القصاص من الجاني ما أمكن حسـب جنايتـه إذا            . شيء منها بما يخالفه   

طلب المجني عليه القصاص ولو كان في جميع أطراف الجاني إال إذا كان الجاني              

أنـه إذا تـداخل   ، أعور العين وجنى على عين مماثلة لصحيحته فال قصاص عليه         

جرح األكبر إذا لم يقصد المثلة وإال       استيفاء تحت آخر فإنه يقتص من الجاني من ال        

                                     
 . ولم يذكر لهذا الباب عنوانا في خطته وهذا العنوان هو ما تضمنته عناوين فصوله 1
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أنه بفوات محل االستيفاء من الجاني ينتقـل حـق          ، اقتص من كل جرح على حدة     

 . المجني عليه إلى الدية مهما كان سبب الفوات

 .لذوي العاهات بأنها جزء منهاالقصاص  رسالتي أحكام وتتميز
 

 

 

 : الدراسة الرابعة
 .ء المعيبة الجناية على األعضا:عنوان الدراسة

بإشراف الـدكتور محمـد     .  محمد بن عبد الكريم بن محمد العامر       :اسم الدارس 

 .رشدي

 .هـ1412عام . بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير

 . جعلها في بابين:خطة البحث

 . الجناية على األعضاء المعيبة في الرأس:الباب األول

 . ى األعضاء المعيبة في الجسم الجناية عل:الباب الثاني

من الجاني إذا كانت عـين      قصاص   أن في عين األعور السليمة ال      :و أهم النتائج  

أن في العين العوراء التي ال تبصر إذا جنـى          ، الجاني المقابلة لعين األعور سليمة    

يجري في العين المريضة إذا جني عليها وكان هـذا          قصاص  أن ال ، عليها حكومة 

أن العين الحوالء واألنف األخشـم واألنـف األفطـس          ،  العين المرض ال ينقص  

أن األنف المجذوم الذي لم يسقط منه شيء  هو كالصـحيح            ، كالصحيح في الحكم  

فـي  قصـاص   ال  . أن الشفة المعيبة ليست كالصحيحة وفيها حكومـة       ، في الحكم 

. مةأن في السن األسود والزائد حكو     ، الجناية على لسان األخرس وإنما فيه حكومة      

أن األذن المتحشفة والصـماء همـا كـاألذن         ، فيهقصاص  أن السن المكسورة ال     

أن اليد أو الرجل أو اإلصبع في أحـدهما الزائـد ال يؤخـذ              ، الصحيحة في الحكم  

 .أن ذكر األقلف كالصحيح في الحكم. ويؤخذ بالزائد إن كان مثله محال، باألصلي
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 يتكلم عن ذوي العاهـات فـي          بحث أحكام القصاص لذوي العاهات بأنه       ويتميز

 .جنايات العمد فقط مع تقسيمات وتفريعات ومسائل مغايرة
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، وأهدافها، وأهميتها، مشكلة الدراسة: الثالثالمبحث 

 .ومجاالتها، ومنهجيتها، وتساؤالتها
 

 

 مشكلة الدراسة : أوال
دما يتم الجناية عليهم في تتلخص مشكلة الدراسة في ذوي العاهات الجسدية عن

 كامل الخلقة أم ال ؟ جاني أيحق لهم المطالبة بالقصاص من ال: عاهاتهم

 
 

 أهمية الدراسة: ثانيا
 : يمكن بيان أهمية الدارسة في النقاط التالية

وعناية الشريعة اإلسالمية بهـم و إفـرادهم بأحكـام          . بيان من هم ذوو العاهات    

رعية المتعلقة بذوي العاهات في كتـاب واحـد         و جمع شتات األحكام الش    ، خاصة

 .ليسهل الرجوع إليه واالفادة منه سواء لهذه الفئة أو للمهتمين  بأمورهم

 

 :ومما يدل على أهمية الموضوع األمور التالية

ال أدل على أهمية هذا الموضوع من كون الفقهاء في اكثر الكتب الفقهية قد              : أوال

 .  كتبهمتكلموا عن مسائل هذا البحث في

و مما يدل على كثرتهم األمـور       ، كثرة و انتشار هذه الشريحة في المجتمع      : ثانيا

 :التالية
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ويعقـدون  ، أي تهتم بفئة منهـا    ، وجود جمعيات تتبنى مسألة من هذه المسائل      ) أ  

، وجمعيات المعاقين ، ومن هذه الجمعيات جمعيات المكفوفين    . المؤتمرات والندوات 

 .الخ ...... ، مدارس الصم والبكمو، وجمعيات ضعاف السمع

إنشاء كليات طبية وشهادات جامعية تهتم بفئات ممن هم في هذا البحث كقسم              )ب  

اإلعاقة والتأهيل في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود على سبيل             

 . المثال

 األجيـال   الناظر في التاريخ البشري يرى ازدياد وكثرة التشوهات الخلقية في          )ج  

 .المتأخرة

 :لو ترك للغة األرقام أن تتحدث  )د 

الحوادث المرورية كم تترك لنا من مبتوري األعضـاء؟ فضـال عمـن              -1

 .أصيبوا بعاهات مستديمة كالعرج و الشلل

أو كان أحـوالً  .كم عدد العمي في البالد ؟ فضال عمن له عين واحدة فقط     -2

 .أو به بياض في العين

؟ فضال عمن هو ألثغ أو ال ينطق بحـرف معـين            وكم عدد الصم والبكم    -3

 .كالراء مثال

 وكم عدد هي حاالت العقم ؟  -4

 كم الذين يترددون على عيادات األسنان؟ -5

 .فهؤالء بال شك يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع

نعم قد عرفنا ذلك؛ ولكن ما دخل هؤالء بالجنايات؟ فمتى يصـبح            : وقد يقول قائل  

 !لى آخر فيقطع عضواً من أعضائه أحدهم مجرماً لكي يجني ع

 :فيجاب عنه بالتالي

 .فقد يجنى عليه، اًجانيال يشترط أن يكون  *

ليست طريقة الجناية فقط هي أن يحصل بينهما مشادة كالمية ثم يذهب ويـأتي               *

أو مـن   . بل قد تقع الجناية من السائق المتهور      ، بسكين ويقطع عضواً من أعضائه    

 .أو بغير ذلك. أو بالرمي بسالح. ريق المتعمدأو بالح. الطبيب المهمل
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ومن ثم  ، أيهما أولى ؟ انتظار أمر ممكن الوقوع أو وشيك الوقوع حتى يقع           : ثالثال

 أم بحث حكمه قبل أن يقع ؟، البحث عن حكمه

 هو األولى والحمد هللا أنه هو دأب بعض علمائنا وهللا الحمد كبحثهم             الثانيالشك أن   

 .م المستأجرة قبل أن تصل إلى بالد اإلسالمقضية االستنساخ والرح

بل إن بعض أهل العلم قد أغرقوا في البحث عن شيء يكاد يكون مستحيل الوقوع               

في زمانهم كبحثهم ما لو سقط سنه فوضع مكانه سن حيوان أو عظماً فثبـت ثـم                 

 1جني على هذا السن فقلع فما الحكم؟

 في قصة -ول صلى اهللا عليه وسلم ولنا في صحابتنا أسوة حسنة حينما سألوا الرس      

 2 عن اليوم الذي كسنة كيف يصلون ؟–أيام المسيح الدجال 

 

 

 أهداف الدراسة: ثالثا
  -:تهدف الدراسة إلى 

وعناية الشريعة بهم في باب القصاص فيما دون        ، بيان المراد بذوي العاهات    -1

 .النفس

 .بيان القواعد والضوابط التي وضعها العلماء لهذا الموضوع -2

 .لذوي العاهات فيما دون النفسقصاص بيان أحكام ال -3

                                     
تجريـد محمـد بـن أحمـد        .  أسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا األنصاري مع حاشية أبي العباس أحمد الرملي الكبير              1

 منصـور ل ، منتهى اإلرادات  شرحوانظر  . 54 ص   4 ج   )وبدون تاريخ    ، 1ط  . دار الكتاب اإلسالمي  ، القاهرة: مصر( الشوبري  

 مكتبة نزار   ،مكة المكرمة :السعودية (  بمكتبة نزار مصطفى الباز    والبحوث مركز الدراسات    تحقيق يونس بن إدريس البهوتي      بنا

 .1486 ص 5ج ) م 1997/ هـ 1417 ، 1ط  .مصطفى الباز
 عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفـة  ذكر رسول اهللا صلى اهللا{ عن النواس بن سمعان قال  "  2

النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم ؟ قلنا يا رسول اهللا ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننـاه فـي                          

 يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسـه        غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن           : فقال، طائفة النخل 

واهللا خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة                       

: ي األرض قال  يا رسول اهللا وما لبثه ف     : الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شماال يا عباد اهللا فاثبتوا قلنا               

يا رسول اهللا فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة          : أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا           

 ح  2252 – 2250 ص   4الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه ج              " } ال اقدروا له قدره     : يوم قال 

2137. 
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الوقوف على تطبيق  لألحكام الصادرة من المحاكم فـي المملكـة العربيـة               -4

 . السعودية إن وجدت

 

 

 

 تساؤالت الدراسة: رابعا
من ذوو العاهات ؟ وما مدى عناية الشريعة بهم في باب القصاص حال كونهم               -1

 مجنيا عليهم ؟

بط التي يجري عليها العمل في أحكـام القصـاص لـذوي            ما القواعد والضوا   -2

 العاهات فيما دون النفس ؟

ما الذي يجري عليه العمل في إصدار األحكام فيما يتصل بذوي العاهات فـي               -3

 محاكم المملكة العربية السعودية إن وجدت ؟ 

 

 

 
 

 منهج الدراسة: خامسا
قارنا في الكتابة و البحـث       منهجا استقرائيا تحليليا م    – بعون اهللا تعالى     -اعتمدت  

 : على مستلزماته المتمثلة فيما يليةمع المحافظ

واألمانة في  ، متوخيا الدقة في الفهم   ، تتبعت آراء الفقهاء في المذاهب األربعة     : أوال

وناقشتها مع الترجيح وفقا لقـوة الـدليل أو         ، وأجريت الموازنة بين اآلراء   ، النقل

 .التعليل وشارحا وجهة نظري في ذلك

وعولت على  ، اعتمدت في البحث أهم المصادر المعتمدة في المذاهب األربعة        : ثانيا

كما لم أغفل المراجـع الحديثـة       ، الكتب المحققة منها تحقيقا علميا ما أمكنني ذلك       

 .الجادة وخاصة الرسائل العلمية
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أنزلت اآليات من المصحف الشريف بالرسم العثماني مع الضـبط وأشـرت        : ثالثا

 .ضعها من السورإلى موا

 إلى تعريف األمراض عند األطباء ألن التعريف المعتبر هو قلم أتطر:  رابعا

تعريف الفقهاء وهو الذي يدور عليه الحكم فعند سؤال األطباء ألخذ خبرتهم في 

 شيء يقال لهم أينطبق على الشخص هذا التعريف أم ال ؟

  مثالألن تعريفات الطب قد تختلف عن تعريفات الفقه كالعمى

 مـع اسـتعمال     6/60اإلبصار الذي يقل عن     :" فالعمى في اصطالح األطباء هو      

 إذا  استطاع المريض أن يرى بعـد سـتة           6/60ويقال أن اإلبصار    ( العدسات،  

وعلى ذلك  ) . أمتار ما يمكن أن يراه الرجل السليم اإلبصار على بعد ستين متراً             

بالعمى يستطيعون القراءة مستعملين    فإن كثيراً من الناس الذين يوصفون اصطالحا        

 1".عدسات مكبرة 

ذكرت العين القائمة مع األعضاء الناقصة ولم أذكرها مع األعضاء المريضـة            * 

والسبب أن البصر مالصق للعين وغير منفصل عنها كالسمع والشم فـإن            ، لغيره

 سـوى   والعين ليس لها منفعة   ، إن له فوائد أخرى غير الذوق     : قيل فاللسان فيقال    

 .البصر فتكون ناقصة بذاتها

ولن أعيد تكرارهـا و     ، سوف أذكر ترجمة لكل علم عند أول ذكر له        : التراجم* 

تتضمن االسم الثالثي واللقب والشهرة وتاريخ المولد واالنتماء المـذهبي وأشـهر             

 .بقدر اإلمكان. مؤلفاته وخاصة في موضوع هذا البحث وتاريخ وفاته

 .ابة وأئمة المذاهب ِلعلَِميِتِهم لن يترجم لهمالمشاهير ككبار الصح* 

: وإذا قيـل  . انظر الحاشية فإن معناه أن الكالم موجود في الحاشية فقط         : إذا قيل * 

 .وانظر الحاشية فإن المراد أن الكالم موجود في متن الكتاب وفي الحاشية

اك كالمـا قـد     فمعناه أن هن  ..... النقط التي تأتي في وسط الكالم بهذا الشكل         *  

وإذا كان الكالم المحذوف يتجاوز الصفحة فإنني سوف أضع سـطرا           ، قمت بحذفه 

 .كامال من النقط

                                     
 .984 ، ص 5ج ) م 1970/  هـ 1389. مؤسسة سجل العرب: القاهرة: مصر( وسوعة الطبية الحديثة   الم 1
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إنما هو من كالم الباحـث تصـويبا        [     ] الكالم الذي بين قوسين بهذا الشكل       * 

 .أو إليضاح العبارة. لكلمة وردت في النص المنقول

ول أحد أهل العلم المعتبـرين فـي        إذا ورد حديث في البحث فإنه سوف يذكر ق        * 

 .حكمه من ناحية الصحة والضعف إال إذا كان في أحد الصحيحين فال حاجة لذلك

 التي يذكرها المؤلفون في كتبهم عندما ترد فـي          تالمصطلحات أو االختصارا  * 

 .هذا البحث فإنه سوف يبين ما المراد به في أول مرة يرد فيها فقط

 .عني عدم القصاصذكر األرش أو الحكومة  ي* 

وانظر ثم ذكرت مرجعاً ثانياً فإن المراد أن المرجع         : إذا ذُكر مرجع ثم قيل بعده     * 

األول هو الذي تم النقل منه حرفيا والمراجع التالية له ذكرت المعنى نفسه ويكون              

اختيار هذا المرجع إما لزيادة معنى فيه أو ألنه تكلم بوضوح أكثر من غيـره أو                

 .ألنه األقدم 

عندما يغفل ذكر أحد المذاهب في مسألة ما فبسبب عدم وجود كالم لهم في هذه               * 

 .المسألة

حيث أن البحث بهذا الشـكل   ، لن يتم البحث في جميع األعضاء وجميع العاهات       * 

وكل عضو يتطرق إليـه     ،  عضوا 360فعدد أعضاء اإلنسان يزيد على      ، سيطول

 واألمراض في كل عضـو متعـددة        ،زيادته أو نقصه أو مرضه    : ثالثة احتماالت 

لذا فقد تم االقتصار على األعضاء التي تكلمت عنهـا كـل المـذاهب أو               . وكثيرة

 .أغلبها فتكون نموذجا يحتذى به إلى سائر األعضاء

 

 

 مجاالت الدراسة: سادسا
 

 من ناحية الموضوع : أوال
 اإلسالمية سيتم االقتصار على المذاهب الفقهية  األربعة المشهورة في الشريعة -1

 . وذكر الخالف مع األدلة إن وجد خالف
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 .دون سائر األعضاء . سيقتصر الكالم على ذوي العاهات في  العاهة فقط -2

البحث يقتصر على مسألة أفي ذلك قصاص أم ال ؟ دون الخوض في مقـدار                -3

 .الدية

 .يكون الكالم على المسائل الفقهية بشكل عام دون الدخول في الجزئيات -4

 .الم والبحث عن العقوبات البديلة لدى سقوط القصاصال يتم الك -5

 . يتناول البحث الجناية العمدية فقط -6

 1.نقل المسائل الفقهية سيكون من الكتب المعتبرة في كل مذهب -7

 

فسيكون البحث مقصوراً على المدة الزمنيـة بـين          في الجانب التطبيقي    : ثانيا

 1.كةهـ فيما يتيسر من محاكم الممل1421هـ و 1411عام 

                                     
 : وقد تم التعرف على الكتب المعتبرة عن طريق الكتب التالية 1

يز مقدمة كتاب رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العز                 :  في المذهب الحنفي  

تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حالق و       . بن عابدين مع تكملة الحاشية المسماة قرة عيون األخيار لمحمد عالء الدين أفندي            

/ هـ  1419 ، 1ط  . العربي التراث إحياء دار ،بيروت :لبنان ( .العربي التراث     إحياء بدار   التحقيق مكتب وتصحيح حسينعامر  

، كراتشـي : باكستان( الشيباني مع شرحه النافع الكبير لعبد الحي اللكنوي         محمد بن الحسن    لو مقدمة الجامع الصغير     ) م  1998

مراحله وطبقاته وضـوابطه    : والمذهب الحنفي . 31 – 7ص  )    م   1990/  هـ   1411 ، 1ط  . إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية   

/ هــ   1422 ، 1ط  . مكتبة الرشـد  ، الرياض: ديةالسعو( ألحمد محمد نصير الدين النقيب      ، ومصطلحاته و خصائصه ومؤلفاته   

 .655 – 443  ص 2ج )     م 2001

 المغربـي المعـروف     الـرحمن  الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبد           مواهبمقدمة كتاب   : وفي المذهب المالكي  

دار ، بيـروت : لبنـان ( ريا عميرات    يوسف المواق تخريج زك    بنبالحطاب الرعيني وبأسفله التاج واإلكليل لمختصر خليل لمحمد         

( و اصطالح المذهب عند المالكية؛ محمد إبراهيم أحمد علي              . 16 – 5 ص   1 ج   ) م   1995 / هـ   1416  ،1الكتب العلمية ط    

 ) م 2000/  هـ 1421 ، 1دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ط ، دبي: اإلمارات

محمد الطيب بن محمد بـن يوسـف        ، الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبههم واصطالحاتهم     المذهب عند   : الشافعيوفي المذهب   

 .261 – 259ص )  م 2000/  هـ 1421 ، 1ط . مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف: السعودية( اليوسف 

ضـبط  . ف بـابن بـدران    المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعرو             : بليالحنوفي المذهب   

 .242 – 226ص )   م 1996/  هـ 1417 ، 1ط . دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان( وتصحيح وتخريج محمد أمين ضناوي 

دار ، الريـاض : السـعودية ( لبكر بن عبد اهللا ابـو زيـد         ، و المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات األصحاب          

و المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسـماته وأشـهر          .  كامال 2ج  )  م   1997/  هـ   1417 ، 1ط  . العاصمة للنشر والتوزيع    

 ص  1ج  )  م   2002/  هـ   1423 ، 1ط  . مؤسسة الرسالة ، بيروت: لبنان( لعبد اهللا بن عبد المحسن التركي       ، أعالمه ومؤلفاته 

: السـعودية (عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش        ،  مؤلفاتهم و المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في       . 474 – 425

كتابة البحث العلمي   : باإلضافة إلى كتاب  . 640 – 573ص  )  م   2000/  هـ   1421 ، 1ط  . مكتبة النهضة الحديثة  ، مكة المكرمة 

ج )  م   1993/   هـ   1413 ، 1ط  . دار الشروق ، جدة: السعودية( لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان      ، ومصادر الدراسات الفقهية  

وقد أشـار   . مع ما يفيدني به فضيلة أستاذي المشرف على البحث المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد              . 360 – 259 ص   1

 .145 – 142 ص 1ج . بكر أبو زيد إلى الكتب التي يرجع إليها لمعرفة الكتب المعتمدة في المذاهب في كتابه المدخل المفصل
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 الفصل األول

شروطه وقواعده و  وأدلة مشروعيته والقصاص 

 .ضوابطه
 

 :تمهيد وتقسيم
وقواعده وضـوابطه  ، وحكمته، وأدلة مشروعيته ، القصاصيبين في الباب تعريف     

 .بين الذكر واألنثىالقصاص ومدى ، في ما دون النفس

 :في أربعة مباحث كالتالي

 

 .وحكمته، وأدلة مشروعيتهقصاص  التعريف بال:المبحث األول

 .فيما دون النفس وشروطهقصاص أنواع ال :المبحث الثاني

 .فيما دون النفسالقصاص قواعد وضوابط  :المبحث الثالث

 .فيما دون النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى  :المبحث الرابع

 

 

 

 

                                                                                                         
 هـ ألن انتهائي من الدراسـة النظاميـة للمـواد           1411اختيار البداية من    ، شر سنوات حتى ال يطول البحث        وسبب اختيار ع   1

 . هـ بفارق سنة حتى تكون القضية قد انتهت ووضعت في سجالت المحكمة1421 هـ  فجعتها إلى 1422المقررة كان في عام 
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 .وحكمته، وأدلة مشروعيتهقصاص التعريف بال: األولالمبحث 
 

 : وفيه ثالثة مطالب

 .القصاصتعريف  :المطلب األول

 .أدلة مشروعيته :الثانيالمطلب 

 .قصاصالحكمة من مشروعية ال :المطلب الثالث

 :وبيانها كالتالي

 

 .القصاصتعريف : المطلب األول
 

 : القصاص لغة



 42

 : ألهل اللغة في أصل كلمة القصاص رأيان

من ذلك قولهم   . يدل على تتبع الشيء   القاف والصاد أصل صحيح     : "  قولهم   :األول

وذلـك أنـه    ، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح     . إذا تتبعته ، أقتصصت األثر 

 1".فكأنه اقتص أثره ، يفعل به مثُل فعله باألول

] و  .....[ يقال قصصت ما بينهما أي قطعـت        . أصل القص القطع  "  أن    :الثاني

له منه بجرحه مثل جرحه إيـاه أو        في الجراح مأخوذ من هذا إذا اقتص        القصاص  

 2".قتله به 

. مجني عليـه وكال المعنيين صحيح ألن القصاص تتبع فيفعل بالجاني مثلما فعل بال   

 .والقصاص ال يكون إال بالقطع أو القتل

 

 :اصطالحاقصاص ال
 3".أن يفْعَل ِبالفَاِعل الجاني ِمثَْل ما فَعل "  قالوا هو :الحنفية

 

فعل مجنيٍّ عليه أو وليِه بجاٍن عامٍد مثـَل مـا فعـل أو              : "  هو   قالوا الحنابلةو  

 4".شبهه

 .أو شبهها5"معاقبة الجاني بمثل جنايته : " والتعريف الجامع لتعاريف الفقهاء هو

 

 

 

 أدلة مشروعيته: الثانيالمطلب 
 

 

                                     
 .  مادة قص11 ص 5ج .  معجم مقاييس اللغة البن فارس 1
 .قصصمادة  190ص  11ج . البن منظور،  العربانلس  2
 .430ص .  قواعد الفقه للبركتي 3
 .113 ص 4ج .  اإلقناع للحجاوي 4
 .13ص .   القصاص في النفس؛ لعبد اهللا العلي الركبان 5
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 في القرآن الكريم: أوال

 
  ☺   

  ☺  
  )194البقرة آية (    

     و
☺      

  ⌦   
  ) 126النحل آية (  

     و
  ☺ ⌧ ⌧ 

  )40الشورى آية (     

 1.القصاصوهذه اآليات جميعها تدل على المعاقبة بالمثل وهو 
 

 ⌧     و
   

  )179البقرة آية (    

 . دونهاوهذه اآلية عامة في النفس وما
    ⌧  و

   
   

   
    

☺     
  )45المائدة آية (    

 

 2.شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في الكتاب والسنة ما يلغيهو 

                                     
 1ط  . اب العربي الكتدار  ، بيروت: لبنان( تحقيق عبد الرزاق المهدي     .  أحكام القرآن؛ لمحمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي         1

الجـامع ألحكـام القـرآن      و  . 135 ص   3وآية النحل فـي ج      . 158 و   157 ص   1آية البقرة في ج     )  م   2000/  هـ   1421، 

. اب العربـي  دار الكت ، بيروت: لبنان( تحقيق عبد الرزاق المهدي     . المشهور بتفسير القرطبي؛ محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       

 16وآية الشورى في ج     . 178 ص   10وآية النحل في  ج      . 355 ص   2أنظر آية البقرة في  ج       )  م   2001/  هـ   1422 ، 4 ط

 .37 و 36ص 
مكتبـة  ، الرياض: السعودية(  الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح؛ لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة                 2

وانظر تفسير الخازن المسمى لباب     .  هذا مذهب كثير من العلماء     :وقال. 379 و   378ص  )  م   2000/  هـ   1421 ، 2ط  . الرشد

ومعه تفسير البغوي المسـمى معـالم التنزيـل         . التأويل في معاني التنزيل؛ لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن           

 1415 ، 1ط  .  الكتب العلمية  دار، لبنان: بيروت( ضبط وتصحيح عبد السالم محمد علي شاهين        . للحسين مسعود الفراء البغوي   

وانظر تفصيل المسألة في تفسير أضواء البيان في         .500 ص   1و تقسير القرطبي  ج      . 278 و   277 ص   2ج  )  م   1995/ هـ  
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 1".هي عليهم وعلى الناس عامة : قال الحسن البصري" و

فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم : " قال أهل التفسير

نهم ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بي؛ إذا كان في النفس وما دون النفس

 2".إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس

كما حكى اهللا عز ، في هذه األمةقصاص لم أعلم خالفا في أن ال: " الشافعيوقال 

 3".وجل أنه حكم به بين أهل التوراة 

ومن قرأ بالرفع جعل ذلك  " 4. بالرفعاومما يدل على ذلك أن بعض القراء قرؤوه

 5".لمين يتضمن بيان الحكم للمسابتداء كالم 

 

 

 

 

 :ثانياً من السنة النبوية

                                                                                                         
/  هـ   1413 ، 1ط  . مكتبة ابن تيمية  ، القاهرة: مصر( إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي           

 .61 – 56 ص 2 ج)  م 1992
 2ج  )  م   1988/  هـ   1408، 1ط  ، دار الحديث ، القاهرة: مصر(  تفسير القرآن العظيم؛ إلسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي          1

) هــ   110تـوفي   ، من التابعين ، مولى زيد بن ثابت   ، أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن يسار    : والحسن البصري هو  ( . 59ص  

وانظر البداية والنهايـة    . 588 - 563 ص   4و سير أعالم النبالء للذهبي ج       ، 138 – 136 ص   7 انظر المنتظم البن الجوزي ج    

 .278 ، 276 ص 9البن كثير ج 
 ، 1ط  . دار الكتب العلميـة   ، بيروت: لبنان(  جامع البيان في تأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري ؛ لمحمد بن جرير الطبري               2

تحقيـق محمـد الصـادق      . وانظر أحكام القرآن؛ ألحمد بن علي الرازي الجصاص       . 599 ص   6 ج   4م  )  م   1992/  هـ   1412

 و  164 ص   1ج  )  م   1992/  هــ    1412، 1ط  . إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي      دار  ، بيروت: لبنان( قمحاوي  

165. 
، بيـروت : لبنـان ( قيق عبد الغني عبد الخالق تح.  أحكام القرآن للشافعي جمعه أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اهللا البيهقي 3

 .299ص )  م 1990/  هـ 1410 ، 1ط . دار إحياء العلوم
    ⌧ : وهي قوله تعالى  4

   
   

   
    ☺ 

   )45المائدة آية (        
دقق أصوله وعلـق عليـه      .  فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني                5

 .68 ص 2ج ) وبدون تاريخ   ، 1ط . لمكتبة التجاريةا، مكة المكرمة: السعودية( سعيد بن محمد اللحام  
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 ثنية - وهي عمة أنس بن مالك - 1عن أنس رضي اهللا عنه قال كسرت الربيع

فأتوا النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمر ، جارية من األنصار فطلب القوم القصاص

ال : فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك، النبي صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص

يا أنس { : تكسر سنها يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواهللا ال 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، فرضي القوم وقبلوا األرش} كتاب اهللا القصاص 

 2.}إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره { : وسلم

 

 

 

  قصاصالحكمة من مشروعية ال: المطلب الثالث
 

 : نهافيه عدة فوائد م

وذلك أن من يريد الجناية على شخص ما إذا علم أنه يصنَع ، المنع الخاص •

 .به مثلما سيصنع بالمجني عليه فإنه سو ف يمتنع عن ذلك خوفاً على نفسه

وذلك أن الناس إذا علموا أن مصيرهم سيكون مثل مصير ، المنع العام •

 .فإنهم سيمتنعون عن الجناية، الجاني فالن

فالجاني يفعل به مثلما فعل بالمجني عليه  ، ق للعدالةأن في ذلك تحقي •

فالقصاص عين العدل ألنه ليس فيه إجحاف بحق ، والجزاء من جنس العمل

 .الجاني أو المجني عليه

                                     
هي الرُّبيِّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصارية من بني عدي بن النجار وهي والدة حارثة بن سـراقة الـذي                         ( 1

ن غيـر ذلـك     فقالت يارسول اهللا أخبرني عن حارثة إن يكن في الجنة صبرت واحتسبت وإن كـا              ، استشهد يوم بدر بسهم طائش    

 ص 8اإلصابة في تمييز الصحابة؛ البـن حجـر ج   ) اجتهدت في البكاء فأخبرها النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه أصاب الفردوس             
133  

تحقيق عبد العزيز بن باز وترقيم محمد . ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري.  رواه البخاري 2

 في كتاب تفسـير القـرآن       349 ص   8ج  )   م   1989/  هـ   1410 ، 1 ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان( فؤاد عبد الباقي    

ِمـن  {  في كتاب الجهاد والسير  باب قول اهللا عز وجل            26 ص   6  وقد رواه أيضا في ج        4611ح  قصاص  باب قوله والجروح    

      لَيع وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينـِديالً           الْملُوا تَبدا بمو نْتَِظري نم مِمنْهو هبى نَحقَض نم مح )  23األحـزاب آيـة     (} ِه فَِمنْه

2806    .  
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ـ إذا كان القصاص فيما دون النفس مجني عليه أن في ذلك شفاء لغيظ ال •

 1.ـ فال يسعى في االنتقام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .19 و 18ص .   القصاص في النفس؛ لعبد اهللا العلي الركبان 1
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 .فيما دون النفس وشروطهقصاص أنواع ال: المبحث الثاني
 

 :وفيه مطلبان

 .فيما دون النفسقصاص أنواع ال :المطلب األول
 . شروط القصاص فيما دون النفس:ثانيالمطلب ال

 :وهذا بيانهما

 

  

 .قصاصأنواع ال: المطلب األول
 

 :تمهيد وتقسيم 

 :بشكل عام نوعانالقصاص 

 .في النفسقصاص  .1

 .في ما دون النفس قصاص .2

 ⌧  :وقد دل على النوعين قوله تعالى
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☺     

  )45المائدة آية (    
في ما قصاص والعين واألنف وما بعدهما هو ، النفس بالنفس هذا هو النوع األول

 .دون النفس

 

 

فيما دون النفس ال يكون إال في الجناية العمدية وأنواع الجنايات قصاص وال

 :كالتالي

 في النفس : أوال

 

 :هيالحنفية عند 

 1". بالسالحما تعمدت ضربه " :هو: عمد

 2".أن يتعمد قتله بغير سالح كالسوط والحجر" : و شبه العمد وهو

 3". هو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به " :  والخطأ

هو أن يرمي صيدا فيصيب إنسانا أو قصد أن يرمي حربيا أو مرتدا فأصاب " 

 4".مسلما 

 

 :وزاد بعض الحنفية التالي

 

 5". كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله فهو " :ما جرى مجرى الخطأ

                                     
عـالم  دار ، بيروت: لبنان( اء األفغاني تصحيح وتعليق أبو الوف. الشيبانيمحمد بن الحسن  كتاب األصل المعروف بالمبسوط؛ ل 1

 .394 ص 4ج )  م 1990/  هـ 1410 ص 1ط . الكتب
 .391 ص 4 ج 2 م )بدون تاريخ  ، 1ط . حافظ كتب خان، الهور: باكستان(  فتاوى قاضي خان وبهامشه الفتاوى السراجية  2
 .395 ص 4ج . محمد بن الحسن المبسوط ؛ ل 3
 .391ص  4 ج 2 فتاوى قاضي خان؛ م  4

دار ، بيـروت : لبنان( تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي .  المبسوط؛ لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 5

 .78  ص 26 ج 13م )  م 2001/  هـ 1421 ، 1ط . الكتب العلمية
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فهو حافر البئر وواضع الحجر " : وما ليس بعمد وال خطأ وال جرى مجرى الخطأ

 1".في الطريق فليس بمباشر للقتل 

 

 : المالكيةوعند 

 2".هو الذي قصد به إتالف نفس الشخص " :العمد

  3".د فيه إلى الشخص أو ما ال قص..... ما ال قصد فيه إلى الفعل " : والخطأ هو

والمشهور عن  " 4 .وأما شبه العمد ففيه روايتان عند المالكية ما بين مثبته و نافيه

 5".نفيه إال في االبن مع أبيه مالك 

 

 :الشافعيةوعند 

 6".وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا " : العمد

 7 .هو أن يقصد بما ال يقتل غالبا: شبه العمد

 8 . قصد الفعل أو عدم قصد الشخصهو عدم: الخطأ

 

 :الحنابلةو 

 9".عالما بكونه آدميا معصوما ، أن يقتله بما يغلب على الظن موته به: وهو" :عمد

 1".وال يجرحه ) أن يقصد الجناية بما ال يقتل غالبا " هو : وشبه عمد
                                     

 .78  ص 26 ج 13م .  المبسوط؛ للسرخسي 1
دار ، بيروت: لبنان( تحقيق حميد بن محمد بن لحمر . د اهللا بن نجم بن شاس عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ لعب 2

 .1090  ص 3ج )  م 2003/  هـ 1423 ، 1ط . غرب اإلسالميال
 .1090  ص 3ج . عقد الجواهر الثمينة؛ البن شاس  3
 .1090  ص 3ج .  عقد الجواهر الثمينة؛ البن شاس  4
 .1652 ص 4ج ،  بداية المجتهد البن رشد 5
 ، 1ط . بشائر اإلسـالمية دار ال، بيروت: لبنان( تحقيق أحمد بن عبد العزيز الحداد .  منهاج الطالبين؛ ليحيى بن شرف النووي 6

 .97 ص 3ج )  م 2000/  هـ 1421
 .97 ص 3ج .  منهاج الطالبين؛ للنووي 7
 .97 ص 3ج .  منهاج الطالبين؛ للنووي 8
العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي اهللا عنه؛ لعبد  وانظر. 86 ص 4 اإلقناع؛ للحجاوي ج  9

 .489ص ) بدون دار طابعة أو تاريخ ( الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
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 وهو نوعان أحدهما أن يفعل ماال يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو" : وخطأ

 2".النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا ..... يتسبب إلى قتله 

 

 :وأما فيما دون النفس

والدليل  حديث أنس رضي اهللا ، فالراجح إنما هو عمد أو خطأ وال يوجد شبه العمد

عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 3.اصفأمر بالقص

 4".الضرب على الوجه بباطن الراحة " واللطم في اللغة 

و من ، واللطم عادة ال يؤدي إلى كسر السن وخاصة إذا كان اللطم من يد امرأة

فإن هذه الحالة هي من ، يقسم القصاص فيما دون النفس إلى عمد وشبه عمد وخطأ

 عليه وسلم أمر وهنا النبي صلى اهللا، قبيل شبه العمد؛ وشبه العمد ال قصاص فيه

 .بالقصاص

واهللا . فيما دون النفس ليس فيه شبه عمد وإنما هو عمد وخطأالقصاص فيتبين أن 

 .أعلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي اهللا عنه؛ لعلي بن سليمان المـرداوي       1

 .353ص ) وبدون تاريخ  ، 1ط . المؤسسة السعيدية، الرياض:  السعودية(
 .489ص .  العدة شرح العمدة؛ لعبد الرحمن المقدسي 2
  .6894  في كتاب الديات باب السن بالسن ح 276 ص 12فتح الباري البن حجر ج .  رواه البخاري 3
 12و لسان العرب البن منظور ج . 1643 ص 4للجوهري ج وانظر الصحاح . 250 ص 5 معجم مقاييس اللغة البن فارس ج  4

 .284ص 



 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .شروط القصاص فيما دون النفس: ثانيالمطلب ال

 

ويـزاد  . في ما دون النفس هي نفس شروط القصاص في النفس         قصاص  شروط ال 

 .في ما دون النفسقصاص لعليها شروط خاصة با

 :في النفس هي كالتاليقصاص وشروط ال
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 1.وبه قالت المذاهب األربعة. أن يكون القاتل عاقالً :األول

 2.وبه قالت المذاهب األربعة، أن يكون القاتل بالغاً :الثاني

 3.وبه قالت المذاهب األربعة، عصمة المقتول أي أن قتله حرام :الثالث

هو مهدر الدم كالحربي والمرتـد قبـل توبتـه والزانـي            والذي ليس له عصمة     

 4.المحصن

 5.المذاهب األربعة قالت وبه، أن ال يفضل القاتل المقتول بإسالم أو حرية :الرابع

الشـافعية  والحنفيـة  و قال به ،  لقاتل وإن سفللليس بولد  مقتولال كون :الخامس

 6.الحنابلةو

  1.المذاهب األربعةا الشرط وقال بهذ، أن تكون الجناية عمدا :السادس

                                     
وحاشية البجيرمـي علـى     . 1650 ص   4و بداية المجتهد البن رشد ج       . 1667و  . 236 ص   10ج  .  بدائع الصنائع للكاساني   1

 .1467 ص 5و شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ج .  505 ص 4ج . الخطيب 
 و حاشية   1667 ص   4ج  . و انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد       . 237 و   236 ص   10ج  .  بدائع الصنائع للكاساني   2

 .1467 ص 5و شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ج . 504 ص 4ج . البجيرمي على الخطيب 
 . البجيرمي على الخطيب     حاشيةو  . 176 ص   6ج  . و انظر الشرح الكبير للدردير     .246 ص   10ج  .  الصنائع للكاساني  بدائع  3

  .1467 ص 5و شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ج  .508 و 507  ص4ج 
 .1467 ص 5ج .  شرح منتهى اإلرادات للبهوتي 4
. و انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشـد   .  هذا هو رأي أبي حنيفة     245 – 242 ص   10ج  .  الصنائع للكاساني  بدائع  5

 1468 ص   5 منتهى اإلرادات للبهوتي ج      شرحو  . 507 ص   4ج  . لخطيب   البجيرمي على ا   حاشية و   .1669 و   1668 ص   4ج  

– 1470. 
و شـرح منتهـى     . 506 ص   4ج  .  البجيرمي على الخطيب     حاشية وانظر   .242 و   241 ص 10ج  .  الصنائع للكاساني  بدائع 6

 1658 ص 4ية المقتصـد ج     أما المالكية فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد وبدا         . 1472 – 1470  ص    5ج  ، اإلرادات للبهوتي 

ال يقاد األب باالبن إال أن يضجعه فيذبحـه ، فأمـا إن حذفـه    : اختلفوا من هذا الباب في األب و االبن ، فقال  مالك           ( 1659و  

ده ال يقاد الوالد بول   : و قال  أبو حنيفة  و  الشافعي  و  الثوري                . بسيف أو عصا فقتله لم يقتل ، و كذلك الجد عنده مع حفيده              

أن  النبي عليه    : و عمدة حديث ابن عباس      . و ال الجد بحفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد ، و به قال جمهور العلماء                   

. عموم القصاص بين المسلمين     : و عمدة  مالك       " . ال تقام الحدود في المساجد و ال يقاد بالولد الوالد           : " الصالة و السالم قال     

ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجالً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابناً له بالسـيف      : و سبب اختالفهم    

اعدد على ماء قديـد     : فأصاب ساقه ، فنزف جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ، فقال له عمر                      

، ثـم   =ر أخذ من تلك اإلبل ثالثين حقة و ثالثين جذعة و أربعين خلفة              عشرين و مائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عم           

فإن  مالكاً    " ليس لقاتل شيء    : " خذها فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال           : هأنا ذا ، قال     : أين أخو المقتول ؟ فقال      : قال  

و أما الجمهـور فحملـوه علـى    . بين االبن و األب حمل هذا الحديث على أن لم يكن عمداً محضاً ، و أثبت منه شبه العمد فيما                 

و أما  مالك  فرأى لما لألب من التسلط على تأديب ابنـه و               . ظاهره من أنه عمد إلجماعهم أن من حذف بسيف فقتله فهو عمد             

غيلة فإنما يحمل   من المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه األحوال على أنه ليس بعمد و لم يتهمه إذ كان ليس بقتل                        

فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن و قوة التهمة ، إذ كانت النيات ال يطلع عليها إال اهللا تعالى ،  فمالك  لم يتهم األب                             

و . و الجمهور إنما عللوا درء الحد عن األب لمكان حقه على االبـن              . حيث اتهم األجنبي ، لقوة المحبة التي بين األب و االبن            

 )الذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد ، فهذا هو القول في الموجب 
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 2.أن يكون القاتل مختاراً اختيار اإليثارالحنفية وزاد 

 3 .وزاد المالكية عصمة القاتل

 

 :فيما دون النفس فهي كالتاليقصاص أما شروط ال

 

واشترط هـذا الشـرط     ، إمكان استيفاء القصاص فيما دون النفس بال حيف        :األول

 4.الحنابلةوالحنفية 

 5 .وإصبع بإصبع يمنى بيمنى ، ساواة في االسم يد بيدالم :الثاني

 وبـين  6بين المحلـين فـي المنـافع والفعلـين     المماثلة" الحنفية اشترط  :الثالث

 7".األرشين

عليـه    - أي الجـاني والمجنـي   -بأحد الطـرفين   يكونأن ال  " :الشافعيةو قال 

 .فخصوا العيب بالشلل 8".شلل

 مراعـاة   : الرابعالشرط  :" فقالوا، ولم يخصصوه بالشلل  فعمموا العيب   الحنابلة  أما  

 9".الصحة والكمال فال تؤخذ يد أو رجل كاملة أصابع و األظفار بناقصتها 

                                                                                                         
  و   .1671 – 1669 ص   4ج  .  و انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد البـن رشـد          .237 ص   10ج  .  الصنائع للكاساني  بدائع 1

