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 إهداء
البحث، مث الصالة احلمد هلل على فضله وإحسانه وشكره وامتنانه أن وفقين بتوفيقه إىل إمتام هذا 

 ومن هنا أزداد شرفًا أبن: ملسو هيلع هللا ىلصهذه األمة سيدان ونبينا حممد  والسالم على أشرف خلق
 أهدي هذا البحث إىل:

 )أمي قرة عيين وحبيبة قليب(
 وإىل من علمين يف احلياة وأخذ بيدي حىت أوصلين إىل ما وصلت إليه:

 )والدي واتج رأسي(
 وإىل من كان هلا الفضل بعد هللا يف مسانديت يف سهري على حبثي:

 )زوجيت الغالية (
 وإىل كل من كان يهمه جناحي وتقدمي وتفوقي ونيل الدرجات العليا:

 ـ أخوايت ـ أقرابئي ـ أصدقائي( إخويتـ بنايت ـ  )أبنائي
 .وأرشدين يف إمتام هذا البحث وإىل كل من وجهين وساعدين وأشرف علي  

 إىل من احتضنتين بعلومها الشرعية واألدبية والتوجيهية والتقنية اإللكرتونية:
 العاملية( املدينة ة)جامع
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 ملخص البحث
 أثر العالقات االجتماعية يف أحكام االقضية والشهادات واجلناايت والعقوابتهذا حبث بعنوان: 

 يشتمل البحث على فصل متهيدي وثالثة أبواب:
والعالقات االجتماعية واألقضية والشهادات والعقوابت ويشتمل على  الفصل التمهيدي: مفهوم األثر

أربعة مباحث: املبحث األول: مفهوم األثر والعالقات االجتماعية. واملبحث الثاين: أنواع العالقات 
االجتماعي. واملبحث الثالث: تعريف األقضية والشهادات. املبحث الرابع: تعريف اجلناايت 

ول: أحكام األقضية والشهادات واجلناايت والعقوابت بني أهل العصبات والعقوابت. والباب األ
والنسل، ويشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: األقضية والشهادات ويشتمل على مخس 
مباحث، والفصل الثاين: اجلناايت والعقوابت، ويشتمل على إحدى عشر مبحثا، والفصل الثالث: 

. والباب الثاين: أحكام األقضية والشهادات واجلناايت العقوابت ويشتمل على تسعه مباحث
والعقوابت بني األصهار، ويشتمل على ثالثة فصول: الفصل األول: األقضية والشهادات ويشتمل 
على أربعة مباحث. والفصل الثاين: اجلناايت ويشمل على مخسه مباحث. والفصل الثالث: 

الث: أحكام األقضية والشهادات واجلناايت العقوابت ويشتمل على أربعه مباحث. والباب الث
والعقوابت بني الشريك واجلار والصديق ويشتمل على ثالثة فصول، الفصل األول: األقضية 
، والشهادات ويشتمل على ثالثة مباحث، الفصل الثاين: اجلناايت ويشتمل على ثالثة مباحث

العالقات االجتماعية هلا أثر كبري الفصل الثالث: العقوابت وتشتمل على ثالثة مباحث، ورأيت أن 
يف ضياع حقوق كثري من الناس؛ هلذا أردت أن أبني أثر هذه العالقات على أحكام األقضية 
والشهادات واجلناايت والعقوابت. والوقوف على األحكام الفقهية املتعلقة ابلعالقات االجتماعية يف 

 .االستقرائي التحليلي املوضوعات حمل الدراسة. واتبعت يف هذا البحث املنهج
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Abstract 

 

This research titled: the impact of social relations in terms of cases, witnesses 

and sanctions. The research includes an introductory chapter and other three 

chapters: The introductory chapter: the concept of impact and social relations 

and cases, witnesses, sanctions. This introductory chapter includes four 

sections:SectionOne: The concept of impact and social relations.Section Two: 

Types of social relations.Section Three: Definitions of case and 

witnessesSection Four: Definitions of crimes and penaltiesChapter One: The 

provisions of cases, witnesses and criminal sanctions between gangs and 

siblings. It includes three sections:Section One: Cases, witnesses. It includes 

seven themes.Section Two: Crimes and penalties. It includes eleven 

themes.Section Three: Sanctions. It includes nine themes.Chapter Two: The 

provisions of the cases, witnesses and criminal sanctions between the in-laws. It 

includes three sections:Section One: Cases and witnesses. It includes four 

themes.Section Two: Crimes. It includes five themes:Section Three: Sanctions. 

It includes four themes.Chapter Three: Provisions of cases, witnesses and 

criminal sanctions between the partner, the neighbor and the friend. It includes 

three sections:Section One: Cases and witnesses. It includes three 

themes.Section Two: Crimes. It includes three themesSection three: Sanctions. It 

includes four themes.It was found that social relationships have a significant 

impact on the loss of the rights of many people. For this, I wanted to show the 

impact of these relations on the provisions of the cases, witnesses and crimes 

and sanctions, and address the jurisprudence on social relations in the subjects 

under study. The inductive analytic approach was used in this study.  
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مقدمة 
كالصبلة كالسبلـ على من أرسلو اهلل ، كبطاعتو تدفع النقم، احلمد هلل الذم بشكره تدـك النعم

.. رضبة للعادلُت، نيب اذلدل ادلختار صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم ما تعاقب الليل كالنهار
 : كبعد

فإف الشريعة اإلسبلمية كسائر الشرائع اإل٥بية، قد جاءت لتحقيق مصاّب الناس، كال شك ُب 
 اجملتمع اإلنساين، ىو إحدل الوسائل اققة نظاـ تشريعي كامل يراعي طبيعة كحاجاتأف كجود 

٥بذه ا٤بصاّب، فبو ٙبمى ا٢بقوؽ كتصاف عن االنتهاؾ، كيزاؿ بوساطتو تعدم الناس بعضهم على 
، كالعدؿ  كضياع ا٢بقوؽكٛبنع الظلمبْب الناس  العظيمة الٍب ٙبقق العدؿ بواببعض، كىو أحد األ

 .ىو أحد مقاصد الشريعة اإلسبلمية الغراء
كال يتحقق ىذا إال من خبلؿ ، فقد حرصت الشريعة اإلسبلمية على إقامة العدؿ بُت أفرادىا

فالقاضي حيكم يف اخلصومات بُت ، القضاء حىت يتم إنصاؼ الضعفاء كحىت ال تصبح احلياة فوضى
 . الناس فَتفع الظلم عن ادلظلومُت كيوقع اجلزاء على الظادلُت

 الصبلت االجتماعية كاألحكاـ الشرعية أحد اجلوانب اذلامة اليت كصلد االرتباط الوثيق بُت
 ، كاجلنايات كاحلدكد كغَتىا القضاء كالشهادةأكالىا الفقو االسبلمي عنايتو يف كتب الفركع يف أبواب

 يسًتشد فالقاضي ٤با يَبتب عليها من آثار ُب ٛبييز ا٢بقوؽ كإثباهتا، كسن العقوبات كا٢بدكد كالتعازير،
 كتشديد العقوبة كتغليظها كتيسَتىا كزبفيفها ،  الشهودشهادة هبذه القرآف كيراعي ىذه االعتبارات يف

 بصيصا  هبذه األدكات الشرعيةفإنو جيد: بل يف كثَت من األحياف يف كصف التجرمي أصبل إثباتا كرفعا
. ليقيم ميزاف العدؿ بُت الناس كفق أحكاـ الشرع احلكيم، من النور قد أضاء لو احلكم

كدلا كانت صلة القاضي بغَته شلن تربطو هبم عبلقات اجتماعية ذلا طابع خاص دلا يتمتع بو 
فإف األحكاـ الفقهية قد تتغَت عندما يتعلق احلكم دبن تربطهم ، فائقة منصب القضاء من خطورة

 . بالقاضي عبلقات اجتماعية كالقرابة كادلصاىرة كالصداقة كاجلوار كغَتىا من الركابط االجتماعية
كما سلكت الشريعة اإلسبلمية مسلكا فريدا يف قانوف العقوبات للمحافظة على مصاحل 

كال يتحقق ذلك إال إذا كانت عبلقة ، الناس كضباية اجملتمع من الرذيلة كما يهدـ كياف اجملتمعات
 . قائمة على ادلودة كالًتاحم كاالحتشاـ اإلنساف دبن حييطوف بو من قرابة كجَتاف كشركاء
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 كيف التجرمي كالعقاب ميز الشارع ىذه العبلقات عن غَتىا يف بعض صورىا فقد تكوف ىذه
بعد  أك مانعا من العقوبة، العبلقات مانعة من ربقيق كصف اجلردية أكسببا يف زبفيفها أك تغليظها

. كىذا يدؿ على إحكاـ الشرع احلنيف، أكسببا يف زبفيفها أك تشديدىا، ربقق كصف اجلردية
لذا أردت أف أدرس مدل تأثَت العبلقات االجتماعية يف احلكم الشرعي يف األقضية 

 . كالشهادات كاجلنايات كالعقوبات بُت من تربطهم تلك العقوبات
 : الدراسات السابقة

فيما اطلعت عليو دل أجد حبثا مستقبل يف أثر العبلقات االجتماعية على أحكاـ األقضية 
إال أف ىناؾ العديد من الفتاكل كاألحكاـ يف عدد كبَت من ، كالشهادات كاجلنايات كالعقوبات

 : كمنها، باإلضافة إذل بعض الدراسات قريبة الصلة بادلوضوع، مسائل البحث
 . حكم قتل الوالد كلده البن عثيمُت -

كىذا البحث قد اقتصر على ما يتعلق باألحكاـ الشرعية كليست غايتو إبداء اآلثار ادلًتتبة 
عليها، كما أنو خاص بنوع كاحد من اجلرائم ىي جردية االعتداء على النفس، خببلؼ رساليت 
موضوع البحث كاليت قد حرصت فيها على استقراء اآلثار االجتماعية من األحكاـ الفقهية 