 .2882 ص 8 القناع للبهوتي ج كشاف و .504 ص 4ج .  البجيرمي على الخطيب حاشية
آثرت فالنا على نفسي من اإليثار وآثرتك إيثارا علـى          (  ص  واإليثار قال أهل اللغة في اإليثار          10ج  . نائع للكاساني  بدائع الص  2

 .  70 ص 1لسان العرب البن منظور ج ) نفسي 
 .176 ص 6ج .  الشرح الكبير للدردير3
ولم يذكر هـذا الشـرط الخطيـب        . 1481 ص   5ج  ،  ص وانظر شرح منتهى اإلرادات للبهوتي      10 بدائع الصنائع للكاساني ج      4

 ).ال ضرر وال ضرار ( الشربيني وإن كان هذا الشرط متفقاً عليه ضمنيا وإن لم يذكروه لحديث 
 .1482 ص 5ج ، وانظر شرح منتهى اإلرادات للبهوتي. 512 و 511 ص 4ج . لبجيرميلتحفة الحبيب على شرح الخطيب  5

، أن المماثلة فيما دون النفس معتبرة لما ذكرنا من الدالئل : (  حيث قال 404 ص 10ي ج المراد به فعل القطع كما بين ذلك ف  6

فألن الموجود من كل واحد : أما في الفعل [ ..... ] ويد واحدة ال في الذات وال في المنفعة وال في الفعل ، وال مماثلة بين األيدي 

وقطع كل ، والجزاء قطع كل واحد منهما ،  واآلخر من جانب آخر منهما قطع بعض اليد ؛ كأنه وضع أحدهما السكين من جانب

 )كيف وقد انعدمت من وجوه ؟ ، وانعدام المماثلة من وجه تكفي لجريان القصاص ، اليد أكثر من قطع بعض اليد 
 .399 ص 10 من كتاب بدائع الصنائع للكاساني ج 7
 .512  و511 ص 4ج . بجيرميلل   اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع8
 .1484 ص 5ج ،  شرح منتهى اإلرادات للبهوتي9



 54

والشـلل مـن    ، أن ال يكون بالعضو عيب ينقص من قيمته       الحنابلة  والحنفية  فمراد  

 .ذلك
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 .ما دون النفسفيالقصاص قواعد وضوابط : المبحث الثالث
 

 :وفيه مطلبان

 القواعد والضوابط الفقهية التي وردت في أهـم كتـب القواعـد              :المطلب األول 

 .الفقهية

 .القواعد والضوابط الفقهية التي وردت في أهم كتب الفقه :المطلب الثاني

 :وهذا بيانها

 

القواعد والضوابط الفقهية التي وردت في بعض كتـب          : المطلب األول 

 . الفقهيةالقواعد
 

 :فمن كتب الحنفية قولهم

 . التابع تابع تدخل فيها قواعد" قاعدة ) أ 

 1".التابع ال يفرد بالحكم . 1

 2".التابع يسقط بسقوط المتبوع . " 2

 3".ويقرب منها ما قيل يسقط الفرع إذا سقط األصل " 

ي في الكف لم يثبت فقصاص فالذراع تابع للكف في القصاص فإذا لم يثبت ال[ 

 ].الذراع 

 4.التابع ال يتقدم على المتبوع. 3

 
                                     

 .361 ص 1 غمز عيون البصائر البن نجيم  ج  1
 .363 ص 1 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  2
 .364 ص 1 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  3
 .365 ص 1 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  4
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القصاص كالحدود : ] يتفرع منها قاعدة هي[ قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات ) " ب 

 : ]وهي[ إال في سبع مسائل 

 .....يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود  .1

 .يورثالقصاص الحدود ال تورث و  .2

 .قصاصبخالف ال، قذفال يصح العفو في الحدود ولو كان حد ال .3

 .التقادم ال يمنع الشهادة بالقتل بخالف الحدود سوى حد القذف .4

 .....باإلشارة والكتابة من األخرس بخالف الحدود ] القصاص [  يثبت  .5

 .ال تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص .6

قصاص ال تتوقف على الدعوى سوى بخالف ال، الحدود سوى حد القذف .7

 1".دعوىالبد فيه من ال

 

 الجنايات على شخص واحد في النفس وفيما دونها ال تتداخالن ) " ج 

 2".إال إذا كانا خطأ ولم يتخللهما برء فتجب دية واحدة 

 

 3.ال دية في عيني األعمى وإنما الواجب الحكومة) د 

 

 4".ال تقطع يد العبد بيد العبد وتقطع يد المرأة بيد المرأة ) " هـ 

 

ولو قطع كل الذكر عمدا تجب ، القصاص في العمد..... حشفة قطع ال" في ) و 

الدية فقط والفرق أنه عند قطع الحشفة يمكن استيفاء القصاص وعند قطع الكل ال 

 1 ".5يمكن ألن الذكر يستج

                                     
دار الكتـب  ، بيـروت : لبنـان ( أحمد بن محمد الحنفي الحموي ، ئر البن نجيمغمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظا  1

 .388 – 386 ص 1 ج  ) 1985/  هـ 1405 ، 1ط ، العلمية
 .251 و 250 ص 3 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  2
 .344 ص 3 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  3
 .343 ص 4 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  4

إذا طاله بـه  ، سج الحائط بالطين..... ويقال ..... السين والجيم أصل يدل على اعتدال في الشيء واستواء (  فارس  قال ابن 5

 . ولعل المراد هنا أنه يطول ويقصر65 و 64 ص 3ج ) وسواه 
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قطع يميني رجلين عمدا فاقتص ألحدهما كان لآلخر دية اليد ولو قتلهما ) " ز 

لفرق أن األطراف يسلك بها مسلك األموال وا، فقُتل ألحدهما فال شيء  لآلخر

واستيفاء أحد المالين ال يمنع استيفاء اآلخر فأما النفس فواحدة وفي استيفاء الحقين 

 2".تضايق فمنع استيفاء اآلخر 

 

ثم قطع أحدهما   ، واقتص منه وبرئ  ، إذا قطع الرجل مفصال من إصبع رجل      ) " ح  

يد رجل من المفصل فاقتص منـه       ولو قطع   . القصاصباقي إصبع صاحبه فعليه     

و إن كانوا   ، فيهقصاص  ثم إن أحدهما قطع ذراع صاحبه من تلك اليد فال           ، وبرئ

ألن ، ولم يوجد فـي الـذراع     ، والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس      . سواء

، فلم توجد المسـاواة   ، ولم يرد ، المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع       

ألنه يجب في المفصلين ثلثا     ، وفي اإلصبع ورد الشرع بتقدير    ، صالقصافال يجب   

فوجب ، فاستويا في أنفسهما الستواء بدلهما وصفتهما     ، فلكل واحد بدل معلوم   ، الدية

 3".بينهما القصاص 

 

 :المالكيةو من كتب 

تفريع على هـذا    ، بين قاعدة تداخل األسباب وبين قاعدة تساقط      : ..... قولهم) أ  

 4. مع الكثير كدية اإلصبع مع النفسيدخل القليل

 

الفرق بين قاعدة ما خرج عن المساواة والمماثلة في القصاص وبين           : وقولهم) ب  

 5.قاعدة ما بقي على المساواة 

                                                                                                         
 .343 ص 4 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  1
 .343 ص 4 غمز عيون البصائر البن نجيم ج  2
. وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمية   : الكويت( تحقيق محمد طموم    . النيسابوري الكرابيسي ن  يمحمد بن الحس   بن   ألسعد،  الفروق 3

 .332 ص 2ج )  م 1982/  هـ 1402 ، 1ط 
 .56 – 54 ص 2 الفروق للقرافي  ج  4
 .334 ص 4 الفروق للقرافي  ج  5
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بمعنى أن هناك أمورا غير معتبرة في المساواة وال يشترط تساويها ألن لو شرط              

مجنـي  والجاني  حم بين ال  لما حصل القصاص إال نادرا مثل المساواة في سمك الل         

وهذه تختلف عن شرط المساواة بـين       . والتساوى في منافع األعضاء بينهما    عليه  

 1.مجني عليهو الجاني ال

بين قاعدة العين وقاعدة كل اثنين من الجسد فيهما دية          ..... الفرق  :" وقولهم) ج  

 2".واحدة كاألذنين ونحوهما

د منهما نصف الدية وفي االثنين معـا        فكل ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواح        

 3.الدية كاملة  إال عين األعور فإن فيها الدية كاملة ألنها تقوم مقام العينين

 

 : قولهمالشافعيةومن كتب 

من األول اليـد    ..... واستثني  ، قاعدة من قتل بشخص قطع به و من ال فال         ) " أ  

رطها أن يكون نصـفا مـن   ألن ش، فإن صاحبها يقتل قاتله وال يقطع: الشالء مثال 

 4".وليست الشالء كذلك ، صاحبها

 

ال يقطع الصحيح باألشل إال في مسائل منها األذن الشالء بالصـحيحة فـي              ) ب  

ومنها جفن األعمى   ، ومنها أذن األصم يقطع بها أذن السميع      ، األظهر لبقاء الجمال  

.  نصف الدية  وفي جفنين . وفيه الربع سواء األعلى واألسفل    . فيؤخذ بجفن البصير  

ومنهـا  ، ومنها أنف األخشم فيقطع به أنف الصحيح      . وإن إستشحف فقط ففيه كذلك    

 5.إن أسود فال..... أنف المجذوم ما لم يأخذ في التثقيب و

 

 :يجب في كل واحد منها الدية كما تقدم إال في مسائل)  ج 

 .لسان األخرس إذا قطع وبقي ذوقه ففيه حكومة: منها

                                     
 .334 ص 4 الفروق للقرافي ج  1
 .336 ص 4 الفروق للقرافي  ج  2
 .336 ص 4 الفروق للقرافي ج  3
 .435 ص 2 األشباه والنظائر للسيوطي ج  4
 .971 ص 2 االعتناء في الفروق واالستثناء  للبكري ج  5
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 .ائمة من غير ضوءالعين الق: ومنها

 1.اليدان إذا كانا شالوين: ومنها

 

كان عليه ديتهما إال فـي مسـألة        . من جنى على قدمي آدمي معصوم فأتلفها      ) د  

أحدهما أطول من اآلخر وكان يمشـي       ، إذا ما خلق له قدمان في محل واحد       : وهي

 2.ال قود عليه، فجنى عليه جان فقطعه وصار يمشي عليهما، عليه دون اآلخر

 

 

 :قولهمالحنابلة ومن كتب 

من سقطت عنه العقوبة بإتالف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المـانع ؛               ) "أ  

إذا قلع األعور عين الصـحيح؛ فإنـه ال         ) ومنها.[...] (فإنه يتضاعف عليه الغرم     

، الصغير إذا قتـل عمـداً       ) ومنها(، نص عليه ، وتلزمه الدية كاملة    ، يقتص منه   

 3".مداً صحيحا؛ ضوعفت عليه الدية في مالهإن له ع: وقلنا

 

 

القواعد والضوابط الفقهية التي وردت في بعض كتـب         : المطلب الثاني 

 .الفقه
 

 :فمن كتب الحنفية قولهم

، فينعدم التماثل بالتفاوت فـي القيمـة      ، إن األطراف يسلك بها مسلك األموال     . " 1

 4".فأمكن اعتباره ، وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع

                                     
 .982 ص 2 االعتناء في الفروق واالستثناء  للبكري ج  1
 .984 ص 2 االعتناء في الفروق واالستثناء  للبكري ج  2
 .63 ص3البن رجب ج ، د تقرير القواعد وتحرير الفوائ 3
 اعتنـاء وتخـريج     .علي بن أبي بكر المرغيناني مع شرح العالمة عبد الحي اللكنوي          ل ،شرح بداية المبتدى  على  الهداية    شرح    4

 .31  ص8ج/        ) هـ 1417  ، 1ط .  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،كرا تشي: باكستان( . نعيم أشرف نور أحمد
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؛  فيما دون النفس يعتمد المساواة فـي األرش        القصاص أن   1وألبي حنيفة ومحمد   "

 والمساواة في إتالف األموال     [ ..... ] دون النفس يسلك به مسلك األموال        ماألن  

والحـر والعبـد     ،  الـذكر واألنثـى    طرفيولهذا ال يجري القصاص بين      ، معتبرة

ش ألن أرش الذراع حكومـة      وههنا ال يعرف التساوي في األر     ،  األرش الختالف

ألن قطـع   ؛  والظن فال يعرف التساوي بين أرشـيهما       زروذلك يكون بالح   ، العدل

وقيمة الوهن والضـعف    ، وليس له أرش مقدر   ،  الساعد وضعفه  وهنالكف يوجب   

 فال تعرف المماثلة بين أرشي السـاعدين فيمتنـع          والظنزر  فيه ال تعرف إال بالح    

 2."وجوب القصاص 

أي البـد مـن أن      ، أن ما دون النفس يسلك به مسلك األموال       : لكيستخلص من ذ  

تتساوى قيمتي عضوي الجاني والمجني عليه؛ وإال فال قصاص ويتحول األمر إلى            

 .الدية

 

، أن الحنفية يرون الزيادة عيباً ونقصاً، والـنقص يعـرف بـالحزر والظـن              .2

" : فقالوا. ر والظن والقصاص يقتضي المساواة فال يمكن الجزم بالمساواة مع الحز        

ألن األصـبع  ؛ ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فال قصاص عليه باإلجمـاع          

وألنها نقص وال تعـرف     ؛ وال قصاص في المتزلزل     ، الزائدة في معنى التزلزل     

وألنه ليس لهما أرش مقدر فال تعرف المماثلـة         ؛ قيمة النقصان إال بالحزر والظن    

."3 

وفي يد القاطع إصبع زائدة مثل ذلك أنه ال         ،  إصبع زائدة    إذا قطع يد رجل وفيها    "

 يجـب   4وعند أبي يوسف  . وفيهما حكومة العدل    ، قصاص عند أبي حنيفة ومحمد      

                                     
و توفي سنة ،  هـ131ولد بواسط سنة ، صاحب أبي حنيفة، أبو عبد اهللا، لحسن بن فرقد وقيل واقد الشيبانيمحمد بن اهو  (  1

 9المنتظم البن الجـوزي ج      أنظر  ) له كتب منها المبسوط والجامع الصغير و الجامع الكبير و الحجة على أهل المدينة               ، هـ189

و الفوائد البهية   ،  210 ص   10و البداية والنهاية البن كثير ج       . 136 - 134 ص   9و سير أعالم النبالء ج      ، 176 – 173ص  

 .80 ص 6و األعالم للزركلي ج ، 270 – 268في تراجم الحنفية ص 
  .411 ص 10ج . بدائع الصنائع للكاساني  2
 .411  ص10ج.  بدائع الصنائع للكاساني 3

 وسعد من الصحابة عرض على النبي صـلى اهللا  -ألنصاري يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة اهو (  أبو يوسف  4

: من كتبه، صاحب أبي حنيفة،  هـ180وتوفي سنة ، هـ113ولد ،  اشتهر بكنيته بابي يوسف –عليه وسلم فاستصغره يوم أحد   
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ولهما أن اإلصبع الزائدة في الكف نقـص        ، القصاص لوجود المساواة بين اليدين      

 1".ين وهو نقص يعرف بالحزر والظن فال تعرف المماثلة بين الكف، فيها وعيب 

فالحنفية يرون الزيادة عيباً ونقصاً، والنقص يعرف بالحزر والظـن والقصـاص            

ويفرق أبو يوسـف    . يقتضي المساواة فال يمكن الجزم بالمساواة مع الحزر والظن        

 .بين العضو الزائد وما فيه عضو زائد

 

  )لحكومة عد(  اآلتي وهو قولهأالمبتد خبر)  الزائدة إلخ اإلصبعقوله وفي  . " (3

ألن المقصـود  ؛ بها وفي البواقي الجمالوإنما لم تجب الدية في األولى لعدم تعلق 

: 2 قال الزيلعـي ،الدية الكاملة بالشك تجبفإذا جهل وجود المنفعة ال ، منها منافعها

  3".وتمامه فيه زائدة إصبعوال يجب القصاص وإن كان للقاطع 

 .فيه ديةيرون أن ما ليس فيه جمال وال منفعة فليس فهم 

 

 . وقت وجوب الدية. 4

األعضاء أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال  في واألصل"  :الحنفيةقال 

  4".يجب كل الدية الكمال في اآلدمي على  مقصوداًجماالً

                                                                                                         
لرد على مالك بـن     وا، و األمالي في الفقه   ، وأدب القاضي ، واختالف األمصار ، والنوادر، واآلثار وهو مسند أبى حنيفة    ، الخراج  

 لوكيع  ةأخبار القضا انظر  ) والجوامع  ، والغصب و االستبراء  ، والصيد والذبائح   ، والبيوع، والوكالة، والوصايا  ، والفرائض، أنس

 ص  8وسير أعالم النبالء للـذهبي ج         . 80 – 71 ص   9و المنتظم في تاريخ الملوك واألمم البن الجوزي ج          . 657 – 650ص  

و األعالم للزركلي   . 373 و   372والفوائد البهية للكنوي ص   . 188 – 186 ص   10اية والنهاية البن كثير ج      والبد. 539 - 535

 .193 ص 8ج 
 .411  ص10 ج.بدائع الصنائع للكاساني  1

لـه كتـاب   ، الحنفيةوهو من علماء ،  هـ743وتوفي سنة ، فخر الدين الزيلعي، أبو محمد، عثمان بن علي بن محجنهو  (  2

الفوائد البهية في تراجم الحنفية     انظر  ) الحقائق شرح كنز الدقائق و بركة الكالم على أحاديث األحكام و شرح الجامع الكبير             تبيين  

 .210 ص 4واألعالم للزركلي ج ، 195 و 194ص 
 تكملة الحاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين مع  3

 التحقيق مكتب وتصحيح حسين تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حالق و عامر. المسماة قرة عيون األخيار لمحمد عالء الدين

 .196 و195 ص  1ج ) م 1998/ هــ  1419 ، 1ط . العربـي  التراث إحياء دار ،بيروت :لبنان ( .العربي التراث  إحياء بدار

لحافظ الدين عبد اهللا بن أحمد النسـفي،        : الدقائقبن علي الزيلعي شرح كنز      لعثمان   الحقائق   تبيين وانظر كالم الزيلعي في كتاب    

/ هــ   1420، 1 ط   . دار الكتب العلميـة    ،بيروت: لبنان( .  تحقيق أحمد عزوعناية   .الشرحومعه حاشية الشيخ الشلبي على هذا       

  .283 و 282 ص 7ج  ) م 2000
 .272 ص 7ج . الحقائق للزيلعي تبيين   4
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ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يفوت جماال أو أتى بجمال أو لم يفوت جنس منفعة فإنه 

األمر إلى الحكومة وهذا ينطبق على جميع األعضاء الزائدة فينتقل ، ليس فيه الدية

  :فإن في إزالتها جمال ولم تفوت جنس منفعة والزيادة ليست بجمال لقوله تعالى
    

 ).4التين آية (     
 

  :المالكيةومن كتب 

شافعي فيمن له في يمنى يديه كفـان أو         قال ال : 2قلت لسحنون : " 1قال ابن سحنون  

وما أحب أن   ، ما سمعت أن من مضى يتكلم في هذا       : قال سحنون . يدان منفصلتان 

ولم أر اإلصـبع    ، أو سن زائدة  ، وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدة     ، أتكلم فيه بشيء  

 3".تكون إال مقلقلة زائدة وال تكون كسائر األصابع

 5". الزائدة تجري على حكم األصبع الزائدةوالظاهر أن اليد:" 4وقال الخرشي

 .الزائدةفلم يتكلم المالكية كثيرا عن األعضاء 

 

 

 :الشافعيةومن كتب 

                                     
، المالكيـة  شيخ،  اهللاعبد أبو،  عبد السالم بن حبيب بن حسان بن هالل بن بكار بن ربيعة بن عبد اهللا التنوخيبن محمدهو  (  1

سير أعالم النـبالء  انظر  ) هـ256 هـ وقيل 265سنة  توفيو،  هـ202 سنة ولد،  من مئتي كتاب جميع الفنون نحواًفي لفأ

و شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد بـن          . 41 ص   11 والبداية والنهاية البن كثير ج       .63 - 60 ص   13للذهبي ج   

 .205 و 204 ص 6واألعالم للزركلي ج . 70ص ) وبدون تاريخ  ، 1ط . فكردار ال، بيروت: لبنان( محمد مخلوف 
 سـنة  ولد، بسحنون ويلقب، سعيد أبو،  التنوخي حسان بن هالل بن بكار بن ربيعة بن عبد اهللابن حبيب بن السالم عبدهو  (  2

. 69 - 63 ص 12أعالم النبالء للـذهبي ج   سيرانظر  ) مام مالكالمدونة في مذهب اإل صاحب، هـ240 سنة وتوفي، هـ160

 .70 و 69 وشجرة النور الزكية لمخلوف؛ ص .337 ص 10البن كثير ج  والنهايةوالبداية 
  تحقيق .محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن أبي زيد القيروانيل، األمهاتالمدونة من غيرها من على ما في : والزيادات النوادر 3

  .412 ص 13ج ) م 1999/  هـ 1419 ، 1ط .  دار الغرب اإلسالمي،  بيروت: لبنان ( وآخرون حجيمحمد 
 لـه ،  المالكيةعلماء منوهو ، هـ1101 سنة توفي، هـ1010 سنة ولد،  عليأبو،  بن علي الخرشياهللا بن عبد محمدهو  (  4

الزكيـة   النـور  انظر شـجرة  ) على مختصر خليل في أربعة أجزاء آخرشرح على مختصر خليل في الفروع الفقهية وله شرح 

 .317 لمخلوف؛ ص
 . 211  ص8 ج . شرح الخرشي على مختصر خليل 5
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وصـغر   ، )تفاوت كبـر    ( عند مساواة المحل    القصاص  في  ) ال يضر   : " ( قولهم

..... ، )أصـلي   ( عضـو   ) في  ( ، وضعفه  ) وقوة بطش   ( وقصر  ، )وطول  (

 1 )".في األصح (ال يضر فيه التفاوت المذكور ) زائد ( عضو ) وكذا (

فـإذا  ، ألن القصاص إنما يجب في العضو الزائد باالجتهـاد        " و القول الثاني يضر   

كان عضو الجاني أكبر كانت حكومة أكثر فال يؤخذ بالذي هو أنقص منه بخالف              

 2 ".فال يعتبر التساوي فيه ، فإن القصاص يثبت فيه بالنص، األصلي

 

 

 :الحنابلة و من كتب

 أن )  تؤخذ أصلية بزائدة وال زائدة بأصـلية       وال: (  قوله مفهوم: " 3قال المرداوي 

 وهو المذهب بشرط أن يستويا محال وخلقة ولو         ، صحيح وهوالزائدة تؤخذ بالزائدة    

 ال  :وقيـل  في الفروع    وقدمه والحاوي والرعاية به في المحرر     جزم ،تفاوتا قدراً 

  4." واحداً قوالًبهاا لم تؤخذ  اختلففإن. أيضايؤخذ بها 

 . على الصحيح مـن المـذهب       بزائدة إصبعاً  األصابعتؤخذ كاملة    : فائدة:" ثم قال 

  5." األخذفله ذهبت اإلصبع الزائدة فإن. ال تؤخذ بها: وقيل

ال : والثانيـة ،  تؤخذ أصلية بزائدة   ال: من هذا الكالم يتلخص أربعة ضوابط األولى      

بشـرط أن يسـتويا محـال       ، أن الزائدة تؤخذ بالزائدة   : ثالثةال. تؤخذ زائدة بأصلية  

                                     
 أحمـد   وعـادل  علي محمد معوض     تحقيق .ب الشربيني  بن محمد الخطي   محمدل ، ألفاظ المنهاج  معاني المحتاج إلى معرفة     مغني 1

 .262 و 261 ص  5ج ) م 1994/ هـ 1415 ، 1ط .  دار الكتب العلمية، بيروت:لبنان ( عبد الموجود
 .262 ص  5ج . مغني المحتاج للشربيني  2

 تـوفي و،  هـ817سنة  ولد، عالء الدين،  المرداوي السعدي ثم الدمشقي الصالحيمحمدهو علي بن سليمان بن أحمد بن (    3

  المشبع في تحرير أحكـام   التنقيحو، كتبه اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف من، من علماء المذهب الحنبلي، هـ885سنة 

للعليمي  المنضد و الدرر .101 – 99المنضد البن المبرد ص  الجوهرانظر  )  والدر المنتقى المجموع في تصحيح الخالف،المقنع

 و 76 شـطي ص  البـن طبقات الحنابلة  مختصر و .743 – 739 ص 2 و السحب الوابلة البن حميد ج ،683 و 682 ص 2ج 

 علمـاء   نظـر امن االستزادة  وللمزيد. 1415 – 1413 ص 3 و تسهيل السابلة للبردي ج ،229 ص 4للزركلي ج  األعالم .77

 . 351 ص  لبكر أبو زيد الحنابلة
 .18 و 17  ص10ج  . اإلنصاف للمرداوي  4
 .18 و 17 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  5
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 األصابعتؤخذ كاملة   : الرابعة، على الصحيح من المذهب   ،  ولو تفاوتا قدراً   ،وخلقة

  . على الصحيح من المذهببزائدة إصبعاً

 1. وبصحيح بال أرشذكر في الفروع أن المعيب يؤخذ بمثلهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الذكر واألنثىبين القصاص مدى : المبحث الرابع
 

 : وفيه مطلبان

 .في النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى  :األولالمطلب 

 .في ما دون النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى  :المطلب الثاني

 :وهذا بيانها

 

 

 .في النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى : األولالمطلب 
 

 :الحنفيةعند 

                                     
 .490 ص 5ج .  الفروع البن مفلح1
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    : تعالى يقتل الرجل بالمرأة لعموم قوله
   

  ⌧ 
     

 1 )33اإلسراء آية (     ⌧

 

 :المالكيةو عند 

 2".يقتل الرجل بالمرأة كما تقتل به " 

 

 :الشافعيةوعند 

 3".وبالعكس ..... يقتل الرجل بالمرأة :" قالوا

 

 :الحنابلةوعند 

 4.يقتل الذكر باألنثى وبالعكس

 

 .في ما دون النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى : المطلب الثاني
 

 :فعند الحنفية

األطراف يسلك ] وأن ..... [ ال قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس " أنه 

 5".بها مسلك األموال 

 

 :وعند المالكية

                                     
دار الكتـب   ، بيـروت : لبنـان ( لمحمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني تحقيق أيمن صالح شعبان             ،  البناية شرح الهداية   1

 .82 ص 13ج ) م 2000/ هـ 1420 ، 1العلمية ط 
 1097  ص 3ج .  البن شاس عقد الجواهر الثمينة ؛ 2
 . 1601ص )  م 2002/  هـ 1423 ، 1ط . بن حزمدار ا، بيروت: لبنان(  روضة الطالبين؛ ليحيى بن شرف النووي الدمشقي 3

 (  بمكتبة نزار مصطفى البـاز والبحوث مركز الدراسات تحقيق يونس بن إدريس البهوتي بن منصورل ، منتهى اإلراداتشرح  4

 .1468 ص 5ج ) م 1997/ هـ 1417 ، 1ط  . مكتبة نزار مصطفى الباز،كرمةمكة الم:السعودية
 .113 ص 13ج . للعيني،  البناية شرح الهداية 5



 66

 1".ع يد الرجل بيد المرأة تقط:" قالوا

 

 :الشافعيةوعند 

 2".والمرأة بالرجل وبالعكس ..... يقطع " 

 

 :الحنابلةوعند 

 3.يقطع الذكر باألنثى وبالعكس: قالوا

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 .1101  ص 3ج .  عقد الجواهر الثمينة البن شاس 1
 .1610ص .  روضة الطالبين؛ للنووي 2
 .1481 ص 5ج  .لبهوتيل ، منتهى اإلراداتشرح  3
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 من عاهاتهم أعضاء زائدة: الثانيالفصل 

 

 

 :تمهيد وتقسيم
 

  ما اليد أو الرجل الزائدة ؟:أوال

 الموضع عن خلقة اإلنسان الطبيعية كأن يكون له ثالثة هي ما زاد في

 .أيٍد أو أن يكون له يدان أو رجالن في جهة واحدة
 

 

  لليد والرجل الزائدتين صور :ثانيا 

 : من أن تكون تخرج ال  الزيادة نوع

 زائدة أو جزء منها مـن       رجلأو  ،  زائدة أو جزء منها من أصل الكتف       يد .1

 .أصل الفخذ

 زائدة أو جزء منها مـن       رجلأو  ،زء منها من أصل المرفق     زائدة أو ج   يد .2

 .أصل الركبة
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 زائدة أو جزء منها مـن       رجلأو  ،  زائدة أو جزء منها من أصل الكوع       يد .3

 1.أصل الكرسوع

 . أو جزء منها من الفخذزائدةأو رجل ،  زائدة أو جزء منها من العضديد .4

 . منها من الساق أو جزءزائدةأو رجل ،  زائدة أو جزء منها من الساعديد .5

أو رجل زائدة أو جـزء      ، الجسمخر من   آ زائدة أو جزء منها من مكان        يد .6

 .خر من الجسمآمنها من مكان 

 .  تسميتها يداً أو رجالًحوهذه إنما هي قطعة لحم وقد ال يص

 

أو أن تكـون    ، وال تخلو هذه اليد إما أن تكون باطشة مساوية لألصلية في قوتهـا            

، أو أن تكون باطشة؛ لكن قوتها دون قوة األصلية        ، شلولةغير باطشة؛ أي تكون م    

وتزيد أن تكون أطول من     . والقدم كذلك؛ لكن بدل أن يقال باطشة يقال يمشي عليها         

 .األصلية أو أقصر أو مساوية

 

 

 . المذاهب األربعة متفقون على أن اليد والرجل لهما نفس الحكم:ثالثاً

 

  :الحنفية

ؤخذ الصحيح من األطراف إال بالصحيح منها فال تقطـع          ال ي : " ذكروا ذلك بقولهم  

. أو مفصـل مـن األصـابع      ، وال كاملة األصابع بناقصة األصابع    ، اليد الصحيحة 

  2".وكذلك الرجل واألصبع وغيرها

 

 :المالكية

 .2و الشالّوين، 1لم يفرقوا في الحكم بين اليد أو الرجل الزائدتين
                                     

( تصحيح أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي . البن منظور، لسان العرب. ا من الساق كرسوع القدم هو مفصله 1

 )كرس(  مادة 69 ص 12ج ) م 1995/ هـ 1416 ، 1ط . دار إحياء التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي، بيروت: لبنان

(  حمد عبد الموجـود أو عادل  معوضعلي محمد  تحقيق  .نيبن مسعود الكاسا الدين عالء ل،في ترتيب الشرائع الصنائع بدائع 2 

 .402 ص 10ج )م 1997/ هـ 1418 ، 1 ط  .الكتب العلمية دار ، بيروت: لبنان
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 :الشافعية

ا إذا قطعت من الساق والفخذ كالقول في اليد إذا قطعـت            والقول فيه :" قال الشافعي 

  3".من الذراع والعضد ال يختلف

 

 

 :الحنابلة

ولم يفرقوا في الحكم بين      4،صرح الحنابلة على أن دية الرجلين و تفصيلها كاليدين        

 .7 أو المشلولتين 6 ، أو الناقصتين5 ،اليد أو الرجل الزائدتين

 

 

 :ة مباحث هيوينقسم هذا الفصل إلى ثالث

 

 .الجناية على ذي عاهة اليد الزائدة :المبحث األول

 .عاهة اإلصبع و األنملة الزائدتين :المبحث الثاني

 . السن الزائدة والبديلة:المبحث الثالث

                                                                                                         
بن أحمد  عليحاشية الشيخ  الصفحات وبأسفل  ,الخرشي عبد اهللا بن علي بن لمحمد، على مختصر سيدي خليل الخرشي  حاشية 1

  ص8 ج  )م 1997/ هـ 1417 ، 1ط . دار الكتب العلمية، بيروت :لبنان( زكريا عميرات  ريجوتخ ضبط. العدوي على الخرشي

 )شرح الخرشي ( وسيذكر فيما بعد باالسم الصحيح ،  والصواب شرح الخرشي،في الكتاب هكذا. 211
 مقـدمات  ويليها، قاسم بن ن عبد الرحمعن التنوخي سعيد بن سحنون روايةب لإلمام مالك بن أنس األصبحي ،  الكبرىالمدونة  2

بدون طبعة أو تاريخ .  دار الكتب العلمية، بيروت:لبنان (  رشدبن أحمد بن لمحمد أقتضته المدونة من األحكام  ابن رشد لبيان ما

 .564   ص  4ج . )
 دار الكتـب  ، بيروت:لبنان(  وتعليق محمود مطرجي تخريج . على األمالمزني ويليه مختصر ، الشافعيإدريس بن محمدل ،األم  3

 .96 ص 6ج  )م 1993/ هـ 1413 ، 1ط . العلمية
مكـة  : السـعودية (  تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد       .لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي     ،  كشاف القناع عن متن اإلقناع      4

 .2951 ص 8ج . )م 1997/ هـ 1418 ، 2ط . مكتبة نزار مصطفى الباز، المكرمة
 .2951 ص 8ج . بهوتيكشاف القناع لل  5
اعتنى بها مكتب تحقيق . بن سليمان المرداوي لعليبن حنبل،  حمدأفي معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام  اإلنصاف  6

 .79 ص 10ج  ). م  1998/ هـ 1419 ، 1ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت: لبنان( التراث العربي  إحياءدار 
 .68 ص 10  ج. اإلنصاف للمرداوي  7
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 .الزائدة اليد ذي عاهةالجناية على : األولالمبحث 
 

 :ينمطلب إلى المبحثينقسم هذا 

 إذا كان الجاني سليم األعضاء أي ليس له يد زائدة وللمجني عليـه              :األولمطلب  ال

 .يد زائدة

 . كال الجاني والمجني عليه لهما عضو زائد: الثانيمطلبال

 .وتحت كل مطلب مسائل
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إذا كان الجاني سليم األعضاء أي ليس لـه يـد زائـدة             : األولمطلب  ال

 .وللمجني عليه يد زائدة
 :ي عليه من ثالث حاالتفال يخلو ذو العاهة  المجن

 .أن تكون كلتا يديه باطشتين). أ  ( 

 .أن تكون كلتا يديه غير باطشتين). ب ( 

 .أن تكون إحدى يديه باطشة واألخرى غير باطشة). ج ( 

 .فتلك ثالث مسائل وهذا بيانها

 

 .باطشتينأن تكون كلتا يديه : ىالمسألة األول

 : حالتانوفيها

 . الزائدتينعلى ذي العاهة فيقطع كلتا يديهالسليم   أن يجني :ىالحالة األول

 . على ذي العاهة فيقطع إحدى يديهالسليم  أن يجني :ةالحالة الثاني

 

 :وتفصيلهما كالتالي

 .على ذي العاهة فيقطع كلتا يديهالسليم أن يجني :  األولىالحالة

 

 :الحنفية

 1 .بناء على أصلهم أن مادون النفس يعتمد المساواة في األرش

 . عندهمقصاصفال ، فإن اليدين الزائدتين ال تساويان اليد السليمة قطعا

صح ألنهم قالوا بأن اليـد      ، إنه قطع اليد وزيادة ففي ذلك القصاص      : ولكن إذا قيل  

 2.ناقصة األصابع تؤخذ باليد السليمة ألنه رضي بأقل من حقه

 
                                     

 .411 ص 10ج .بدائع الصنائع للكاساني  1
 .115 ص 13 البناية شرح الهداية للعيني  ج  2
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 :المالكية

من له في يمنى يديه كفان أو يدان        قال الشافعي في  : قلت لسحنون : " قال ابن سحنون  

وما أحب أن أتكلم    ، ما سمعت أن من مضى يتكلم في هذا       : قال سحنون ، منفصلتان

ولم أر اإلصبع تكون    ، أو سن زائدة  ، وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدة     ، فيه بشيء 

 1".إال مقلقلة زائدة وال تكون كسائر األصابع

 . عن هذه المسألةالمالكية فلم يتكلم 

 

 :لشافعيةا

فهما أكثر من يد وأقل من اليدين ، فإن قطعهما قاطع قطعت يده ،              :" قال الشافعي 

 2".ووجب عليه مع القصاص حكومة للزيادة 

فيهما من كل وجه رجالن زائدتان يجـب   التساويفإن حصل : "3وقال الماوردي

 4."فيهما القود وزيادة حكومة واهللا أعلم 

 

فهما كيد واحـدة فعلـى      (  وغيره   بطشاً) استويا  ( وإن: "5وقال زكريا األنصاري  

  6".حكومة لزيادة الصورة  ذلكويجب مع ، قاطعهما القصاص أو الدية 

وعللوا ذلك بأنهما أكثر من يد      ،  وأخذ حكومة  القصاص  فلذي العاهة المجني عليه     

 .لزيادة في الصورة، وأقل من يدين
                                     

  .محمد بن عبد اهللا بن عبد الـرحمن أبـي زيـد القيروانـي             ل،  األمهاتعلى ما في المدونة من غيرها من        : والزيادات النوادر 1

  .412 ص 13ج ) م 1999/  هـ 1419 ، 1ط . إلسالمي دار الغرب ا،  بيروت: لبنان ( وآخرون حجيتحقيق محمد 
 .95 ص 6ج لشافعي وانظر األم ل. 109 و 108 ص 19ج . تكملة المطيعي على المجموع للنووي  2
ـ 368 سنة ولد، الحسن أبو،  محمد بن حبيب البصري الماوردي     بن عليهو   ( 3  ،الشافعيةمن علماء   ، هـ454 سنة وتوفي،  ه

للـذهبي   النبالءو سير أعالم . 41 ص 16البن الجوزي ج  المنتظمانظر  ) وي الكبير في فقه اإلمام الشافعيمؤلفات منها الحا له

 2لعبد الرحيم األسـنوي ج   الشافعيةو طبقات . 285 – 267 ص 5 ج يطبقات الشافعية الكبرى للسبكو. 68 - 64 ص 18ج 

 .207 و 206ص 
 .284  ص12ج . الحاوي الكبير للماوردي  4

 علماء من، هـ926 سنة وتوفي،  هـ823 سنة ولد،  يحيىابو،  بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري السكينيزكرياهو (   5

 ) والغرر البهية في شرح البهجة الوردية و منهج الطالب وكتب في الفقه منها أسنى المطالب شرح روض الطالب  له، الشافعية

 .46 ص 3للزركلي ج  األعالمانظر 
 .56 ص 4ج  .ى المطالب لزكريا األنصاريأسن  6
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 :الحنابلة

وحكومـة  ، واحـدة  دية يد جميعاً ففيهما" دين  إن جنى على كال الي1:قال الحجاوي

 2".، وإن قطع إحداهما فال قود للزائدة

يفهم من كالمه حينما نبه على أن الواحدة ليس فيها قود أنه يرى ذلك جائزا فـي                 

 .قصاصففيها ال، ويعضد ذلك أن فيهما دية يد مع حكومة للزائدة، قطع كال اليدين

 

 

 : الخالصة

 ألنه يقتص مـن يـد       ،وهو الراجح .  قالوا بالقصاص  الحنابلة و   الشافعية و   الحنفية

 .حكومة لليد الزائدةالحنابلة والشافعية و زاد . بيد؛ فيدان بيد من باب أولى

 

 

 

 

 .على ذي العاهة فيقطع إحدى يديهالسليم  أن يجني :الحالة الثانية

 

 :الحنفية

 1.بنا على أصلهم أن مادون النفس يعتمد المساواة في األرش

                                     
  النجا أبو،  الدينشرف،  بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحيأحمد بن موسىهو  (  1

المقنـع و   ومختصـر   لطالب اإلنتفاع اإلقناعكتاب  له،  علماء الحنابلةمن، هـ968هـ أو 960 سنة وتوفي، هـ 895 سنة ولد

الحنابلـة   طبقات مختصر .1136 – 1134 ص 3الوابلة البن حميد ج  السحبانظر ) قيح و منظومة اآلداب الشرعية حاشية التن

 ولالسـتزادة  .1526 – 1524 ص 3للبردي ج  السابلةو تسهيل .  320 ص 7 و األعالم للزركلي ج .94 و 93البن شطي ص 

 .375أبو زيد ص  اهللانظر علماء الحنابلة لبكر بن عبد ا
 مـع  بالتعاون اهللا بن عبد المحسن التركي  عبد تحقيق . بن سالم الحجاويموسى بن أحمد بن موسىل، االنتفاع لطالب اإلقناع  2

 4ج   ) 1999/ هـ  1419 ، 2ط  .  دار عالم الكتب   ، الرياض :السعودية ( مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر      

 .175ص 
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فينعدم . فال مساواة في القيمة بين يد الجاني و إحدى يميني المجني عليه الباطشتين            

 2.القصاص

 

 :المالكية

 3".على انفرادها ، ال قصاص في واحدة منهما " قال ابن سحنون 

 

 :الشافعية

لرجل قدمان في ساق فكان يطـأ بهمـا معـا وكانـت      تقِلخُ ولو ":قال الشافعي

وأيتهمـا  ، أولى باسم القدم من األخـرى  منهمالم تكن واحدة أصابعهما معا سالمة 

  4".حكومة يجاوز بها نصف أرش القدم  وفيها، قطعت على االنفراد فال قود فيها

 . أن يقتص منه وله حكومةذي العاهةفليس ل

 

 : الحنابلة

 5".إن قطع إحداهما فال قود " قال في اإلقناع 

والقاعدة أنه ال قصاص بين األصـلية   6.ئدةوعللوا ذلك الحتمال أن تكون هي الزا

  7.والزائدة

 

 

 : الخالصة

 . واهللا أعلموهو الراجح، القصاصربعة كلهم يرون عدم األالمذاهب 

                                                                                                         
 .411 ص 10ج .يبدائع الصنائع للكاسان  1

 1ط . دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان( تحقيق أيمن صالح شعبان . لمحمود بن أحمد بن موسى العيني،  البناية شرح الهداية 2

 .113  ص 13ج ) م 2000/ هـ 1420، 
 .412 ص 13ج . النوادر والزيادات ألبي زيد القيرواني  3
 .96 ص 6ج . األم للشافعي   4
 .175 ص 4 ج .لحجاويل، اإلقناع  5
 .2951 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي  6
  .2905 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي  7
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 . أن تكون كلتا يديه غير باطشتين:ةالمسألة الثاني

 1.فهما شالوان وتدخالن في الفصل الثالث إن شاء اهللا
 

 

 .ديه باطشة واألخرى غير باطشةأن تكون إحدى ي: ةالثالثالمسألة 
 

 :صورة المسألة

 أي له يمينان    -أن يعمد شخص سوي سليم األطراف إلى رجل له يدان في اليمين             

فيطلب ذو اليدين   ،  فيقطع اليمينين عمداً وعدواناً    –إحداهما أصلية واألخرى زائدة     

 أيقتص له منه أم ال ؟.  القصاص من هذا السوي

2. الباطشة هي اليد األصليةوقد أجمعوا على أن اليد
 

 

 : ثالث حاالتالمسألة ولهذه 

 . أن يجني عليه فيقطع كلتا يديه:ىالحالة األول

 .أن يجني عليه فيقطع اليد الزائدة فقط :ةالحالة الثاني

 .أن يجني عليه فيقطع اليد األصلية فقط :ةالحالة الثالث

 :وتفصيلها كالتالي
 

 .طع كلتا اليدين األصلية والزائدة أن يجني عليه فيق:ىالحالة األول

 

 :الحنفية

 3.ويأخذ حكومة للزائدة. الباطشة فيهما هي اليد األصلية وفيها القصاص

                                     
 .124 ص  1
 .142 و 141 ص 11ج . بن قدامة المقدسي الالمغني  2
 .411 ص 10ج .بدائع الصنائع للكاساني  3
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 :المالكية

وهي التـي تكـون فـي       ، وفيها القوة ، يكون الحكم للتي تبطش   :" قال ابن سحنون  

ا حكومة  وفي الزائدة عليه  ، والدية في الخطأ  ، مخرج الساعد؛ ففيها القود في العمد     

."1 

ويؤخذ منه حكومة لقطعه لليد     جاني  وعليه فإذا قطع كلتا اليدين فإنه يقتص من يد ال         

 .الزائدة

 

 :الشافعية

فقطع ،  كانت العضد والذراع واحدة والكفان مفترقتان في مفصل        فإن" :الشافعيقال  

 لو قطعت األخـرى     ،ن كان قطعها عمداً   إففيها الدية والقصاص    ،  بها يبطشالتي  

وجعلتها كاإلصبع الزائدة مع األصابع مـن       ،  كانت فيها حكومة   بهاي ال يبطش    الت

 2." تمام الخلقة

 أن يطلب القصـاص  مقابـل يـده           العاهة فالذي يظهر من كالم الشافعي أن لذي      

 .الزائدة مقابل يده حكومة و يطلب ، األصلية

 

 

 :الحنابلة

  أو عمـداً   عـت خطـأً   إن قط ) ففي األصلية ديتها    : " 3قال صاحب كشاف القناع   

والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفرجـة أو         ( واختيرت  

  1 ".ألنها زائدة) مع األصلية 

                                     
 .412 ص 13ج .  النوادر والزيادات ألبي زيد القيرواني 1
 .95 ص 6ج . ياألم للشافع   2
وتوفي ، هـ1000ولد سنة   ، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي المصري               هو   ( 3

و الروض المربع شـرح زاد      ، له كتاب كشاف القناع عن متن اإلقناع للحجاوي       ، حنبلي المذهب ، هـ1052هـ وقيل   1051سنة  

) و شرح منتهى اإلرادات     ، وعمدة الطالب ، والمنح الشافية ، د اؤلي النهى لدقائق المنتهى    و ارشا ، المستقنع المختصر من المقنع   

األعـالم    ، 116 – 114 البن شطي ص     الحنابلةو مختصر طبقات     ، 1133 – 1131 ص   3السحب الوابلة البن حميد ج      انظر  
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 .ففي األصلية القصاص إن قطعت عمداً وفي الزائدة حكومة

 

 : الخالصة

 .والزائدة فيها حكومةالقصاص المذاهب األربعة متفقون على أن األصلية فيها 

 

 

 .أن يجني عليه فيقطع اليد الزائدة فقط: ةلة الثانيالحا

 

 :الحنفية

إذا جنى على اليد غير الباطشة الزائدة فال قصاص ألنهم يسلكون فيما دون النفس              

 2.مسلك األموال وهذه بالقيمة ال تساوي اليد السليمة

 

 :المالكية

 3". عليها حكومة الزائدة في:" قال ابن سحنون

 .على األصلية حكومة فقط وال قصاص فيهاأي في اليد الزائدة 

 

 :الشافعية

) على منكـب فـي      ( مع األصابع   ) ومن له يمينان أو شماالن أو كفان         "( :قالوا

) فهـي اليـد     ( من األخرى   ) وإحداهما أكمل   ( في الثالثة   ) أو معصم    ( األوليين

 4".وفي األخرى الحكومة، القصاص( أي في قطعها ) ففيها  ( األصلية

 .فيهاقصاص وال . ي الزائدة حكومة فقطفف

                                                                                                         
. 1558 – 1556 ص   3سهيل السـابلة ج     و ت . 144تراجم لمتأخري الحنابلة لسليمان بن حمدان ص         ، 307 ص   7للزركلي ج   

 .384  ص دوللمزيد من االستزادة انظر  علماء الحنابلة لبكر أبو زي
 .2951 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي  1
 .411 ص 10ج .بدائع الصنائع للكاساني  2
 .412 ص 13ج .  القيروانيزيد والزيادات ألبي النوادر  3
 .56 ص 4 ج .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  4
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 :الحنابلة

 1.فيها حكومة/ 1: فيها ثالثة أقوال

 2.فيها ثلث الدية/ 2  

 3.وهو قول ابن حامد.الشيء فيها/ 3  

والراجح منها هـو القـول أن فيهـا         . قصاصوعلى األقوال الثالثة لم يصرح بال     

أن اليد الزائدة تختلف فـي      حكومة ألن الحكومة تقدر كل يد زائدة بقدرها ومعلوم          

فتحديدها بثلث الدية قد يكون فيه إجحاف أحيانا فـالقول          ، خلقتها من شخص آلخر   

وأما القول بأن ال شيء فيها فإنه ال بد وأن يحكم بحكومة لأللـم              ، بالحكومة أعدل 

 .وهذا فيه تحصيل حاصل، حتى ال تضيع حقوق الناس هدراً

 

 : الخالصة

وإنما ،  على أن الزائدة ليس فيها قصاصالمذاهب األربعة متفقون

 . الحكومة
 

 

 . فقطاألصليةأن يجني عليه فيقطع اليد : ةالحالة الثالث

 

  4.وقد سبق بيان هذا من قبل ، وهي يد سليمة، الباطشة هي اليد األصليةاليد

 وهـي كان بينهما القصاص    صارت يد سليمة في مقابل يد سليمة ف       فإذا جنى عليها    

 .بحثخارج نطاق ال

                                     
 .71 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  1
  .68 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  2
 .71 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  3
 .61 و 24 انظر ص  4
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 .كال الجاني والمجني عليه لهما عضو زائد:  الثانيمطلبال
 

ولديه قدمان متساويتان يلتقيـان فـي       ، اتي العاه وذ الجاني من    :صورة للمسألة 

فهـل  . والمجني عليه لديه الصورة نفسها والكيفية نفسـها       . مفصل الركبة اليسرى  

 يقتص للمجني عليه من الجاني؟

 

 

 :الحنفية قال 

 اإلصـبع ألن  ؛  زائدة وفي يده مثلها فال قصاص عليه باإلجمـاع         إصبعاً قطع   لو" 

 وال تعرف قيمة    نقصوألنها  ؛ المتزلزلوال قصاص في    ، الزائدة في معنى التزلزل   

 1." المماثلةوألنه ليس لهما أرش مقدر فال تعرف ؛  والظنزرالنقصان إال بالح

فيه بالقياس على ما قالوه      قصاص ال   الزائد بالعضو   الزائدفيرى الحنفية أن العضو     

  .في اإلصبع

 

 :وقال الخرشي من المالكية

:"  وفي اإلصبع قالوا   2". أن اليد الزائدة تجري على حكم األصبع الزائدة        الظاهر"  

  3، "قتص منها في العمـد  أزائدة مماثلة لما جنى عليها ال] إصبع [  للجاني كان لو

 .قصاصفال 

 

 : أنهالشافعيةويرى 

                                     
 .411 ص 10ج .بدائع الصنائع للكاساني  1
 .211 ص 8ج . شرح الخرشي على مختصر خليل  2
 تخريج محمـد عبـد اهللا       . تقريرات عليش  مع،  ر للدردي الكبير الشرح   حمد بن عرفة الدسوقي  على     أ بن   محمد الدسوقي   حاشية 3

 .248 – 242 ص  6 ج )م 1996 / هـ1417 ، 1ط .  دار الكتب العلمية،بيروت :لبنان ( شاهين
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، فهما كيد واحدة فعلى قاطعهما القصاص أو الدية         ( بطشا وغيره   ) تويا  اس( إن  " 

، إحداهما نصف دية اليد     ( قطع  ) وفي  ( ،ويجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة       

فيهـا إال أن يكـون      ) وال قصـاص    ( ألنها نصف في صورة الكل      ؛ ) وحكومة  

  1".للقاطع مثلها

فإذا قطع  ( ، إذا اتحد المحل  ) بمثلها  سبق أنه تقطع زائدة     : فصل  "( : وجاء عنهم 

) وكـذا   ( ، إذا اتحد المحـل   ) من له إصبع زائدةٌ زائدةً مثلها من آخر اقتص بها           

  2". صاحبها من آخر واتحد المحل) إن قطعها ( الزائدة ) بالكف ( يقتص 

 

 

 

 :الحنابلةوقال 

صلي إذا اتفقا في    كاألصلي باأل ) يؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدراً         " 

) في غير القـدر     ( أي الزائدان   ) فإن اختلفا   ( الموضع والخلقة واختلفا في القدر      

 ".أحدهما باآلخر) لم يؤخذ ( بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة 

وال ، وعليه فيقتص الزائد من الزائد بشرطين أن يتساويا في الموضـع والخلقـة            

 3 .يضر عدم التساوي في القدر

 

 : صةالخال

قصـاص   يـرون ال   الحنابلة و   الشافعيةو  . قصاص قالوا بعدم ال   المالكية و   الحنفية

ألنه ال وجه للمنع    ، والراجح واهللا أعلم القول بالقصاص إذا تساويا      ، بشرط المساواة 

 .القصاصمع وجود المساواة وهو ما يقتضيه 

 

 

                                     
 .56 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  1

 .31 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  2
  .2905ص  8ج . كشاف القناع للبهوتي  3
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 ن عاهة اإلصبع واألنملة الزائدتي:الثاني المبحث
 

 

 :تمهيد وتقسيم
 

 :الجناية على من له إصبع زائدة ال تخلو من قسمين

 . أن تكون اإلصبع الزائدة خارج الكف:األول 

 .  أن تكون اإلصبع الزائدة داخل الكف:الثاني

 :وهذا على ثالث حاالت 
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 . أن تكون اإلصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أصابعه الخمس:ىاألولالحالة 

 تكون اإلصبع الزائدة ثابتة في الكف وغير ملتصـقة بأحـد             أن :ةالثانيالحالة  

 .األصابع أو األنامل

 . أن تكون اإلصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أنامل اإلصبع:ةالثالثالحالة 

 :وهو على ثالثة أمور

 .أن تكون الزائدة ثابتة في األنملة العليا -1

 .أن تكون الزائدة ثابتة في األنملة الوسطى -2

 1 .ثابتة في األنملة السفلىأن تكون الزائدة  -3

 

 

 :وفي هذا المبحث مطلبان

 . أن تكون الجناية على كامل يد المجني عليه:المطلب األول

 .منه فقطالزائدة صبع اإل أن تكون الجناية على :المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 .أن تكون الجناية على كامل يد المجني عليه: األولالمطلب 

 :مسائلللجاني معه ثالث ف
 

 

 . إصبع زائدة أيضاا أن يكون الجاني ذ:ىألة األولالمس

 . أن يكون الجاني سليما:ةالمسألة الثاني

                                     
 .والباقي من الباحث. 179و178 ص 12ج .  ذكر بعض هذا التوزيع في الحاوي الكبير للماوردي1
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 . إصبعااً أن يكون الجاني ناقص:ةالمسألة الثالث

 : كالتاليهابيانو

 

 

 . إصبع زائدة أيضااأن يكون الجاني ذ: ىالمسألة األول

 

 

 :الحنفيةقال 

 وعند أبي يوسـف     ،ما حكومة العدل  وفيه،  حنيفة ومحمد  أبيال قصاص عند    " انه  

 األصبع الزائـدة فـي      أنولهما  ،  اليدين بينيجب القصاص لوجود المساواة     وزفر  

 والظن فال تعرف المماثلة بين      رزوهو نقص يعرف بالح   ،  نقص فيها وعيب     الكف

 1 . "الكفين

  "2 :وعدمه و  قال بدر الدين العيني      قصاص  فعند الحنفية في هذه المسألة قوالن ال      

فيها الحكومة سواء كان في العمد أو الخطأ، وسواء كان للقاطع أصـبع زائـد أم                

 قصاص  وعليه فمتأخرو الحنفية يرون عدم ال3".ال

 

 

 

 :المالكية

قـتص منهـا فـي     أللجاني زائدة مماثلة لما جنى عليها ال كانلو : " 4قال عليش

 .قصاص فال 1".العمد

                                     
 .411 ص 10ج. بدائع الصنائع للكاساني   1
ـ 702 سنة ولد،  الدين العيني  ببدر المعروف، حمد بن حسين بن يوسف بن محمود      أحمد بن موسى بن     أ بن محمودهو   ( 2 ، هـ

البهيـة لعبـد الحـي     الفوائد ) وغير ذلك البحارشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المجمع و شرح درر  له، هـ855 سنة توفي

 .163 ص 7للزركلي ج  واألعالم، 341 – 339اللكنوي ص 
 .199 ص 13ج .  البناية للعيني 3

ن الكتب فـتح العلـي   له م، هـ1299وتوفي سنة ، هـ1217ولد سنة ، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن محمدوعليش هو  (  4

المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك وشرح منح الجليل على مختصر العالمة خليل ومواهب القدير شرح مجموع المحقـق                    
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ة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مـع         أن يتماثل محل الزائد   :" الشافعية  وقال  

اإلبهامين فيقتص من كف القاطع بكف المقطوع ويستوفي القصاص في األصـل            

 2 ".والزيادة

فاشترط الشافعية للقصاص أن يتماثل اإلصبعان الزائدان لدى الجـاني والمجنـي            

 .عليه
 

 :الحنابلة

 3 .ذا استويا محال وخلقـة    تكلم الحنابلة بعبارة عامة على انه يؤخذ الزائد بالزائد إ         

وعليـه  . فالجاني والمجني عليه كالهما من ذوي العاهات لديهما إصـبع زائـدة           

فالظاهر أنهم يرون القصاص بين الكفين إذا تساوى الزائد لديهما محـال وخلقـة              

 .الكف بالكف والزائد بالزائد واهللا أعلم

 

 :الخالصة

إمـا أن   ، لزائد ال يخلو من أمرين    فهذا ا  وفيها إصبع زائد     اليد جنى على كامل     إذا

أو ، وموضعه، الزائد في شكله  مجني عليه   يتشابه إصبع الجاني الزائد مع إصبع ال      

وإن تشـابها   . فإن لم يتشابها؛ فالجميع متفقون على أنه ال قصـاص         . ال يتشابهان 

يفصـلون إن تسـاوى     الحنابلة   و   الشافعيةو،  ال يرون القصاص   المالكية و الحنفيةف

 . ديهما فيقتصالزائد ل

يلقط خمس األصابع ويترك الباقي مع أخـذ خمسـة      : الشافعيةوإن اختلف فقد قال     

 4.أسداس دية الكف وحكومة عن اإلصبع الزائد

 1.و هو الراجح واهللا أعلم

                                                                                                         
 الزكيـة لمخلـوف؛ ص   النور شجرةانظر ) األمير وهداية السالك إلى أقرب المسالك على صغير األستاذ الدردير وحواشي أخرى 

 .20 و 19 ص 6لي ج األعالم للزرك و. 385
 .243 ص 6ج . حاشية الدسوقي  1
 . 31 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاريوانظر . 179 ص 12ج . الحاوي الكبير للماوردي  2
  .17 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  3
  .31 ص 4ج   .األنصاري زكريا  لالمطالب أسنى  4
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 . أن يكون الجاني سليما:ةالمسألة الثاني

 

 : الحنفية

 تـوهن الكـف     اإلصبعك   زائدة فإن كانت تل    إصبع قطع الكف التي فيها      لو: "قالوا

 2."وإن كانت ال تنقصها ففيها القصاص ،  فيها قصاصوتنقصها فال 

 الزائـدة  فإن كانت اإلصـبع     ، ووجه تفصيلهم هذا أن الكفين متساويتان في القيمة       

توهن الكف فإنها ستنقص من قيمة الكف وفي هذه الحالة ال مسـاواة بـين كـف                 

 . المجني عليه ذي العاهةالجاني وكف 

 

 

 :المالكية

 . الضعيفةالزائدة القوية وبين اإلصبع الزائدة فرقوا بين اإلصبع 

ويأخذ دية إصـبع    ، إن كانت اإلصبع الزائدة قوية كاألصلية ففيها القصاص       : فقالوا

 3 .للسادسة 

لكن بال زيـادة ديـة      ، لمجني عليه القصاص   ضعيفة فل  الزائدة  وإن كانت اإلصبع    

 4 .وقيل إن لها حكومة،  شيء ليس فيهاالزائدة حيث أن هذه 

                                                                                                         
 .116 سنعرض تفصيل ذلك ص  1
 .412 و411 ص 10ج. للكاسانيبدائع الصنائع   2
المغربي المعروف بالحطاب الرعينـي وبأسـفله التـاج     الرحمنالجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبد  مواهب  3

/ هـ 1416 ، 1ط . دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان( تخريج زكريا عميرات . يوسف المواق بنواإلكليل لمختصر خليل لمحمد 

 .343  ص8ج  )م 1995
 .411 ص 13ج .  النوادر والزيادات ألبي زيد القيرواني 4
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 صاحب خمس جنى فلو :" 1دردير ال قال. أن يقتصذي العاهةوعلى الحالين فل

 وكذا عكسه ألن ،أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص

 2". من الكف ال نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليهااإلصبعنقص 

 

 

 :وقال الشافعي

والذي له الخمس هو القاطع اقتص له      ، تة أصابع هو المقطوع   ولو كان الذي له س    " 

ألنها زيادة فـي    ؛ وأخذت له في األصبع الزائدة حكومة ال أبلغ بها دية أصبع          ، منه

 3 ".الخلق

 من الجاني ويأخذ حكومة إلصبعه الزائدة وهـذه          العاهة وذففي هذه الحالة يقتص     

 .الحكومة أقل من دية اإلصبع السليم

 

 

 :  فقد قالوابلةالحناأما 

( بيد أو رجل    ) كاملة األصابع   ( يد أو رجل    ) تؤخذ  " في ذلك القصاص حيث أنه      

 وجودهـا القصـاص     يمنع ألن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم      )  إصبعا   زائدة

 4 ."كالسلعة 

 .القصاصيرون الحنابلة  ف5،"على الصحيح من المذهب:" وقال المرداوي 

 

 

                                     
ـ 1201وتوفي سنة ،  هـ1127ولد سنة ، رالمعروف بالدر دي، احمد محمد بن أحمد بن أبي حامد العدويالدردير هو  ( 1 ،  هـ

و  .359زكية لمخلـوف؛ ص  ال النور شجرةانظر  ) مالكمن علما المالكية له شرح مختصر خليل وأقرب المسالك لمذهب اإلمام 

: مصـر ( لمحمد البشـير ظـافر األزهـري    ، وهو الكتاب المسمى اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة    المالكية  طبقات  

 .244 ص 1واألعالم للزركلي ج . 45 ص )  م 2000/ هـ 1420 ، 1ط . دار اآلفاق العربية، القاهرة
 .211  ص8ج .  الخرشي على مختصر خليلشرح  2
 .74 ص 6ج . األم للشافعي   3
 .2906 و 2905 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي  4
 .18 و 17 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  5
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 : الخالصة

، ات له إصبع زائـدة    ي العاه وذمن  المجني عليه    كان الجاني سليم الكف و      أنه إذا 

والثالثة الباقون قالوا ،  فصلوا بين اإلصبع التي توهن الكف والتي ال توهنها        الحنفية

 .القصاصب

 .مع عدم التفصيل واهللا أعلمالقصاص الراجح القول ب

 تجعل لها حكما آخر     فاإلصبع  التي توهن الكف    ، وحقيقة األمر انه ال يوجد خالف     

 .غير الزيادة حيث أنها تنقلها إلى األعضاء المريضة

 

 

 .ناقصاً إصبعاالجاني  أن يكون :ةالمسألة الثالث

 1.إن شاء اهللا ثالثالوهذه المسألة تأتي في الفصل الثالث من المبحث 

 

 .أن تكون الجناية على إصبع منه فقط: الثانيالمطلب 

 . وفيه ثالث مسائل
 

 . أن يكون للجاني إصبع زائدة:ىة األولالمسأل

ثم قطع اإلصـبع الزائـدة مـن        . أن تكون أصابع الجاني سليمة     :ةالمسألة الثاني 

 .المجني عليه

 . أن تكون كف الجاني ناقصة إصبعا:الثالثة المسألة

 :وبيانها كالتالي

 

                                     
 .121 ص  1
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 . أن يكون للجاني إصبع زائدة:ىالمسألة األول

 

 :الحنفية

فيها الحكومة سواء كان في العمد أو الخطأ، وسواء كان          : " دين العيني   قال بدر ال  

 1".للقاطع إصبع زائد أم ال 

وال يجب القصاص وإن كان للقـاطع إصـبع         : 3قال الزيلعي :" 2وقال ابن عابدين  

 4".زائدة 

 .فال قصاص

 

 :المالكيةو 

 :يرون أن اإلصبع الزائدة إن قطعت وحدها فال تخلو من حالين

                                     
 .199 ص 13ج .  البناية للعيني1
، هـ1252 و توفي سنة  ، هـ1198ولد سنة   ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين       يطلق ابن عابدين على اثنين األول        ( 2

 6األعالم للزركلي ج    انظر  ) و العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية        ، له كتاب رد المحتار على الدر المختار      ،  حنفي المذهب 

 .42ص 

 عيـون   قـرة  لـه ، من علماء الحنفية  ، هـ1306 سنة وتوفي، هـ1244 سنة ولد، الدين عالء،  محمد بن محمد ابنه   :والثاني( 

 في فروع وجميعها العالئية الهدايةو نور اإليضاح شرح و النجاح معراج و لة لحاشية أبيه المعروفة برد المحتاراألخيار وهي تكم

 .75 ص 7للزركلي ج  األعالمأنظر  ) الفقه الحنفي
 283 و 282 ص 7 في كتابه تبيين الحقائق ج  3
  .195 ص 10ج .حاشية ابن عابدين  4
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فهذه عقلها كعقـل اإلصـبع      ، أن تكون قوية كقوة اإلصبع األصلية     :  األولى الحالة

وعمموا األمر ولم يتكلمـوا     ، وال قصاص لعدم المساواة   ، األصلية عشر من اإلبل   

 1أله إصبع زائدة أم ال؟ الجاني عما يقابلها في يد 

 .فيبقى على عمومهم وهو عدم القصاص

 .دة ضعيفةأن تكون اإلصبع الزائ: ةالثانيالحالة 

 2.قالوا إن أفردت بالقطع ففيها حكومة وإن قطعت مع اليد فال شيء فيها

 .فعلى كال الحالتين ال يرون القصاص وسواء كان للجاني إصبع زائدة أم ال

 

 :فقد قالواالشافعية أما 

 مثلها من  زائدةً زائدةٌإصبعفإذا قطع من له  ،المحل تقطع زائدة بمثلها  إذا اتحد "

  3".ص بها إذا اتحد المحلآخر اقت

 .بشرط أن تتماثل اإلصبعانقصاص وعليه فيمكن ال

 

 :فقد قال المرداويالحنابلة وأما 

وهو المذهب بشـرط أن يسـتويا محـالً         ، أن الزائدة تؤخذ بالزائدة وهو صحيح     " 

 4".وقيل ال يؤخذ بها أيضاً[ ... ] وخلقةً ولو تفاوتا قدراً 

 .وهذا ضابط عندهم في كل عضو زائد. بالقصاصفالصحيح عند الحنابلة القول 

 

 

 : الخالصةو

                                     
 .211  ص8ج . شرح الخرشي على مختصر خليلوانظر . 343  ص8ج . الجليل للحطاب مواهب  1

ج ) م 1994/      هـ 1ط . دار الغرب اإلسالمي، بيروت: لبنان( تحقيق محمد بو خبزة . ألحمد بن إدريس القرافي،  الذخيرة 2

 .364 ص 12
 . 31 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  3
 .17 ص 10 اإلنصاف للمرداوي ج  4
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يشـترطون إلقامـة    الحنابلة  والشافعية  و .القصاصال يرون   المالكية  والحنفية  أن  

الن مـن شـرط     هو الراجح   و  . مجني عليه والجاني  القصاص تماثل الزائد لدى ال    

 .المساواة وقد تحقق هنا فال وجه لنفيهقصاص ال

 

 

ثم قطع اإلصـبع الزائـدة مـن        . أن تكون أصابع الجاني سليمة     :ةالمسألة الثاني 

 .المجني عليه

 

 : الحنفية قال بدر الدين العيني من 

فيها الحكومة سواء كان في العمد أو الخطأ، وسواء كان للقاطع أصبع زائـد أم               " 

 .القصاص فيرون عدم 1".ال

 

 

 

  المالكيةأما 

وإن كانـت ضـعيفة ففيهـا       ، ة إصبع إن كانت قوية ففيها دي    : فلديهم تفصيل وهو  

 3 . وقيل أن في الزائد حكومة مطلقاً بدون تفريق2،حكومة

 .لعدم وجود ما يقابلها. قصاص  وعلى كال الحالتين ال 

 

 :الشافعيةمن  وقال الماوردي

فال قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القـاطع ،   وحدهافلو قطع اإلصبع الزائدة  "

  4".وتؤخذ حكومتها

                                     
 .199 ص 13ج .  للعيني البناية 1
 .364 ص 12ج .  الذخيرة للقرافي 2
 .368 ص 12ج .  الذخيرة للقرافي 3
 .179 ص 12ج . الحاوي الكبير للماوردي  4
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وله الحكومة ألن اإلصبع الزائدة في المجني عليه ال يوجد مثلها لدى            قصاص   فال

 .الجاني والقصاص يقتضي المساواة

 

 

 : فقد قالواالحنابلةأما 

 فال يوجد للجاني إصبع يقابل اإلصبع       1،"ال تؤخذ أصلية بزائدة ألن الزائدة دونها      " 

يأخـذ  :  وقيل 2 .نه حكومة ويأخذ بدال ع   ،قصاصلذا امتنع ال  ، ذي العاهة  ل الزائدة  

 3.ثلث دية اإلصبع

 

 :الخالصةف

 لـه إصـبع زائـدة       ذي العاهـة  انه إذا كان الجاني سليم األصابع والمجني عليه         

 .فالمذاهب األربعة متفقون على عدم القصاص

 

 

 

 

 .أن تكون كف الجاني ناقصة إصبعا: ةالمسألة الثالث

المبحث )  ناقصة   ءهاتهم أعضا من عا (وبحث هذه المسألة تأتي في الفصل الثالث        

 4.إن شاء اهللا) فاقد بعض اليد أو الرجل ( الرابع 

 

 

 

 
                                     

 .2905  ص  8 كشاف القناع للبهوتي ج  1
 .179 ص 4ج . اإلقناع للحجاوي  2
  .68 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي  3
 .105  ص  4
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  السن الزائدة والبديلة:الثالثالمبحث 
 

 :تمهيد وتقسيم
 

 معنى السن الشاغية والبديلة

 

 : الحنفية

:  وتراكبت، وقيل  شغيت أسنانه إذا اختلفت بينها    : يقال  ، أي الزائدة " السن الشاغية   

ورجل أشغى وامرأة شغياء ومنه سميت      ، الشغي أن تقع األسنان العليا على السفلى      

العقاب شغياء ألن مقدم ميسرها مطبق على اآلخر جزأ منها بكسر المـيم لسـباع               

 1".الطير بمنزلة المستعار لغيرها

قال . زائدةولم يفصلوا في السن الشاغية و إنما اجروا عليها نفس أحكام اإلصبع ال            

وفي اإلصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا لآلدمي؛ ألنه جزء من          :" صاحب الهداية 

  2 .و كذا السن الشاغية؛ لما قلنا ، يده؛ لكن ال منفعة فيه وال زينة

 ألنه جزء من    ”:إشارة إلى قوله    )  لما قلنا "( وقال صاحب البناية في شرح الهداية       

كذلك السن الشاغية  جزء     ، زء من المجني عليه    يعني كما اإلصبع الزائدة ج     “يده  

 3."فكذا هنا، ]الصواب الدية [ فتجب الحكومة 

 

 :معنى السن الزائدة عند الشافعية

 .أي يخالف نبتها نبت األسنان، أنها هي السن الخارجة عن سمت األسنان

                                     
 .199 ص 13ج .  البناية للعيني 1
 .89  ص8ج.  شرح الهداية للكنوي 2
 .199 ص 13ج .  البناية للعيني 3
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معدودة  أما السن الزائدة فهي ما زادت على االثنين والثالثين سناً ال           :"قال الماوردي 

 عيناها من أسنان الفم ، وتنبت في غير نظام األسنان ، إما خارجة أو داخلة ،                 التي

 1".ية شاغ هذه الزيادة سناً وتسمى

نبتة غيرها  نبتتهاأي الزائدة التي يخالف ) ففي الشاغية :" (وقال زكريا األنصاري

  2 ".)حكومة ( من األسنان 

على سمت األسنان فهي زائدة لكن ليسـت         أنها إذا كانت     3ونبه الخطيب الشربيني  

 4.بشاغية

وال فـرق   ، فهي ما يتخذ بديال عن السن في مكانها بعد سقوطها         : أما السن البديلة  

بين أن يكون هذا البديل من إنسان أو حيوان أو معدن كالذهب أو الفضة أو غيـر                 

) وعظـم   ، متخذة مـن ذهـب      ( سن  ) ويعزر قالع   :" ( حيث قالوا في ذلك   ، ذلك

واسـتعدت للمضـغ    ) وإن تشبثت بـاللحم     ( وال حكومة   ، وغيرهما من غير دية   

  5".وليست جزءا من الشخص ، ألنها ملحقة ؛ والقطع 

 

 :الحنابلة

، سـمت األسـنان    غيرالتي تنبت فضلة في  وهي:"  بالتاليالزائدة عرفوا السن 

  6".وإما إلى الشفة ، إما إلى داخل الفم ، خارجة عنها 

 

 :تنبيه

  في المراجع المتوافرة لدى الباحث الزائدةم يتكلم المالكية عن السن ل

 ويمكن القياس على ما قالوه في اإلصبع الزائدة 

 وعليه فالمالكية ال يرون القصاص في اإلصبع الزائدة فكذا السن 

                                     
 .191 ص 12ج . الحاوي الكبير للماوردي  1
 .54 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  2

 مغنـي  و  ألفاظ أبـي شـجاع  حلاإلقناع في له من أئمة الشافعية ، هـ977توفي سنة ، شمس الدين، محمد بن محمدهو   (  3

  )  المنهاجظ إلى معرفة معاني ألفاالمحتاج
 .311 ص 5ج . مغني المحتاج للشربيني  4
 .54 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري  5
 . 555 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي  6
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 من  المجني عليه   أما إن جنى على كل األسنان فالقصاص في حالة واحدة إذا كان             

 .واهللا أعلم،  أسنانه كاملةالجانيله سن زائد وات وي العاهوذ

 

 

 .السن الزائدة والبديلة: الثالث المبحث 
 

 :ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 .ذو سن زائدةالمجني عليه  :األولالمطلب 

 .ذو سن بديلة المجني عليه :الثانيالمطلب 

 

 

 .ذو سن زائدةالمجني عليه  :األولالمطلب 
 

 :تمهيد وتقسيم

 : من أمورذي العاهةمن أن تكون سنه المقابلة لسن الجاني خلوا حال وال ي

 .أن تكون سناً طبيعية. أ 

 .أن تكون سناً زائدة. ب 

 .أن تكون سناً بديلة. ج 

 .أن ال يوجد سن أصال. د 

 .فتلك أربع مسائل

 

 .أسنانه طبيعيةجاني وال. ذو سن زائدةالمجني عليه   :ىالمسألة األول
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فجنى عليه  ، له ناب قد سقطت وخلفها سن شاغية      مجني عليه   أن ال : صورة المسألة 

فهل يقتص من ناب الجاني مقابل هذه الشـاغية         ، من أسنانه سليمة فخلع هذا السن     

 ألنها مكان الناب ؟

 

 :الحنفية

 فال  1. حكومة عدل تشريفاً لآلدميفيها وهي أن السن الشاغية عندهم قاعدة واذكر

 .قصاص في كامل المسألة

 

 : قالواالشافعيةو

 وقيل أرش كامل إذا كانت زائدة على الغالب و لم تخرج عـن           2 . في ذلك حكومة  

  3 .سمت األسنان والغالب على األسنان أنها  اثنان وثالثون

 .وعلى كل حال ليس فيها قصاص

 

 :الحنابلة

ص لتعذر القصا ) زائد فحكومة   (  سن   الجاني أي) فإن لم يكن له     ( :" قال البهوتي 

". 4 

 

 :الخالصةف

 .القصاص كلهم يرون عدم الحنابلة و الشافعية و الحنفيةأن 

 

 

                                     
 .199 ص 13ج . البناية للعينيوانظر  . 89 ص 8ج. شرح الهداية للكنوي  1
 :لبنـان  (  األنصـاري  إبـراهيم  بن اهللا عبد تحقيق  .الكوهجي الحسن حسن الشيخ بن اهللا عبدل المنهاج، حبشر المحتاج زاد  2

 . 93 ص 4 ج ) م 1988/ هـ 1409،  ط  بدون طبعة .العصرية المكتبة ،صيدا

لعباس أحمد بن حمـزة      بن أبي ا   محمدل في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه،           المنهاج المحتاج إلى شرح     نهاية 3 

 أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بـن أحمـد   حاشية و،  علي بن علي الشبراملسي القاهري     حاشية ومعه .بن شهاب الدين الرملي     

 .329 ص 7ج  ) م 1993/ هـ 1414،  بدون طبعة .ار الكتب العلميةد ،  بيروت:لبنان (  بالمغربي الرشيديالمعروف
 .2902 و 2901 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي  4
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 . أن تكون سن الجاني سناً زائدة وسن المجني عليه زائدة:ةالمسألة الثاني

 

 :الحنفية

  1.ذكروا قاعدة عندهم وهي أن السن الزائدة فيها حكومة عدل تشريفاً لآلدمي

 

 : يقولونالشافعيةو 

رجل سناً زائداً وللجاني سن زائد في ذلك الموضع يساوى السن الـذي             ن قلع ل  إو" 

وإن كان له سن زائد في غيـر        [ ... ] قلع وجب فيها القصاص ألنهما متساويان       

ذلك الموضع لم يجب فيه القصاص ألنه ليس له مثلها ، وإن كان له سن زائد في                 

  2." عليه ففيه وجهانيذلك الموضع إال أنه أكبر من سن المجن

 .المساواة في  الموضع والحجم وفي الحجم قوالن.  فقالوا يقام القصاص بشرطين

 

 :الحنابلة

، خارجة عنها   ، من قلع سنا زائدة وهي التي تنبت فضلة في غير سمت األسنان             " 

فللمجني ، وكانت للجاني مثلها في موضعها      ، وإما إلى الشفة    ، إما إلى داخل الفم     

، وإن لم يكن له مثلها فـي محلهـا          ، ذ حكومة في سنه     أو أخ ، القصاص  ، عليه  

، وإن كانت إحدى الزائدتين أكبر من األخـرى         ، فليس للمجني عليه إال الحكومة      

 3.و القول بالقصاص هو رأي البهوتي من المتأخرين"  ففيه وجهان

وعليه فيمكن القصاص بشرطين المساواة في الخلقة والمساواة في الموضع بـين            

  .السنين

 

 :خالصةوال

                                     
 .199 ص 13ج . لعيني ل شرح الهدايةةالبناي  وانظر .89 ص  8 ج  اللكنويالهدايةشرح   1

ألحمد بن محمـد بـن   ،  وانظر تحفة المحتاج بشرح المنهاج.417 و 416 ص 18ج . تكملة المطيعي على المجموع للنووي  2

/ هــ   1421 ، 1ط  . دار الكتـب العلميـة    ، بيروت: لبنان ( ضبط وتصحيح عبد اهللا محمود محمد عمر      . علي بن حجر الهيتمي   

 .26 ص 4ج )  م 2001
 .2901 ص 8ج . وانظر كشاف القناع للبهوتي. 556 و 555 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي  3
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  بأن قيمة السن الزائد تعـرف       الحنفية  ووجه قول   القصاص   ال يرون    الحنفية أن 

وعندما تختلف القيمتان فإن السنين    ، وتختلف من سن زائدة ألخرى    ، بالحرز والظن 

اختالف القيمـة ال    : " وقد قال ابن قدامة   . يقتضي المساواة قصاص  ال يتساويان وال  

فـي الـنفس    ، وبين الذكر واألنثـى     ، ه بين العبيد    بدليل جريان ، يمنع القصاص   

فإن السن الزائدة نقـص     ، على أن كبر السن ال يوجب كثرة قيمتها         ، واألطراف  

وألن كبر السن األصـلية  ، ال في القيمة ، وكثرة العيب زيادة في النقص ، وعيب  

 1 ".فالزائدة كذلك، ال يزيد قيمتها 

قام القصاص بالشرطين المساواة فـي الموضـع و     ي:  فقالوا الحنابلة و   الشافعيةأما  

 .الخلقة

لقوة حجة ابـن قدامـة      . و الراجح واهللا أعلم هو القول بالقصاص بشرط المساواة        

 .القصاصوالمساواة قد حصلت فال وجه لمنع ، وألن القصاص يقتضي المساواة

 

 .بديلةمجني عليه  أن تكون سن الجاني زائدة و سن ال:ةالمسألة الثالث

أو غيـر   ، أو مينا ، أو عظم ، أو فضة ، سن البديلة هي السن التي تتخذ من ذهب       وال

 2 .فتوضع مكان السن األصلية. ذلك

 

 

 الحنابلةعند 

ألنها ليسـت   ، وال يجب به ديتها     ، ألنه ينقص بإبانتها    ) حكومة  " ( أن البديلة فيها  

 3".بأصل الخلقة

قصـاص  وال . ا فيها حكومـة فهي ليست من بدن اإلنسان لذا ال تستحق الدية وإنم 

 .المسألةعندهم في هذه 

 

                                     
 .556 و 555 ص 11ج .  البن قدامة،المغني  1
 .1486 ص 5ج  .لبهوتيل ،هى اإلرادات منتشرحوانظر  . 54 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري   2
 .1486 ص 5ج . لبهوتيل ، منتهى اإلراداتشرح  3
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 : الخالصة

اتفقوا على أن السن البديلة ليس فيها قصاص وال حتـى الديـة             الحنابلة  والشافعية  

 .ألنها ليست من أصل الخلقة

 

 

 .أن ال يوجد سن أصال: ةالمسألة الرابع

 .قصاصلعدم وجود محل ال. فال يمكن إقامة القصاص

 

 

 .ذو سن بديلة المجني عليه :الثانيالمطلب 
 

 .وفيها أربع مسائل وهي نفس المسائل في المطلب السابق

 .أن تكون سن الجاني المقابلة لسنه سناً طبيعية. أ 

 .أن تكون سن الجاني المقابلة لسنه سناً زائدة. ب 

 .أن تكون سن الجاني المقابلة لسنه سناً بديلة. ج 

 .جانيأن ال يوجد سن أصال لل. د 

 

 أنه ال قصاص في السن البديلة وأنها ليست جزءا مـن          1بق البيان في هذا البحث    س

 . فال عبرة بها2 .الشخص

ومن ناحية العقل ال فائدة من إقامة القصاص على سن بديلة ألنه باإلمكان إعادتها              

 بكامله ال   الثانيفالمطلب  ، بعد قلعها بيسر وليس فيها ما في السن األصلية من األلم          

 3.واهللا أعلم، يهقصاص ف

                                     
 .87 ص  1
و .  556 و   555 ،137 و   136 ص   11ج  . المغني البن قدامـة المقدسـي      و. 311 ص   5ج  . مغني المحتاج للشربيني  انظر   2

 2948 ص   8ج  .  و كشاف القناع للبهوتي    .1486 ص   5ج  . شرح منتهى اإلرادات للبهوتي    و   .172 ص   4ج  . اإلقناع للحجاوي 

 .2949و 
 .في كامل المطلب إنما هو من باب تكملة الترتيب المنطقي فقطقصاص  وسبب ذكر هذه التقسيمات للمسائل مع انه ال  3
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 .عاهاتهم أعضاء ناقصة من : لثالفصل الثا
 

 
 : و تقسيمتمهيد

 

 :حري باإلشارة لتحديد مجال هذا الفصل القول

 البصر أو األعمش ونحوه يتم الكالم عنه في األعضاء المريضةضعيفأن . 
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 :وينقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث

 .لعينفاقد ا :األولالمبحث 

 .  األنف أو السن أو اللسان أو الذكر المعيب:المبحث الثاني

 .فاقد اليد أو الرجل :ثالثالمبحث ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فاقد العين:األولالمبحث 
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 :وتجدر اإلشارة إلى بعض األمور للتوضيح وهي