. يف شىت اجلرائم كاجلنايات
األب كالقصاص منو للولد كالعكس فتول صادرة عن اجمللس األعلى للشئوف  -

 . مصر؛ اإلسبلمية
كىذه الفتول زبتص ببياف ادلوقف الشرعي من حكم كاحد كىو القصاص للولد من كالده 

دكف إبداء آثار ىذا احلكم، دراسيت اليت حرصت فيها على إظهار أثر العبلقات االجتماعية 
 .دعاكم اإلثبات كدعاكم ا١بنايات كا٢بدكد كالتعازيرعلى 
أحكاـ األب يف الفقو اإلسبلمي رسالة جامعية بكلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية،  -

 . ىػ1408عاـ . احلقعبد ضبيش : إعداد الباحث، جامعة أـ القرل
كقد خصت األب ببياف األحكاـ الفقهيةادلتعلقة بو كأما رساليت فلم تقتصر على دراسة نوع 

. أك درجة معينة من األقارب 
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رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت بكلية – القرابة كأثارىا الشرعية يف أحكاـ األسرة  -
تناكلت يف ، فاطمة بنت زلمد اجلار اهلل: إعداد الباحثة، سعود اإلسبلمية بن الشريعة يف جامعة زلمد

كٓب ، كالنفقة كا٤بولود كا٢بضانة، ا٤بسائل ا٤بتعلقة بالقرابة ُب أحكاـ األسرة ُب النكاح كفرقة: البحث
 .تتعرض ُب البحث لشيء من أحكاـ العقوبات

كقد عاجلت أحكاـ األسرة يف فقو األحواؿ الشخصية فقط، بينما حرصت على بياف اآلثار 
.  للعبلقات االجتماعية يف شىت اجلرائم كاجلنايات

سهل السهلي : آثار القرابة كالنسب على أحكاـ ادلعامبلت رسالة دكتوراه للباحث -
 . ادلملكة العربية السعودية

كىذه الرسالة ركزت على أحكاـ ادلعامبلت ، أما رساليت ىذه فقد ركزت فيها على الُبعد 
االجتماعي كأثر اجلرائم اليت ترتكب من جناة تربطهم باجملٍت عليهم أك بادلضركرين عبلقة خاصة 

كىذه العبلقة اخلاصة ، أك صهرنا لو أك قريبنا، متمثلة يف كوف أحدمها أصبلن أك فرعنا أك زكجنا لآلخر
جعلت من الواجب على ادلشرع أف خيص ىذه اجلرائم ببعض األحكاـ اخلاصة هبا مراعاة لذلك البعد 

 . لتقطيع أكاصرىا االجتماعي كحفاظا على تلك الركابط األسرية كمنعنا
كجدت أف الدراسات اليت زبص أحكاـ ،  على قوائم الرسائل العلميةاإلطبلعفمن خبلؿ 

اإليبلء كتوابع  ككالطبلؽ كاخللع كالظهار؛ يف النكاح كفرقو، القرابة أغلبها تدكر حوؿ أحكاـ األسرة
 :  فهو ما يلي(القرابة)كأما ما حيمل عنواف ، من النفقات كالرضاع كاحلضانة كغَتىا ذلك

 . القرابة وآثارىا الشرعية في أحكام األسرة - 1
، سعود اإلسبلمية بن رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف كلية الشريعة جبامعة اإلماـ زلمد

كيتناكؿ البحث ادلسائل ادلتعلقة بالقرابة يف أحكاـ األسرة ، فاطمة بنت زلمد اجلار اهلل: كتبتها الباحثة
 . كدل يتعرض البحث لشيء من أحكاـ العقوبات، كالنفقة كادلولود كاحلضانة؛ يف النكاح كفرقو

 . دراسة مقارنة:  نفقات األقارب-2
، سعود اإلسبلمية بن رسالة ماجستَت مقدمة إذل ادلعهد العارل للقضاء جبامعة اإلماـ زلمد

 . سعد اذلزاع بن فهد: كتبها الباحث
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 .  نفقات األقارب -3
كتبو ، سعود اإلسبلمية بن حبث تكميلي مقدـ إذل ادلعهد العارل للقضاء جبامعة اإلماـ زلمد

. إبراىيم زلمد احلصُت بن العزيزعبد : الباحث
. كدل يتعرضا أيضا ألحكاـ العقوبات، كىذاف البحثاف يتناكالف أحكاـ القرابة يف النفقات

 . أحكام القرابة في الجنايات والحدود–  4
كتبو ، سعود اإلسبلمية بن حبث تكميلي مقدـ إذل ادلعهد العارل للقضاء جبامعة اإلماـ زلمد

 . سعد آؿ سعد بن زلمد بن الرضبنعبد : الباحث
، كاجلناية، كالقرابة، كتكلم يف التمهيد عن تعريف احلكم، يد كفصلُتقكيتكوف البحث من مت

 . كاحلد كأنواع القرابة
تناكؿ فيو أحكاـ القرابة يف القصاص ؛ كتكلم يف الفصل األكؿ عن أحكم القرابة يف اجلنايات

 . كالدية كالقسامة
كتناكؿ فيو أحكاـ القرابة يف الزنا ، كيف الفصل الثاين تكلم عن أحكاـ القرابة يف احلدكد

إال أنو حبث تكميلي دل يستوؼ صبيع ، كيبدك أف ىناؾ تشاهبان بينو كبُت ادلوضوع ، كالقذؼ كالسرقة
 . ادلسائل ادلتعلقة بآثار القرابة يف العقوبات

 : ما يلي، كمن ادلسائل اليت دل يتناكذلا الباحث
 . حيث إف موضوعو قاصر على اجلنايات كاحلدكد ،أثر القرابة في التعزير- 1
كأثر القرابة يف ، كأثر القرابة يف العفو عن القصاص ،أثر القرابة في استيفاء القصاص- 2

 . كأثر القرابة يف احلرابة، كأثر القرابة يف ادلَتاث، الصلح على القصاص
أثر القرابة يف ، القتل ألجل العرض ،قتل األقارب غير األصول والفروع بعضهم ببعض- 3

 . أثر القرابة يف القصاص فيما دكف النفس، اجلناية على اجلنُت
كيفية توزيع ، ما ربملو القرابة من الديات كما ال ربملو، شروط تحمل القرابة الدية- 4

حكم ربمل اجلاين مع ، حكم تعذر ضبل القرابة الدية، كقت أداء القرابة للدية، الدية على القرابة
 . ادلستحق للدية من األقارب، أثر القرابة يف تغليظ الدية، قرابتو



 

 ٓ 

العفو عن عقوبة ، إرث حق ادلطالبة حبد القذؼ، حكم قذف أحد األبوين اآلخر- 5
 . القذؼ

للباحث الدكتور حسن السيد أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقو اإلسالمي - 6
 . ـ مصر2001 ايًتاؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع 1حامد خطاب، ط

للباحث أضبد بدكم أضبد ىويدم كلية الشريعة أثر القرابة في الفقو اإلسالمي  -7
 . ـ2005كالقانوف، القاىرة 

اهلل عبد زلمد  بن العزيزعبد  للباحث أثر القرابة على العقوبة في الشريعة والقانون- 8
 . ـ 2005السليماف، ماجستَت جامعة نايف العربية للعلـو األمنية 

 دراسة مقارنة بُت الفقو اجلنائي كالقانوف الوضعي، القرابة وأثرىا على الجريمة والعقوبة- 9
 . ـ2006 منشورات احلليب احلقوقية 1العزيز سليماف احلوشاف طعبد الدكتور 



 

 ٔ 

الفصل التمهيدم 
 مفهـو األثر كالعبلقات االجتماعية كالجرائم كالجنايات

: كيشتمل على أربعة مباحث
. مفهـو األثر كالعبلقات االجتماعية: المبحث األكؿ 
. أنواع العبلقات االجتماعية: المبحث الثاني

. تعريف األقضية كالشهادات: المبحث الثالث 
 .تعريف الجنايات كالعقوبات: المبحث الرابع 



 

 ٕ 

المبحث األكؿ 
 مفهـو األثر كالعبلقات االجتماعية

 :معنى األثر في اللغة كعند الفقهاء
:  معنى األثر في اللغة: أوال

 : األثر ُب اللغة يطلق على معاف ثبلثة
 . ٗبعُب العبلمة: أحدىا
.  ٗبعُب ا٣برب ا٤بركم: ثانيها

 . ()عقبو: ييقاؿ جاء ُب أثره أم. بقية الشيء: ثالثها
.  ما بقي من رسم الشيء كضربة السيف: األثر بفتحتْب: قاؿ الرازم 

.  ()إبقاء األثر ُب الشيء: كالتأثّب
:  معنى األثر عند الفقهاء: ثانًيا

ما يَبتب على الشيء، كىو ا٤بسمى با٢بكم عند : يستخدـ األثر عند الفقهاء ٗبعُب
. ()الفقهاء

:  كيراد باألثر ُب ىذا البحث أحد معنيْب
أم النتيجة ا٤باديَّة ا٤بَبتبة على العبلقة بْب األقارب، ىل . ما يَبتب على الشيء: أكلهما

ٚبضع لقاعدة التجرًن كالعقاب كغّب القريب أـ ٚبتلف عنها؟  
أك يكوف ا٤براد باألثر حكمة التشريع ُب التخفيف عن القريب كمواساتو أك ُب : ثانيهما
.  التشديد عليو

                                                           

. ْٕٓ/ِ، صْ الصحاح، ط()
. ِط، ص.، د مختار الصحاح الرازم،()
. ُٖٓط، ص .، دقواعد الفقو الربكٍب، ()



 

 ٖ 

المبحث الثاني 
أنواع العبلقات االجتماعية 

:            كيشتمل على مطلبين
. عبلقة القرابة:           المطلب األكؿ 
. الشراكة كالصداقة كالجيرة:           المطلب الثاني 