الثاني  وسيتم الكالم عليه في المطلب       ، القائمة العين األعمى حكم عينيه هو حكم       .1

 .من هذا الفصل

وبين أن يجعلها ال تبصر كأن يشج رأسه فتفقد         ،  فرق بين أن يقلع العين       هناك .2

 .البصرإحدى عينيه 

 وإنما المراد العين القائمة ألن المقلوعة ال        ، األعور ليست العين المقلوعة    عين .3

 . لعدم وجود محل القصاصفيهايمكن القصاص 

 

 :وفيه مطلبان

 .أعورالمجني عليه الجاني سليم العينين و  :األولالمطلب 

 . أعورالمجني عليه أعور و الجاني: الثانيالمطلب 

 :وبيانها كالتالي

 

 

 .أعورالمجني عليه الجاني سليم العينين و : األولالمطلب 
 

 :وفيها مسألتان

 . أن يجني على العين السليمة:ىالمسألة األول

 .العوراءأن يجني على العين  :ةالمسألة الثاني

 

 

 . أن يجني على العين السليمة:ىالمسألة األول

 

وصورتها أن يجني شخص سليم العينين على رجل أعور فيتلف العـين السـليمة              

 .لألعور و يصبح بعد الجناية أعمى
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 :وتتلخص آراء المذاهب األربعة في ما يلي

 

 :حنيفة أبو قال" 

  1". ففيها القودن كان عمداإ:  في عين األعور الصحيحة إذا فقئت 

 

 :قال مالك " و 

 . القصاصفهو يرى  2 ". إن شاء اقتص وإن شاء أخذ ديتها ألف دينار

 

 :وقال الشافعي

كالهما سواء إن كان    ، والصحيح يفقأ عين األعور   ، في األعور يفقأ عين الصحيح     "

ـ  فيكون في هذه     3 ".فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود      ، الفقء عمدا  ألة المس

 .القصاص

 

 :فيها رأيان: الحنابلةوقال 

 وبـه   4 ".في عين األعور دية كاملة ، فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه            ":األول  

 5.رضي اهللا عنهقال علي بن ابي طالب 

ألنه لما ذهب بقلع عين األعور جميع بصره ولم         " .وتعليلهم في الذهاب لهذا الحكم      

،  األخرى لما فيه من أخذ عينين بعين واحـدة         يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه     

                                     
 .303 ص 4ج . كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن  1
 ص  6ج  . حاشية الدسـوقي   و   .357 و   356 ص   4ج  . الصغير للدردير  الشرح   وانظر. 319  ص 8ج  . التاج واإلكليل للمواق   2

وضـمنه المسـتخرجة مـن األسـمعة المعروفـة            : والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة       . 206

 ، 2ط  . إلسـالمي دار الغـرب ا   ، بيـروت : لبنـان ( تحقيق أحمد الحبـابي     . ابن رشد القرطبي  ، بالعتبية  لمحمد العتبي القرطبي    

 . 130 و 129 ص 16ج )  م 1988/ هـ 1408
 .515 ص 7ج . األم للشافعي  3
 .والمماثلة في اإلسم والموضع، العمدية: وشرطه. 165 ص 4ج . اإلقناع للحجاوي 4
: لبنـان ( ن تصحيح وترقيم محمد عبد السـالم شـاهي  .   الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، لعبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة    5

 .27002ح ،  369ص ، 5ج ، األعور تفقأ عينه: باب، كتاب الديات) م 1995/ هـ 1416 ، 1 ط .دار الكتب العلمية، بيروت
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فأخذنا عينه الواحدة بنظيرتها وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الـذي ال يمكنـه              

  1 ."استيفاؤه 

  2. " أن فيها نصف الدية":الثاني

 

 :الخالصةو

.  وإن اختلفوا في الديـة     المسألة القصاص  أن المذاهب كلها متفقة على أن في هذه         

 . 4والشعبي، 3 القاضيح شري قالقصاصوبال

 

 

 .أن يجني على العين العوراء: ةالمسألة الثاني

 

 صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهـب        التي " : القائمة وهي  العين والمقصود

ألنه ال يمكن إقامة القصـاص؛      ،  المقصود مكان العين المقلوعة    وليس 5".بصرها  

 . لعدم وجود محله

 

 : قال أبو حنيفة

وفي ذلـك   ، ليس في شيء من ذلك أرش معلوم        .....  القائمة إذا فقئت     في العين " 

 . أي ليس فيها دية وال قصاص1".كله حكومة عدل
                                     

 .2942 ص 8ج .  كشاف القناع للبهوتي 1
 .79 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي 2
شـريح بـن    (وشريح هـو    . 27008ح  ، 370ص  ، 5فيها نصف الدية ج     : من قال : باب،  كتاب الديات  . مصنف ابن أبي شيبة    3

، أبو أمية ، الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ويقال شريح بن شراحيل أو بن شرحبيل ويقال شريح بن هانئ وشريح بن عبد اهللا                    

أخبـار القضـاة    انظر  )  هـ   80 هـ وقيل سنة     78توفي سنة   ، أسلم في حياة الرسول وقدم المدينة في زمن الصديق فهو تابعي          

 – 24 ص   9البداية والناهية البن كثيـر ج       .  106  - 100 ص   4 وانظر سير أعالم النبالء للذهبي ج        474 – 357 ص   لوكيع

 .79ص  ، 28
عـامر بـن   (والشعبي هـو  . 27010ح ، 370ص ، 5فيها نصف الدية ج  : من قال : باب، ت كتاب الديا  . مصنف ابن أبي شيبة    4

ولد في إمرة عمر بن الخطاب لسنين خلت منهـا وقيـل سـنة              ، أبو عمرو ، ليمنشراحيل بن عبد ذي كبار وذو كبار من أقيال ا         

ـ 28هـ وقيل سنة    21  - 294 ص   4سير أعالم النـبالء للـذهبي ج        انظر  )  هـ   104وقيل سنة   . ومات سنة خمس ومئة   ،  ه

 .240 و 239 ص 9وانظر البداية والنهاية البن كثير ج . 319
 .179 ص 4 ج. للحجاوي اإلقناع 5
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 :المالكيةوقال 

 ن قلعها؛ فـإن السـالمة ال      أ حدقته جنى عليها ذو سالمة ب      ي أ "  في عين األعمى    

هـي  ، مى القائمة  وعين األع  2."بها لعدم المماثلة، بل يلزمه حكومةٌ باالجتهاد       تؤخذ

 ليس قالوا، فإن جنى ذو العين السليمة على عين األعور       ، نفس عين األعور القائمة   

  . وإنما الحكومة لعدم مماثلتها لعين السليم؛في ذلك القصاص

 

 : فقالواالشافعيةأما 

ألن العـين   ؛ ولو مع بقاء سوادها وبياضها    ، ال تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء     " 

ألن البصر فـي    ، ألنها أكثر من حقه   ، فال تؤخذ بها المبصرة   ، شالءالقائمة كاليد ال  

 .قصاص فال 3 ."العين بخالف السمع والشم

  

 :الحنابلةوقال 

  5. حكومةفيها و 4".عين صحيحة بقائمة ..... ال تؤخذ " 

 

 :خالصةوال

  أما الحنفية والحنابلة فذكروا أن فيهـا       ، بعدم القصاص  قالوا والشافعية   المالكية أن

 إلى الحكومة   الدية ولعلهم لم يتجاوزوا     ، فقط ولم يصرحوا بالقصاص    عدلحكومة  

 .علمأواهللا وهو الراجح إالّ ألنهم ال يرون القصاص 

 

 . أعورالمجني عليه أعور و الجاني: الثانيالمطلب 

                                                                                                         
 .307و 306 ص 4 ج. الحسن بن لمحمد المدينة أهل على الحجة ابكت  1
 .352 ص 4 ج. للدردير الصغير الشرح 2
 .290 ص 7ج. للرملي المحتاج نهاية وانظر. 267 ص 5ج. للشربيني المحتاج مغني 3
، بيـروت : لبنان ( قاضيال حازم تحقيق. المرداوي سليمان بن لعلي الفروع تصحيح وبذيله. المقدسي مفلح بن لمحمد، الفروع 4

 .179 ص 4ج . للحجاوي اإلقناع انظر و. 489 ص 5ج  ) م1997 / هـ1418، 1 ط. العلمية الكتب دار
 .164 و 163 ص 4 اإلقناع للحجاوي ج  5
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 :وفي هذا المطلب مسألتان

 

 .أن تكون الجناية على العين العوراء: ىالمسألة األول

 .أن تكون الجناية على العين السليمة :ةثانيال المسألة

 

 .أن تكون الجناية على العين العوراء: المسألة األولى

 :وفيها حالتان

 

 . العوراء مقابلة للعوراءأن تكون :ىالحالة األول

 . للسليمةمقابلة العوراءتكون  أن: ةالحالة الثاني

  

 

 . العوراء مقابلة للعوراءأن تكون: ىالحالة األول

 

على شـخص أعـور     جني  أعور العين اليمنى في    أن يعمد شخص  : ورة المسألة ص

فهـل يقـتص    . ففقأ العين العوراء القائمة التي ال يبصر بهـا        . أيضا العين اليمنى 

 العوراء ؟جاني فتفقأ عين المجني عليه لل

 :فيها خالف بين المذاهب

 

 :قال أبو حنيفة

وفي ذلـك   ، ء من ذلك أرش معلوم      ليس في شي  ..... في العين القائمة إذا فقئت      " 

  ولم يفصل أللجاني مثلها أم ال ؟1".كله حكومة عدل

                                     
 .307و 306 ص 4 ج. الحسن بن لمحمد المدينة أهل على الحجة كتاب  1
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الحنفية مسألة مشابهة لها وهي أنه إذا كانت عين الجاني فيهـا بيـاض و                ذكر و

 1.فال قصاص،  عليه أيضا فيها بياض ويبصر بهاالمجنيوعين ، يبصر بها

قيمـة النقصـان إال بـالحزر       ال تعرف   " وإذا أضيف إلى ذلك قاعدتهم وهي أنه        

 وإذا لم تعرف المماثلة     2".وألنه ليس لهما أرش مقدر فال تعرف المماثلة         ؛ والظن

مع الجهالة أهما متماثالن أم ال ؟ فليس في هذه الحالـة            قصاص  فال يمكن إقامة ال   

 3.وفيها حكومة عدل. الحنفيةعند قصاص 

 

 :الشافعيةوعند 

 .القصاص ففيها 4 ".حيحة والقائمة بالقائمة بالعين الصالصحيحة العين تؤخذ" 

 

 الحنابلةأما 

ذكر في الفروع أن المعيب     و. عين معيبة في مقابلة عين معيبة     فالرأي عندهم أنها    

 5 .يؤخذ بمثله

 

 : الخالصة

قصاص  وتوجهوا لمنع ال   الحنفيةالحاصل من هذه اآلراء أن عدم القصاص قال به          

س يسلك به مسلك األموال وكال العينين معيبتان        للقاعدة عندهم وهي أن مادون النف     

وقد سبق  . وتختلف قيمة كل عين معيبة وعند االختالف في القيمة يمتنع القصاص          

 .بيانها في مقدمة الفصل األول

بالنظر إلى أن العضوين    القصاص  وقالوا ب . الحنابلةوالشافعية  والمؤيدون للقصاص   

وهو الراجح ألن العمى شيء     . بينهماكالهما ال يبصران فتساويا فأمكن القصاص       

 .وإن اختلف مسبب العمى، واحد

                                     
 .12 ص 6ج .  نظام وآخرون للشيخالهندية  الفتاوى 1

 .411  ص10ج.  بدائع الصنائع للكاساني 2
 .155 ص 10 ج.  حاشية ابن عابدين 3
 .407 ص 18ج . تكملة المطيعي على المجموع للنووي 4
 .490 ص 5ج .  الفروع البن مفلح5
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وهذه العوراء مقابلة . أن تكون الجناية على العين العوراء: الحالة الثانية

 .للسليمة

 1.وهذه الحالة مشابهة لمسألة أن يجني سليم العينين على العين العوراء من أعور

 

 .وفيها حالتان. العين السليمةأن تكون الجناية على : ةالثاني المسألة

 . أن تكون هذه السليمة مقابلة للعوراء:الحالة األولى

 . أن تكون هذه السليمة مقابلة للسليمة: الحالة الثانية

 :وتوضيحها كالتالي

 

والذي يقابلهـا مـن     ، أن تكون الجناية على عين األعور السليمة      : الحالة األولى 

 .الجاني عين عوراء

 

 :قهاء المذاهب األربعة فيما يليوتتحصل آراء ف
 

 :الحنفيةرأي 

 قيمة العـين    فإن 2.األموال أن مادون النفس يسلك به مسلك        األصل على   بناء أنّه  

 .العوراء ال تساوي قطعا قيمة العين الصحيحة فال قصاص

 

 :المالكيةو رأي 

ـ     ،  عمدا فال قصاص لـه     اليسارإذا فقأ أعور اليمين أعور       " أنّه   ف وإنمـا لـه أل

أعور العين اليمنى فقأ العين اليمنى السليمة من رجل ويسراه عوراء فإنه  3،"دينار

ال قصاص عليه ولم يبينوا آلعين العوراء قائمة أم ال ؟ فيبقى األمر على إطالقـه                
                                     

 .90 ص  1
 .31 ص 8 ج. الهداية للكنوي وانظر .411 ص 10ج. بدائع الصنائع للكاساني  2

 .20 ص 14ج .  القيروانيالنوادر والزيادات ألبي زيد  3
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إذا فقأ األعـور عينـي      : وقد ذكروا مسألة مشابهة لها وهي     . قصاصوهو أنّه ال    

م مختلفة وكانت عين األعور الباقية يمنـى        صحيح عمدا في غير فور واحد في أيا       

ولم . وفقأ اليسرى أوال لم يكن له إال عقلها خمس مئة دينار ألنه ال قصاص بينهما              

 1يصرحوا حتى في هذه المسألة أهي عين قائمة أم ال ؟

 

 الشافعيةورأي 

  2".حقـه ألنهـا دون  ؛  إن رضي بها المجني عليهبالصحيحة  العمياءتؤخذ" : أنه

 .القصاص ففيها

 

 

 

 : فإنهم قالواالحنابلةأما رأي 

 .  القصاصففيها 3،"وال أرش له معها، ألنها دون حقه، بالصحيحة القائمة تؤخذ "

 

 : الخالصة

   وعللوا ذلك ألنهـا    ، الحنابلةوالشافعية  القائلين بالقصاص هم    : ينتهي الكالم إلى أن

 .دون حقه

ومنعهم لعدم المساواة بـين طرفـي     ، ةالمالكيوالحنفية  هم  القصاص  والقائلين بعدم   

 .مجني عليهو الجاني ال

ألنه إن لم يتمكن من أن يأخذ حقه كامال فليأخذ بعض           ، والراجح القول بالقصاص  

 .حقه إذا رضي بذلك

 

 
                                     

 .128 ص 16 البيان والتحصيل البن رشد ج  1
 .267 ص 5ج . مغني المحتاج للشربيني 2
هـ 1421، 3ط  .  اإلسالمي المكتب ، بيروت :لبنان ( براهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح         إل،  في شرح المقنع   المبدع 3

 .314 ص 8ج ) م 2000/ 
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أن تكون الجناية على العين السليمة لألعور وهذه السليمة مقابلة          : الحالة الثانية 

 . للعين السليمة من الجاني

 

 من باب إتمام الفائدة  وعين سليمة مقابل عين سليمة فهي غير داخلة بالبحث  وهذه

 ⌧  : القصاص لقوله تعالىفيهافإن 
    

  
  
  
  

  
 وقد صرحت كل المذاهب على القصاص .)45المائدة آية(   

 . الحنفيةفيها ما عدا 

 

  :المالكيةقال 

  1 . مخير بين القصاص وبين أخذ دية عينه ألف دينارهو

 

 

 

 :الشافعيةوقال 

  2 ". بالعين الصحيحة والقائمة بالقائمةالصحيحة العين تؤخذ" 

 

 :لحنابلةو ل

  1 ".لتساويهما من كل وجه ؛  خالفبغير :" 3قدامة قال ابن 

                                     
 .19 ص 14ج . بي زيد القيروانيالنوادر والزيادات أل 1
 ص 4 وانظر حاشية الرملي على أسنى المطالب لزكريا األنصـاري ج   .407 ص   18ج  . تكملة المطيعي على المجموع للنووي     2

29. 
، أبو محمد ، هو عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي                 (  ابن قدامة    3

والعمدة والوافي وكلها   ، والمقنع، والكافي، له من المؤلفات المغني   ، من علماء الحنابلة  ، هـ620و توفي عام    ، هـ541د عام   ول

 و 109 - 107 ص 13وانظر البداية والنهاية البن كثير ج     . 173 - 165 ص   22سير أعالم النبالء للذهبي ج      انظر  ) في الفقه   
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 : الخالصة

 . لتساويهما من كل وجههو الراجحوالحنابلة والشافعية والقصاص المالكية قال ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 ص  4واألعالم للزركلـي ج     ، 54 – 52البن شطي ص    الحنابلة  و مختصر طبقات    ، 348 – 346 ص   1الدر المنضد للعليمي ج     

 .164 الحنابلة لبكر أبو زيد ص ءولالستزادة انظر علما. 766 – 726 ص 2 و تسهيل السابلة للبردي ج 67
 .551 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي 1
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 .األنف أو السن أو اللسان أو الذكر المعيب: المبحث الثاني
 

 

 :وفيه أربعة مطالب

 .الناقص األنف :المطلب األول

 .السنخ أو السن المكسورة :المطلب الثاني

 .ناقص اللسان :المطلب الثالث

 .الخصي ومقطوع بعض الذكر :المطلب الرابع

 

 

 

  األنف الناقص:المطلب األول
 

 : وتقسيمتمهيد
 القصاص لعـدم    نعدم ألنه في مثل هذه الحالة ي      ، أن يكون ليس له أنف     المراد ليس

 أي ال يشم الـروائح ألن       ،ون األنف أخشما   ليس المراد أن يك    وكذلك ،وجود محله 

ـ       ،رابع ال الفصلهذه الحالة تدخل في       ه؛ والمراد باألنف الناقص هو المقطوع بعض

 .  مستحشفاًيكونويسمى المخروم و المجذوم أو 

 األنف النـاقص و      عاهة وذهو  المجني عليه   : وليس فيه سوى مسألة واحدة وهي       

 1 .الجاني سليم

 

 
                                     

عـن هـذه      لم يتكلمـوا   الشافعيةو ،المالكيةو، الحنفية لكن   . أنفه ناقص  مجني عليه    و ال  جاني   ال كال:  وهي ثانية حالةوهناك   1

 6ج .  مفلـح البن الفروعفالقاعدة عندهم أن المعيب يؤخذ بمثلها انظر : الحنابلةأما . في المراجع المتوافرة لدى الباحثالمسألة 

 .316 ص 8ج .  مفلحالبن المبدعو. 490ص 
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 :وتفصيلها كالتالي

 

 

 

 :الحنفية

فإن ، 1 السابقة أن مادون النفس يسلك به مسلك األموال        الحنفيةبالرجوع إلى قاعدة    

 .قصاصفال ، أنف الجاني والمجني عليه ال يتساويان في القيمة

 

 :الشافعيةو قال 

 منه،  شيءيؤخذ أنف الصحيح بأنف األجذم واألخرم إذا لم يذهب بالجذام والخرم            " 

 أنفجذام والخرم شيء من  لمنع من القود، فإن أمكن ذهب با       مرض ال ي   مألن الجذا 

، وهو أن   يوف روعي ما ذهب منه وما بقي، فإن أمكن فيه القود استُ           ،المجني عليه 

 أحد المنخرين ويبقى أحدهما فيقاد من المنخر الباقي ويؤخذ مثله من الجاني،             يذهب

لقود فيه، ألن ال يمكن      لم يكن فيه القود لذهاب أرنبة األنف وهو مقدمه سقط ا           وإن

 من األرنبة مع القود فيما بعدها، وكان عليه من الدية بقسط ما أبقاه الجذام               استفياء

  2."أنف المجني عليه من نصف أو ثلث أو ربع

وهو أن يكون قد بقي مـن أنـف   ، بشرط إمكانية ذلكقصاص فالشافعية يقولون بال  

 . من غير زيادة أو نقصانما يمكن القصاص من مثله من الجانيمجني عليه ال

 

 :الحنابلةو

وقـال  . نقل في اإلنصاف عن مجموعة من الحنابلة أنهم أطلقوا الخالف في ذلـك            

وقـال  . وذكر بعضهم أن المخروم ليس فيه قصاص      ، يحتمل فيه وجهين  : بعضهم

 3.أنه هو المذهب : في القصاص
                                     

 .ول وقد سبق بيانها في مقدمات الفصل األ1
 و 408، 406 ص 18ج .  تكملة المطيعي على المجموع للنـووي  وانظر. 187  ،159  ص12ج . الحاوي الكبير للماوردي  2

409. 
 .20 و 19 ص 10ج. ي اإلنصاف للمرداو3
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ح بمـارن   يؤخذ مارن األنف الصحي   :" وقد صرح في المنتهى على القصاص فقال      

  1".الذي  قطع وتر أنفه لقيامه مقام الصحيح: أي، األنف  المخروم

 

يؤخذ األنف الصحيح باألنف األجذم ألنه مثله ما لم يسـقط           : " و في كشاف القناع   

منه أي األجذم شيء إال أن يكون الساقط من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثـل                

 3.واألجذم هو نفس معنى المخروم 2،"ما بقي منه أي األجذم أو يأخذ أرش ذلك 

 و يؤخذ مارن األنـف الصـحيح بمـارن األنـف           :" وقال عن األنف المستحشف   

  4".المستحشف الرديء لما تقدم

 والمعول عليه هو مـا      5،والنافي وهم األقل  ، والساكت، فالمسألة تتردد بين المثبت   

 .مذهبقيل في شرح المنتهى والكشاف باعتبار أنه هو ما انتهى إليه ال

 

 : الخالصة

وقال بالقصـاص    ،الحنابلةينتهي هذا الطرح إلى أنّه قال بالقصاص بإطالق بعض          

الحنفية كل من القصاص ومنع ، وبعض الحنابلةالشافعية إن أمكن األنف  من بعض   

 .الحنابلةوبعض 

ألنه إذا أمكن القصاص من بعـض       الحنابلة  ومن وافقه من    الشافعية  قول  والراجح  

 . منه كالجناية على بعض السن فإنه يقتص منهفيقتصاألنف 

 

 

 .المكسورةالسنخ و السن  :المطلب الثاني
 

 : وتقسيمتمهيد

                                     
 .1484 ص 5ج . شرح منتهى اإلرادات للبهوتي 1
 .2899 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي 2
 .2907 ص 8 ج .كشاف القناع للبهوتي 3
 .1484 ص 5ج . شرح منتهى اإلرادات للبهوتي 4

 .20 و 19 ص 10 اإلنصاف للمرداوي  ج  5
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ألن السنخ عبارة عن سـن       على السن المكسورة     ينطبق قد يقال في السنخ فهو       ما

 .مكسورة

 :وفي هذا المبحث  مسألتان

 

 .المجني عليه له سنخ والجاني سليم: ىالمسألة األول

 1. أحدهما له سنخ واآلخر له سن زائدة:الثانيةة المسأل

 :وبيانها كالتالي

 

 .المجني عليه له سنخ والجاني سليم: ىاألولالمسألة 

 

 :تتحصل آراء المذاهب الفقهية فيما يلي

 :الحنفية

فإن سن الجاني ال يسـاوي      . 2يظهر من قاعدتهم فيما دون النفس التي سبق بيانها        

 .قصاص فال. قطعا سن المجني عليه

 

 :المالكية

فإن كانت سنا مأكولة فذهب بعضها فقلعها رجل عمـداً      : قلت  : "  جاء في المدونة  

لم أسمع من مالك فيه شيئاً إال أني أرى في هذا على حساب مـا               : أو خطًأ ؟ قال     

 3".بقي منه ألنه ناقص غير تام

 . فيهاقصاصفال 

 

 :الشافعيةوقال 

                                     
فـتم  المسـألة    لكن المذاهب الثالثة لم يتكلموا بنص عن هـذه           . لهما سنخ  هكال الجاني والمجني علي   :  وهناك مسألة ثالثة وهي    1

 "  المعيب من ذلك كلـه بالصـحيح وبمثلـه         ويؤخذ"  .316  ص 8 ج. المبدع في    مفلح ابنفقد قال   الحنابلة  اإلعراض عنها وأما    

 .ويقصد بذلك مجموعة أعضاء ذكرها ولم يذكر السن من بينها فاهللا أعلم
 .21 ص  2
 .564 ص  4ج . برواية سحنون المدونة 3
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 .عندهمصاص ق فال 1".ال تؤخذ صحيحة بمكسورة" 

 

 :الحنابلةبعض  قالو

 3". ففيه حكومـة     ظهرها السنخ فقط ، ولو كان هو الذي جنى على           2 قلع منها  إن" 

 .القصاصولم يقولوا ب

 

 :الخالصةف

سيأخذ أكثـر   مجني عليه   ألن ال  ،القصاصأن كل المذاهب األربعة متفقة على عدم        

 .قصاصوهذا ينافي المساواة في ال، من حقه

 

 

 .  واآلخر له سن زائدةةأحدهما له سن مكسور: نيةثاالالمسألة 

 

 :الحنفية

فإن سن الجاني ال يساوي قطعا سن       . من قاعدتهم فيما دون النفس التي سبق بيانها       

 .قصاصفال . المجني عليه

 

 :مالكوقال 

ويرجع ذلك إلـى    .  غير ذلك  الال تقاد سن إال بمثلها سواء في صفتها وموضعها          " 

 4."له مثل الذي طرح له فيقتص له منه العقل إذا لم يكن 

 .قصاصفال 

 

 :الحنابلةو 
                                     

 .29 ص 4ج  . أسنى المطالب لزكريا األنصاري 1
 . أي من السن 2
 .2948 ص 8ج . ف القناع للبهوتيكشاوانظر . 171 ص 4ج . اإلقناع للحجاوي 3
 .137   ص  4ج . برواية سحنون المدونة 4
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 واألصلي ال يؤخذ بزائد فـي الفصـل         ، بيان قولهم أن الزائد ال يؤخذ بأصلي       سبق

 . فألن يؤخذ بناقص من باب أولى أنه ال قصاص فيه،األول

 

 : الخالصة

 اصالقصقالوا بعدم الحنابلة والمالكية والحنفية ينتهي الكالم إلى أن 

 . ألن هذين السنين مختلفان- إن شاء اهللا - وهو الراجح

 

 

 

 .ناقص اللسان :المطلب الثالث
 

 :والكالم في مسألتين

 

 . المجني عليه ناقص اللسان و الجاني سليم:األولى المسألة

 .اللسان ا المجني عليه ناقصوالجاني  كال  :الثانية المسألة

 :وتفصيلها كالتالي

 

 .لمجني عليه ناقص اللسان و الجاني سليما: األولى المسألة

 

 الحنفيةعند 

فـي قطـع بعـض      قصاص  ال يرون ال  الحنفية   :أوال، البد من بيان بعض األمور    

 1.وعللوا ذلك للجهالة في المقدار ،اللسان

 .عندهم فيه خالف . إذا قطع من أصله:ثانياً

                                     
 . وانظر الحاشية.239و238 ص 7ج  .تبيين الحقائق للزيلعي 1
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ه ينقبض  وقالوا ألن . القصاصيرون عدم   : و الجمهور . يرى القصاص أبو يوسف   

 1.ورجح قول الجمهور، وقد ذكر ابن عابدين الخالف مفصال، وينبسط

 .وابن عابدين من متأخري الحنفية فيكون هذا مذهب متأخري الحنفية

 .قصاصفال 

 

 :الحنابلة

 مراعاة الصحة والكمال فال تؤخذ يد أو رجـل          :"من الشروط عندهم في القصاص    

 2".كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها 

والجزء الذي قطع من ناقص اللسان ال يمكن قطعه مـن           . فال يؤخذ كامل بناقص   

كالجناية على سنخ السن فـال  ، السليم إال بقطع غيره فامتنع القصاص لعدم المماثلة 

وأيضاً إذا أخذ بعـض     ، 3يمكن قطع السن السليمة في مقابلها فيصار إلى الحكومة        

 عنـد   قصـاص فـال   . القصـاص امتنع  السليم فقد يحصل فيه جناية على الكالم ف       

 .الحنابلة

 

 

 : الخالصة

 لعـدم المسـاواة بـين       وهو الراجح الحنابلة  و، الحنفيةكل من   قصاص  قال بعدم ال  

 .مجني عليهوالجاني طرفي ال

 

                                     
عبـد اهللا بـن    ل، االختيار لتعليـل المختـار  كتاب: ورجح هذا القول أصحاب الكتب التالية. 159 ص  10ج   .حاشية ابن عابدين   1

/ هــ  1419 ،1 ط . دار المعرفـة ،بيـروت  :لبنان (  وضبط وتعليق خالد عبد الرحمن العكتخريج .محمود بن مودود الموصلي   

 ص 7 وانظر حاشية الشلبي على تبيـين الحقـائق ج   239و238 ص 7ج  .الحقائق للزيلعي تبيين و .39 ص ،5 ج) م 1998

في شرح  ،  زاده الحنفي ويعرف بداماد الحنفي     لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي         األنهر   مجمع و   .239

 الدر المنتقى في شرح الملتقى لمحمد بن علي بـن محمـد الحصـني               ومعه  إلبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي،      األبحرملتقى  

 4 ج )م 1998/ هـ 1419، 1 ط . دار الكتب لعلمية، بيروت:لبنان (  المنصورعمران  خليلتخريج ، بالعالء الحصكفيالمعروف

 .34 ص 8 ج.  و الهداية للكنوي.325ص 
 .1484 ص 5ج ،  شرح منتهى اإلرادات للبهوتي2

 .102 انظر ص  3



 119

 .اللسان ا المجني عليه ناقصوالجاني  : الثانية المسألة

 

 :الحنفية

فـي  القصـاص   ال يـرون    فية  الحنالسابقة أن متأخري    المسألة  قد سبق البيان في     

 1.اللسان

 

 :الحنابلةو

 بعـض  ويؤخـذ :"  في المغني قال .  أخذ الناقص بالناقص إذا تساوى النقص      يرون

كالسن  ،  بعضه   فيفأمكن  ، ألنه أمكن القصاص في جميعه      ، اللساناللسان ببعض   

 2".ويؤخذ منه بالحساب، ويقدر ذلك باألجزاء 

 . ذلك القصاص ففي 3.ايتساو إذاخذ الناقص بالناقص أ يرون وهم

 

 : الخالصة

 .ألمرينقصاص الحنفية ومنع ال. وقاسوه بالسنالحنابلة قال بالقصاص 

 للقاعدة عندهم أن مادون النفس يسلك به مسلك األمـوال والقيمـة بـين               : األول

  4.للجهالةقصاص الناقصين ال تتساوى فيمتنع ال

 مقدار المقطوع ومقدار ما سوف      أن اللسان ينقبض وينبسط فيصعب تحديد     : الثاني

 .يقطع

ينقبض اللسان  وأما تعليل أن    .  القول بالقصاص إذا تساوى النقص بينهما      والراجح

وينبسط فتصعب المساواة فال يقال بالقصاص إال إذا قيل إنه يمكن المساواة بـدون              

ومع تقدم العلوم والطب في هذا الزمان فإنه يمكن تقدير مقدار الناقص من             ، حيف

 .من غير حيفمجني عليه من لسان القصاص ومحل المجني عليه سان الل

 
                                     

 .104 ص  1
 .556 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي 2
  .2907 ص 8ج  . كشاف القناع للبهوتي 3

 .53 وقد سبق بيان هذه القاعدة في مقدمة الفصل األول ص  4
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 .الخصي ومقطوع بعض الذكر: المطلب الرابع

 

 

 :تمهيد وتقسيم
 

 :جدير باإلشارة ما يلي

 . رابعالفصل الذكر العنين عضو مريض ومحله / 1

 .القصاصإن مجبوب الذكر و األنثيين لن يدخل في البحث؛ لعدم وجود محل / 2

ويجعلون في كل واحد منهما حكما وديـة        ، يفرق العلماء بين الذكر و األنثيين     / 3

 . مستقلة

 

 :وفي هذا المطلب مسألتان

 

 . خصيمجني عليه ال :ىالمسألة األول

 .له ذكر مقطوع بعضهمجني عليه ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 .خصيمجني عليه ال: ىالمسألة األول

 

 :وفيه حالتان

 . و الجناية قطع الذكر بالكاملي عليه خصي و الجاني سليمالمجن: ىالحالة األول

 .الجاني و المجني عليه كالهما خصي: الثانيةالحالة 

 

 :وبيانها عند المذاهب كالتالي
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 . و الجناية قطع الذكر بالكاملالمجني عليه خصي و الجاني سليم: ىالحالة األول

 

 :الحنفية

 1م ال ؟عند الحنفية خالف أيقتص للذكر السليم أ

  2.فذكر الخصي من باب أولى وقد ذكروا أن في ذكر الخصي حكومة

 .قصاصفال 

 

 :الشافعيوقال 

يقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشيخ الكبير الذي ال يأتي النساء أو                " 

 3".ذكر الخصي

 .صتقفللمجني عليه أن ي

 

 

 :فيها قوالن لحنابلةول

 ثلثختلفوا هل في ذلك حكومة أو الدية كاملة أو          و ا ، عدم القصاص :  األول   القول

 . قصاصلكنهم اتفقوا على عدم ال 4،الدية

  5.أن في ذلك القصاص:  الثانيالقول

 

 :الخالصةف

                                     
 .17 ص 6ج .   و انظر الفتاوى الهندية للشيخ نظام وآخرون.159 ص 10ج .ينحاشية ابن عابد 1

 و .185 ص 10 ج .حاشية ابن عابدين و .352   ص4ج . لكليبوليل األنهر مجمع و .50ص  5  ج.ختيار للموصليالا كتاب  2

 .12 ص 6ج . نظام وآخرون للشيخالهندية  الفتاوى
تكملة المطيعي على المجموع     و   .266 ص   5ج  . مغني المحتاج للشربيني   وانظر   .57 ص   9ج   ،  75 ص   6ج  . األم للشافعي  3

 .113 ص 19ج . للنووي
 .69 و 68 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداوي 4
 .545 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي 5
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 ذلك بأن الذكر ينقـبض  الحنفية وعلل . الحنابلةو بعض   الحنفية   القصاصأنه منع   

  1.وينبسط

 يقـدر   يكاد ينزل وال يولد له وال       الحنابلة ذلك بأن ذكره ال منفعة فيه فهو ال        ل  وعل

 2.على الوطء فهو ناقص كاألشل وال يؤخذ الكامل بالناقص

ذكر :" و علل ذلك الشافعي فقال . و قال بالقصاص الشافعية وبعض الحنابلة

الخصي يجامع به أشد ما كان الجماع قط وال أعلم في الذكر نفسه منفعة إال 

جماعه أشد من جماع غير الخصي فأمر و، وهما قائمان، مجرى البول والجماع

 الولد شيء ليس من الذكر إنما هو بمني يخرج من الصلب قال اهللا عز وجل 
      

 ويخرج فيكون وال  )7الطارق آية (    

 3".يكون

 و  وعـدم اإلنـزال   ، وينبسـط الحنابلة ذلك بأن ذكره عضو صحيح ينقبض         وعلل

 في غيـره    فالعيب. الوالدة لذهاب الخصية فهو في ذلك كأذن األصم وأنف األخشم         

 4.فيهوليس 

 .وردهم على تعليل المانعينالقصاص لقوة تعليل القائلين بوهو الراجح 

 

 

 .الجاني و المجني عليه كالهما خصي: الثانيةالحالة 

 

 :الحنابلةقال 

 5".ن بمثله لحصول المساواة  و ذكر العنيالخصي ذكر الخصي بذكر يؤخذ  "

                                     
نظام  للشيخالهندية  الفتاوىو .  239 ص 7 و تبيين الحقائق للزيلعي ج . 39 ص 5كتاب االختيار لتعليل المختار للموصلي ج  1

 .17 ص 6ج . وآخرون
 5ج  . شرح منتهى اإلرادات للبهوتي   و  . 177 ص 4ج  . اإلقناع للحجاوي وانظر  . 545 ص   11ج  . المغني البن قدامة المقدسي    2

 .1484ص 
 .517 و 516 ص 7ج . األم للشافعي  3
 .545 ص 11ج . المغني البن قدامة المقدسي 4

 .2902 ص 8ج . وتيكشاف القناع للبه  5
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و به   1،قصاصوهو عدم ال  ، في القول الثاني عنه    حنيفة   وأبقال به   : يوالقول الثان 

  2.قال متأخرو الحنفية

ال تسـاوي   جاني  الذكر  فإن قيمة    3،و بما أن مادون النفس يسلك به مسلك األموال        

 .مجني عليهالذكر قيمة 

 

 :المالكيةوقال 

 الباقي بعـد  إطالق العسيب على  "  و 4في العسيب وهو باقي الذكر المقطوع الحشفة      

الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر إنما يقال لها عسـيب مـع وجـود                 

 6.فيه االجتهاد :مالك وقال 5،"الحشفة

: "  وقال بعضـهم   7،واستظهر بعضهم أن فيه الدية ألنه يجامع به وتحصل به اللذة          

لـم يـذكر    و8." الشالء ولسان األبكم كاليد     العمياء والحدقة الحشفةالذكر المقطوع   

 .أحد منهم القصاص

 

 :الحنابلة

 وال يمكن إيجـاب ديـة كاملـة لـذهاب           فيه ال مقدر    ألنه 9. ذلك حكومة  فيقالوا  

  10،منفعته

ال تؤخذ يد   : "  وقال بعضهم  .ولم يذكر أحد منهم القصاص      11، فيه ثلث الدية   وقيل

يـادة  أو رجل كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها رضي الجاني بذلك  أو ال لز              
                                     

 .159  ص10 ج .حاشية ابن عابدين 1
 4ج .  للكليبـولي  األنهرمجمع و .239 ص 7ج  .ائق للزيلعيالحق تبيين  و.40 و39 ص 5  ج.ختيار للموصليالا كتابانظر  2

  .34 ص  8 ج. اللكنوي الهداية و .325ص  
 .31 ص 8 ج. اللكنوي  الهدايةوانظر .411 ص 10 ج. بدائع الصنائع للكاساني  3
 .390 ص 4ج  .الشرح الصغير للدردير  4
 .390 ص 4ج . الشرح الصغير للدردير 5
 .242 ص  6ج . حاشية الدسوقي وانظر .562 ص  4ج . نبرواية سحنو المدونة 6
 . وانظر كالم عليش في نفس الصفحة242 ص  6ج . حاشية الدسوقيوانظر . 390 ص 4ج . الشرح الصغير للدردير 7
 .315  ص8ج . مواهب الجليل للحطاب الرعيني 8
 .177 ص 4ج . اإلقناع للحجاوي 9

 .2953 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي 10
 .68 ص 10ج  . اإلنصاف للمرداويوانظر . 157 ص 11ج . لمغني البن قدامة المقدسيا 11
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 فتعليله بزيادة الماخوذ يصلح هنا فيكون       1،"المأخوذ على المفوت فال يكون مقاصة       

 .قصاصمن مجموع الكالم أنه ال 
 
 :خالصةوال

 .الحنابلةو المالكية و الحنفية لدى كل من قصاص أنه يبدو أنه ال 

 

 

 .هبعض المجني عليه لهما ذكر مقطوع والجاني  كال : الثانيةالحالة 
 

 :الحنفية

 –القصاص بـين سـليمين    على يقال عن الحنفية أنه إذا كانوا لم يوافقوا أن يمكن

هذه المسألة مـن   في فألن يمنعوه – يوسف وأحد القولين عن أبي حنيفة اماعدا أب

يضاف إلى ذلـك     ، في القيمة هنا   تساويهماخاصة وأنه تظهر علة عدم      ، باب أولى 

 لم يجيزوا القصـاص بـين عضـوين         وأنهم، أنه ينقبض وينبسط  ما عللوا به من     

 .ماعدا زفر فالظاهر أنه ال قصاص واهللا أعلم األخرىناقصين في أغلب المسائل 

 

 

 : أما الحنابلة

و الناقص يؤخـذ   بمثلهأن المعيب يؤخذ  الحنابلة  قاعدة المسألة فتنطبق على هذه 

 .بالناقص إذا تساويا

 

 :الخالصة

 إذا كان وهو الراجح. القصاص الحنابلةو قال ب، القصاص قالوا بعدم الحنفية

 .النقص متساويا بينهما

 .فاقد بعض اليد أو الرجل: الثالثالمبحث 

                                     
 .1484 ص 5ج . شرح منتهى اإلرادات للبهوتي 1
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  :وتقسيم تمهيد
وقد سبق بيان هذا األمـر فـي        ، عن اليد ينطبق حكمه على القدم      كل ما يقال    / 1

 1.الفصل األول من هذا البحث

ص منها لعـدم وجـود      قتَنه ال ي  أ  كاملة من مفصل الكتف معلوم قطعاً      اليد فاقد/ 2

 .محل القصاص

 2بعض المذاهب تكلمت عن العضد بال ذراع ولم تتكلم عن الذراع بـال كـف              / 3

ومـن أمعـن    . 4 وبعضهم الثالث تكلم عنهما جميعا     3وبعضهم الثاني تكلم بالعكس   

النظر وجد أن المسألتين متشابهتان وال فرق بينهما فيكتفى بواحدة عـن األخـرى              

 .إلطالة والتكرارمنعا ل

 :مطالب  وفيه أربعة

 

 .ذراع بال كفله مجني عليه  ال:األولمطلب ال
 . له كف ناقصة األصابع أو األظفارمجني عليه ال: الثانيطلبالم

 .قص األنملة أو الظفرامجني عليه نال : الثالثالمطلب

إصبع  الجاني و المجني عليه كالهما من ذوي العاهات أحدهما له            :الرابعالمطلب  

 . إصبع ناقصةلهزائدة واآلخر 

 

 

 .ذراع بال كفله مجني عليه ال: األولطلب الم
 :وفيه مسألتان

 