 

 ٗ 

 القرابةعبلقة : المطلب األكؿ
:  كيشتمل على فرعْب

 . أنواع القرابةُب : الفرع الثاين  . ُب تعريف القرابة: الفرع األكؿ
 . في تعريف القرابة: الفرع األول

قرب الشيء أم دنا، كتقوؿ بيِب كبينو قرابة : مأخوذة من مادة قرب تقوؿ: القرابة في اللغة
 . دنو ُب النسب، كالقريب أم ذك القرابة: كقرىب أم

: كإٔب جانب ارتباط لفظ القرابة ٗبفهـو الدنو كالقرب يرتبط أيضنا ٗبعاف أخرل منها
 . العاقلة- ا٤بصاىرة- الرحم– العصبة - النسب

اذكر أقاربك الذين تنتمي : استنسب لنا أم: القرابة يقاؿ للرجل: بالفتح: النسب: أكالن 

.  () [َُُ: ا٤بؤمنوف]( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): قاؿ تعأب. إليهم

.  ُب ذلك اليـو لزكاؿ الَباحم كالتعاطف بينهم يومئذ()ال قرابات بينهم: أم

. ()العصبة قرابة الرجل من جهة أبيو، كا١بمع عصبات: العصبة: ثانينا

 ، ()الرحم أحد أسباب القرابة: ، كُب اللساف()(القرابة: الرحم) ()قاؿ ا١بوىرم: الرحم: ثالثنا

                                                           

. (ف س ب- ؽ ر ب)ط ، مادٌب . دمفردات غريب القرآف، الراغب األصفهاين ، ()
. َِِ / ِ ،ط.، دبتوضيح تفسير الجبللين للدقائق الخفية الفتوحات اإللهية العجيلي ، ()
. ِْٔط ، ص.، دقواعد الفقو، الربكٍب، َٖ/ٓ، ُ طمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ()
، كأحد من يضرب بو ا٤بثل ُب ضبط اللغة، كُب "الصحاح"ىو أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد الَبكي األترارم ، مصنف كتاب  ()

ا٣بط ا٤بنسوب، يعد مع ابن مقلة كمهلهل كالربيدم، دخل ببلد ربيعة كمضر ُب طلب لساف العرب، كأقاـ بنيسابور يدرس 
: كقيل. مات مَبديا من سطح داره بنيسابور، ُب سنة ثبلث كتسعْب كثبلث مائة. كيصنف، كيعلم الكتابة، كينسخ ا٤بصاحف

.ٗٔ/ٗط، . دالوافي بالوفيات، ، الصفدم، ِٔٓ/ُِط، . ، دسير أعبلـ النببلءمات ُب حدكد سنة أربع مائة ، الذىيب،   
  .(ر ح ـ)ط، مادة .، دالصحاح إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم، ()
. ُُٗ، ص (ر ح ـ)ط ، مادة . دمفردات غريب القرآف،، األصفهاين، (ر ح ـ) مادة ،ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()



 

 َُ 

 ې ۉ ۉ ۅ﴿: كيذكر ىذا اللفظ كثّبنا مرادفنا للقرابة كقولو تعأب

[. ٔ: األحزاب]﴾ ې ې  ې

عصباتو الذين : كىي القرابة أك العصبة أك أقارب الرجل من جهة أبيو أم: العاقلة: رابعنا
يَّة - ()يتحملوف العقل .  أم الدِّ
:  كىي مأخوذة من الصهر ك٥با معنياف: المصاىرة: خامسنا

قرب منهم : تقوؿ أصهر الرجل بقـو فبلف أم: القرابة (ُ)

.  ()كاألصهار أىل بيت ا٤برأة كالصهر أبو الزكجة كأخوىا: احلرمة (ِ)
فهذه األلفاظ ٥با اتصاؿ بتحديد معُب القرابة كأنواعها عند الفقهاء كما سيتضح قريبنا 

: تعريف القرابة عند الفقهاء

:   أمراف()يبلحظ ُب استعماؿ الفقهاء للفظ القرابة
تعدد ا٤بباحث الفقهية الٍب تتعلق بالقرابة من نكاح، ككصية، ككقف، كإرث، : األمر األكؿ

 . كعقل، كاختبلؼ ا٤بعُب ُب كل مبحث عن اآلخر
ٓب يزد الفقهاء عند تعريفهم للقرابة عن ذكر ا٤بعُب اللغوم الذم يتناسب  : األمر الثاني

 . مع طبيعة البحث
كتارة  (الرحم)كتارة ٗبعُب  (النسب)كعلى ىذا فإف الفقهاء استعملوا لفظ القرابة تارة ٗبعُب 

 . (العصبة)ٗبعُب 

                                                           

. َِٕ-َّٓط، ص .،دقواعد الفقو، الربكٍب، ِّْ، ص (ع ؽ ؿ)ط، مادة . دمفردات غريب القرآف، األصفهاين، ()
 (ص ىػ ر)ط، مادة . د مفردات غريب القرآف،، األصفهاين،ُِٓٓ/ْ (ص ىػ ر) مادة،ِط، لساف العرب،  ابن منظور()

. ِٕٖص
، (فهو خص منها ما يقتضيو البحث ُب اإلرث– رحم خاصة ليخرج ذكك األرحاـ : القرابة لغة الرحم، كشرعنا):  قاؿ القليويب()

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ، الشربيِب ، ُٔٓ-ُْٓ /ْ- ُّٔ / ّط، .،، دحاشيتهماالقليويب كعمّبة ، 
.  ، بتصرؼُِْْ، مسألة ِٔ/ُُ، ػْْٓ/ّط، .،دالمنهاج



 

 ُُ 

:  كيرجع سبب اختبلفهم ُب ىذا االستعماؿ إٔب أمرين
أف القرابة لفظ عاـ صاّب لكل ىذه ا٤بعاين، كمن ٍب يشمل كل قريب كما أف : أكلهما

 . األقارب ليسوا على درجة كاحدة بل درجات كمراتب متفاكتة
إف األحكاـ الٍب تثبت للقريب من النسب غّب األحكاـ الٍب تثبت للقريب من : ثانيهما

الرضاع، فالقرابة الٍب توجب ا٤بّباث مثبل غّب القرابة الٍب تثبت حرمة ا٤بصاىرة، كالكل يسمى قرابة، 
.  فكاف استعماؿ الفقهاء ٤بعُب من ا٤بعاين ٕبسب طبيعة البحث، كمطابقتو للمعُب ا٤براد

الرضاع  كهبذا يشمل لفظ القرابة كل قريب سواء كاف بالنسب، أك الرحم، أك ا٤بصاىرة، أك
صفة شرعية تثبت بسبب شرعي ): كارثنا أك غّب كارث كحينئذ ٲبكن تعريف القرابة ُب الشارع بأهنما

. (كيَبتب عليها آثار شرعية
 أنواع القرابة: الفرع الثاني

تبْب ٩با سبق أف القرابة لفظ عاـ يشمل كل قريب، كأهنا مراتب كدرجات متفاكتة على 
. حسب القرب؛ ك٥بذا فإف القرابة ليست قاصرة على قرابة الدـ فحسب

إف أم دراسة عميقة التساؽ القرابة تقتضي بالضركرة دراسة : كعلى حد قوؿ علماء االجتماع
.  العبلقات الناشئة عن الزكاج: القرابة ٗبعناىا الضيق أم قرابة الدـ، كالقرابة با٤بصاىرة أم: الناحيتْب

 كلو، كإف كانت ركابط القرابة بةكتعترب العائلة كٖباصة الصغّبة أك األسرة ىي نواة نظاـ القرا
ا، كقد تشمل  ٛبتد ُب اجملتمعات التقليدية خاصة إٔب ما كراء حدكد األسرة بكثّب، كتؤلف بناءن كاحدن
 . ()معظم أفراد اجملتمع أك اجملتمع كلو

؛ ألف القرابة ()كهبذا نتبْب أف عبلقٍب النسب كا٤بصاىرة ال تنسجاف كحدٮبا شبكة القرابة
بدخوؿ الفرد ُب دائرة القرابة بعرؼ اجتماعي كا٢بلف  تتحقق بأسباب أخرل كالرضاع، كالوالء أك

كىذا ا٤بعُب ييفهم من كبلـ فقهاء ا٢بنفية كا٤بالكية، حيث توسعوا ُب حقيقة العاقلة، كأهنا . كا١بوار

                                                           

 .َُّ/ِط .، دالبناء االجتماعيأٞبد أبو زيد /  د()
تبيين الحقائق ، بتصرؼ، الزيلعي ، ُٕٗ، ُْٕ، ُْٓط، ص .، دالقرابة دراسة أنثركبولوجيةكرًن حساـ الدين، /  د ()

 . ِٔٔ/ ٔ، ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل، ا٢بطاب، ُٕٕ-ُٕٔ/ ٔ، ُطشرح كنز الدقائق ، 



 

 ُِ 

.  تشمل ا٤بسلمْب ٝبيعنا باألخوة ُب الدين، كقالوا ا٤بعُب ُب العقل ىو النصرة
. أخذكا حكمها كصاركا  كالعصبات-أك ا٢بلف فمٌب كجدت ػػ سواء ُب العصبة أك القبيلة

: كعلى ىذا فالقرابة تنقسم إٔب قسمْب
قرابة قريبة كىذه سوؼ يظهر أثرىا كثّبنا ُب البحث؛ ألهنا القرابة ا٢بقيقية أك : القسم األكؿ

.  الدموية: البيولوجية أم
.  كقرابات ا٢بلف كا١بوار- أم اجتماعية أك كٮبية– قرابة بعيدة : القسم الثاني

:  كأساس ىذا التقسيم
إف القرابة تتحدد قوهتا كضعفها على أساس القرب كالبعد، كأىل القرابة الدموية ذكك الرحم 

ييقدَّموف ُب األحكاـ األقرب فاألقرب، فمركز األب ٱبتلف عن مركز األخ عن العم كىكذا
() .