                                     
 .61 ص  1
  كالمالكية 2
  كالحنفية 3
  كالحنابلة 4
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 . المجني عليه له ذراع بال كف و الجاني سليم:ىالمسألة األول

 .لكلٍّ منهما ذراع بال كفالمجني عليه و  الجاني :ةالمسألة الثاني

 :وبيانها كالتالي
 

 .يه له ذراع بال كف و الجاني سليمالمجني عل: ىالمسألة األول

 

 : الحنفية

 :لهم فيها رأيان

ولو كان الجاني جنـى علـى       ، يرى في الذراع بال كف الحكومة      أبو حنيفة    :األول

 1 .كف المجني عليه أوال ثم  جنى على الذراع قبل برء الجناية على الكف

إن كانت قبـل  : فيقوالن، بن الحسن لهما فيها تفصيلمحمد و  أبو يوسف    :الثـاني 

فيكـون فـي الجنايـة      . البرء فهي جناية واحدة وإن كانت بعد البرء فهما جنايتان         

 2 .وفي الذراع األرشقصاص وفي الجنايتَين في الكف القصاص الواحدة ال

 .قصاصفعلى كال الحالتين ال 

 

 الحنابلةوعند 

 4، في ذلك حكومة   :وقيل 3،ه اإلمام أحمد بالعين القائمة    هب وشَ ،ثلث الدية فيها   :قيل 

 .  ليس فيه قصاصالحالين كال وعلى

 

 : الخالصة

 . القصاصيرون عدم الحنابلة و الحنفية ف

 .جانيأقل من يد المجني عليه  لعدم المساواة ألن يد الوهو الراجح

 

                                     
 .409  ص10ج.  بدائع الصنائع للكاساني  1
 .409  ص10ج.  بدائع الصنائع للكاساني  2
 .1513 ص 5ج . شرح منتهى اإلرادات للبهوتيوانظر . 79 ص 10ج  . اوياإلنصاف للمرد 3
 .174 ص 4ج . اإلقناع للحجاوي 4
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 .لكّل ِمنهما ذراع بال كفالمجني عليه و الجاني : ةالمسألة الثاني

 

 : عندهم فيها قوالنالحنفية

أبـو يوسـف    وأبو حنيفة   وبه قال   . عدل، وفيها حكومة ، قصاصال   :األولقول  ال

 1 .محمد بن الحسنو

 2 .في الراوية الثانية عنه و زفرأبو يوسف وبه قال ، القصاص :الثانيالقول 

 

 :الشافعيةوقال 

إن استويا في الكمال والنقص جرى القصاص بينهمـا فـي الكاملـة بالكاملـة                " 

 3". إذا كان النقص فيهما متساويا والناقصة بالناقصة

 

 :الحنابلةو 

 . ذلك القصاصففي 4. عندهم أنه تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتاالقاعدة 

 

 : الخالصة

، الحنفيـة  مـن    5و زفر القصاص أبو يوسف    قال ب : الذي يتضح من هذا السرد أنّه     

، ق بيان تعلـيلهم   وقد سب ، محمد بن الحسن  و  أبو حنيفة   ومنعه  ، الحنابلةوالشافعية  و

 .ألن العضوين تساويا من كل وجهالقصاص القول بوالراجح 

                                     
 .411  ص10ج. بدائع الصنائع للكاساني  1
 .411  ص10ج. بدائع الصنائع للكاساني  2
 .161 ص 12ج . الحاوي الكبير للماوردي 3
 .2951 ، 2907 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتي 4

ولـد سـنة   ، أبـو الهـذيل  ، زفر بن الهذيل العنبري بن الهذيل بن قيس بن سلم وقيل زفر بن الهذيل بن قيس البصري هو (  5

.  41 - 38 ص   8سير أعالم النبالء للـذهبي ج       انظر  ) تفقه على أبي حنيفة وهو أقيس أصحابه        ، هـ158ومات سنة   ، هـ110
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 .له ذكر مقطوع بعضهمجني عليه ال: ةالمسألة الثاني

 

 :وفيها حالتان

 . و الجاني سليممقطوع بعضه المجني عليه له ذكر :ىالحالة األول

 .هبعض المجني عليه لهما ذكر مقطوع والجاني  كال  :الثانيةالحالة 

 

 

 . و الجاني سليم بعضهمقطوعالمجني عليه له ذكر : ىالحالة األول

 

 :الحنفيةعند 

 :البد من بيان ثالثة أمور

وعللوا ذلـك بأنـه ينقـبض       ، فيهقصاص  إذا قُطع بعض الذكر فال      :  قالوا :األول

  1.وينبسط فال يعلم مقداره فتتعذر المساواة

 .وكالمهم هذا في الذكر السليم ويكون في مقطوع بعض الذكر من باب أولى

قطع الحشفة ففيها القصـاص ألن موضـع         قطع بعض الذكر     استثنوا من    :الثاني

  2.القطع معلوم كالمفصل

 أن قطع الذكر من أصله فيه قوالن عندهم :الثالث

فهو يرى القصاص وعلل ذلك بأنه له حد ينتهـي           يوسف   وأبقال به   : األولالقول  

 4. و أحد القولين عن أبي حنيفة3.إليه فيمكن اعتبار المساواة

                                     
 .159 ص 10 ج   .حاشية ابن عابدين   و   .239 ص   7ج   . الحقائق للزيلعي  تبيين وانظر   .38 ص   5 ج.  االختيار للموصلي  كتاب 1

  .34 ص 8 ج. اللكنوي الهدايةو 
 ص 4ج .  للكليبـولي  األنهـر مجمع و .239 ص 7ج  . الحقائق للزيلعيتبيين و انظر .39 ص 5 ج.ختيار للموصليالا كتاب 2

  .34 ص 8 ج. اللكنوي الهدايةو .  159 ص 10م.حاشية ابن عابدين و .325
 .34 ص 8 ج. اللكنوي الهداية  و .239 ص 7ج  .الحقائق للزيلعي تبيين 3
 .159 ص 10 ج .حاشية ابن عابدين 4
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 .الكف الناقصة األصابع أو األظفار:  الثانيطلبالم
 :وفيه مسألتان

 

 .المجني عليه له كف ناقصة األصابع و الجاني سليم: ىالمسألة األول

 .صابعكف ناقصة األ مجني عليهلٍّ من الجاني و الكل :الثانيةالمسألة 

 

 :وتتحصل آراء المذاهب األربعة كالتالي

 

 .المجني عليه له كف ناقصة األصابع و الجاني سليم: ىالمسألة األول

 :الحنفيةقال 

لو قطع إصبع رجل من أصلها ثم قطع الكف التي منها اإلصـبع كـان عليـه                  " 

وعليـه األرش فـي الكـف       ، وال قصاص عليه في الكف    ، القصاص في اإلصبع    

 قصاص  فال 1".بإصبع ناقصة 

 

 :قالوا المالكيةو 

وإن كان النقص   ،  القصاص ذلك ولو كان اإلبهام ففي      اً واحد اًإن كان النقص إصبع   

  2.ن فأكثر فال قصاصيإصبع

 

                                                                                                         
 132و الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي ص . 257 – 254 ص 3الطبقات السنية في تراجم الحنفية الداري ج       

 .45 ص 3واألعالم للزركلي ج . 133و 
 .409  ص10ج.  بدائع الصنائع للكاساني  1
 ص  6ج . حاشية الدسوقيو . 319 ص 8ج . مواهب الجليل للحطاب الرعينيوانظر . 572ص 4ج . برواية سحنون المدونة 2

 .205 رات عليش ص وانظر تقري204
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 :الشافعيةو قال 

 ألنه  كامال وليس له قطع الكف      ، يقابل أصابعه الناقصة   ما له أن يلقط من الجاني        

  1.يأخذ أكثر من حقه

 

 

 

الحنابلةا أم: 

فالقاعدة عندهم انه ال تؤخذ كاملة األصابع بناقصة ولو رضي الجاني ألن الـدماء              

 2.و في أن يأخذ بعدد أصابعه وجهان. ال تستباح باإلباحة

 

 

 :خالصةفال

أما ، والمالكية اشترطوا ان يكون أكثر من اصبع        ، منعوه مطلقا الحنابلة  و  الحنفية  

 .له أن يلقط من الجاني ما يساوي أصابعه: افقالوالحنابلة وبعض الشافعية 

فما ال يدرك كله    . حيث أنه أقرب إلى العدل    الحنابلة  وبعض  الشافعية   قول   والراجح

عندما لم يمكن القصاص من كامل الكف مع األصابع لماذا يـذهب            ، ال يترك جله  

من األصابع ؟ فلو كانت الجناية على اإلصبع فقـط          قصاص  إلى الدية مع إمكان ال    

، وكذا إصبعين وثالثة وأربعة فإنه يقال في ذلك كله بالقصـاص          ، لقيل بالقصاص 

مـع  . نمنع كامل القصاص عن الكف واألصابع األربع      : فإذا زاد الكف معها قالوا    

إمكانية إقامة القصاص في األصابع األربع وترك الكـف ألنـه يحمـل اإلصـبع         

 . مقابل تركهاحكومة  وأخذمجني عليه الخامسة التي ليس لها مقابل في يد ال

 

 

                                     
 ص 4ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصـاري و . 162 ص 12ج . الحاوي الكبير للماورديو . 74 ص 6ج . األم للشافعي انظر 1

 .294 و 293 ص 7ج . نهاية المحتاج للرمليو . 270، 266 و 265 ص 5ج .  مغني المحتاج للشربينيو.  33، 28
 .2906 ص 8ج . اف القناع للبهوتيو  كش. 314 ص 8ج .  المبدع البن مفلح2
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 .كف ناقصة األصابع مجني عليهلكلٍّ من الجاني و ال: الثانيةالمسألة 

 

 : فيها رأيانالحنفيةعند 

 ،قصـاص أن الكف ناقصة اإلبهام لـيس فيهـا          يوسف   وأبومعه   حنيفة   يأبرأي  

 يعرف إال بالحزر    فالقطع اإلبهام يوهن الكف ويسقط تقدير األرش        " وتعليلهم أن   

 1."ن فال تعرف المماثلة والظ

 2 . لزفر ويرى أنه إن كانتا سواء ففيهما القصاص:الرأي الثاني

 

 :الشافعية

  3. إذا تساوى الناقص في كفي الجاني والمجني عليهص تققالوا ي
 
 :الحنابلةو 

 .القصاص ففي ذلك 4.القاعدة عندهم أنه تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا

 

 :الخالصةف

القصاص أبو حنيفة   ومنع  . الحنابلةوالشافعية   و   الحنفيةزفر من   لقصاص  اانه قال ب  

 .مجني عليهو الجاني لعدم المساواة في القيمة بين كفي ال. أبو يوسفو

 .القصاصألن الكفين تساوتا فوجب القصاص  القول بوالراجح

 

 

  .قص األنملة أو الظفران:  الثالثطلبالم
 :وفيه مسألتان

 

                                     
 .412  ص10ج. بدائع الصنائع للكاساني  1
 .412 ص 10ج. بدائع الصنائع للكاساني  2

 .31 و 30 ص 4 ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري وانظر .161 ص 12ج . الحاوي الكبير للماوردي  3
 .2907 ص 8ج .  كشاف القناع للبهوتي4
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 . الكفلمجني عليه ناقص األنملة و الجاني سليم ا:األولىالمسألة 
  .ةالجاني و المجني عليه لهما أنملة ناقصلكلٍّ من  :الثانيةالمسألة 

 :وبيانها كالتالي

 

 . الكفالمجني عليه ناقص األنملة و الجاني سليم: األولىالمسألة 
 

 :الحنفية

 1 .عليهقصاص قالوا ال 

 

 

 

 :المالكية

بين الكفين مع نقـص إصـبع       قصاص   إذا كانوا أجازوا ال    يمكن أن يقال عنهم بأنه    

 .هنا إذا كان النقص أنملةالقصاص فمن باب أولى أن يجيزوا . 2كامل في أحدهما

 

 :األنملة في قال الشافعي

  3 .الجانيليس له القصاص لنقص يده عن يد 

  4 .لهاقالوا ال يقتص من يد ذات أظافر بيد ال أظافر : األظافرو

 

 : الخالصة

 ولو قيـل    وهو الراجح . الشافعيةوالحنفية  ومنعه كل من    . المالكيةقال بالقصاص   

بلقط األصابع السليمة هنا لكان قويا كما قيل ذلك في مسألة كـف المجنـي عليـه      

                                     
 .408  ص10ج. ني  بدائع الصنائع للكاسا 1
 6ج . حاشـية الدسـوقي  و . 319 ص 8ج . مواهب الجليل للحطاب الرعينيوانظر . 572 ص 4 ج . برواية سحنون المدونة 2

 .205  و204ص  
 .74 ص 6 ج . األم للشافعي  3
 .28 ص 4 وانظر تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي ج .424 ص 18ج . تكملة المطيعي على المجموع للنووي 4



 133

  أما إن كانت الجناية على إصبع ناقص األنملـة           1.ناقصة األصابع والجاني سليم   

 .ربعة من باب أولىوهو مقتضى كالم المذاهب األ .قصاصفقط فال 

 

 

  .ة الجاني و المجني عليه لهما أنملة ناقص منكلٍّل: الثانيةالمسألة 

 

 :الحنفيةقال 

وبرئ اقتص   ، الثاني قطع المفصل األعلى منها فاقتص منه ثم قطع المفصل           لو" 

 اسـتيفاء  القاطع كانت ناقصة وقت قطع المفصل الثاني فيكـون           إصبعألن  ؛ منه  

 2."تحققت المماثلة الناقص بالناقص ف

 

 :الشافعية

إذا تساوى النقص وهذه مثلها     قصاص  بالنظر إلى قولهم في األصابع فإنهم يرون ال       

 .واهللا أعلمالقصاص ففيها 

 

 :الحنابلة

بناء على قاعدتهم أن الناقص     قصاص  بالنظر إلى قولهم في األصابع فإنهم يرون ال       

 .واهللا أعلملقصاص ا وهذه مثلها ففيها 3يؤخذ بالناقص إذا تساويا

 

 :الخالصةف

                                     
  . 116 انظر ص  1
 أن  المسألة  جاء في كتاب مغني المحتاج للشربيني الشافعي عند كال مه عن هذه              و   .410 ص   10ج. بدائع الصنائع للكاساني     2

 .267 ص   5ج  .  مغني المحتاج للشربيني   انظر.ويفهم من هذا الكالم أن المالكية يرون عدم القصاص        " خالفا لألئمة الثالثة    :" قال

 . هذا الكالم في الكتب المعتبرة فإنه لم يلتفت إليهولما لم يوجد

 
 .57 ص  3
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على غير قاعدتهم ولعل العلة في ذلك أن قطع األنملة ال           الحنفية  أنّه قال بالقصاص    

. يوهن الكف أو اإلصبع أو أن أرش األنملة معروف فال يحتاج إلى الحزر والظن               

 .وهو الراجح. الحنابلةوالشافعية وبالقصاص أيضاً قال 

 

 

 المجني عليه كالهما من ذوي العاهات أحدهما        الجاني و : الرابعطلب  الم

 . إصبع ناقصةلهله إصبع زائدة واآلخر 
 :مسألتان وفيه

 

فقطع كف المجني عليه وفيهـا      ، الجاني له كف فيها إصبع زائدة     : األولىالمسألة  

 . إصبع ناقصة

 الجاني له كف فيها إصبع ناقصة فقطع كف المجني عليه وفيهـا             :الثانيةالمسألة  

 .ائدةإصبع ز

 :وهذا بيانها

 

 

 

فقطع كف المجني عليه وفيها     ، الجاني له كف فيها إصبع زائدة     : األولىالمسألة  

 . إصبع ناقصة

 

 :الحنفية

 :يمكن معرفة رأيهم من خالل األمور الثالثة التالية

 أن القصاص فيما دون النفس يسلك به مسلك األمـوال،           تهم قاعد على بناء: األول

  1.بعا ال تساوي في القيمة اليد الناقصة إصبعا إصالزائدةفإن الكف 

                                     
 .31 ص 8 ج.  شرح الهداية للكنويوانظر .411 ص 10 ج. بدائع الصنائع للكاساني  1
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زا القصاص يبن كفين في كـل منهـا         ي حنيفة و محمد بن الحسن لم يج       أبو: الثاني

 الزائد في كل منها أمـا أبـو يوسـف و زفـر فقـالوا                تساوىإصبع زائدة ولو    

  1.بالقصاص

إصـبع   كفين في كل منهما      بين القصاص يوسف     و حنيفة و أب   ولم يجز أب  : الثالث

 2.ناقص

 . هذه المسألةفي من باب أولى عند أبي حنيفة أن ال يجيزه  فيكون

 .قصاص فال

 

 :المالكيةوقال 

لو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيـه سـت أصـابع عمـدا فالظـاهر                 " 

ألن نقص اإلصبع من الكف ال نظر إليه في الكف الجانية           ، وكذا عكسه ، القصاص

.  الكالم أنهم يحسبون اإلصبع الزائدة مع األصابع        يفهم من هذا   3،"أو المجني عليها  

، فيكون في هذه المسألة الجاني له ست أصابع والمجني عليه له أربعـة أصـابع              

ألنهم ال يجيزون القصاص إذا كان كف الجاني يزيد علـى           قصاص  الحكم أنه ال    

 4 .كف المجني عليه بإصبعين فأكثر

 

 :الشافعية

.  السـليم  فقطع كف المجني عليه   ، فيها إصبع زائدة  له كف    جاني  إذا كان ال  : قالوا

 5.فللمجني عليه لقط أصابعه الخمس وترك اإلصبع الزائدة وأخذ حكومة في الكف

                                     
 .411 ص 10 ج. بدائع الصنائع للكاساني  1
 .411 ص 10 ج. بدائع الصنائع للكاساني  2
 .211  ص8ج . شرح الخرشي على مختصر خليل 3
شرح الخرشـي   و .319 و 318 ص 8ج . مواهب الجليل للحطاب الرعينيو انظر  .654 ص 4 ج . برواية سحنون لمدونةا 4

 6ج . حاشية الدسوقيو . 167 ص 8وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي ج         . 166 و   165 ص   8ج  . على مختصر خليل  

 .205 ص6 وانظر تقريرات عليش على حاشية الدسوقي ج .204ص  
  .31 ص 4 ج  .أسنى المطالب لزكريا األنصاري وانظر .74 ص 6 ج . األم للشافعي  5
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فللمجني عليـه لقـط     ، ناقصاً إصبعاً مجني عليه   إذا كان الجاني سليما وال    : و قالوا 

 1،كفاألصابع المقابلة ألصابعه وترك الكف مع اإلصبع الخامس وأخذ حكومة لل

لقط أصابعه األربع؛ وترك اإلصبع الزائدة مع       مجني عليه   للالحالة  فيكون في هذه    

 .الكف ويأخذ له حكومة

 

 :الحنابلة

 ال عندهم انه ال تؤخذ كاملة األصابع بناقصة ولو رضي الجاني ألن الدماء              القاعدة

 2.وجهانفيها   ؟وهل له أن يأخذ بعدد أصابعه. تستباح باإلباحة

 .ئدة هي كف كاملة وزيادة الزاوالكف

 

 :الخالصةو

  ووجه للحنابلـة أن    لشافعية  و ل . قالوا بمنع القصاص  الحنابلة  والمالكية  والحنفية  أن

 . أن يلقط ما يماثل أصابعهمجني عليه لل

وقطع الكـف  ، مجني عليه ألن منع القصاص بالكامل فيه نوع ظلم لل    ،وهو الراجح 

 .هذا القول وسط بينهماو، جانيبالكامل فيه نوع من الظلم لل

 

 

الجاني له كف فيها إصبع ناقصة فقطع كف المجني عليه وفيها           : الثانيةالمسألة  

 .إصبع زائدة

 

 :الحنفية

 أن القصاص فيما دون النفس يسلك به مسلك األموال، فإن الكف            تهم قاعد على بناء

  3. إصبعا ال تساوي في القيمة اليد الناقصة إصبعاالزائدة

                                     
 .74 ص 6 ج . األم للشافعي انظر 1
 .2906 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتيو  . 314 ص 8ج . المبدع البن مفلح 2
 .31 ص 8 ج.  شرح الهداية للكنويوانظر .411 ص 10ج. بدائع الصنائع للكاساني  3



 137

ة و محمد بن الحسن لم يجيزا القصاص يبن كفين في كل منها إصـبع                حنيف أبو و

 1 . أما أبو يوسف و زفر فقالوا بالقصـاص        ، الزائد في كل منها    تساوى ولو   ،زائدة

 كفين في كل منهمـا إصـبع        بين القصاص يوسف     و حنيفة و أب   و لم يجز أب   وكذا

  2 .ناقص

 .هذه المسألة في من باب أولى عند أبي حنيفة أن ال يجيزه  فيكون

 .قصاص فال

 

 :المالكية

  فال قصاص 3.إذا كان الفارق إصبعين فأكثرالقصاص ال يجيزون 

 

 :الشافعيةو 

 :يمكن أن يعلم الحكم عندهم من التالي

اً والمجني عليه سليماً ففيهـا      عأنهم نصوا على أن الجاني إذا كان ناقصاً إصب        : أوال

 4.رضي بأقل من حقهالقصاص مع أخذ أرش إصبعه الخامسة ألنه 

زائداً إصبعا فللمجنـي    مجني عليه   ذكروا أن الجاني إذا كان سليم الكف و ال        : ثانيا

 5 .وأخذ حكومة لإلصبع الزائدة، عليه القصاص من الجاني

 .في هذه الحالة من باب أولىقصاص المجني عليه فعند الجمع بينهما يتضح أن لل

 

 :الحنابلةو

 ،ألن المجني عليه رضي بأقل من حقه      ، عيب بالصحيح  عندهم انه يؤخذ الم    القاعدة

 6. برضى المسلم القود من الذمي والحر من العبدويقيسونها

                                     
 .411 ص 10ج. لصنائع للكاساني بدائع ا 1
 .411 ص 10ج. بدائع الصنائع للكاساني  2
 . انظر إلى  الحالة التي قبلها3
 .121ص .  انظر الكالم فيها في المسألة الثانية من هذا المطلب4
 .74 ص 6ج . األم للشافعي  5
 .2907 ص 8ج . كشاف القناع للبهوتيوانظر . 316 ص 8ج . المبدع البن مفلح 6
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 . ألن كفه صحيحة وزيادة، عليه القصاص من الجانيفللمجني

 

 : الخالصة

 : ما يليالمسألةيستنتج من هذه 

 .الحنابلةوالشافعية وأجازه المالكية والقصاص الحنفية منع 

 1. ألن للمجني عليه أن يقبل بأقل من حقه،راجحوهو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 هـل فيهـا     قطعتإذا  ، -اليد المتبقية ممن قطعت إحدى يديه        وهي   -يد االقطع   في  إن   :قالواالحنابلة   وحري باإلشارة إلى أن      1

 يد االقطع   تقطع فيها الدية كاملة هو من مفردات المذهب وإذا قيل به لم             إن وقولهمنصف الدية أو الدية كاملة أو على التفصيل؟           

 اإلقنـاع و  . 80 ص 10ج    .  للمرداوي اإلنصافانظر   . يتم التفصيل فيها ألنها من مفردات المذهب       ولم .إذا قطع يد سليم اليدين      

 و 2942 ص 8ج . و كشـاف القنـاع للبهـوتي   . 1514 ص  5ج  .  شرح منتهى اإلرادات للبهوتي    و. 166 ص   4ج  . للحجاوي

2943. 
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 من عاهته مرض العضو: الرابعالفصل 
 

 :تمهيد وتقسيم
 

 :حيث قالواجدير بالذكر أن للحنفية قاعدة تضبط هذا الفصل بالكامل 

 لكونها تابعة فال يكون لها حصة مـن األرش إال           المنفعة عبرة للصورة بدون     ال" 

 حكومـة  منفعته فحينئذ تجب فيه      تذهب عضوا     أتلفند اإلتالف بأن    إذا تجردت ع  

عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشالء أو أرشه كامال إن كان فيه جمال كـاألذن                 

 اعتبارهما فال يلزم من اعتبار الصورة والجمال عند االنفراد عن المنفعة      الشاخصة

 ،المنفعة فقط عنـد االجتمـاع     فيكون المنظور إليه هي     ، بل يكون تبعا لها     ، معها  

ثـم إذا انفـرد     ،  لغيره عند اإلتالف فال يكون لـه أرش           تبعاً يكونوكم من شيء    

 ترى أن األعضاء كلها تبع للنفس فال يكون لهـا أرش            أالباإلتالف يكون له أرش     

 1". كان لها أرش باإلتالفوإذا انفردت ، إذا تلفت معها 

 : العضو لها ثالث حاالتعلى فالجناية

 .فإن الدية تكون للمنفعة والصورة تابعة لها،  تتلف الجناية العضو ومنفعتهأن. 1

 .فالدية كاملة للمنفعة،  تتلف الجناية منفعة العضو فقط وتبقى صورتهأن. 2

 إن كان في هذه الصورة      ، حصلت جناية على هذه الصورة ففيها تفصيل       إن ثم. 3

 . جمال ففيها حكومةوإن لم يكن فيها ، كامالجمال ففيها األرش 

 :ويتضمن ثالثة مباحث كالتالي

 

 .عضو ال نفع فيه :المبحث األول

 . عضو فيه بعض المنفعة:المبحث الثاني

 .المريض لغيره :المبحث الثالث

 

                                     
 .278و277 ص 7 ج للزيلعي الحقائق تبيين   1
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 عضو ال نفع فيه: األولالمبحث 
 

   1مثل الشلل. وهو العضو المريض بذاته الذي ذهبت فائدته ومنفعته

 

 :هيوفيه ثالثة مطالب 

 . اليد أو الرجل الشالء :األولالمطلب 

 .الذكر األشّل :الثانيالمطلب 

 .السن الذي ال منفعة فيه :الثالثالمطلب 

 .وهي التي ال يمكن األكل عليها كالسن السوداء والمتقلقلة

 

 

 

 . اليد أو الرجل الشالء: األولالمطلب 
 

 :تمهيد وتقسيم

 .علمحري بالذكر بيان معنى الشلل عند أهل ال

                                     
وهذا . لكي ال تلتبس األمور على القارئ مع المبحثين التاليين ويعرف من العنوان الفارق بين هذه المسائل وتمت تسميته بذلك  1

وقد ذكر ذلك الحطاب في مواهب الجليل إلى أن شلل اليد على نوعين نوع شلل يصيب اليـد مـع                     ،لائالمس ءالتقسيم تم باستقرا  

وإن قنع بها إال أن يكون له       ، ال تقطع الصحيحة بالشالء     " انتفاع وهذا نصه    وجود انتفاع فيها و شلل يصيب اليد فال يكون فيها           

أما إن كان فيها منفعة إال أن بها شلال بينـا وهـو             :  أشهب قال مالك     قالوعبارة ابن يونس    . وال يضم إليها أرش      ، نتفاعابها  

 إن لم تكن فيهـا منفعـة   وأما، نها تقطع في السرقة فذلك له أل،  أن يستقيد من هذه الناقصة وله فيها استمتاع  فرضيينتفع بها   

وذكر الماوردي تقسيما قريبـا     . 208 ص   8 وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي ج         315 و   314 ص   8ج  " فليس ذلك له    

على نقص ما يسلبها جميع المنفعة وال يبقى فيها إال الجمال وحده  : أحدهما: علم أن شلل األعضاء على ضربين     ا" منه وهذا نصه    

فيه كشلل اليدين والرجلين، ألنه قد أذهب منافعهما وبقي بعض جمالهما، ألنه ليس جمال  السليمة كجمال الشالء ففيهما إذا شلت                     

ما يبقـى بعـد الشـلل       :  والضرب الثاني  .بجنايته الدية، لذهاب المنفعة، ولو قطعهما بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال            

لى نقص فيهما كاستحشاف األذنين واألنف، ألن األذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت، واألنف بعد استحشافه               الجمال والمنفعة ع  

 . 301 و 300 ص 12ج   ".يجذب الروائح المشمومة
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 : في اللغة1فشلل اليد

 

 4".ذهابها "  أو 3"يبسها"  وقيل 2"فساد اليد  " 

 

 : وفي اصطالح الفقهاء

 

 :الحنفيةعند 

 5".هو آفة تصيب اليد أو الرجل " 

 

 :المالكيةوعند 

 6".التي ال نفع بها أصال : "  اليد الشالء هي

 

 :الشافعيةو

 هـذا  الشافعيوشَرح   1  "لحس والحركةالعمل وإن لم يزل ا بطالن: "  الشلل هو

في الكف فتيبس األصابع أو في األصابع وإن  اليبس الشلل: " المعنى وفصله فقال

                                     
 .62 و 61 وقد سبق بيان أن اليد و الرجل لهما الحكم نفسه عند الفقهاء في 1
 7ولسان العرب البن منظـور ج       . 1419 ص   4نظر الصحاح للجوهري ج     وا. 174 ص   3  معجم مقاييس اللغة البن فارس ج         2

 .183ص 
و المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيـة       . 183 ص   7وانظر لسان العرب البن منظور ج       . 13 ص   2البن سيدة ج    ،  المخصص 3

 .492 ص 1بمصر ج 
 .384 ص 14للزبيدي ج ،  تاج العروس 4
 . 88 ص 2 طلبة الطلبة للنسفي ج 5
 .389 ص 4لشرح الصغير للدردير ج  ا6
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ال تنبسط بحال أو تنبسط إن مدت فإن  منقبضة فإذا كانت األصابع ،لم تيبس الكف

منبسطة ال تنقـبض بحـال أو ال    أوأرسلت رجعت إلى االنقباض بغير أن تقبض 

أن تنبسـط فهـي    بغيـر  فإن أرسلت رجعت إلى االنبساط ، إال أن تقبضتنقبض

  2".شالء

 

 : الشلل هوالحنابلةو

 3".فساد العضو وذهاب حركته" 

 

والمعنيان اللغوي والفقهي متفقان، فكالهما يرمز إلى اليد التي فقدت القدرة علـى             

بتها آفة فـذهبت    وهي التي قد أصا   ، الحركة فهي الفاسدة واليابسة والذاهبة منفعتها     

 .فجميع المعاني ترمز إلى شيء واحد، منفعتها فيبست وذهبت حركتها ومنفعتها

 :وفيه مسألتان

 

 .أشلمجني عليه الجاني سليم وال :ىالمسألة األول

 .يدا الجاني والمجني عليه شالّوان :ةالمسألة الثاني

 

 

 .أشلمجني عليه الجاني سليم وال: ىالمسألة األول

 :لمذاهب الفقهية فيما يليتتحصل آراء ا

 

 :الحنفية

أنه ليس في شيء من ذلك أرش       ..... في اليد الشالء إذا قطعت      : قال أبو حنيفة  " 

  1".وفي ذلك كله حكومة عدل ، معلوم
                                                                                                         

  ص 4و زاد المحتـاج للكـوهجي ج        .  291ص    7ج  لرملي  ل المحتاج   نهاية وانظر   .264 ص    5ج  لشربيني  ل المحتاج   مغني 1

48 . 
 .95 ص 6ج لشافعي ل، األم  2
 .1484 ص 5 جلبهوتي  ل منتهى اإلراداتشرح 3
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 .قصاصفالحنفية يرون عدم ال

 

 :المالكية

 3. وفيها الحكومة2 ".باليد الشالء لعدم المماثلة الصحيحةال تقطع اليد : " قالوا

 .فال قصاص

 

 :الشافعية

المقطوع أشل لم يكن له القود فيأخذ أكثر وله حكومة يـد   كان إن: " قال الشافعي

  4".شالء 

أن ال يكون بأحد الطرفين     " ( من شروط القصاص فيما دون النفس       : وقال الشافعية 

   5) ".شلل ( أي الجاني والمجني عليه ) 

  6".) بشالء  ( صحيحةأو رجل ، يد)  ال تقطع  ":و قالوا

 .فال قصاص

 

 :الحنابلة

يخرج ..... في كل عضو ذهبت منفعته وبقيت صورته        " أن  : ذكروا قاعدة مفادها  

  7  ".حكومة، واألخرى. فيه ثلث ديته؛ إحداهما؛ الروايتينعلى 

 من اليد  -ذهبت منفعته  الذي وهو -العضو األشل  في: " وفي هذه المسألة قالوا

 2".وهذا المذهب وعليه اكثر األصحاب "  1 . "حكومة .....والرجل 

                                                                                                         
 و مجمع   50 ص   5وانظر كتاب االختيار للموصلي  ج       . 307 و   306 ص   4 كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ج           1

 .352 ص 4األنهر لشيخي زادة ج 
و . 315 و 314 ص 8ج . وانظر التاج واإلكليل لمختصر خليل للمـواق .  159 ص 8  ج. على مختصر خليل الخرشيشرح  2

 . 200 ص 6حاشية الدسوقي على الشرح الكبير انظر الشرح الكبير ج 
 .241 ص 6و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج . 389 ص 4شرح الصغير للدردير  ج   ال3

 .256ص   9 ج لشافعي ل  األم   4
 .511 ص 4 انظر كالم الخطيب الشربيني جلبجيرمي ل اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،   5
و مغني المحتاج    .    297 ، 162 ص   12ي ج     وانظر الحاوي الكبير للماورد     .28 ص 4  ج  األنصاري   زكريال المطالب   أسنى 6

  .49 ص 4و زاد المحتاج للكوهجي  ج  . 290 ص 7و نهاية المحتاج  للرملي  ج  .  264 ص 5للشربيني  ج 
 .1508 ص 5  جلبهوتي ل ، منتهى اإلراداتشرح  و انظر .157 ص 11 البن قدامة ج، المغني   7
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أن ( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "  فعن 3.وقيل فيه ثلث دية ذلك العضو

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست 

زعت وفي السن السوداء إذا ن، وفي اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها، بثلث ديتها

 4).بثلث ديتها 

  5".بثلث الدية..... قضى عمر بن الخطاب في اليد الشالء " و

و ، 8وسعيد بن المسيب، 7 ابن عباس وروي عن6.وهذا من مفردات المذهب

 .فال قصاص. أنهم قالوا بمثله.9مجاهد

                                                                                                         
 .179 ص 4 جلحجاوي  ل اإلقناع   1
 .68 ص  10   جلمرداوي ل نصافاإل    2
 ، 1ط . مكتبـة الـدار  ، المدينة: السعودية( تحقيق علي سليمان المهنا .   كتاب مسائل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد اهللا  3

  اإلنصـاف   و    .157 ص   11 جبن قدامة    ال المغنيوانظر  . 1265و  1264 ، 1238 – 1236 ص   3ج  )  م  1986/ هـ  1406

 . 68 ص  10   جيلمرداول
: لبنان(  رواه النسائي انظر سنن النسائي بشرح جالل الدين السيوطي و حاشية السندي تحقيق مكتب تحقيق التراث اإلسالمي  4

باب العين العـوراء السـادة لمكانهـا إذا         ، كتاب القسامة .  425 ص   8ج  )  م   1992/ هـ  1412 ، 2ط  . دار المعرفة ، بيروت

وهذا إسناد حسن إن كان العالء بن الحارث حدث به قبل االختالط فإنه صدوق فقيه، وقد اخـتلط  :" لبانيقال األ . 4855طمست ح   

إشـراف زهيـر   . لمحمد بن ناصر الـدين األلبـاني  ، انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ". التقريب  ( كما في   = 

وانظـر تقريـب    . 2293بـرقم   . 328 ص   7ج  )  م   1985/  هـ   1405 ، 2ط    . بيروت، المكتب اإلسالمي  : لبنان. ( الشاويش

 1413 ، 1ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان( تحقيق مصطفى عبد القادر عطا      . ألحمد بن علي بن حجر العسقالني     ، التهذيب

 به قبل اإلخـتالط أم      فاأللباني وقبله ابن حجر قد سكتوا عنه ولم يبينوا هل حدث          . 5246برقم  . 761 ص   1ج  )  م   1993/ هـ  

 . ولعل الراجح أنه قبل اإلختالط لورود آثار عن عمر وابن عباس  تعضده وستأتي واهللا أعلم. بعده
عبد الرزاق عن ابن جـريج  "   وسنده هكذا 17643ح ، باب الذكر، كتاب العقول. 373 ص 9 رواه عبد الرزاق في مصنفه ج  5

ح ، باب اليد الشالء  ،  في كتاب العقول   386 ص     9ورواه أيضا في ج     .  السند جهالة  ففي، الخ:... "عن رجل سمع مكحوالً يقول      

 ح  5وانظر مصنف ابن أبـي شـيبة ج         .  و ليس في هذه األسانيد جهالة      17715 و   17714 و   17712 ح   387و ص   . 17711

27098. 
 .68 ص  10   جلمرداوي ل اإلنصاف   6
عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى اهللا عليه             هو  ( س  وابن عبا . 27099 ح   5  مصنف ابن أبي شيبة ج        7

انظـر  )  هــ    68هـ وقيل   67توفي سنة   ، صحب النبي صلى اهللا عليه وسلم     ، ولد قبل الهجرة بثالث سنين    ، أبو العباس ، وسلم

 ص  8والنهاية البن كثير ج     و البداية   . 359 - 331 ص   3و سير أعالم النبالء ج      ،  75 – 72 ص   6المنتضم البن الجوزي ج     

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد      . ألحمد بن علي بن حجر العسقالني     ، واإلصابة في تمييز الصحابة   . 310 – 298

 .131 – 121 ص 4ج )  م 1995/  هـ 1415 ، 1ط . بيروت، دار الكتب العلمية: لبنان( معوض 
بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمـران  سعيد بن المسيب  هو (وسعيد . 27097 ح 5  مصنف ابن أبى شيبة ج  8

وهو من كبار التابعين وكان     ، ولد لسنتين مضيتا من خالفة عمر وقيل ألربع       ، المخزومي القرشي ، أبو محمد ، بن مخزوم بن يقظة   

 4سير أعالم النبالء للذهبي ج      و  ، 326 – 319 ص   6المنتظم البن الجوزي ج     انظر  )  هـ   94مات سنة   ، يفتي والصحابة أحياء  

 .106 و 105والبداية والنهاية البن كثير ج . 246 - 217ص 
أبـو الحجـاج   ، هو مجاهد بن جبر( ومجاهد . 7710باب اليد الشالء  ح ،   كتاب العقول386 ص 9  مصنف عبد الرزاق ج  9

هـ  وقيـل غيـر      102توفي ساجدا سنة    ، حابةروى عن ابن عباس فأكثر واطاب وروى عن غيره من الص          ، من التابعين ، المكي
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 :الخالصة

 1 .القصاصالمذاهب األربعة متفقة على عدم 

 

 

 .لمجني عليه شالّوانيدا الجاني وا: ةالمسألة الثاني

 . المقابلة ليده الشالّءمجني عليه بمعنى أن الجاني له يد شالّء فقطع يد ال

 :وتتبين آراء المذاهب الفقهية كالتالي

 

 

 :الحنفية

سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شلال أو        ..... ال قصاص بين األشلين     : " قالوا

إن كانـا سـواء ففيهمـا       : ل زفر وقا، وهو قول أبي يوسف   ، أكثر أو هما سواء     

وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شلال كان بالخيار إن شاء قطع يـد              ، القصاص  

وإن كانت يد المقطوعة يـده أكثرهمـا        ، وإن شاء ضمنه أرش يده شالء     ، القاطع  

أن بعض الشـلل فـي يـديهما        ..... والصحيح  ، شلال فال قصاص وله أرش يده       

  2".ذلك يعرف بالحزر والظن فال تعرف المماثلة و، يوجب اختالف ارشيهما 

 . إال عند زفر وهو قول مرجوحقصاصفال 

 

 :المالكية

                                                                                                         
والبدايـة والنهايـة    . 457 - 449 ص   4وسير أعالم النبالء للذهبي ج      ، 95 و   94 ص   7المنتضم البن الجوزي ج     انظر  ) ذلك  

 .232 ص 9البن كثير ج 
وانظر مصـنف  . 17717ح ، باب اليد الشالء، كتاب العقول. 387 ص 9 وبه قال إبراهيم النخعي انظر مصنف عبد الرزاق ج  1

 . 27096 ح 5انظر مصنف ابن أبي شيبة ج .  وبه قال أيضا مسروق.27100 ح 5ابن أبى شيبة ج 
 .412  ص10ج. لكاساني ل  بدائع الصنائع  2
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اليد الشالء ومثلها الرجل ولو كان الجاني متعمدا ولـه          ..... الحكومة في   : " قالوا

أن هذا عند عدم المماثلة وإال ففي العمد القصـاص           ) 1شب( لكن في   ، مثل ذلك   

."2 

 .بشرط المماثلة بين األشلينقصاص بال: لواقاالمالكية ف

 

 :الشافعية

 :للشافعية في المسألة قوالن

 

أنه ال قصاص بينهما، واعتل بأن العلة في األبدان تتفـاوت وال يعـرف              : " األول

 3. "منتهاها، فصار الشلالن مختلفين غير متماثلين فسقط القصاص فيه

ن ا: "  وأجابوا على القـول األول    ، وهو قول األكثرية  ، القول بالقصاص  :الثاني 

القصاص فيه واجب، ألن تفاوت الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما أكثـر              

سراية منه في اآلخر، ولسنا نستوفي القصاص إال من حد القطع فقد تسـاويا فـي                

 وبـه قـال     4. "نقصه فيجري القصاص بينهما في الشلل كما يجري مع السـالمة          

أو كـان شـلل     ، ا في الشلل  تساوتتقطع الشالء بالشالء إذا     " :  وقالوا 5،المتأخرون

  6."لم يخف نزف الدم وإال فال قطع و الجاني أكثر 

 :فاشترطوا شرطين للقصاص

                                     
ى له مؤلفات منها شرح عل.....  إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراخيتي        قبرهان الدين أبو إسحا   " وهو  .   المراد بها الشبراخيتي    1

مات غريقا بالنيل وهو متوجه إلى رشـيد سـنة          ..... وعلى األربعين النووية    ، وشرح على العشماوية  ، مختصر خليل في مجلدات   

ولـم  .  67لمحمد البشير ظافر األزهـرى  ص  ، المالكيةو طبقات . 317 الزكية لمخلوف؛ ص النور شجرةانظر ".هجرية 1106

انظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع جمع وإعـداد         .  األربعين حديثا النووية   يطبع من كتبه سوى الفتوحات الوهبية بشرح      

 13 ، 1ط  . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد المخطوطات العربيـة        ، القاهرة: مصر( وتحرير محمد عيسى صالحية     

 .357 ص 3ج ) م  1993/ هـ 14
 و  207 ص   8وانظر شرح الخرشي على مختصـر خليـل ج          . 389 ص   4  ج ديرلدر  ل   الصغير الشرحعلى    حاشية الصاوي   2

208. 
 .163 ص 12  جلماوردي  لالكبير الحاوي  3
 .163 ص 12 جلماوردي  لالكبير الحاوي  4
 لكـوهجي   ل  المحتاج   زاد  .290ص    7 ج   لرملي   ل  المحتاج   نهايةوانظر   . 265 و   264ص    5 ج   لشربيني   ل  المحتاج   مغني  5

 .49  ص4ج 
 .511 ص 4 انظر كالم الخطيب جلبجيرمي ل ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   6
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 : الثاني. جاني أكثر شلال من ال    مجني عليه   المساواة بين األشلين فال يكون ال      :األول

 .فيموت الجانيمثل أن يستمر النزف وال تنسد العروق ، األمن من الحيف

 

 قطع األشل مثله ثم صح القـاطع لـم يقطـع            لو: " إلى مسألة وهي  الشافعية  ونبه  

ال عنـد   ، إنما تعتبر المماثلة عند الجنايـة     :  قيل فإن. لوجود الزيادة عند االستيفاء   

أجيـب  .  على ذمي ثم أسلم الجاني فإنه يقتص منهذمياالستيفاء بدليل أنه لو جنى    

  1".الجنايةففي الحقيقة ما اعتبرنا إال حالة ، ت يتبين أنها لم تزل المنافع إذا عادبأن

 . على القول الراجح عند الشافعيةقصاصففي هذه المسألة ال

 

 :الحنابلة

) فتؤخذ الشـالء    ( لحصول المساواة   ) بمثله  (  يؤخذ معيب من ذلك كله       : " قالوا

  2".) لف بالشالء إذا أمن من قطع الشالء الت( من يد أو نحوها 

 .أن المعيب يؤخذ بمثله: فعندهم قاعدة وهي

 . األمن من التلف: واشترطوا شرطا واحدا وهو

 .قصاصففي ذلك ال

 

 : الخالصة

والشـافعية علـى    . كل من الحنفية على القول الراجح عندهم      قصاص  قال بعدم ال  

 .القول المرجوح عندهم

 .الحنابلةو، والشافعية، ةوالمالكي، الحنفية على القول المرجوحقصاص وقال بال

 .قصاص ألن العضوين تساويا فال يوجد ما يمنع من إقامة الوهو القول الراجح

 

 

 .الذكر األشل: الثانيالمطلب 

                                     
 .265ص   5 ج لشربيني  ل المحتاج مغني  1
 .2907ص   8  ج  بهوتي لل القناع كشاف    2
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 :وفيه مسألتان

 .أشلمجني عليه ذكر الجاني سليم وال :ىالمسألة األول

 .ذكرا الجاني والمجني عليه أشالن :ةالمسألة الثاني

 :ب في هذا المطلب على النحو التاليوتتلخص آراء المذاه

 

 .أشلمجني عليه ذكر الجاني سليم وال: ىالمسألة األول

 

 1". من اليد والرجل والذكر- وهو الذي ذهبت منفعته -العضو األشل " و

ينقبض فال ينبسط بحال ، وينبسـط   أوأن يستحشف : " وصفة الشلل في الذكر هي

أو ينبسط باليد فـإذا فارقتـه    ، انبسطارقته فال ينقبض بحال أو ينقبض باليد فإذا ف

 مـن  واحدة حالة يلزم أي "  2."انقبض ، فهذا هو األشل على اختالف أنواع شلله 

  3". أصال يتحرك وال  أو انبساط انقباض

 

 :وحكمه عند فقهاء المذاهب األربعة كالتالي

 

 

 :الحنفية

 قصاص في اللسان وال     ال: " لوا  قافي الذكر حيث      قصاص  المتأخرون ال يرون ال   

فـال يمكـن    وينبسطألن كل واحد منهما ينقبض ) في الذكر إال إن تقطع الحشفة 

 معلـوم بخالف ما إذا قطع الحشفة فإنـه  ، المماثلة بينهما في القطع فال قصاص

وقـد   4. "ولو قطع بعضها وبعض الذكر فال قصاص لتعذر المسـاواة         ، كالمفصل

 5.فيهقصاص سبق بيان ذلك وأنّه ال 

                                     
 .179 ص 4 جلحجاوي  ل اإلقناع   1
 .512  ص4 جلبجيرمي ل على الخطيب البجيرمي وانظر كالم الخطيب في .184 ص 12 ج لماوردي ل الكبير الحاوي  2
 .50 ص 4  جلكوهجي ل المحتاج زاد  3
 .39 ص 5 ج. لموصلي ل االختيار كتاب  4
 . من هذا البحث109 في ص  5
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فإذا كانوا ال يرون القصاص في الذكر السليم فمن باب أولى أن ال يقولوا بذلك في                

 .قصاصفال ، الذكر األشل

 

 :المالكية

أو عـاجز  ، وهو قادر على االستمتاع ، ممن ال يصح منه النسل  قطع إذا: " قالوا

يـل   ديـة وق ]فيـه   [ أو لعلة كالشيخ الفاني فقيل، ذكره  لصغرعن إتيان النساء 

  1 ".والقوالن لمالك، حكومة 

القصـاص  و أشل الذكر عاجز عن إتيان النساء ففيه دية أو حكومة ولم يصرحوا ب             

 . فالظاهر عدمه

 

 : الشافعية

وأقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي ال ينتشر ما لم يكـن بـذكر               : " قال الشافعي 

  2 ".المقطوع ذكره نقص من شلل يوبسه 

 3".ألشل فال قصاص فيه من السليم  الذكر ا"وقرروا أن 

 4".الذكر صحة وشلال كاليد صحة وشلال : " ونصها، و وضعوا لذلك قاعدة

 مخرج :قيل إن.  كقطع اليد الشالء ، ألن شلل الذكر قد أبطل منافعهحكومةوفيه " 

 فلـم   أكثرهاهطعق وقد فات به ألن البول يخرج مع قطع؛ منه هو أقل منافعهالبول

 وهكذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة لذهاب  حكومة، فيه إاليلزم

 5."باالستحشاف منافعهما
 .قصاصفال 

 

                                     
 .235 ص  6  ج الكبيرالشرح الدسوقي على حاشية  1
 .76 ص 6 ج لشافعي  ل األم   2
 .185 ص 12 الحاوي الكبير للماوردي ج  3

 نهايـة و .  266ص   5 ج لشـربيني  ل المحتاج  مغني وانظر  .512ص   4  جبجيرمي لل ، حل ألفاظ أبي شجاعاإلقناع في   4

 .50ص   4  جلكوهجي  ل المحتاج زادو .  291 ص  7 ج لرملي لالمحتاج  
 .299 ص 12  جلماوردي  ل الكبيرالحاوي   5
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 :الحنابلة

  1".وهذا المذهب وعليه أكثر األصحاب " ، قالوا إن في ذلك الحكومة

 3 .وهذا من مفردات المذهب  2.وقيل ثلث الدية

 .قصاصفلم يقولوا بال

 

 : الخالصة

 .القصاصة ال يرون المذاهب األربع

 

 

 

 .ذكرا الجاني والمجني عليه أشالن: ةالمسألة الثاني

 :وتتحصل آراء فقهاء المذاهب األربعة فيما يلي

 

 

 

 :الحنفية

 :يمكن معرفة رأي الحنفية في المسألة من خالل األمور التالية

 4.بين ذكرين سليمينالقصاص ال يرون الحنفية متأخروا : األولاألمر 

 5.لم يقولوا بالقصاص بين يدين شالّوين: انيالثاألمر 

                                     
 .68 ص  10   جلمرداوي ل اإلنصاف    1
 .179 ص 4 ج للحجاوي  اإلقناع  و .68 ص  10 ج  للمرداوي  اإلنصاف وانظر.  157 ص 11 ج  قدامةالبن المغني   2
 .68 ص  10   جلمرداوي ل اإلنصاف   3
 4ج  .  للكليبولي  األنهر مجمع و   .239و238 ص   7ج   . الحقائق للزيلعي  تبيين  و .39ص  ،  5 ج.  للموصلي االختيار كتابانظر   4

  .34 ص  8 ج.  اللكنويالهداية و .325ص  
 .129ص .  كما في المسألة الثانية من المطلب األول في هذا الفصل 5
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فـإن الـذكرين     في ما دون النفس     قصاص  بناء على قاعدتهم في ال    : األمر الثالث 

، وذلك ال يعرف إال بالحزر والظن؛ فال تعرف المماثلـة         ، األشلين يختلف أرشاهما  

 1.قصاصفال 

 .فرأي الحنفية عدم القصاص

 

 :الشافعية

  2." ذكر أو يد أو غيرهما بأشل مثله أو دونه شلال يؤخذ عضو أشل من: " قالوا

 3 .بين اليدين الشالّوينالقصاص وبنفس الشرطين المارين في 

ويريدون بالزائد ما زاد    ". قاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد ال عكسه         : " وقالوا

 4.على الناقص بالكمال

 .القصاصففي ذلك 

 

 :الحنابلة

( لحصول المساواة   ) بمثله  (  يؤخذ معيب من ذلك كله       : " ورد عنهم العبارة التالية   

  5".) بالشالء إذا أمن من قطع الشالء التلف ( من يد أو نحوها ) فتؤخذ الشالء 

ألنهم في كالمهم يقرنون  في الحكم       . تشمل الذكرين األشلين  ) أو نحوها   ( وعبارة  

   6.والذكر و السن السوداء و أخريات، والرجل، بين اليد

 .القصاصففي ذلك 

 

 : الخالصة

 .الحنفية: قال بعدم القصاص

                                     
 .55 – 53ص .  سبق بيان هذه القاعدة في مقدمة البحث 1
 .512 ص  4  جبجيرمي   للاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   2
 .292 و 291 ص  7 ج لرملي  ل المحتاج نهاية   3
 .512 و 511 ص  4  جبجيرمي   للاعاإلقناع في حل ألفاظ أبي شج   4
 .2907ص   8  ج  بهوتي لل القناع كشاف   5

  و.179 ص  4  جلحجاوي ل  اإلقناعو .  68 ص 10   جلمرداوي  لاإلنصاف و .157 ص 11 ج بن قدامة   الالمغنيانظر   6

 .1508، 1484 ص 5 جلبهوتي  ل منتهى اإلراداتشرح
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وهو الراجح ألن العضوين قد تسـاويا       . الحنابلةوالشافعية  كل من   قصاص  وقال بال 

 .فال حاجة لمنعهالقصاص من كل وجه وهو مقتضى 

 

 

 .السن الذي ال منفعة فيها: الثالثالمطلب 
 

 :تمهيد وتقسيم
 

 : والمراد بالسن السوداء

 

 :لحنفيةاعند 

وإن أسود تجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ وإن لم تفت إال أنه  من األسنان                 " 

 1".التي ترى حتى فات جماله فكذلك 

 .فهي التي ذهبت منفعتها أو ذهب جمالها

 

 :المالكية

  2 ". أي يذهب بذلك جمالها )كالسواد" ( 

  3".ئها ألنه أذهب جمالها بعد بياضها بجناية عليها مع بقا فقط اسودادها" وقالوا 

 فيقصدون السواد الذي يذهب الجمال

 

 

 

 :الحنابلةوعند 

                                     
 .31 ص 4 الفتاوى الهندية ج  1
 .244 ص  6   ج الكبيرالشرح الدسوقي على حاشية  2
 .212 ص  8  ج الخرشي على مختصر خليلشرح  3
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  1".ال يمكنه أن يعض بها شيئا  بحيثذهبت منفعتها ،  التي" 

 

 

 :والمراد بالسن المتحركة أو المضطربة

 

 :المالكيةعند 

ا  التي لم تكن مضطربة جدا وأما إذا كان االضطراب يسـير            .....بالسن المراد" 

  2 ".ففيها العقل

  3". معه ثبات جدا بأن ال يرجى المضطربة السن" 

 .فحد السن المضطربة أو المتقلقلة أن ال يرجى معها ثبات 

 

 :الحنابلةوعند 

هي كاليد  : السن المضطربة التي فيها الحكومة هي التي ذهبت منافعها كلها وقالوا          

 4 .الشالء

 

 :وفيه مسألتان

 .سنه ال منفعة فيهامجني عليه ي سليم والالجان :ىالمسألة األول

 .سنّا الجاني والمجني عليه ال منفعة فيهما :ةالمسألة الثاني

 

 :وأما حكمها عند المذاهب فكالتالي

 

 

 
                                     

 .179 ص 4 ج لحجاوي ل، االنتفاع لطالب اإلقناع  1 
 .170 ص 8 خليل ج الخرشي على مختصر  شرح  2
 .209 ص 8  ج الخرشي على مختصر  خليل شرح  3
 .173 ص  4  جلحجاوي ل ، اإلقناع   4
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 .سنه ال منفعة فيهامجني عليه الجاني سليم وال: ىالمسألة األول

 

 : في السن السوداءالحنفيةقال 

ضربه ثم جاء آخر ونزعها فعلى األول تمام        إذا ضرب سن رجل فاسود السن ب      "  

في السن السوداء حكومة عدل ألنه ال       : قالوا و 1،"أرشها وعلى الثاني حكومة عدل    

 .قصاصفال  ،جمال فيها

 

 

 :المالكية

 فكم في السن السـوداء عنـد        :قلت: " جاء في المدونة ما نصه    : في السن السوداء  

فإن كانت حمراء   : قلت. ل فيها كامل  العق: قال مالك : مالك إذا طرحها رجل ؟ قال     

  2 ".عند مالك  كاملةالسوداء أشد من هذا كله ففيها الدية : أو صفراء ؟ قال

وهـي  ، فيها خمس مـن اإلبـل     : فإن كان سنا سوداء ؟ قال     : قلت: " وجاء أيضا 

 3".كالصحيحة إال أن تكون تضطرب اضطرابا شديدا 

 من قوله كالصحيحة أن فيهـا       وإن كان يفهم  . من عدمه قصاص  ولم ينص على ال   

، أو حمراء ، تعمد قلع سن سوداء  لو وأما: " و يؤيد ذلك النص التالي. القصاص

خمس من اإلبل لكونها غير  فيهافهل كذلك ، أو صفراء خلقة وكان عرفا كالسواد 

الثـاني بـدليل    وظـاهر  :4أو فيها القصاص للتعمد قال بن، مساوية لسن الجاني 

  5". الخطأ في وجوب العقل فيها

                                     
 .352 ص 4وانظر مجمع األنهر لشيخي زادة ج . 50 ص 5ج. وانظر كتاب االختيار للموصلي . 31 ص 4ج . تاوى الهندية الف1

 .570 ص  4ج    عن عبد الرحمن بن قاسمسحنون رواية ب الكبرى المدونة  2
 .564  ص 4  ج  عن عبد الرحمن بن قاسم واية سحنون  برالكبرى المدونة  3
 الشيخ محشي  للعالمة سيدي محمد البناني للعالم) بن ( صورته  ما "  :فقال كتابهبينها الدسوقي في مقدمة )  بن ( المراد بكلمة   4

 .11 ص 1ج . عبد الباقي
 .244ص    6  جالكبير الدسوقي على الشرح حاشية  5
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 .القصاصففيها روايتان أظهرهما 

 

 

 : وفي السن المتحركة

 2. وفيها الحكومة1 ".السن المضطربة جدا واليد الشالء فإنه ال يقتص منها: " قالوا

 .قصاصفال 

 

 

 :الشافعية

( فـي وجـوب األرش   ) ال أثر : "  لهم فيها تفصيل حيث قالوا:السوداء السن في

ألن ؛ وبعـده لزمـه األرش  ،  قلع سنا سوداء قبل أن تثغـر فلو) األصلي  للسواد

أي ..... الشـخص  ) ر ِغفإن ثُ( أصل الخلقة فهو كعمش العين خلقة  منسوادها 

أي أهل الخبرة إنمـا  ) وقالوا ، اسودت( ثم ) فنبتت سوداء أو بيضاء ( سنه  قلعت

لعلة أو أنـه قـد   بأن قالوا لم يكن ) وإال ، ففيها حكومة( فيها ) لعلة   (ذلكيكون 

ألن الرد إلى الحكومة مع كمال ؛ واجب) فاألرش ( وقد يكون لغيرها  ،لعلةيكون 

 3 ".تحقق العلة خالف القياس وعدم، المنفعة

 

فـال   4 ".تجب حكومة ال أرش في سـن متزلزلـة  :  " وفي السن المتحركة قالوا

 .قصاص

 

 

 :الحنابلة

                                     
 .209 خليل  ص  وانظر شرح الخرشي على مختصر.208 ص 8  ج الخرشي على مختصر خليل حاشية العدوي على شرح1
 . 209 ص 8  ج الخرشي على مختصر خليل شرح2

 .55 ص 4 ج  األنصاري زكريال المطالب  أسنى   3
 .55 ص  4 ج  األنصاري زكريا ل المطالب أسنى   4
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وهو مـن مفـردات   ، قيل ثلث ديتها و1،في ذلك الحكومة:  قالواالسوداء السن في

  2 .المذهب

 

 7.وقتادة، 6والحسن، 5وسعيد بن المسيب، 4و ابن عباس، 3وهو مروي عن عمر

 وقالوا إن تحركت بجناية فقلعهـا       8 .هي كاليد الشالء  :  قالوا :ةحرك السن المت  وفي

 . ولم يقولوا بالقصاص9.حكومةقالع بعد ذلك ففيها 

 

 

 : الخالصة

 وأما المالكية فعنـدهم فيهـا       10.القصاصلم يقولوا ب  الحنابلة  و  فعية  الشاو  الحنفية  

 .روايتان

ألن السنين غير متساويين فسن الجاني أكمل من سن         هو الراجح   القصاص  وعدم  

 .مجني عليهال

                                     
 5 جلبهـوتي   ل منتهى اإلراداتشرحو . 179 ص  4  جلحجاوي ل ، اإلقناعو انظر . 68 ص  10   جلمرداوي ل اإلنصاف   1

 .2949 ص 8وكشاف القناع  للبهوتي ج . 1508 ص 
 – 1236  ص  3ج  .  وانظر كتاب مسائل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبـد اهللا . 68 ص  10   جلمرداوي ل اإلنصاف   2

 .1265 و  1264 ،  1238
عبـد  " لة وهذا نص السند لكن في السند جها. 17716ح ، باب اليد الشالء. كتاب العقول. 387 ص 9 مصنف عبد الرزاق ج  3

 .27048، 27047 ح 5وانظر مصنف ابن أبي شيبه ج ". الرزاق  عن  الثوري  عمن حدثه عن ابن المسيب  عن عمر 
 .27045 ح 5 مصنف ابن أبي شيبه ج  4
 .27043 ح 5 مصنف ابن أبي شيبه ج  5

لحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت من هو الحسن بن أبي ا( الحسن البصري و. 27044 ح 5 مصنف ابن أبي شيبه ج  6

 - 563 ص   4و سير أعـالم النـبالء للـذهبي ج          ، 138 – 136 ص   7المنتظم البن الجوزي ج     انظر  ) هـ  110التابعين توفي   

 .278 ، 276 ص 9وانظر البداية والنهاية البن كثير ج . 588
. ( 27046 ح 5وانظر مصنف ابن أبـي شـيبه ج   . 17642ح ، باب الذكر، كتاب العقول. 373 ص 9 مصنف عبد الرزاق ج  7

انظـر  ) هــ   117مات سـنة    ، من التابعين ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة             وهو  

 9ر ج   وانظر البداية والنهاية البن كثي    . 283 - 269 ص   5وسير أعالم النبالء للذهبي ج      ، 184 ص   7المنتظم البن الجوزي ج     

 .326 و 325ص 
 .173 ص  4  جلحجاوي ل ، اإلقناع   8
 .2949   ص 8 كشاف القناع للبهوتي ج   9

انظر مصنف ابن أبـى  . 17717ح ، باب اليد الشالء، كتاب العقول. 387 ص 9 وبه قال إبراهيم انظر مصنف عبد الرزاق ج  10

 .27042، 27041 ح 5شيبة ج 
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 .سنّا الجاني والمجني عليه ال منفعة فيهما: ةالمسألة الثاني

 

 :الحنفية

يختلف أرشاهما وتقويمهما بالحزر والظن وال       فإن هذين السنين     1بناء على قاعدتهم  

 . قصاصبالحزر والظن فينتفي القصاص يقام ال

 :المالكية

 من مثله إال السن المضطربة جدا واليد الشالء فإنه ال يقتص منها وال لها : "قالوا

 جدا ال يقتص منها لسن      ةأن السن المضطرب  )  ال يقتص منها    (  ومعنى عبارة    2".

 .هو صاحب السن المضطربة جانيفال، سليمة

،  جدا ال يقتص لها من سن سـليمة        ةأن السن المضطرب  ) وال لها   ( ومعنى عبارة   

 .هو صاحب السن المضطربةمجني عليه فال

أن صاحب السن المضطربة حتـى يقـتص مـن          )  إال من مثله    ( ومعنى عبارة   

 .ني عليهومقابلة لسن المج، البد أن يكون الجاني ِمثله له سن مضطربةجاني ال

 .القصاصففي ذلك 

 

 :الحنابلة

) بمثلـه   (  يؤخذ معيب من ذلك كله       : " في السن السوداء ورد عنهم العبارة التالية      

بالشالء إذا أمن مـن قطـع       ( من يد أو نحوها     ) فتؤخذ الشالء   (لحصول المساواة   

  3".) الشالء التلف 

المهم يقرنـون  فـي      ألنهم في ك  ، تشمل السنين السوداوين  ) أو نحوها   ( وعبارة  

  1.السن السوداء و أخريات، والذكر، والرجل، الحكم بين اليد

                                     
 .54 و 53 سبق اإلشارة إليها في ص  1
 .208 ص  8  ج الخرشي على مختصر خليل، حاشية العدوي على شرح  2
 .2907ص   8  ج  بهوتي لل القناع كشاف   3
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 .القصاصففي ذلك 

 3.  فتأخذ حكمها وهو القصاص2 .هي كاليد الشالء: قالوا: السن المتقلقلة

 

 : الخالصة

وهـو الـراجح    . قالوا بالقصاص الحنابلة  والمالكية  و. القصاص قالوا بعدم    الحنفية

  .لتماثل السنين

 عضو فيه بعض المنفعة: الثانيالمبحث 
 

 :تمهيد وتقسيم

 .فهذا العضو مريض لكن مازال فيه بعض المنفعة

 : وهي كالتاليالمبحث وقد ذكرت بعض المذاهب أمورا تضبط مسائل هذا 

 

 :المالكية

ولم أسـمع  ، العرج عند مالك مختلف: كم في الرجل العرجاء ؟ قال  :  قلت "

في كل شيء من اإلنسـان      : اً إال أني سمعته يقول    منه في العرج بعينه شيئ    

 -مما له فرض سمي من اإلنسان إذا أصيب منه شيء فانتقص ثم أصيب              

: قال مالك ، فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو        ،  الشيء -بعد ذلك   

مثل استرخاء البصـر    ، وما كان من خلقة خلقها اهللا ولم ينتقص منها شيء         

واليد يكـون فيهـا     ، ين الرمدة يضعف بصرها   مثل الع ، أو ضعف البصر  

والرجل يستمتع  ، ويستمتع باليد ويبطش بها   ، إال أنه يبصر بالعين   ، الضعف

وأما ، في هذا كله الدية كاملة    : قال مالك . بها ويمشي بها إال أن فيها ضعفا      

لو كان ذلك من شيء أصيب به حتى نقص له البصر أو ضعفت اليـد أو                

                                                                                                         
  و.179 ص  4  جلحجاوي ل  اإلقناعو .  68 ص 10   جلمرداوي  لاإلنصاف و .157 ص 11 ج بن قدامة   الالمغنيانظر   1

 .1508، 1484 ص 5 جلبهوتي  ل منتهى اإلراداتشرح
 .173 ص  4  جلحجاوي ل ، اإلقناع   2
 . وما بعدها128ص .   من هذا المبحث128  انظر أحكام اليدين المشلولتين في ص 3
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. ثم أصيب بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل         ، 1الالرجل حتى أخذ لذلك عق    

فالذي أصيب بأمر   : قلت. والرجل كذلك والعرج عندي مثل ذلك     : قال مالك 

 يضرب في ِرجل الرجل فيصيبه منـه عـرج أو           2مثل العرق ، من السماء 

وقد ، يصيبه رمد فيضعف البصر إال أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين          

نعـم  : دية كاملة إن أصيبت رجله أو عينه ؟ قـال         ففيها  ال  ، مسها الضعف 

 3".كذلك قال لي مالك 

 :فيستنتج من هذا النص أن العضو المريض الذي فيه بعض المنفعة على قسمين

فله دية ما بقـي     .  أن يكون سبب هذا المرض من شخص جنى عليه         :القسم األول 

 .بعد الجناية األولى

 

من السماء أي ليس بجناية عليـه مـن         أن يكون سبب هذا المرض       :الثانيالقسم  

 .فهذا يعامل كالعضو السليم ففيه الدية كاملة. أحد

وتختلف الديـة بنـاء     ، فبين هذا النص أن المالكية يفرقون بين األعضاء المريضة        

 :أما القصاص فيبينه النص التالي. على ذلك

قـت  يعني أن العـين إذا خل     ) الضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره        " ( 

ضعيفة أو الرجل إذا خلقت ضعيفة ونحوهما أو حصل الضعف لذلك مـن أمـر               

..... ( أي فيجب فيه القود أو العقل كامال        ، سماوي كغيره مما هو صحيح من ذلك      

ها مجني علي يعني أن العين أو الرجل ال     ) وكذلك المجني عليها إن لم يأخذ لها عقال         

 4" كالصحيحة في وجوب القود أو العقل كامال 

                                     
وعقلت له دم فالن إذا تركت القود . ومن طائلته إذا اخذ العقل، اعتقل فالن من دم صاحبه : (  العقل هو الدية قال ابن منظور  1

 )عقل ( مادة . 327 ص 9 ج لسان العرب البن منظور) للدية
العين والراء والقاف أربعة أصول صـحيحة    " 283 ص 4 كلمة عرق كلمة واسعة  قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ج  2

:  والثالـث . فسنخه منقاس من هذا الباب    ، الشيء ذو السنخ  : واآلخر. الشيء يتولد من شيء كالندى والرشح وما أشبهه       : أحدها

ثم يشتق من جميع هذه األصـول ومـا         . اصطفاف وتتابع في أشياء   : والرابع. وال يكاد يكون إال في اللحم     ، يءكشط شيء عن ش   

 .ولعل المراد به عرق النساء وهو مرض معروف". يقاربها
 .570 و 569    ص  4ج  ؛سحنون روايةب المدونة الكبرى  3
 .207  ص 8 شرح الخرشي على مختصر خليل؛ ج  4
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وال فرق بين ما هو مـن       ، ففي العضو المريض الذي فيه بعض المنفعة القصاص       

وال فرق بين التي أخذ لها عقال أو التي لـم        ، أمر سماوي أو من جناية جنيت عليه      

 .قصاصففي كٍل ال، يأخذ لها شيئا

 

 :الشافعية

ذن واألنف باألنف واأل، باليد والرجل بالرجل من المفاصل  اليد تقطع" يرون أنه 

  1."القاطع أفضل طرفا أو أدنى ما لم يكن نقص أو شلل  كانباألذن والسن بالسن 

 

 

 :الحنابلة

) استواؤهما في الصحة والكمال فال تؤخذ صـحيحة بشـالء           : الشرط الثالث " ( 

( يؤخـذ الصـحيح     ) و  ( إال مارن األشم الصحيح يؤخذ بمارن األخشـم         ..... ( 

وأذن السميع بأذن األصم الشالء فـي        ..... ( )والمستشحف  ) ..... ( بالمخروم  

) وبمثلـه   ) ..... ( ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح       ) ..... ( أحد الوجهين   

 2".عدم االستواء وهو منتف هنا القصاص ألن المانع من 

  3 ". بال نزاع : "وقال في اإلنصاف

 :وفيه أربعة مطالب

 

 .األذن المستحشفة :األولالمطلب 

 .العين المريضة :نيالثا المطلب

 .السن المعيبة :لثالثاالمطلب 

 .األعرج :المطلب الرابع

                                     
 .256 ص 9ج فعي لشال ،األم   1
 . 316 – 314 ص 8 المبدع  البن مفلح ج  2
في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني        :  وانظر التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع       .20 ص   10  ج لمرداوي ل اإلنصاف 3

، الريـاض : وديةالسـع ( أشرف على طبعه وتصحيحه عبد الرحمن حسن محمـود          . رضي اهللا عنه؛ لعلي بن سليمان المرداوي      

 .358ص ) بدون تاريخ  ، 1ط . المؤسسة السعيدية
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 .األذن المستحشفة: األولالمطلب 
 :وفيه مسألتان

 

 .سليم والمجني عليه أذنه مستحشفةجاني ال :ىالمسألة األول

 .أذناهما مستحشفتانمجني عليه و الجاني ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 .سليم والمجني عليه أذنه مستشحفةجاني لا: ى المسألة األول

 :وبيان قول المذاهب األربعة فيها كالتالي

 

 :الحنفية

  1 .ذكروا أن فيها األرش كامال

 

 :الشافعية

  3.الصوت  جمعفي ا منفعتهلبقاء   2. "بمستحشفة صحيحة .....تقطع : " قالوا

 .قصاصالالمسألة ففي 
 

إن الصحيحة تقطع بالمستحشفة وأن     :  قالوا وهو أنهم الشافعية  وقد ورد إشكال على     

 .فليس فيها دية وإنما حكومة. المستحشفة ال يوصل بها إلى دية الصحيحة

فحكومة ( بجناية أو غيرها    ) يابستين  ( أذنين  ) لو قطع   : " وأجابوا عن ذلك بقولهم   

األول مبنـي علـى     ، تلزمه  ) دية  ( فيهما  ) وفي قول   ( تجب فيهما في األظهر     ) 

                                     
 .277 ص  7ج   لزيلعي لالحقائق  تبيين   1
 .28 ص 4  ج  األنصاريزكريا ل  المطالبأسنى وانظر .267 ص 5ج لشربيني ل ؛ المحتاجمغني  2
 .290 ص 7ج لرملي ل ؛ المحتاجنهاية  3
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قد مـر أن األذن الصـحيحة تقطـع         : فإن قيل   ..... والثاني على الثاني    ، ول  األ

. .  فيها وعدم تكميل الدية مما ال يعقـل  القصاصبالمستحشفة والجمع بين جريان     

وعلى األول هل يشترط    ،  الدية   ووجوبأجيب بأنه ال تالزم بين وجوب القصاص        

 الدية فيهمـا أو ال ؟ فيـه        أسقطناأن تبلغ بالحكومتين مقدار الدية حتى ال نكون قد          

 1 ."أوجههما الثاني : أشار إليهما الماوردي ، طريقان 

 

 :الحنابلة

وهل تؤخـذ الصـحيحة بهـا ؟ فيـه          . تؤخذ األذن المستحشفة بالصحيحة   : " قالوا

كاليـد  ، فلم تؤخذ بها الصحيحة   ، ألنها ناقصة معيبة  ؛ ال تؤخذ بها  : أحدهما؛ وجهان

، ألن المقصود منها جمـع الصـوت      ؛ تؤخذ بها : والثاني. الشالء وسائر األعضاء  

بخالف سائر  ، وهذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة    ، والجمال، وحفظ محل السمع  

  2".األعضاء 

وهـو  "  :القصاصوقال في اإلنصاف عن     . وعدمهالقصاص  فعندهم فيها قوالن      

  3".المذهب

 

 : الخالصة

 . الحنابلةوالشافعية صرح بالقصاص كل من 

 .  لقوة حجتهموهو الراجح

 

 

 .أذناهما مستحشفتانمجني عليه و الجاني ال: ةالمسألة الثاني

 

 :الحنابلة
                                     

  أسـنى  و    .300 و   299 ص   12 للمـاوردي ج   الكبيـر    الحـاوي وانظر   .307  ص 5 ج   لخطيب الشربيني   ل المحتاج   مغني  1

 .326 و 325 ص  7 ج لرملي  ل المحتاج إلى شرح المنهاج نهاية و .53 و 52 ص 4 ج   األنصاريزكريا؛ لالمطالب
 .542 ص 11 ج بن قدامة ؛  الالمغني  2
 .19 ص 10  جلمرداوي لاإلنصاف  3
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 .المسألة القصاصففي . 1سبق بيان أن القاعدة عندهم أن المعيب يؤخذ بمثله

 

 : الخالصة

فال حجة في منـع     ، ألن األذنين قد تماثلتا    ،القصاصوالذي يظهر أن في المسألة      

 .د تماثل العضوانوقالقصاص 

 

 

 .العين المريضة: نيالثاالمطلب 
 :وفيه مسألتان

 

 .عينه فيها مرضمجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .عيناهما فيهما مرضمجني عليه و الجاني ال :ةالمسألة الثاني

أو التي فيها بياض ال ينقص ، أو العين الحوالء، مثل العين ضعيفة اإلبصار

 .التي فيها مرض كجدريأو ، البصر

 

 

 

 .عينه فيها مرضمجني عليه سليم والجاني ال: ىالمسألة األول

 :تتحصل فيها آراء المذاهب كالتالي

 

 

 :الحنفية

                                     
 .57 ص  1
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 منـه  ينقص وال ببصره يضر ال ذلك إن إال حوالء عينه كانت[ ..... ] إذا  : "قالوا

 كان ففقئت  ببصره يضر شديدا الحول كان إن و ،منه يقتص عمداً إنسان ففقأها شيئاً

 1 ".عدل حكومة فيها
 .القصاصففيها 

 

 :المالكية

إذا قلع عيناً ضعيفة اإلبصار خلقة أو من ِكبر لشـخص فـإن السـليمة تؤخـذ                 " 

 2".بالضعيفة 

 4".فالقود إن تعمده  ..... 3ولجدري: " وقالوا

 .القصاصفالمالكية يرون 

 

 

 

 :الشافعية

، أو أحول ، 7أو أعشى ، 6أو أخفش ، 5ن من أعمش  ولو كا . ذكروا أن في ذلك الدية    

 . أو به بياض ال ينقص الضوء

 8.وقالوا لو تولد العمش من آفة أو جناية ال تكمل فيه الدية

                                     
 و  .39 ص    5 ج. لموصـلي   ؛ ل المختـار  االختيار لتعليـل     كتابوانظر  . 11 ص 4 ج وآخرون نظام لشيخ؛ ل الهندية الفتاوى  1

 .155 ص 10حاشية ابن عابدين  ج 
 .167 ص  8  ج الخرشي على مختصر خليل،  شرح 2

، فّط عن الجلد ممتلئة ماءوهو اسم لقروح في البدن تَنَ، وأما الدال فمفتوحة على كل حال، لغتان، الجدري بضم الجيم وفتحها "  3

 .173 و 172 ص 6ج . تاج العروس للزبيدي". وهو داء معروف ، وتقيح
 و 167 ص  8  ج الخرشي على مختصر خليـل، وانظر  شرح. 319  ص8  جلحطاب ل الجليل لشرح مختصر خليل، مواهب   4

 وانظر تقريرات عليش على حاشية      240  و 239،  205 ص     6  ج  الكبير الشرح الدسوقي على    حاشية و    .208 و   207، 168

 .الدسوقي في الصفحات نفسها
 .104 ص 1المخصص البن سيدة ج ". العمش سيالن الدمع وضعف العين حتى ال يكاد يبصر  "  5
 .105 ص 1المخصص البن سيدة ج "  الخفش هو ضعف البصر وصغر العينين  "  6
 .105 ص 1المخصص البن سيدة ج ".  األعشى بالليل واألجهر بالنهار األعشى السيئ البصر بالنهار أو بالليل وقيل "  7
 وانظـر  .327  ص7 ج لرملـي   ل المحتاج إلى شرح المنهـاج  نهاية وانظر .53ص 4 ج   األنصاريزكريا؛ ل المطالبأسنى  8

 .حاشيتا الشبراملسي والرشيدي على نهاية المحتاج في نفس الجزء والصفحة
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 :الحنابلة

التساوي في الصغر والكبـر والصـحة       ( لوجوب القصاص   )  يشترط   الف: " قالوا

) لشيخ المريضـة و     والمرض في العين واألذن ونحوهما فتقلع عين الشاب بعين ا         

ألن ؛ تقلع العين الصحيحة بعـين األعمـش        ) عين الكبير بعين الصغير و      ( تقلع  

بإصـبعه  ( الجاني قلع عينه    ) لكن إن كان    ( التفاوت في الصفة ال يمنع القصاص       

 1 .") ألنه ال يمكن المماثلة فيه ، أن يقتص بإصبعه ( للمجني عليه ) ال يجوز 

 .القصاصيرون الحنابلة ف

 

 : الخالصة

 . الحنفيةومنعه . الحنابلةوالمالكية كل من القصاص قال ب

ففي هذه  ، ألن هذه العاهات تأثيرها في العضو محدود      . القصاصوالراجح القول ب  

 .قصاص المسألة

 

 

 .عيناهما فيهما مرضمجني عليه و الجاني ال: ةالمسألة الثاني 

 :وهذا بيان حكمها

 

 :الحنفية

فال قصـاص   كذلكى عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني جنى عل" لو : قالوا

 2."بينهما 

 

 :الحنابلةو

                                     
 4 جلحجـاوي   ل اإلقناعو . 547 ص 11 ج بن قدامة ؛  الالمغني وانظر .2900 و 2899 ص 8   جتيلبهو ل القناع كشاف   1

 .163ص 
 .155 ص 10حاشية ابن عابدين  ج   2
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 .المسألة القصاص ففي 1.القاعدة عندهم أن المعيب يؤخذ بمثله

 

 : الخالصة

 .القصاصالقول بالحنابلة ومذهب ، القصاص الحنفيةقال بعدم 

 حجة فـي منـع   فال. ألن العينين قد تماثلتا  .القصاصوالذي يظهر أن في المسألة      

 .وقد تماثل العضوانالقصاص 

 

 

 .السن المعيبة: لثالثاالمطلب 

أو أصبحت متحركة لمرض أو كبر أو       . إما أنه قد تغير لونها إلى لون غير السواد        

 .لكن هذا التحرك لم يفقدها منافعها بالكامل، لجناية وقعت عليها

 :وفيه مسألة واحدة وهي

 .عيبةسنه ممجني عليه سليم والجاني ال

 :وبيان أحكامها في المذاهب األربعة كالتاليوتفصيلهما 

 

 :الحنفية

 : السوادغير إلى التي قد تغير لونها  فيقالوا

إن شاء المجنـي    ، خضراءسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو         " إذا كانت   

فلـه   عليـه ولو المعيب سن المجني ، مئة  عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمس

  2 ".مة عدل وال قصاصاألرش حكو

 :وقالوا في المتحركة

  3".لو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها آخر فعلى كل حكومة عدل " 

 

                                     
 .  من هذا البحث57 سبق بيانها في ص  1
 .156 ص 10حاشية ابن عابدين  ج   2
 .156 ص 10حاشية ابن عابدين  ج   3
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 :المالكية

 : السوادغير إلى التي قد تغير لونها في 

العقـل  : قال مالك : فكم في السن السوداء عند مالك إذا طرحها رجل ؟ قال          : قلت" 

السوداء أشد من هـذا كلـه   :  أو صفراء ؟ قال كانت حمراءفإن: قلت .كاملفيها 

 العقل فعليهففي الحمراء أو الصفراء إذا أسقطها رجل ،  مالكعند ففيها الدية كاملة

  1".تاما 

 ؟ا لكن هل فيها قصاص؛ كاملالعقل ففيها

 : النص التالياإلجابة عن هذا التساؤل وارد في

اء خلقة وكان عرفا كالسواد أو صفر، أو حمراء ،  سن سوداء قلع تعمد  لووأما" 

أو فيهـا  ،  من اإلبل لكونها غير مساوية لسـن الجـاني   خمس فهل كذلك فيها، 

  2". وجوب العقل فيها في الخطأ بدليل الثاني ظاهرال و: قال بن ؟ للتعمدالقصاص

 .القصاص ففيها

 :وقالوا في المتحركة

 3. " قلعها ديتهاففي المضطربةلو كان يرجى ثبوت " 

 المضطربة جدا واليد الشالء فإنه ال يقتص  )والضعيف السن(  من قوله    ستثنىوي" 

 4 ". إال من مثلهلهامنها وال 

 .فيفهم من هذا القول أن السن غير المضطربة جدا أنه يقتص منها ويقتص لها

 .القصاصففيها 

 

 :الشافعية

 : قد تغير لونها إلى غير السوادالتي السنقالوا في 

                                     
 .570 ص  4 جون   الكبرى برواية سحنالمدونة  1
فقد بينها الدسـوقي فـي      ) بن  ( وأما المراد بكلمة    . 244 ص  6 الدسوقي على الشرح الكبير ج       حاشيةتقريرات عليش على     2

 .11 ص 1ج .  الشيخ عبد الباقيمحشي البناني  محمدللعالم للعالمة سيدي ) بن (  صورته ما:  " مقدمة كتابه فقال
 .390ص   4  جلدردير للمسالك  اأقرب على الصغير الشرح    3
 .208 ص  8 ج ؛ خليل  الخرشي على مختصرشرح  4
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نه مثل ما قلع ، فيقتص من البيضاء والسوداء والخضراء ، ومن من أسنا يقلع" 

ومن القوية بالضعيفة ، ومن الكبيرة بالصغيرة ، ومن  ، الشاب بسن الشيخ

 1 ".منافعهما باقية المشتدة بالمتحركة إذا كانت

 .القصاصففيها 

 

 : المتحركة السنوفي 

ولم تنقص منفعتها   ) ت  إن قل (  من نحو مرض أو كبر       المتولدة) وحركة السن   ( " 

  2 ". أو الدية لبقاء الجمال والمنفعةالقودفي وجوب ) فكصحيحة ( 

 : وقالوا

ألن ؛ سن تحركت بهرم أو مرض  حكومةدون ) فإذا قلعها آخر لزمته حكومة ( " 

 3 ".والمرض  الهرمالنقص الذي فيها قد غرمه الجاني األول بخالفه في 

وأما السن المتحركة مـن      ،القصاصرض فيها   ففي السن المتحركة من كبر أو م      

 :لكن النص التالي لم يفصل وعمم. جناية سابقة فلم يوضحوا األمر

 من المشتدة بالمتحركة إذا كانت..... من أسنانه مثل ما قلع ، فيقتص  يقلع" 

 4".منافعهما باقية 

 .القصاصفالظاهر أنهم يقولون ب

 

 :الحنابلة

 : غير السوادالسن التي قد تغير لونها إلى

 أو اصفرت أو اخضرت أو كلت أو تحركت فحكومـة ، فـإن              السنإن احمرت   " 

 5".قلعها بعد ذلك قالع فحكومة 

 : وفي السن المتحركة

                                     
 .166 و 165 ص  6ج لشافعي  ل ،األم وانظر  .160 ص 12 للماوردي ج الكبير الحاوي  1
 .329 ص 7 ج لرملي  ل المحتاج إلى شرح المنهاج نهاية   2
 .55 و 54 ص 4 ج   األنصاريزكريا ل  المطالبأسنى   3
 .160 ص 12 للماوردي ج الكبير الحاوي   4
  .173 ص 4 جلحجاوي  ل اإلقناع   5
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( أي السن    ) منافعها مضطربة لكبر أو مرض وكانت       سناً( الجاني  ) وإن قلع   ( " 

 منافعها  بعض باقية من المضغ وحفظ الطعام والريق وجبت ديتها وكذلك إن ذهب          

 كلهاوإن ذهبت منافعها    ( وجبت ديتها ألنه أذهب عضوا فيه منفعة        ) وبقي بعضها   

وال ) فإن قلعها بعد ذلك قالع فحكومـة  ( . ..... ففيها حكومة) فهي كاليد الشالء 

 لمرض أو كبر ألن تحركها هنا بجنايـة   يعارض ذلك ما تقدم فيما إذا اضطربت

."1 

وبين السن المعيبـة    ، لسن المعيبة بين السن التي جني عليها      فالحنابلة يفصلون في ا   

 .إن فيها الدية: وقالوا، لمرض أو كبر ونحوه

 

 : الخالصة

 : قد تغير لونها إلى غير السوادالتي السن

 .القصاصقالوا بالشافعية و المالكية و ، القصاصقالوا بعدم الحنابلة و الحنفية 

 .افعها باقيةألن أكثر منقصاص  القول بالوالراجح

 :  المتحركةالسن وفي

 مع تفريقهم بين السن المتحركة من       الشافعيةوبه قال   القصاص  نصوا على   المالكية  

 . جناية أو أمر سماوي

 .ألن أكثر منافعها باقيةقصاص  الوالراجح

 

 

 .األعرج: المطلب الرابع
 :وفيه مسألتان

 

 .أعرجمجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .أعرجانمجني عليه و الجاني ال :ةمسألة الثانيال

                                     
 .173 ص 4 جلحجاوي  ل اإلقناع وانظر .2950 و 2949 ص 8   جلبهوتي ل القناع كشاف   1
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 .أعرجمجني عليه سليم والجاني ال: ىالمسألة األول

 :وتتحصل آراء المذاهب األربعة فيما يلي

 

 :الحنفية

 1.قالوا فيها حكومة

 

 :المالكية

يعني أن  ) ش  (  خلقة كغيره    ونحوهماوالضعيف من عين ورجل     ) 2ص  ( : " قالوا

 أو حصل الضـعف     ونحوهماعيفة أو الرجل إذا خلقت ضعيفة       العين إذا خلقت ض   

 أو العقل   القود أي فيجب فيه     ،لذلك من أمر سماوي كغيره مما هو صحيح من ذلك         

يعني ) ش ( لها عقال  يأخذ المجني عليها إن لم وكذلك) ص : " ( ثم قالوا ". كامال

 3". لعقل كامالا أوأن العين أو الرجل المجني عليها كالصحيحة في وجوب القود 

 .القصاصففي ذلك 

 

 :الشافعية

 5 ".إذ ال خلل في العضو؛  وأعرج4يقطع عضو سليم بأعسم: " قالوا

                                     
 5  ج . لموصـلي   ؛ ل المختار االختيار لتعليل    كتابوانظر   .308ص    4ج  . محمد بن الحسن     ل المدينة، الحجة على أهل     كتاب  1

 .50ص 
 .المراد بها الشرح) ش ( المراد بها نص المتن و ) ص  (  2
 .207ص   8؛  ج  خليل  الخرشي على مختصرشرح   3
والعسم يبس في المرفـق  ..... العين والسين والميم أصل صحيح يدل على التواء  ويبس في عضو أر غيره "  قال ابن فارس  4

معجم مقاييس ." لكف والقدم العسم وهو أن ييبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف أو القدم      في ا : قال األصمعي ..... تعوج منه اليد    

هذا معناهـا عنـد   . 212 ص 9و لسان العرب ج   . 1609 ص   4وانظر الصحاح للجوهري ج     . 315 ص   4اللغة البن فارس ج     

 .أهل اللغة وسيأتي معناها عند أهل الفقه
  .266 ص  5 ج  خطيب الشـربيني   لل المحتاج مغني وانظر  .512 ص  4  ج مي لبجيرل ؛اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   5

 .50 ص 4  ج لكوهجي ل المحتاج بشرح المنهاج، زاد و  .291 ص  7 ج لرملي  ل المحتاج نهايةو 
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 علة ومرض في العضو وذلك ال يؤثر في وجوب القصـاص            األشياءوألن هذه   " 

".1 

 والقـدم   مفاصله ألن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض              "

 3."ألن الخلل في الرجل ؛  فال قصاص 2 رجل أخيفسليمة فأما إن قطع

 .القصاصففيها 

 

 :الحنابلة

  4 ".كصحيح) قدم أعرج : " قالوا

، ألن العرج لمعنى في غيـر القـدم       ؛ في قدم األعرج ويد األعسم الدية     : "  وقالوا

فلم يمنـع ذلـك     ، وليس ذلك عيبا في قدم وال كف      . االعوجاج في الرسغ    : والعسم

وال . كاليد الشالء ، أن في كل واحد منهما ثلث الدية      ..... وذكر  . يهماكمال الدية ف  

  5".بخالف اليد الشالء ، فلم تنقص ديتهما، ألن هذين لم تبطل منفعتهما؛ يصح

 6.و الصحيح الدية. الدية وثلث الدية: ففيها روايتان

 ولم يصرحوا بالقصاص لكن مساواتهم لها بالقدم السليمة يدل علـى أنهـا فيهـا              

 .القصاص

 

 : الخالصة

 .الحنابلةوهو رأي القصاص نصوا على الشافعية والمالكية 

 .  ألن منفعتها مازالت باقيةوهو الراجح

                                     
  .27 ص  4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنى   1

وقـال  . 234 ص 2معجم مقاييس اللغة البن فارس ج ." على اختالفالخاء والياء والفاء أصل واحد يدل : " قال ابن فارس  "  2

لسـان  ." وكذلك هو من كل شيء    ، والجمع خُِوفٌ ، الخيف في الرجل أن تكون إحدى عينيه زرقاء واألخرى سوداء         : " ابن منظور 

 .من اختلفت رجاله: فالمراد باألخيف هنا هو. 263 ص 4العرب البن منظور ج 
 .27 ص 4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنىالرملي على   حاشية  3
 .1506 ص  5  جلبهوتي ل ؛ منتهى اإلراداتشرح   4
  لبهـوتي  ل القناع كشافو . 174  ص 8 للحجاوي  ج   لطالب اإلنتفاعاإلقناعوانظر . 148 ص 11 ج بن قدامة ؛  الالمغني   5

 .2950 ص 8 ج
 .64 ص 10  جلمرداوي لاإلنصاف   6



 172

 

 

 

 

 

  .أعرجانمجني عليه و الجاني ال: ةالمسألة الثاني

 

 :المالكية

 فيقتصون من السـليم     1". خلقة كغيره    ونحوهماالضعيف من عين ورجل     : " قالوا

 .ب اولى عندهم القصاص من األعرج لألعرج فمن بالألعرج 
 
 

 فـاذا   2 ".إذ ال خلل في العضو    ؛ يقطع عضو سليم بأعسم وأعرج     " :قال الشافعية 

كانوا يرون جواز قطع السليم لألعرج فمن باب اولى القصـاص مـن األعـرج               

 .لألعرج 

 

 :الحنابلةقال 

ـ . بةصحيحة وليست معي قدم أنها أي  3". قدم األعرج كقدم الصحيح" يحة حوالص

 4.تؤخذ بالصحيحة

 

 : الخالصة

                                     
 .207ص   8؛  ج  خليل  على مختصر الخرشيشرح   1
  .266 ص  5 ج  خطيب الشـربيني   لل المحتاج مغني وانظر  .512 ص  4  ج لبجيرمي ل ؛اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   2

 .50 ص 4  ج لكوهجي ل المحتاج بشرح المنهاج، زاد و  .291 ص  7 ج لرملي  ل المحتاج نهايةو 
 .1506 ص  5 ج  شرح منتهى اإلرادات؛ للبهوتي  3
 .132 ص 4  السلسبيل للبليهد ج 4
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ويمكن أن يقال بأن هذا هو قول المالكيـة والشـافعية           . صرح بالقصاص الحنابلة  

 .ألنهم قالوا بالقصاص في المسألة السابقة فيكون هذا رأيهم من باب أولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المريض لغيره: الثالثالمبحث 
 .هوهو عضو سليم والمرض في غيره لكنه ينسب إلي

 

 :تمهيد وتقسيم

 

 .وقد ذكر كل مذهب قاعدة تضبط هذا المبحث

 

 : الحنفية

لكونها تابعة فال يكون لهـا حصـة مـن          ، ال عبرة للصورة بدون المنفعة    " : قالوا

األرش إال إذا تجردت عند اإلتالف بأن أتلف عضوا  ذهبت منفعته فحينئذ تجـب               

أو أرشه كامال إن كـان فيـه        فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشالء           

فال يلزم من اعتبار الصورة والجمال عند االنفراد عـن          ، جمال كاألذن الشاخصة  

فيكون المنظور إليه هي المنفعة فقـط       ، المنفعة اعتبارهما معها؛ بل يكون تبعا لها      

ثـم  ، عند االجتماع وكم من شيء يكون تبعا لغيره عند اإلتالف فال يكون له أرش             
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إلتالف يكون له أرش أال ترى أن األعضاء كلها تبع للنفس فال يكـون              إذا انفرد با  

 1".وإذا انفردت باإلتالف كان لها أرش ، لها أرش إذا تلفت معها

 .وإنما حكومة، بمعنى إن قطع أي عضو ذهب نفعه ليس فيه الدية

 وكذا السمع ليس فـي      ، ألن الشم ليس في األنف     أي) أنف صحيح الشم    و( قوله  " 

  2 ". يؤخذ بالناقص أي إال هاتينالتان من قولهم الكامل اهاتان مستثناألذن و

 . فالقاعدة عندهم أن الكامل ال يؤخذ بالناقص إال األصم و األخشم

 

 :الحنابلة

الصغر والكبر والصـحة   فيالتساوي ( القصاص  لوجوب)  يشترط ال" يرون أنه 

) المريضـة و   الشيخين والمرض في العين واألذن ونحوهما فتقلع عين الشاب بع

ألن ؛  األعمـش تقلع العين الصحيحة بعـين      ) عين الكبير بعين الصغير و      ( تقلع  

  3 . "التفاوت في الصفة ال يمنع القصاص

 :وفي هذا المبحث أربعة مطالب

 

 . األصم :المطلب األول

 .األخشم :الثانيالمطلب 

 .األخرس: المطلب الثالث

 .العنين: المطلب الرابع

 

 

 

 .األصم: لب األولالمط
 : وفيه مسألتان

                                     
 .278و277  ص 7ج  لزيلعي لالحقائق  تبيين   1
 .512 ص 4 جلبجيرمي ؛  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع   2
 .2900 و 2899ص   8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف   3
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 .أصممجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .أصمانمجني عليه والجاني ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 .أصممجني عليه سليم والجاني ال: ىالمسألة األول

 

 :الحنفية

ال عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة فال يكون لها حصة من األرش            " : قالوا

إال إذا تجردت عند اإلتالف بأن أتلف عضوا  ذهبت منفعته فحينئـذ تجـب فيـه                 

أو أرشه كامال إن كان فيه جمـال        ، حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشالء        

 1" .كاألذن الشاخصة

 .ففيها األرش

 

 :المالكية

وفـي الروايـة   ، األذنان في كل واحدة نصف الدية في إحدى الـروايتين      : " قالوا

، في األذنين حكومة مطلقـا    ، ثالث األقوال   ..... ألخرى ليس فيها سوى حكومة      ا

 2".وهذا هو المشهور 

و الدية إنما هي في السـمع دون األذن         ، يرون أن في أذن السميع حكومة     المالكية  

فإذا كان في أذن السميع حكومة فمن باب أولى أن يكون في أذن األصم حكومـة                

مشهور عنده أنه ال يجب في األذنين الدية إال إذا ذهـب            و أما  مالك  فال     " . أيضا

 3 ".سمعها فإن لم يذهب ففيه حكومة 

 .قصاصولم يصرحوا بال. فأذن السميع وأذن األصم فيهما حكومة

 

                                     
 .277  ص7ج لزيلعي لالحقائق  تبيين   1
 .389ص  4 للدردير ج  الصغيرالشرحوانظر  .339 و 338  ص 8ل للمواق ج   التاج واألكليل لمختصر خلي 2
 .563، 561  ص  4ج  سحنون  روايةب  الكبرىالمدونةوانظر . 1694  ص4 جبن رشد  الالمجتهد بداية  3
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 :الشافعية

 1 .تقطع أذن السميع بأذن األصم ألن السمع ليس في جرم األذن: قالوا

 

 :الحنابلة

 2 ."ألن القصد الجمال )  أصم شالء أذن سميع بأذن(  تؤخذ : "قالوا

وليس ، ألنه محله   ، فإن ذهاب السمع نقص في الرأس        ، لتساويهما " وعللوا ذلك   

 3."بنقص فيهما 
 

 : الخالصة

 .الحنابلةوالشافعية كل من القصاص نص على 

وهي عضو سليم ليس فيه عيب      ، فالنقص ليس في األذن   .  لقوة تعليلهم  وهو الراجح 

 .أو عاهة

 

 

 .أصمانمجني عليه والجاني ال: ةلمسألة الثانيا

 

 4 . قالوا في المسألة السابقة أن فيها األرش وهذه من باب أولى:الحنفية

 

المشهور عند مالك أن األذن السليمة ليس فيها إال الحكومة و إنما الديـة              : المالكية

  5.فمن باب أولى أن يكون ذلك في األصمان، في السمع

                                     
  المطالب أسنى و .188، 160 و 159 ص 12 للماوردي ج الكبير  الحاوي وانظر.257 و 256 ، 76 ص 6ج لشافعي  ل ،األم  1

و مغني المحتاج  . 514 – 512 و 511 ص 4 جلبجيرمي ؛  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و . 28 ص 4 ج  األنصاريكريالز

 المحتـاج بشـرح     زاد و   .326 و   325 ، 292 ص   7 ج   لرملي   ل  المحتاج إلى شرح المنهاج      نهاية و   .267ص    5للشربيني  ج    

 .52 و 51 ص 4  ج لكوهجي لالمنهاج، 
 .2908 و 2907ص  ، 2900 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشافوانظر  .1484 ص  5  جلبهوتي؛ ل منتهى اإلراداتشرح 2
 .2908 و 2907ص  ، 2900 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف وانظر .542 و 541 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني  3

 .277  ص7ج لزيلعي لالحقائق  تبيين   4
 المجتهد  بداية و   .389 ص   4 للدردير ج    الصغيروانظر الشرح   . 339 و   338 ص  8ر خليل للمواق ج        واألكليل لمختص  التاج 5

 .563، 561  ص  4 ج سحنونوانظر المدونة الكبرى برواية  . 1694 ص 4 رشد ج البن
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 :الشافعية

إذن فاألذن سليمة والقصاص يجري بـين       .  ون أن الصمم ليس في جرم األذن      ير

  ⌧  . األذنــــين الســــليمتين
    

   
   
  

 )45المائدة آية ( اآلية    
 

 :الحنابلة

 1 ."أي من أذن السميع واألصم ) تؤخذ أذن األصم بكل واحدة منهما ( : " قالوا

 

 : الخالصة

 يـرون القـول     الحنابلـة و  الشـافعية   أما  القصاص  ال يرون   المالكية  و    الحنفية  

 .القصاصب

ـ .  ألن أذن األصم سليمة ومساوية ألذن السـميع     وهو الـراجح   ال وجـه لمنـع   ف

 .القصاص

 

 .األخشم: الثانيالمطلب 
 : وفيه مسألتان

 .أخشممجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .أخشمانمجني عليه والجاني ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 .أخشممجني عليه سليم والجاني ال: ىالمسألة األول
                                     

 .542 و 541 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني و .2908 و 2907 وانظر ص .2900 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف   1
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 :وتفصيل هذه المسألة كالتالي

 

 :الشافعية

 1.صحيح بأنف األخشمقالوا يقطع أنف ال

  2.ألن الشم ليس في جرم األنف

 

 :الحنابلة

، الذي ال يجد رائحة شـيء     )  الصحيح بمارن األخشم     األشميؤخذ مارن    ( : "قالوا

 3." األنف صحيح فوجب أخذ األخشم به ألنه مثله ونفسلعدم الشم لعلة في الدماغ 

 

 : الخالصة

 .الحنابلةوالشافعية كل من القصاص قال ب

واألنف عضو سليم لـيس     ،  لقوة تعليلهم وهو أن الشم ليس في األنف        و الراجح وه

 .والسليم يؤخذ بمثله. به عيب أو عاهة

 

 

 

 .أخشمانمجني عليه والجاني ال: ةالمسألة الثاني

 :وبيان الحكم فيها كالتالي

 

 :الشافعية

فين إذن فاألنف سليم والقصاص يجري بين أن      .  يرون أن الشم ليس في جرم األنف      

ــليمين    ⌧  . سـ

                                     
 .52 و 51 ص 4  ج لكوهجي ل المحتاج بشرح المنهاج، زاد وانظر .159 ص 12 للماوردي ج الكبير الحاوي  1
 و 511 ص 4 جلبجيرمـي  ؛  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  وانظر .29 و 28 ص 4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنى  2

 .292 ص 7 ج لرملي  لالمحتاج إلى شرح المنهاج  نهاية و .267 ص 5و مغني المحتاج  للشربيني  ج . 512
 .543 ص 11 جقدامة ؛ البن المغنيوانظر . 2899، 2907 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف   3
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 )45المائدة آية ( اآلية    
 

 :الحنابلة

 :ر التاليةمن األموالحنابلة يمكن معرفة رأي 

  1.إن أنف األخشم مثل األنف الصحيح : قالوا .1

 ⌧  فهــو أنــف صــحيح واألنــف يؤخــذ بــاألنف 
    

  
   

   
    

 2.ولإلجماع على أخذ األنف باألنف )45المائدة آية ( اآلية 

بـين  قصـاص    وقالوا بسـريان ال    3.قالوا بأن أنف األخشم مثل أذن األصم       .2

 4.األصمين

 5.وذكروا منها أنف األخشم، إن المعيب يؤخذ بمثله في أعضاء عددوها: قالوا. 3

 .بين األخشمينالقصاص يقولون بالحنابلة وعليه فإن 

 

 : الخالصة

 . يرون القول بالقصاصالحنابلة و الشافعية 

واألنف سليم والقصاص يجري بين     . ألن الشم ليس في جرم األنف     ، وهو الراجح 

 .أنفين سليمين

 

                                     
 .2907 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف   1
 .543 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني   2
 .543 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني   3
 .2900 ص 8   جهوتيلب ل ؛القناع كشاف   4
 ص   لمرداويلو التنقيح المشبع    . 21 و   20 ص   10 للمرداوي ج    اإلنصاف  وانظر   .316 – 314 ص   8 مفلح ج    البن  المبدع  5

 .1485 و 1484 ص 5 منتهى اإلرادات للبهوتي ج شرح و .358
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 .األخرس: المطلب الثالث
 : وفيه مسألتان

 

 .أخرسمجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .أخرسانه مجني عليوالجاني ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 .أخرسمجني عليه سليم والجاني ال: ىالمسألة األول

 :وإيضاح القول فيها كالتالي

 

 :الحنفية

 1.في لسان األخرس حكومة عدل: قالوا

 2".عدم فوات جنس المنفعة " وعللوا ذلك بـ 

 

 :المالكية

 3.وفيه حكومة باالجتهاد ،قصاصجزموا على أنه ال 

 

لكنه ؛   فإن قلت هب أن لسان األخرس ال كالم فيه         : "وقد أوردوا إشكاال وهو قولهم    

 قلت ال بد في وجوب الدية من تحقق إزالـة  ،ن في الذوق الديةإ قلتميذوق به وقد 

                                     
 ص 5ج .  للموصـلي ، لتعليل المختاروانظر كتاب االختيار . 308 ص 4 ج  محمد بن الحسن المدينة، الحجة على أهل كتاب   1

50. 
 .أي ال زالت المنفعة بشكل عام موجودة . 352   ص4 مجمع األنهر لشيخي زادة ج  2
 حاشيةو  .160 و 159 ص 8 ج ؛ الخرشي على مختصر خليل وانظر شرح.569    ص  4ج  سحنون  روايةب  الكبرىالمدونة 3

 .242 – 237 ص  6  جالدسوقي على الشرح الكبير
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وهي غير متحققة في لسان األخرس ولهذا جعل فيه فـي   الديةالمعنى الذي ألجله 

 1".يةفإن تحقق أنه كان به ذوق فإن فيه الد وعليه. المدونة الحكومة ا هـ

، وإال ،  بذلك صوت األخرس يذهب إذا لم : " و اشترط بعضهم  شرطا فقال

  2". فالدية

 .القصاصيرون عدم المالكية ف

 

 :الشافعية

 4. النطق في جرم اللساننإ:  وقالوا3.ال يؤخذ لسان الناطق بلسان األخرس: قالوا

 .قصاصفال 

 

 :الحنابلة

  5".لنقصه ) أخرس ( ن لسا) لسان ناطق ب ( يؤخذ ) ال : " قالوا

 ) ..... صورتهعضو ذهب نفعه وبقيت ( في  : "وفيه الحكومة للقاعدة عندهم انه

  6".حكومة 

 8".ال ذوق له ) لسان أخرس : "  وبعضهم قال7.وذكروا منها لسان األخرس

 9.وفي رواية عن اإلمام أحمد أن فيه ثلث الدية

 10 .القول بالحكومةابلة الحنوهي من مفردات المذهب والذي عليه أكثر 

 . قصاصفال 

                                     
 .210 – 208 ص 8 ج ؛ الخرشي على مختصر خليلشرح  1
 .242 – 237 ص  6  ج الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  2
 .514 – 512 ص 4 جلبجيرمي ؛  ل اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3
 .29 و 28 ص 4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنى  4
 .1484 ص 5  جلبهوتي ؛ ل منتهى اإلراداتشرح   5

  .1508 ص 5  جلبهوتي ؛ ل منتهى اإلراداتشرح  6 
 .179 ص 4 اإلقناع للحجاوي؛ ج  7
  .1508 ص 5  جلبهوتي ؛ ل منتهى اإلراداتشرح   8
  ص 11 ج بن قدامـة     ؛  ال  المغنيوانظر  . 1701برقم  . 1239 ص   3ج  .  كتاب مسائل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد اهللا          9

157. 
 .68 ص 10  جويلمردا لاإلنصاف   10



 182

ذهـب  ، ألنهم يرون أن لسان األخرس عضو أشـل        :القصاصوسبب عدم قولهم ب   

 1 .نفعه وبقيت صورته

 

 

 : الخالصة

الحنابلـة  والمالكيـة   وبعـض   . الحنابلـة والشافعية  والقصاص المالكية   قال بعدم   

 . اشترطوا أن ال يكون به ذوق

العضـو سـليم و     . صم و األخشم مريض لغيره    فإن قال قائل إن األخرس مثل األ      

 .العلة في غيره لخلل في الدماغ أو ألنه أصم ال يسمع فصار أخرسا

 :يجاب عنه بأمرين

 .أنه قد يكون أخرساً لثقل في اللسان: األول

ألن الخرس ليس منفصـال عـن       ، أن األخرس ليس مثل األصم و األخشم      : الثاني

األنف فإن المرء ال يفقد سمعه وشـمه؛ لكـن          اللسان بمعنى أنه لو قطعت األذن و      

 .اللسان إذا قطع فإن المرء يفقد الكالم

 

النطق والمسـاعدة فـي     :  ألن فوائد اللسان ثالث    .القصاصوالراجح القول بعدم    

فال مساواة بينه   . فهو ناقص ، ولسان األخرس قد فقد إحداها    . مضغ الطعام والتذوق  

 .وبين لسان الناطق

 

 

 .أخرسانمجني عليه والجاني ال: ةالمسألة الثاني

 

 

 

                                     
 ص  5  ج لبهـوتي   ؛ ل  منتهـى اإلرادات   شرحو  . 179 ص   4وانظر اإلقناع للحجاوي؛ ج     . 68 ص   10  ج لمرداوي ل اإلنصاف 1

1508. 
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 :المالكية

ل ج ومثلها الر  الشالء كغيره أن الحكومة في لسان األخرس واليد         وظاهره : "قالوا

 المماثلة وإال   عدم أن هذا عند     1 لكن في شب   ؛ولو كان الجاني متعمدا وله مثل ذلك      

 2. "ففي العمد القصاص

" : لكن ورد عنهم نص آخر وهو قولهم      . اصالقصفهذا النص يفيد أنه عند المماثلة       

 حكومة ولو كـان الجـاني   الشالء والرجل، واليد ،  في كل من لسان األخرس نإ

 3 تـت كالم لما يؤخذ من خالفا أو الشلل،  عليه في الخرس للمجنيمتعمدا مماثال 

  4". حينئذ عند قول المصنف وفي األصبع الزائدة إلخ من لزوم القصاص

  . قصاصالد أنه وهذا النص يفي

فهذان قوالن للمالكية وكالهما من كتب المتأخرين  والراجح القول الثاني وهو عدم             

ألن الكتاب الثاني هو األشهر في االعتماد  عليه  عند المتأخرين مـن              ، القصاص

 5.المالكية

 

 :الحنابلة

 :من األمرين التاليينالحنابلة يمكن معرفة رأي 

                                     
وقد سبق بينا ترجمته في ص . 2 ص 1الشرح الصغير للدردير ج ." العالمة الشيخ إبراهيم الشيرخيتي" هنا ) شب (  المراد ب  1

129. 
 .389 ص 4  جلدرديرل الصغير الشرحعلى الصاوي  حاشية  2
للعالمة الشيخ ) طفي ( ما صورته : " هذه لكنه قال) تت (  شرح الدسوقي في مقدمته مرده بهذه اإلصطالحات لكنه لم يشر إلى  3

: " وهو،   المراد بها التتائي) تت ( فلعل . 11 ص 1حشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ". مصطفى الرماصي محشي التتائي 

أخذ عن السنهوري والعلمي وال ، العالم اإلمام المحدث، أبو الحسن جمال الدين يوسف بن حسن بن مروان التتائي يعرف بالهاروني

 .273شجرة النور لزكية لمخلوف؛ ص ". هـ ولم تعرف وفاته846ولد سنة ، له شرح على المختصر، زم ابن علجون
 .241 ص 6  ج الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  4
دار البحوث والدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء    ، دبي: اإلمارات(  انظر اصطالح المذهب عند المالكية؛ لمحمد إبراهيم أحمد علي        5

 .594 و 593ص )  م 2000/  هـ 1421 ، 1ط . التراث
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وذكـروا منهـا لسـان      ، بمثله في أعضـاء عـددوها     إن المعيب يؤخذ    : قالوا. 1

 1.األخرس

 2 .أنهم يقرنون بين لسان األخرس واليد الشالء. 2

 3 .وقد قالوا بالقصاص بين اليدين الشالوين

 .بين األخرسينالقصاص يقولون بالحنابلة وعليه فإن 

 

 : الخالصة

 .قالوا بالقصاصالحنابلة و. القصاصيرون عدم المالكية 

وهـو مقتضـى    ، ألن العضوين قد تسـاويا بـالنقص       قصاصلقول بال والراجح ا 

 .فال وجه لمنعه وقد تساوياالقصاص 

 

 

 

 . الِعنِّين: المطلب الرابع
 : وفيه مسألتان

 

 .عنّينمجني عليه سليم والجاني ال :ىالمسألة األول

 .عنّينانمجني عليه والجاني ال :ةالمسألة الثاني

 

 

 

 .عنّينمجني عليه  والسليمجاني ال: ىالمسألة األول

                                     
. لمرداويل ؛ح المشبع وانظر التنقي . 21 و   20 ص   10 للمرداوي ج    اإلنصافوانظر  . 316 – 314 ص   8 مفلح ج    البن  المبدع 1

 .1485 و 1484 ص 5 منتهى اإلرادات للبهوتي ج شرح و .358ص 
 ص  5  ج لبهـوتي   ؛ ل  منتهـى اإلرادات   شرحو  . 179 ص   4وانظر اإلقناع للحجاوي؛ ج     . 68 ص   10  ج لمرداوي ل اإلنصاف 2

1508. 
 . في هذا البحث130 و انظر ص .2907ص   8  ج  بهوتي لل القناع كشاف   3
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 :وتتحصل آراء المذاهب األربعة كالتالي

 

 :الحنفية

 1".في العنين حكومة عدل لعدم فوات المنفعة " قالوا

المنفعة وهي اإليـالج واإلنـزال واإلحبـال هـي          " وعللوا عدم قولهم بالدية بأن      

 2".المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت ال يجب فيها الدية 

 

 :المالكية

  3".والراجح الدية ، والحكومة، بالدية) وفي ذكر العنين قوالن : " ( واقال

 4".والقوالن لمالك " 

 

 :الشافعية

 6." ال خلل في نفس العضو "ألنه  5.قالوا يقطع ذكر الفحل بذكر العنين

يـأتي   الفرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنـين الـذي    ال:" وقالوا

 ،  الصلبيب في غير الذكر، ألن الشهوة في القلب والمني في النساء، ألن العنة ع

 فمحلـه فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب، وإن كانت من قلة الماء               

في الصلب، والذكر ليس بمحل لواحد منهما فكان سليماً من العنين كسالمته مـن              

 7".ا على سواء مالعنين، وكانت الدية في قطعة منه غير

 .المسألة القصاصففي 

 

 :الحنابلة

                                     
 .50 ص 5ج. للموصلي،  االختيار لتعليل المختار كتاب 1
 .352   ص4 مجمع األنهر لشيخي زادة ج  2
 .235 ص  6  ج الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  3
 .235 ص 6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج  4
 .512 و 511ص   4 ج  لبجيرمي؛  لاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وانظر .257 و 256 ص 9ج لشافعي  ل ،األم   5
 .28 ص 4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنى  6
 .299 – 297 ص 12 للماوردي ج الكبير الحاوي  7
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 :قوالن في المسألة

وعللوا ذلك بأن العنين ال يطأ وال ينزل فهـو          .  القول بعدم القصاص    :األولالقول  

 1.فذكره ناقص وال يؤخذ الناقص بالكامل. كاألشل

 

وإنما العنـة   ، ؛ ألنه عضو صحيح ينقبض وينبسط     القصاصالقول ب  :الثانيالقوال  

 2.نع القصاص بها فهو كأنف األخشم وأذن األصملسبب في الظهر فال يم

لم يجب  ، فإنه إذا ترددت الحال بين كونه مساويا لآلخر وعدمه        ؛ والصحيح األول " 

، سيما وقد حكمنا بانتفاء التسـاوي     ، فال يجب بالشك  ، ألن األصل عدمه  ، القصاص

  3".وثبوت عيبه ، لقيام الدليل على عنته

 4.ابلةالحنوهذا هو رأي المتأخرين من 

 6. ورأي المتـأخرين الحكومـة     5.وقيل ثلـث ديتـه    . وفيه الحكومة . قصاصفال  

أقول في ذَكَـِر    : "  وروي عن اإلمام أحمد أنه قال      7 .الحنابلةوبالحكومة قال أكثر    

 9".وهو الصواب : "  وقال في اإلنصاف8".العنين الدية كاملة 

 .قصاصورجحوا عدم ال. وعدمهقصاص لديهم قوالن بالالحنابلة ف

 . أم بالحكومة، أو بثلث الدية، وهل يحكم له بالدية

 .المتأخرون على القول بالحكومة

 

 : الخالصة

 .القصاصفي القول المرجوح عندهم بالحنابلة و بعض الشافعية قال 

                                     
 .1484 ص 5  جلبهوتي ؛ ل منتهى اإلراداتشرح وانظر .545 و 544 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني   1
 .545 و 544 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني   2
 .545 و 544 ص 11 ج قدامة؛ البن المغني   3
 .2902 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف وانظر .1484 ص 5  جلبهوتي ؛ ل منتهى اإلراداتشرح   4
 .68 ص 10  جلمرداوي لاإلنصاف   5
 .2953 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشاف   6
 .68 ص 10  جلمرداوي لاإلنصاف   7
 .1702برقم . 1240 ص 3ج . د اهللا كتاب مسائل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عب 8
 .69 ص 10  جلمرداوي لاإلنصاف   9
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 لقوة  وهو الراجح . لحنابلةو القول الثاني ل   المالكية  الحنفية و   القصاص  وقال  بعدم    

 العنة عيب في غير الذكر ، ألن الشـهوة فـي            (بأن  شافعية  الوأما تعليل   . تعليلهم

فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب ، وإن  ، الصلبالقلب والمني في 

فإن هذا األمر مما يخفـى علـى النـاس     ) في الصلب فمحلهكانت من قلة الماء 

 .ويحتاج إلى رأي أهل الخبرة

 

 

 

 .عنّينان عليه مجنيوالجاني ال: ةالمسألة الثاني

 :وبيان الحكم فيها كالتالي

 

 :الشافعية

. إن العنة لـيس محلهـا الـذكر       : وقالوا، ال يفرقون بين ذكر العنين والذكر السليم      

 1 .يرون القصاص بين الذكرينالشافعية و. فالذكر سليم

 .المسألة القصاص ففي 

 

 :الحنابلة

  2".تساويهما ل؛ يؤخذ كل واحد من الخصي والعنين بمثله : " قالوا

 

 : الخالصة

ألن العضوين قد تساويا     وهو الراجح . الحنابلةونص عليه   القصاص  بالشافعية  قال  

 .فال وجه لمنعه وقد تساوياالقصاص وهو مقتضى . بالنقص

 

 

                                     
 .28 ص 4 ج  األنصاريكريا لز  المطالبأسنى  1
 .2902 ص 8   جلبهوتي ل ؛القناع كشافوانظر . 545 و 544 ص 11 جقدامة ؛ البن المغني   2
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دراسة تطبيقية تتضمن الصكوك الصادرة : الخامسالفصل 

م القصاص من محاكم المملكة العربية السعودية في أحكا

 .لذوي العاهات

 

لقد تم بذل الجهد في محاولة البحث عن قضايا مماثلة لموضوع البحث في عدد 

 ولكن لم يتم الحصول على قضية 1.من المحاكم في المملكة العربية السعودية

 :وقد جرى في هذا البحث التالي. واحدة في موضوع البحث

                                     
والمحكمـة  . 4و المحكمة الكبرى بالطـائف  . 3اض و المحكمة الكبرى بالري. 2المحكمة الكبرى بجدة  . 1 وهذه المحاكم هي  1

ورئاسة محاكم  . 8ورئاسة محاكم عسير    . 7ورئاسة محاكم المنطقة الشرقية     . 6ورئاسة محاكم الدوادمي    . 5الكبرى بمكة المكرمة    

 .المدينة المنورة
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للشؤون القضائية موجهة إلى تم استصدار ستة خطابات من وكالة وزارة العدل 

وهذان نموذجان . رئاسات المحاكم و إلى الحاكم الكبرى في أنحاء المملكة

 .للخطابات
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خطاب موجه من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إلى  ) 1( نموذج رقم 

 .رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة
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 وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية خطاب موجه من وكيل ) 2( نموذج رقم 

 .المكلف إلى رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
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وعدم وجود فهرسة موضوعية ألنـواع القضـايا        ، ونظرا لضخامة عدد السجالت   

ولكثرة ضغط العمل على أصحاب الفضيلة القضاة فقد تـم عمـل            ، الموجودة فيها 

 .وتوزيع استبانة عليهم

عدة القاضي على التذكر إن كان حكم بقضية مماثلـة           وكان الغرض منها هو مسا    

وهي . ولكي تتضح له الصورة عن نوع وشكل القضايا المطلوبة        ، لموضوع البحث 

 .لذوي العاهاتالقصاص تشتمل على جل المباحث الموجودة في بحث أحكام 

وبعد توزيعها على القضاء كانت الردود جميعها تفيد بعدم إصدارهم أحكاماً في 

 :ا موضوع البحث وهي كالتاليالقضاي

 

 عدد القضاة المحكمة

 7 1المحكمة الكبرى بالرياض

 15 المحكمة الكبرى بمكة المكرمة

 10 المحكمة الكبرى بجدة

 4 2المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

 

 

 :هذا نموذج لالستبانةو 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

ء على القرار الصادر من مجلس كلية الدراسات العليا التابعة ألكاديمية نـايف العربيـة                بنا

 15 الجلسـة    18هـ في الدورة    1423-4-8 وتاريخ   741/15/52/18للعلوم األمنية برقم    

األحكـام الجنائيـة    ( بشأن الموافقة على مشروع الخطة النهائية لرسالة الماجستير بعنوان          

) ه اإلسالمي مع بيان التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية           لذوي العاهات في الفق   

                                     
 .وقال لي رئيس المحكمة إذا لم تجد عند هؤالء السبعة فلن تجد عند الباقين  1
ئيس المحكمة بأنه ال يوجد أحكام صادرة لديهم في موضوع البحث ولكنه رفض إعطائي خطابا إال بخطاب موجه إليه من وقال ر  2

 .رئيس األكاديمية
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وحيث أن هذا البحث يستلزم اإلطالع على قضايا تخص هذا الموضوع فقد صدر خطاب مـن           

 6/67633/23فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبد اهللا بن صالح الحديثي برقم             

 الكبرى بالرياض ومكة لتسهيل مهمة الباحـث      هـ إلى رئيسي المحكمة   1/11/1423وتاريخ  

 .خدمة للعلم وطالبه

 

لذا آمل من فضيلتكم التكرم بقراءة هذه االستبانة  وتعبئة الفراغات وجزاكم اهللا             

 .خيرا وأحسن إليكم

 .بدر بن راشد بن عبد اهللا الدبيان: مقدمه

 .................. : ...........................................اسم فضيلتكم: أوال

 
 )أعضاء زائدة ( أ 

 - هل سبق وأن حكمت في قضية قصاص في اليد وكانت يد أحد الخصـمين                -1

 ) أصابع 6زيادة يد كاملة أو فيها(  فيها زيادة ؟ -مجني عليه الجاني أو ال

  ال نعم  

 ............   .وإذا كان الجواب بنعم ففي أي محكمة ؟ 

 .هـ .............هـ و ............. ؟ بين عامي وفي أي عام تقريباً

 

في الرجل وكانـت رجـل أحـد    قصاص ضية سبق وأن حكمت في ق هل أو -2

  فيها زيادة ؟-مجني عليه  الجاني أو ال-الخصمين 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 

ي قضية قصاص في اإلصبع وكانت اإلصبع زائدة عند          هل سبق وأن حكمت ف     -3

 ) أي إصبع سادسة ( أحد الخصمين ؟ 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  في المحكمة نعم 
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  ال  

 

 أو هل سبق وأن حكمت في قضية قصاص في اإلصبع وكانت اإلصبع أصلية              -4

 لكن لها طرفان ؟

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 هل سبق وأن حكمت في قضية قصاص في السن وكانت هذه السـن زائـدة                -5

 عند أحد الخصمين ؟ 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

سن من ذهب أو (  سن بديلة صاص فيسبق وأن حكمت في قضية ق هل أو -6

 ؟ مجني عليه أو الجاني مينا أو نحوه سواء كانت لل

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 
 )أعضاء ناقصة ( ب 

  أعور جنى على عين سليم ؟سبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -7

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة ........ . المحكمة في  نعم

    ال

 

 سليم العينين جنى على إحدى سبق وأن حكمت في قضية قصاص في  أو هل-8

 عيني األعور ؟
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 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

و أنـف أحـد الخصـمين    األنف  سبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -9

 مخروم أو سبق وأن سقط بعضه ؟

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

  أحـد وكـان لسـان  اللسـان   سبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -10

 ؟ ) أي مقطوعاً بعضه ( ناقصاً الخصمين 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال
 

 أحد الخصمين  الكف وكانت كفسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -11

 ؟ ناقصة إصبع أو اكثر 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 اليد وكان أحد الخصمين له يسبق وأن حكمت في قضية قصاص ف هل أو -12

 يده ليس فيها كف ؟ 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 11( هي نفس ما سبق في رقم سبق وأن حكمت في قضية قصاص  هل أو -13

 لكن بدل اليد رجل؟ ) 12و 
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 .........و.......بين عامي .. .......في مدينة .........  المحكمة في نعم

   ال

 

أحـد الخصـمين   وكـان  ذكر  السبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -14

 ؟ خصياً أو عنيناً ونحوه 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

الخصـمين   أحد وكانذكر  السبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل أو -15

 ؟ ذكره مقطوع الحشفة 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

   ال

 

سنه  أحد الخصمين  السن وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -16

 ) السنخ هو أصل السن الغائب في اللثة ( ؟ مكسور أو ليس له إال سنخ 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة ...... ... المحكمة في  نعم