ا ٕبيث ):   كعلى حد قوؿ ابن خلدكف فإذا كاف النسب ا٤بتواصل بْب ا٤بتناصرين قريبنا جدن
 . ()(ٰبصل بو االٙباد كااللتحاـ كانت الوصلة ظاىرة

  :ككل قسم من ىذين القسمْب يشتمل على أنواع ٕبسب القرب كالبعد

 . (البيولوجية)القرابة القريبة : أكال
كا٤براد هبا تلك القرابة ا٢بقيقية الٍب تتحقق بسبب من األسباب الشرعية، الٍب رتب عليها 

 : الشرع عليها كثّبنا من األحكاـ الشرعية كتشتمل على أنواع ثبلثة
.  (سببها الرضاع)قرابة رضاع  - (سببها ا٤بصاىرة)قرابة مصاىرة  - (أم سببها الدـ)قرابة دـ 

 : دموية قرابة: األكؿ النوع

                                                           

ط، .، دمغني المحتاج بتصرؼ، الشربيِب، ُٖٖ/ْ بتصرؼ، ٗٗ /ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()
. ، بتصرؼَُِ، ََِ، ُِٔ، ُْْ/ّ

. فصل العمراف البشرم- ُُٕط، ص .، دمقدمتو ابن خلدكف، ()



 

 ُّ 

كىي تيعِب القرابة الٍب تتحقق با٤بشاركة ُب الدـ، كقرابة الدـ ىي أصل القرابات كغّبىا تبع ٥با، 
، كالتعبّب عن أقرب األقارب ككصف ()كملحق هبا نظرنا لظهورىا كداللتها على القرب داللة ظاىرة

عبلقاهتم بقرابة الدـ تعبّب عن أكاصر القرىب فيما بينهم، كمدل االلتحاـ كالتناصر بينهم، كما أف الدـ 
ا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر ا١بسد بالسهر كا٢بمى، فهكذا إذينبض ُب عركؽ ا١بسد الواحد 

.  كقرابة بالرحم قرابة بالنسب: قرابة الدـ، كىذا النوع ٲبكن تقسيمو إٔب

:  ()قرابة بالنسب كتشتمل على ثبلثة أنواع
.  اآلباء كاألمهات كآبائهم: أم أصوؿ اإلنساف من جهة أبيو كأمو كإف عبل أم: األصوؿ- 1

.   كإف سفلواكأكالدىمأبناؤه ذكورنا كإناثنا : ما تفرع منو أم: أم فركع اإلنساف: الفركع- 2
أم األخوة كاألخوات كأبناءىم، - فركع األب– كتشمل األخوة كاألعماـ : الحواشي- 3

.  العم كالعمة كأبناءىم: كفرع ا١بد من جهة األب كفركعهم أم
أم األقارب من جهة النساء ككما - فهي القرابة من جهة األـ: أما قرابة ذكم الرحم

 كيكونوف من األقارب الذكور كاإلناث ()من ليسوا بأصحاب فركض كال عصبات: ٰبددىم الفقهاء
. الذين تتوسط بينهم كبْب الشخص أنثى غالبنا

:  ()كيتحدد ذكك األرحاـ من جهات ثبلث
.  أكالد بنات االبن كإف نزلوا: كتشمل أكالد البنات كبنات االبن أم: البنوة- 1
 . أم األخوة كاألخوات ألـ كتشمل األخوات كا٣باالت كفركعهم: األمومة- 2

                                                           

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الفصل الثامن من العمراف البشرم، ابن ٪بيم ، ُُٕص  ط،.، دمقدمتو، ابن خلدكف، ()
. َْ-ّٗ/ِ، ٓ، طبداية المجتهد كنهاية المقتصد بتصرؼ، ابن رشد، ََُ- ٖٗ/ّط، .د

شرح منهاج الطالبين ، النوكم، ِْ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِٓ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ، ()
. ، بتصرؼُّٔ/ ّ، كتحفة المفتين

. ُٓٔ/ِ ،ط.دالمهذب،، بتصرؼ،  الشّبازم، ّٓ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين ا٢بنفي، ()
  بتصرؼ، ا٢بجوم، ُُّٓ/ْط، .، دشرح بلوغ المراـ، الصنعاين، ُِ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ، ()

. ُٔط، ص.،دالفوائد البهية، اللكنوم، ُٕٕ/ْ ُطالفكر السامي، 



 

 ُْ 

 أم أصوؿ اآلباء كاألمهات من األجداد كا١بدات الٍب تتوسط بينهم كبْب : األبوة- 3
.  الشخص أنثى

:  بالمصاىرة أك الزكجية قرابة: الثاني النوع
. خلطة تشبو قرابة الدـ ٰبدثها الزكاج: ا٤بصاىرة تعِب

أبوىا كأخوىا، كىذا النوع من القرابة يأٌب ُب ا٤برتبة التالية لقرابات الدـ، : كاألصهار أىل ا٤برأة
 . فهو يشبو قرابة الدـ لكن ليس كحقيقتها