    ال
 

 

 )أعضاء مريضة ( ج 

 ؟أصماً ال يسمع أحد الخصمين  أذن وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل-17

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال
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أحـد الخصـمين   وكان   األنفضية قصاص فيسبق وأن حكمت في ق هل -18

 )األخشم هو الذي ال يشم ( ؟ أخشماً 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 

  ؟أشل اليد  أحد الخصمين  اليد وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -19

 .........و.......بين عامي ......... ة في مدين.........  المحكمة في  نعم

    ال
 

  الرِّجل وكان أحد الخصمين أشل القدم؟سبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل-20

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

  ؟ذكره أشلن  أحد الخصمي الذكر وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل-21

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

  ؟أحوال  أحد الخصمين  العين وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -22

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

عينه  أحد الخصمين وكانالعين  ن حكمت في قضية قصاص فيسبق وأ هل -23

 ؟ فيها بياض 

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم
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    ال

 

  ؟أنفه معوج  أحد الخصمين  األنف وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -24

 .........و.......بين عامي ...... ...في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 

 

  ؟أعرج  أحد الخصمين  الرِّجل وكانسبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -25

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

    ال

 

 السن وكان سن أحد الخصمين سبق وأن حكمت في قضية قصاص في هل -26

  سود أو أصفر ؟أ

 .........و.......بين عامي ......... في مدينة .........  المحكمة في  نعم

   ال

 

إن كانت هناك قضايا مشابهة لما ذكر ولم تـذكر فـأرجو التكـرم              / 1: مالحظة

 .بذكرها مع بيان المحكمة والتاريخ خلف هذه الوريقات

 مما سبق فأرجو إفادتي بذلك      إن كنتم تتذكرون أن أحد القضاة قد حكم بشيء        / 2

 .خلف هذه الوريقات إن أمكن وجزاكم اهللا خيرا

 055140467/ ت . بدر بن راشد الدبيان: مقدمه
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وقد أمكن الحصول على خطابات رسمية من بعض المحاكم بينت فيها عدم وجود             

وهذه صورها مرتبة هجائياً حسب اسم المدينة التـي         ، قضايا في موضوع البحث   

 : فيها المحكمةتقع 
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 .خطاب رئاسة محاكم عسير ) 3( نموذج رقم 



 201

 



 202

 
 .خطاب رئاسة محاكم المنطقة الشرقية ) 4( نموذج رقم 



 203

 
 .خطاب رئاسة محاكم الدوادمي ) 5( نموذج رقم 
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 .خطاب رئاسة محاكم الطائف ) 6( نموذج رقم 
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 .ة المكرمةخطاب رئاسة المحكمة الكبرى بمك ) 7( نموذج رقم 
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 الخاتمة
 

 

 :يتلخص من هذا البحث النتائج التالية

 

أن شروط القصاص فيما دون النفس هي شروط القصاص نفسـها فـي              •

 .النفس ويزاد عليها شروط المماثلة والمساواة وإمكان االستيفاء

 .فيما دون النفس عند الحنفية يسلك مسلك األموالقصاص أن ال •

 .سه فما يقال في اليد يقال بالرجلأن اليد والرجل لهما الحكم نف •

أن في الكفين في ذراع واحد وكانتا باطشتين كلتيهما وال يعلـم األصـلية               •

فهما قصاص  وفي قطع إحداهما عدم ال    ، منهما ففي قطعهما معا القصاص    

 .معا يد وزيادة والواحدة منهما أقل من اليد

ألخرى غيـر   أن الكفين اللتين في ذراع واحد إذا كانت أحدهما باطشة وا           •

باطشة فالباطشة هي اليد األصلية وهي المقابلة ليد الجاني أمـا الزائـدة             

 .حكومةفليس فيها إال ال

سواء قصاص  أن الجناية على كامل كف فيها إصبع زائدة فللمجني عليه ال           •

 .كان كف الجاني سليماً أم به إصبع زائدة أم ناقصة

قصاص س للمجني عليه ال   وإن كانت الجناية على اإلصبع الزائدة فقط فلي        •

 .إال إذا كان للجاني إصبع مثلها مشابهة لها في الشكل والموضع

إال إذا كان للجاني سـن      قصاص  أن الجناية على السن الزائدة ليس فيها         •

 .مشابهة لها في الشكل والموضع

 .لصاحب السن البديلة المتخذة من ذهب ونحوهقصاص ال  •

من الجاني سواء كـان     القصاص  ة  لألعور عند الجناية على عينه السليم      •

 .سالم العينين أو أعور بل حتى لو كانت المقابلة عيناً قائمةجاني ال
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من الجاني عندما تكون الجناية على عينه العوراء        قصاص  ليس لألعور ال   •

 .إال إذا كانت عين الجاني المقابلة لها مماثلة لها

خرى سـليماً   مخروما من جهة ومن الجهة األ     مجني عليه   إذا كان أنف ال    •

 .من الجهة السليمة وترك الباقي إن أمكن ذلكجاني من الالقصاص فله 

مجنـي عليـه    فللمجنـي عليـه     و ال جاني  إذا تساوى النقص في أنفي ال      •

 .جانيمن الالقصاص 

 .في السن المكسورة إال إذا كان للجاني مثلهاقصاص ال  •

 .ال قصاص بين السن المكسورة والزائدة •

 .ان المقطوع إال إذا كان لسان الجاني مماثالً لهال قصاص لصاحب اللس •

 .خصياً أم الجاني سواء كان الالقصاص للخصي في قطع ذكره بالكامل  •

 له من ذكر الجـاني إال إذا كـان          قصاصصاحب الذكر المقطوع بعضه ال       •

 .مماثالً له

صاحب الكف المقطوعة إذا قطع ذراعه فليس له المطالبة بالقصـاص إال             •

 .الجاني المقابلة بال كفإذا كانت يد 

قصـاص   المقطوعة ناقصة إصبعا فليس له ال      مجني عليه إذا كانت كف ال    •

لكن يلقط من أصابع الجاني ما يقابل أصابعه ويأخذ         ، جانيمن كامل كف ال   

 .حكومة للكف

له إال إذا كانت كـف      قصاص  بدون أظافر فال    مجني عليه   إذا كانت كف ال    •

 .الكف الناقصة إصبعاوكذا يقال في ، الجاني مماثلة له

إذا كان إصبع مجني عليه القصاص فلل، إن كانت الجناية على إصبع ناقص •

 .الجاني المقابل ناقصا مثله

ولكن . الكف الزائدة إصبعا يقتص لها من الكف الناقصة إصبعا وال عكس           •

 .له أن يلقط ما يقابل أصابعه

 . لهيقتص للعضو الذي ال منفعة فيه إذا كان ما يقابلة مماثال •

ولو جاني  من ال مجني عليه القصاص    إذا كان العضو فيه بعض المنفعة فلل       •

 .سليماجاني كان عضو ال
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من السليم وال عبـرة للصـمم و        قصاص  في أذن األصم وأنف األخشم ال      •

 .انعدام الشم

مـن  قصاص  في لسان األخرس وذكر العنين من السليم وله ال        قصاص  ال   •

 .مثله
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رقم  السورةاآلية

 اآلية

الصفحة

 ☺  
  
 ☺  

    

 40 194  البقرة 

   
  

 ⌧  
   

 ☺ 
    

 3 102آل عمران

   
  

   
   

  
  

 ☯ ⌧ 
☯  

 3 1 النساء

 ⌧  
   

 
 

 
  

  
 

 
  

 

 و 92 45 المائدة
151 
 152و

 153و

   
 ☺ 

    
   
⌦     

 40 126النحل

   
  

 
 

 ⌧ 
  

   
⌧   

 58 33اإلسراء

   
⌧   

⌦   

 26 88طه
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  ⌧ 

 ☺ 
  

    
   

  ☺   

 و 70األحزاب
71 

3 

   
   

☺ ⌧ ⌧ 
     

 40 40 الشورى

   
    

 23 12 البروج

    
 

   
 108 7 الطارق

 

 

 

 

 

 .فهرس األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة. 2
 

 

الراوي أو  الحديث أو األثر

 الصحابي

الصفحة

ة لمكانها إذا طُِمست قضى في العين العوراء الساد

بثلث ديتها وفي اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها 

 وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها

عمرو بن شعيب 

 عن أبيه عن جده

127 

 128 عمر في اليد الشالء ثلث الدية

 139 عمر في السن السوداء ثلث الدية

 128 ابن عباس في اليد الشالء ثلث الدية
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 139 ابن عباس في السن السوداء ثلث الدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األعالم المترجم لهم. 3

 

الصفحة العلم
 54 أبو يوسف 

 56 ابن سحنون

 78 ابن عابدين

 128 ابن عباس

 64 ابن القاسم

 98 ابن قدامة

 78 بدر الدين العيني

 69 البهوتي

 65 الحجاوي

 139 الحسن البصري

 56 الخرشي

 92 الخرقي
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 83 الخطيب الشربيني

 76 الدردير

 41 الربيع

 114 زفر

 65 زكريا األنصاري

 55 الزيلعي

 56 سحنون

 128 سعيد بن المسيب

 129 الشبراخيتي

 92 شريح القاضي

 92 الشعبي

 74 عليش

 139 قتادة

 18 القرافي

 65 الماوردي

 128 مجاهد

 53 محمد بن الحسن 

 57 المرداوي

 162 الهاروتي التتائي
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 فهرس المصادر والمراجع. 4
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 التفسير وعلوم القرآن

 
تحقيق محمـد الصـادق     . أحكام القرآن؛ ألحمد بن علي الرازي الجصاص       •

إحياء التراث العربي و مؤسسـة التـاريخ        دار  ، بيروت: لبنان( قمحاوي  

 ) م 1992/  هـ 1412، 1ط . العربي

.  بن عبد اهللا البيهقي    أحكام القرآن؛ للشافعي جمعه أحمد بن الحسين بن علي         •

 ، 1ط  . دار إحياء العلـوم   ، بيروت: لبنان( تحقيق عبد الغني عبد الخالق      

 ) م 1990/  هـ 1410

تحقيـق عبـد    . أحكام القرآن؛ لمحمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربـي          •

/  هـ   1421 ، 1ط  . اب العربي دار الكت ، بيروت: لبنان( الرزاق المهدي   

 ) م 2000

 البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد األمين بـن محمـد            تفسير أضواء  •

 ، 1ط  . مكتبـة ابـن تيميـة     ، القاهرة: مصر( المختار الجكني الشنقيطي    

 ) م 1992/  هـ 1413

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلي بن محمد بـن              •

مسـمى معـالم    ومعه تفسير البغـوي ال    . إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن   

ضبط وتصحيح عبد السالم محمـد      . التنزيل للحسين مسعود الفراء البغوي    

/  هــ    1415 ، 1ط  . دار الكتب العلميـة   ، لبنان: بيروت( علي شاهين   

 ) م 1995

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن؛ لمحمد بـن جريـر              •

 م  1992/  هـ   1412 ، 1ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان( الطبري  

( 
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: مصـر ( تفسير القرآن العظيم؛ إلسماعيل بن كثير القرشـي الدمشـقي            •

 ) م 1988/  هـ 1408، 1ط ، دار الحديث، القاهرة

الجامع ألحكام القرآن المشهور بتفسـير القرطبـي؛ لمحمـد بـن أحمـد               •

دار ، بيـروت : لبنـان ( تحقيق عبد الرزاق المهدي     . األنصاري القرطبي 

 ) م 2001/  هـ 1422 ، 4 ط. ياب العربالكت

فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير؛ لمحمـد بـن               •

( دقق أصوله وعلق عليه سعيد بن محمد اللحام           . علي بن محمد الشوكاني   

 )وبدون تاريخ   ، 1ط . المكتبة التجارية، مكة المكرمة: السعودية

( تحقيق صفوان عدنان داوودي   . هانيللراغب األصف ، مفردات الفاظ القرآن   •

، جدة: الدار الشامية و السعودية، بيروت: و لبنان. دار القلم ، دمشق: سوريا

 )م 1997/ هـ 1418،  2ط . دار البشير

 

 
  الحديث وعلومه

 

( لمحمد ناصر الدين األلباني     ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       •

 ) م 1985/ هـ 1405 ، 2ط . المكتب اإلسالمي، بيروت: لبنان

، خطبة الحاجة التي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهـا أصـحابه      •

مكتبة المعارف للنشـر    ، اضالري: السعودية( لمحمد ناصر الدين األلباني     

 )م /    هـ 1421 ، 1ط . والتوزيع

. بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السـندي  ، سنن النسائي  •

 2ط  . دار المعرفة ، بيروت: لبنان( حقيق مكتب تحقيق التراث اإلسالمي      ت

 )  م 1992/ هـ 1412، 

( بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي      . مسلم بن الحجاج النيسابوري   ، صحيح مسلم  •

 )  م 1991/  هـ 1412 ، 1ط . دار الحديث، القاهرة: مصر
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. لعسـقالني ألحمد بن علي بن حجـر ا      ، فتح الباري شرح صحيح البخاري     •

، بيـروت : لبنان( تحقيق عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي           

 ) م 1989/  هـ 1410 ، 1 ط . دار الكتب العلمية

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، لعبد اهللا بن محمد بن أبـي شـيبة               •

دار الكتـب   ، بيـروت : لبنـان ( تصحيح وترقيم محمد عبد السالم شاهين       

 )  م 1995/ هـ 1416 ، 1 ط العلمية

 يتحقيق حبيب الرحمن األعظم   . المصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني      •

 ) م 1983/ هـ 1403 ، 2ط . المكتب اإلسالمي، بيروت: لبنان( 

 

 

 

 أصول الفقه و القواعد الفقهية
 

لعبد الرحمن بن أبي بكر     ، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       •

: لبنـان ( تحقيق محمد حسن محمد حسن إسـماعيل الشـافعي          . السيوطي

 ) م 1998/  هـ 1419 ، 1ط . دار الكتب العلمية ، بيروت

تحقيق . لمحمد أبي بكر بن سليمان البكري     ، االعتناء في الفروق واالستثناء    •

دار الكتب  ، بيروت: لبنان( عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض        

 )  م 1991/ ـ  ه1411 ، 1ط . العلمية

ضـبط  . لعبد الرحمن بن أحمد بن رجـب      ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد    •

 هـ  1419 ، 2ط  ، القاهرة: مصر( وتخريج مشهور بن حسن آل سلمان       

 )  م 1999/ 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح؛ لعبد الكريم بن            •

 1421 ، 2ط  . تبة الرشـد  مك، الرياض: السعودية( علي بن محمد النملة     

 ) م 2000/ هـ 
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ألحمـد بـن    ، غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن نجيم         •

 1405 ، 1ط  ، دار الكتب العلميـة   ، بيروت: لبنان( محمد الحنفي الحموي    

  ) 1985/ هـ 

ألحمد بن إدريس الصـنهاجي     ، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق       •

درار الشروق على أنواء الفروق لقاسم بن عبـد اهللا بـن            ومعه إ . القرافي

. دار الكتب العلمية   ، بيروت: لبنان( ضبط وتصحيح خليل المنصور     . شاط

 )  م 1998/  هـ 1418 ، 1ط 

تحقيق محمـد   . النيسابوري الكرابيسي ن  يمحمد بن الحس  ألسعد بن   ، الفروق •

 م 1982/  هـ 1402 ، 1ط . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية( طموم 

 ( 

، كراتشـي : باكستان( لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي      ، قواعد الفقه  •

 )  م 1986/  هـ 1407 ، 1ط . الصدف

 

 
  الفقه الحنفي

 

 تحقيق  بن مسعود الكاساني الدين عالء ل،في ترتيب الشرائع الصنائع بدائع •

الكتب  دار ، بيروت: لبنان(  و عادل احمد عبد الموجود معوضعلي محمد 

  ) م 1997 /هـ 1418 ،  1ط  العلمية

لمحمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني تحقيـق          ، البناية شرح الهداية   •

/ هـ  1420 ، 1دار الكتب العلمية ط     ، بيروت: لبنان( أيمن صالح شعبان    

 )م 2000

لحافظ الدين عبد   : الدقائقبن علي الزيلعي شرح كنز      لعثمان   الحقائق   تبيين •

 تحقيـق   .الشرح بن أحمد النسفي، ومعه حاشية الشيخ الشلبي على هذا           اهللا

/ هــ   1420، 1 ط   . دار الكتب العلمية   ،بيروت: لبنان( . أحمد عزوعناية 

  ) م 2000
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الشيباني مع شرحه النافع الكبيـر لعبـد        محمد بن الحسن    الجامع الصغير ل   •

 ، 1ط  . اإلسالميةإدارة القرآن والعلوم    ، كراتشي: باكستان( الحي اللكنوي   

 ) م 1990/  هـ 1411

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين محمد أمين بن             •

عمر بن عبد العزيز بن عابدين مع تكملة الحاشية المسـماة قـرة عيـون               

تحقيق وتخريج محمد صـبحي حسـن       . األخيار لمحمد عالء الدين أفندي    

 .العربي التراث  إحياء  بدارحقيقالت مكتب وتصحيح حسين حالق و عامر

 ) م 1998/ هـ 1419 ، 1ط . العربي التراث إحياء دار ،بيروت :لبنان( 

المعروفة بالفتاوى العالم كيرية في مذهب اإلمام األعظم أبي الهندية  الفتاوى •

ضبط وتصحيح عبد اللطيـف حسـن   . نينظام وآخر للشيخ، حنيفة النعمان

/ هــ   1421 ، 1ط  .  دار الكتـب العلميـة     ،بيروت: لبنان( عبد الرحمن   

 )   م 2000

حـافظ  ، الهـور : باكستان( فتاوى قاضي خان وبهامشه الفتاوى السراجية        •

 )بدون تاريخ  ، 1ط . كتب خان

تصـحيح  . الشـيباني محمد بن الحسن    كتاب األصل المعروف بالمبسوط؛ ل     •

 ص  1ط  . عـالم الكتـب   دار  ، بيروت: لبنان( وتعليق أبي الوفاء األفغاني     

 ) م 1990/  هـ 1410

عبد اهللا بن محمود بن مـودود الموصـلي          ل ، االختيار لتعليل المختار   كتاب •

 دار ،بيـروت  :لبنـان  (  وضبط وتعليق خالد عبد الـرحمن العـك    تخريج

 )  م 1998/ هـ 1419 ،1 ط .المعرفة

ترتيب وتعليـق   . كتاب الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني         •

 1403 ، 3ط  . عالم الكتب ، بيروت: لبنان( ن الكيالني القادري    مهدي حس 

 ) م 1983/ هـ 

تحقيق محمـد حسـن     . المبسوط؛ لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي        •

 ، 1ط  . دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان( محمد حسن إسماعيل الشافعي     

 ) م 2001/  هـ 1421
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 الكليبولي المدعو بشـيخي     لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان      األنهر   مجمع •

 إلبـراهيم بـن   األبحرفي شرح ملتقى ، زاده الحنفي ويعرف بداماد الحنفي 

 الدر المنتقى في شرح الملتقى لمحمد بـن         ومعه محمد بن إبراهيم الحلبي،   

 عمران  خليلتخريج ، بالعالء الحصكفيالمعروفعلي بن محمد الحصني 

 )م 1998/ هـ 1419، 1 ط دار الكتب لعلمية، بيروت:لبنان ( المنصور

علي بن أبي بكر المرغيناني مع شرح العالمة        ل ،الهداية شرح بداية المبتدى    •

كرا : باكستان( .  اعتناء وتخريج نعيم أشرف نور أحمد      .عبد الحي اللكنوي  

 )هـ 1417، 1ط .  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،تشي

 
  الفقه المالكي

 

لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  •

 ، 1ط . دار ابن حزم، بيروت: لبنان( تحقيق ماجد الحموي . القرطبي

 ) م 1995/  هـ 1416

: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فـي مسـائل المسـتخرجة           •

، وضمنه المستخرجة من األسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي        

دار الغـرب   ، بيـروت : لبنـان ( قرطبي تحقيق أحمد الحبابي     ابن رشد ال  

 )  م 1988/ هـ 1408 ، 2اإلسالمي ط 

 عبـد اهللا بـن علـي    بن لمحمد، على مختصر سيدي خليل الخرشي شرح •

بن أحمـد العـدوي علـى     عليحاشية الشيخ  الصفحات وبأسفل، الخرشي

 العلمية دار الكتب، بيروت :لبنان( زكريا عميرات  وتخريج ضبطالخرشي 

 ) م 1997 / هـ 1417  ،1ط 

على الشرح الكبيـر    ، حاشية الدسوقي، لمحمد بن احمد بن عرفة الدسوقي        •

وبالهامش تقريرات محمـد بـن      ، ألحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير     

: لبنـان ( أحمد بن محمد الملقب بعليش، تخريج محمد عبـد اهللا شـاهين             

 ) م 1996/  هـ 1417 ، 1ط . دار الكتب العلمية، بيروت
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، بيروت: لبنان( تحقيق محمد بو خبزة     . ألحمد بن إدريس القرافي   ، الذخيرة •

 )  م 1994/ هـ  ،  1ط  . دار الغرب اإلسالمي

ألحمـد بـن    ، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك         •

و بالهامش حاشية أحمـد بـن محمـد الصـاوي           . محمد بن أحمد الدردير   

دار ، القـاهرة : مصـر ( تخريج وضبط مصطفى كمال وصـفي       المالكي،  

 )وبدون تاريخ  ،   1ط . المعارف

شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقـائق ابـن              •

تحقيق محمد أبـو األجفـان و       . لمحمد األنصاري الرصاع  ، عرفة الوافية 

 ، 1ط  ، يدار الغـرب اإلسـالم    ، بيـروت : لبنـان ( الطاهر المعموري   

 )م 1993/ هـ 1413

. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ لعبد اهللا بن نجم بـن شـاس               •

ط . غرب اإلسالمي دار ال ، بيروت: لبنان( تحقيق حميد بن محمد بن لحمر       

 ) م 2003/  هـ 1423 ، 1

 سـعيد  بـن  سحنون روايةب  لإلمام مالك بن أنس األصبحي  الكبرىالمدونة •

أقتضته   ابن رشد لبيان مامقدمات ويليها، قاسم بن عبد الرحمن عنالتنوخي 

 دار الكتـب  ، بيروت:لبنان (  رشدبن أحمد بن لمحمد المدونة من األحكام 

 ) وبدون تاريخ 1ط . العلمية

 الـرحمن الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبـد   مواهب •

واإلكليل لمختصر خليل   المغربي المعروف بالحطاب الرعيني وبأسفله التاج       

دار ، بيـروت : لبنـان ( يوسف المواق تخريج زكريا عميـرات   بنلمحمد 

  ) م 1995 / هـ 1416  ،1الكتب العلمية ط 

محمد بن ل، األمهاتعلى ما في المدونة من غيرها من : والزيادات النوادر •

 ( نيوآخر حجي  تحقيق محمد .عبد اهللا بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

 ) م 1999/  هـ 1419 ، 1ط .  دار الغرب اإلسالمي،  بيروت: بنانل
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  الفقه الشافعي
 

أسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا األنصاري مع حاشية أبي  •

: مصر( تجريد محمد بن أحمد الشوبري . العباس أحمد الرملي الكبير

 )وبدون تاريخ  ، 1ط . دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة

تخـريج  . ويليه مختصر المزني على األم    : مد بن إدريس الشافعي   لمح، األم •

 ،  1ط  . دار الكتـب العلميـة    ، بيـروت : لبنان( وتعليق محمود مطرجي    

 ) م 1993/ هـ 1413

. ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي        ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج    •

كتـب  دار ال ، بيـروت : لبنان( ضبط وتصحيح عبد اهللا محمود محمد عمر        

 ) م 2001/ هـ 1421 ، 1ط . العلمية

: حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيـب           •

المعروف باإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لسليمان بن محمد بـن عمـر              

 1996/ هـ  1417 ، 1 ط   .دار الكتب العلمية  ، بيروت: لبنان( البجيرمي  

 ) م 

اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنـي،       الحاوي الكبير في فقه مذهب       •

تحقيق وتعليق علي محمـد معـوض       .  لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي     

 ، 1ط  . دار الكتـب العلميـة    ، بيروت: لبنان( وعادل أحمد عبد الموجود     

 )م 1994/ هـ 1414

دار ، بيروت: لبنان( روضة الطالبين؛ ليحيى بن شرف النووي الدمشقي  •

 ) م 2002/  هـ 1423 ، 1ط . بن حزما

. زاد المحتاج بشرح المنهاج، لعبد اهللا بن الشيخ حسن الحسـن الكـوهجي             •

ط . المكتبة العصرية ، صيدا: لبنان( تحقيق عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري       

  )  م 1988/  هـ 1409 ، 1

ويليه فتح العزيز شرح    . المجموع شرح المهذب، ليحيى بن شرف النووي       •

 بن محمد الرافعي ويليه التلخيص الحبير فـي تخـريج           الوجيز لعبد الكريم  
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مع تكملة محمد نجيـب  . الرافعي الكبير ألحمد بن علي بن حجر العسقالني     

 )وبدون تاريخ  ، 1ط . دار الفكر، بيروت: لبنان( المطيعي

 بن محمد الخطيـب     محمدل ، ألفاظ المنهاج  معاني المحتاج إلى معرفة     مغني •

 :لبنـان  (  أحمد عبد الموجود   وعادلمعوض   علي محمد    تحقيق .الشربيني

 ) م 1994/ هـ 1415 ، 1ط .  دار الكتب العلمية،بيروت

تحقيق أحمد بن عبد العزيز . منهاج الطالبين؛ ليحيى بن شرف النووي •

 2000/  هـ 1421 ، 1ط . بشائر اإلسالميةدار ال، بيروت: لبنان( الحداد 

 )م 

قه على مذهب اإلمام الشافعي رضي       في الف  المنهاج المحتاج إلى شرح     نهاية •

 بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الـدين الرملـي              محمدلاهللا عنه،   

 أحمد بن عبـد     حاشية و ،  علي بن علي الشبراملسي القاهري     حاشية ومعه

 ،  بيـروت  :لبنان (  بالمغربي الرشيدي  المعروفالرزاق بن محمد بن أحمد      

 ) م 1993 /هـ 1414 ،  1 ط ار الكتب العلميةد

 

 
  الفقه الحنبلي

 

 . بن سـالم الحجـاوي     موسى بن أحمد بن     موسىل،  االنتفاع لطالب   اإلقناع •

 مركـز البحـوث   مـع  بالتعـاون  اهللا بن عبد المحسن التركي       عبد تحقيق

 دار عـالم    ، الرياض :السعودية ( والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر    

  )1999/ هـ 1419 ، 2ط . الكتب

بن حنبل،  حمدأفي معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام  اإلنصاف •

التـراث   إحيـاء اعتنى بها مكتب تحقيـق دار  . بن سليمان المرداوي لعلي

/ هــ   1419 ، 1ط  . دار إحياء التراث العربي   ، بيروت: لبنان( العربي  

 )م  1998
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نبـل  في فقه إمام السنة أحمد بن ح      : التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع      •

أشرف على طبعه وتصحيحه عبـد      . الشيباني ؛ لعلي بن سليمان المرداوي     

و  ، 1المؤسسة السـعيدية ط     ، الرياض: السعودية( الرحمن حسن محمود    

 ) بدون تاريخ 

حاشية على زاد المستقنع، لصالح بن إبـراهيم        : السلسبيل في معرفة الدليل    •

مكتبة نـزار   ، كة المكرمة م: السعودية( تحقيق عبد المنعم إبراهيم     . البليهي

 ) م 1421/  هـ 1421 ، 2ط . مصطفى الباز

 مركز تحقيق  يونس بن إدريس البهوتيبن منصورل ، منتهى اإلراداتشرح •

 ،مكة المكرمـة  :السعودية (  بمكتبة نزار مصطفى الباز    والبحوثالدراسات  

 )م 1997/ هـ 1417 ، 1ط  .مكتبة نزار مصطفى الباز

فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني؛ لعبد الرحمن         العدة شرح العمدة في      •

 )بدون دار طابعة أو تاريخ ( بن إبراهيم المقدسي 

 سليمان بن لعلي الفروع تصحيح وبذيله. المقدسي مفلح بن لمحمد، الفروع •

، 1 ط. العلمية الكتب دار، بيروت: لبنان ( القاضي حازم تحقيق. المرداوي

  )م1997 / هـ1418

تحقيق علي سليمان   . ئل اإلمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد اهللا        كتاب مسا  •

 )م 1986/ هـ 1406 ، 1ط . مكتبة الدار، المدينة: السعودية( المهنا 

 .لمنصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي       ، كشاف القناع عن متن اإلقناع     •

مكتبـة نـزار    ، مكة المكرمة : السعودية( تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد      

 )م 1997/ هـ 1418 ، 2ط . فى البازمصط

 ( براهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح         إل،  في شرح المقنع   المبدع •

 )م 2000/ هـ 1421، 3ط .  اإلسالميالمكتب ، بيروت:لبنان

تحقيق عبد اهللا بـن     . لعبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي        ، المغني •

هجـر  ، القـاهرة : مصـر ( حمد الحلو   عبد المحسن التركي وعبد الفتاح م     

 ) م 1989/ هـ 1409، للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ط 
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  اللغة والمصطلحات

 

لمحمد مرتضـى الحسـيني الواسـطي       ، تاج العروس من جواهر القاموس     •

/ هـ  1414 ، 1دار الفكر ط    ، بيروت: لبنان( الزبيدي تحقيق علي شيري     

 ) م 1994

إلسماعيل بن حماد الجوهري    ، بية المسمى الصحاح  تاج اللغة وصحاح العر    •

وبحواشي عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري أبو           . الفارابي

وكتاب الوشاح للتادلي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد         . محمد بن أبي الوحش   

 ، 1ط  . دار إحيـاء التـراث العربـي      ، بيروت: لبنان( العزيز المغربي   

 ) م 1998/ هـ 1419

( لوجيهـة السـطل     ، جسم اإلنسان في معاجم المعاني دراسة تحليلية لغوية        •

 ) م 1998/  هـ 1418، 1ط . دار الفيصل الثقافية، الرياض: السعودية

وعلق عليه  . طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، لعمر بن محمد النسفي         •

دار الكتـب   ، بيـروت : لبنان( محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي       

 ) م 1997/ هـ 1418 ، 1ط . لعلميةا

أليـوب بـن موسـى      ، معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة     ، الكليات •

قابله على نسخة خطية ووضع فهارسه عدنان       . الحسيني أبي البقاء الكفوي   

 1419 ، 2ط  . مؤسسة الرسالة ، بيروت: لبنان( درويش ومحمد المصري    

 )  م 1998/ هـ 

صحيح أمين محمد عبـد الوهـاب و محمـد          ت. البن منظور ، لسان العرب  •

دار إحياء التراث العربـي و مؤسسـة        ، بيروت: لبنان( الصادق العبيدي   

 )م 1995/ هـ 1416 ، 1ط . التاريخ العربي

ترتيب محمود . لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الصحاح، مختار •

،  1ط  .مؤسسـة الرسـالة  ، بيروت: لبنان ) اهللاخاطر وتحقيق حمزة فتح 

 )م 1987/ هـ 1407
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لعلي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعـروف بـابن          ، المخصص •

 )  وبدون تاريخ  ، 1دار الكتب العلمية ط ، بيروت: لبنان( سيدة 

( لمحمود عبد الرحمن عبـد المـنعم        ، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية    •

  ) م1999/ هـ 1419 ، 1ط ، دار الفضيلة، القاهرة: مصر

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى    . لمجمع اللغة العربية بمصر   ، المعجم الوسيط  •

: تركيـا ( و أحمد حسن الزيات و حامد عبد القادر محمد علـي النجـار              

 ) م 1989/  هـ 1410 ، 2ط . دار الدعوة، إستانبول

تحقيق عبـد السـالم محمـد    . معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس زكريا  •

 ) م 1999/  هـ 1420 ، 1ط . دار الجيل، بيروت: لبنان( هارون 

 

 
  التراجم

 

مراجعة سعيد محمد اللحام    . لوكيع محمد بن خلف بن حيان     ، ةأخبار القضا  •

 )  م 2001/  هـ 1422 ، 1ط .  عالم الكتب، بيروت: لبنان( 

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربين          : األعالم •

ط .  دار العلم للماليين، بيروت: لبنان( الدين الزركلي  لخير  ، والمستشرقين

 ) م 1999/هـ 14 ،  14

( تحقيق أحمد أبو ملحـم وآخـرون        . البن كثير الدمشقي  ، البداية والنهاية  •

 )  م 1985/  هـ 1405 ، 1ط . دار الكتب العلمية ، بيروت: لبنان

لعزيز بن علي   صالح بن عبد ا   للبردي  ، لمريد معرفة الحنابلة  تسهيل السابلة    •

يليه فائت التسهيل لبكر بـن      . تحقيق بكر بن عبد اهللا أبو زيد      . بن العثيمين 

/  هــ    1421 ، 1ط  .  مؤسسة الرسالة  ، بيروت: لبنان( عبد اهللا أبو زيد     

 ) م 2000
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ألحمد بن علي بن حجر العسقالني تحقيق مصطفى عبد ، تقريب التهذيب •

 1993/  هـ 1413 ، 1لعلمية ط دار الكتب ا، بيروت: لبنان( القادر عطا 

 ) م 

يوسف بن الحسن بـن   ،في طبقات متأخري أصحاب أحمدالمنضد  الجوهر •

تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين      .  المبرد ابنبعبد الهادي المعروف    

 )  م 2000/  هـ 1421 ، 1ط . مكتبة العبيكان، الرياض: السعودية( 

. لعليميلعبد الرحمن بن محمد ا    ، مد في ذكر أصحاب اإلمام أح     المنضدالدر   •

، بدون ذكـر مدينـة    : السعودية( تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين       

 )  م 1992/  هـ 1412 ، 1ط . مكتبة التوبة

. النجديبن حميد   لمحمد بن عبد اهللا     ، على ضرائح الحنابلة  السحب الوابلة    •

: لبنان( ن العثيمين   تحقيق بكر بن عبد اهللا أبو زيد و عبد الرحمن بن سليما           

 )  م 1996/  هـ 1416 ، 1ط .  مؤسسة الرسالة، بيروت

لمحمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي تحقيـق شـعيب            ، سير أعالم النبالء   •

ط .  مؤسسة الرسـالة   ، بيروت: لبنان(األرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي      

 ) م 1992/  هـ 1412 ، 8

: لبنـان ( مد بن محمد مخلوف     شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لمح       •

 )وبدون تاريخ  ، 1ط . فكردار ال، بيروت

 عالمطبقات المالكية وهو الكتاب المسمى اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب            •

دار اآلفـاق   ، القـاهرة : مصـر  ( يلمحمد البشير ظافر األزهـر    ، المدينة

 ) م 2000/ هـ 1420 ، 1ط  .العربية

 1420 إلى وفيات عـام      241مد المتوفى سنة    من اإلمام أح  : الحنابلة علماء •

 1ط . دار ابن الجوزي، الدمام: السعودية ( أبو زيدبن عبد اهللا لبكر  ، هـ

 )م /   هـ 1422، 

وعليه التعليقات السنية على الفوائد البهيـة       : الفوائد البهية في تراجم الحنفية     •

. نوي الهندي لمحمد بن عبد الحي اللك    ، ويليه طرب األماثل بتراجم األفاضل    
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.  شركة دار األرقم بن أبي األرقم      ،بيروت: لبنان( اعتنى به أحمد الزغبي     

 )  م 1998/  هـ 1418 ، 1ط 

 لمحمد جميل بن عمر البغدادي المعـروف بـابن  ، طبقات الحنابلة مختصر •

ط . دار الكتاب العربي  ، بيروت: لبنان( دراسة فواز أحمد زمرلي     . شطي

 )  م 1986/  هـ 1406 ، 1

لعبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن          ، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم     •

دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا           . الجوزي

 1415 ، 2ط  . دار الكتب العلمية   ، بيروت: لبنان( و راجعه نعيم زرزور     

 ) م 1995/ هـ 

 
 

 الموسوعات
 

/ هـ 14. مؤسسة سجل العرب، ةالقاهر: مصر( الموسوعة الطبية الحديثة  •

 ) م 1970

، الكويت: الكويت( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الموسوعة الفقهية •

 ) م 1990/  هـ 1410 ، 2ط . ذات السالسل

 

 
  الكتب المعاصرة

 

: اإلمـارات ( اصطالح المذهب عند المالكية؛ لمحمد إبراهيم أحمد علـي           •

 هـ  1421 ، 1مية وإحياء التراث ط     دار البحوث والدراسات اإلسال   ، دبي

 )  م 2000/ 

( لعبد القـادر عـودة      ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي      •

 ) م 1998/ هـ 1419، 14ط ، مؤسسة الرسالة، بيروت: لبنان



 231

وضـع حواشـيه    . لعلي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني      ، التعريفات •

 ، 1ط  . دار الكتـب العلميـة    ، بيروت: لبنان(  محمد باسل عيون السود     

 ) م 2000/ هـ 1421

دار ، القـاهرة : مصر( لعبد العزيز عامر    ، التعزير في الشريعة اإلسالمية    •

 )  وبدون ذكر للتاريخ 4الفكر العربي ط 

بيـروت، مؤسسـة    : لبنـان ( القصاص في النفس؛ لعبد اهللا العلي الركبان         •

 ) م 1981/  هـ 1401 ، 2ط . الرسالة

لعبد الوهاب إبراهيم أبـو     ، ة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية     كتاب •

 ) م 1993/  هـ 1413 ، 1ط . دار الشروق، جدة: السعودية( سليمان 

: األردن( ألكرم يوسف عمر القواسمي     ، المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي     •

 ) م 2003/  هـ 1423 ، 1ط . دار النفائس، عمان

لبكر ،  اإلمام أحمد بن حنبل وتخريجات األصحاب      المدخل المفصل إلى فقه    •

. دار العاصمة للنشر والتوزيـع      ، الرياض: السعودية( بن عبد اهللا أبو زيد      

 ) م 1997/  هـ 1417 ، 1ط 

لعبـد  ، المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعالمه ومؤلفاته         •

ـ   ، بيروت: لبنان( اهللا بن عبد المحسن التركي        ، 1ط  . الةمؤسسـة الرس

 ) م 2002/  هـ 1423

مراحله وطبقاته وضـوابطه ومصـطلحاته وخصائصـه        : المذهب الحنفي  •

مكتبـة  ، الريـاض : السعودية( ألحمد محمد نصير الدين النقيب      ، ومؤلفاته

 ) م 2001/ هـ 1422 ، 1ط . الرشد

لمحمـد  ، المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطالحاتهم        •

مكتبة دار البيان   ، الطائف: السعودية( مد بن يوسف اليوسف     الطيب بن مح  

 ) م 2000/  هـ 1421 ، 1ط . الحديثة

المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع جمع وإعداد وتحرير محمد عيسى           •

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهـد       ، القاهرة: مصر( صالحية  

 )م  1993/ هـ 14 ،  1المخطوطات العربية ط 
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لعبد الملـك   ، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم        •

ط . مكتبة النهضة الحديثة  ، مكة المكرمة : السعودية( بن عبد اهللا بن دهيش      

 )  م 2000/  هـ 1421 ، 1

لعبد الناصـر موسـى أبـو       ، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون      •

 ) م 2000/  هـ 1420 1ط . ار النفائسد، عمان: األردن( البصل 
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 فهرس المحتويات .6
 

 

 3 المقدمة 

 5 الخطة

 7 الفصل التمهيدي

 6  مصطلحات الدراسة :المبحث األول

  

وأدلتـه ومشـروعيته وشـروطه وقواعـده        القصاص   :المبحث الثالث 

 وضوابطه

 

 30 مشكلة الدراسة: المطلب األول

 30 أهمية الدراسة: المطلب الثاني
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 32 أهداف الدراسة: المطلب الثالث

 33 تساؤالت الدراسة: المطلب الرابع

 33 منهج الدراسة: المطلب الخامس

 35 مجاالت الدراسة: المطلب السادس

 13 الدراسات السابقة: الثانيالمبحث 

 18 يتها ومجاالتهاوأهميتها وأهدافها وتساؤالتها ومنهج الدراسة مشكلة

 38 وحكمته، التعريف بالقصاص وأدلة مشروعيته: المبحث األول

 43 في ما دون النفس وشروطهالقصاص أنواع  :المبحث الثاني

 49 قواعد وضوابط القصاص فيما دون النفس :المبحث الثالث

 58 في ما دون النفس بين الذكر واألنثىالقصاص مدى  :المبحث الرابع

 61  في من عاهاتهم أعضاء زائدة:لثانيالفصل ا

 64 الجناية على ذي عاهة اليد الزائدة :المبحث األول

 74 عاهة اإلصبع واألنملة الزائدتين :المبحث الثاني

 84 السن الزائدة والبديلة :المبحث الثالث

 91  من عاهاتهم أعضاء ناقصة:لثالفصل الثا

 92 فاقد العين  :المبحث األول

 101 األنف أو السن أو اللسان أو الذكر المعيب :ث الثانيالمبح

 101 الناقص األنف :المطلب األول

 103 السنخ أو السن المكسورة: المطلب الثاني

 106 ناقص اللسان: المطلب الثالث

 108 الخصي ومقطوع بعض الذكر: المطلب الرابع

 114 فاقد بعض اليد أو الرجل: المبحث الثالث

 126 من عاهته مرض العضو :رابعالفصل ال

 127 عضو ال نفع فيه :المبحث األول

 144 عضو فيه بعض المنفعة :المبحث الثاني
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 154 المريض لغيره :المبحث الثالث

دراسة تطبيقية تتضمن الصكوك الصادرة من محـاكم         :الخامسالفصل  

 المملكة العربية السعودية في أحكام القصاص لذوي العاهات

172 

 172 خاتمةال

 186 الفهارس

 176 فهرس اآليات القرآنية

 188 فهرس األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة

 188 فهرس األعالم المترجم لهم 

 180 فهرس المراجع والمصادر

 195 فهرس المحتويات

 

 
 