كقد أثبت ا٤بؤب سبحانو لقرابة ا٤بصاىرة حرمة نكاح القرابة القريبة للزكجة ا٤بصاىر هبا، كقد 
:  ()حدد الفقهاء أنواعنا ٰبـر النكاح هبن عن طريق ا٤بصاىرة كىي

 كا٤براد بو االبن الصليب ٖببلؼ ا٤بتبُب فليس بابن حقيقي؛ لقولو زكجة الفرع كإف نزؿ (أ)

[.  ِّ: النساء]﴾ ھ ھ ہ ہ ہ﴿: تعأب

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): ؛ لقولو تعأبزكجة األصل كإف عبل (ب)

 [.ِِ: النساء] (  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچڃ ڃ ڃ ڃ چ
: درجتهما لقولو تعأب عطفنا على التحرًن مهما بعدت أمها كأبوىا: أصوؿ الزكجة (ج)

 [. ِّ: النساء]( ڍ ڌ ڌ ڎ)

بناهتا كأبناؤىا للزكج مهما نزلوا بشرط الدخوؿ الصحيح باألـ؛ لقولو : فركع الزكجة (د)

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: تعأب

[.  ِّ: النساء]﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

:  الرضاع قرابة: الثالث النوع

                                                           

، َْ- ّٗ/ِ، ٓ، طبداية المجتهد كنهاية المقتصد، بتصرؼ، ابن رشد، ُِٕ/ِط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
كشاؼ ، بتصرؼ، البهوٌب، ّْ-ِْ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ُٕٕٕ/ِط، . ،دالجامع ألحكاـ القرآفالقرطيب، 

. ، بتصرؼٗٓ/ِ، ُ،طالدرارم المضية شرح الدرر البهيةالشوكاين، . ،  بتصرؼِْْ/ٓط، .،دالقناع



 

 ُٓ 

 على أف الرضاع سبب يوجب قرابة خاصة تقتضي ٙبرًن ا٤بناكحة بْب األقارب ()اتفق الفقهاء

ک ک ک ک گ گ گ ): بسببو، لقولو تعأب

. ()«ٰبـر من الرضاع ما ٰبـر من النسب»: ملسو هيلع هللا ىلصكقولو . [ِّ:النساء] (گ
 :القرابة البعيدة: ثانيا 

تبْب فيما سبق أف عبلقٍب النسب كا٤بصاىرة كحدٮبا ال ينسجاف شبكة القرابة؛ ألف القرابة 
ٲبكن أف تتحقق بالوالء الذم يعترب ٢بمة كلمة النسب، كما ٲبكن أف يتحقق بدخوؿ الفرد دائرة 

. ا٢بلف أك ا١بوار : القرابة بعقد اجتماعي مثل
:  كيمكن تقسيم ىذا النوع إلى ثبلثة أقساـ

.  قرابة بالدين كاإلسبلـ- ف قرابة بالعمل أك الديو - قرابة با٢بلف كالوالء

:   كالوالء()الحلف قرابة: أكال
دمي دمك ترثِب ): كيتحقق ا٢بلف بتحالف رجل مع آخر على النصرة فيما بينهما فيقوؿ لو

 . (كأرثك
كقد يكوف بْب القبائل كالعشائر الٍب تلجأ إٔب ٙبقيق ا٤بصلحة ا٤بشَبكة بْب أفرادىا كخاصة 

                                                           

، ابن ُْْ/ّط ، .، دمغني المحتاج، الشربيِب الشافعي، َُُ/ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()
، كا٤بسألة ُٕٕٔ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ِْ/ ِ، ػٓ، طبداية المجتهد كنهاية المقتصدرشد، 

.  من سورة النساءِّالسابعة ُب تفسّب آية 
باب الشهادة على ، كتاب الشهادات )(َِِٓ: )برقم ، (ّٓٗ/ِ،  )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عائشة ()

باب ٙبرًن الرضاعة ، كتاب الرضاع)،  (ِّٓٔ)رقم ، (ُْٔ/ْ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ( األنساب كالرضاع ا٤بستفيض
.  ( من ماء الفحل

عاىده، ك٠بي العهد بذلك؛ ألف العرب كانت تقسم ُب عهودىا : حالفو أم: العهد كيكوف بْب القـو تقوؿ:  ا٢بلف ُب اللغة()
القرابة كرًن حساـ الدين، . ، د(ح ؿ ؼ)، مادة ِطلساف العرب، كيؤكدكف اليمْب بالقسم لتوكيد االتفاؽ، ابن منظور، 

، كقاؿ ُب ُّٖٓ/ ْ، ْ، طسبل السبلـ، بتصرؼ، الصنعاين، ُّٕ، ُّّ، ُِّط، ص .،، ددراسة أنثركبولوجية
تقدًن من ىم أكٔب بالرب من األقارب يقدـ من أكٔب بسببْب على من أكٔب بسبب، ٍب القرابة من ذكم الرحم، كيقدـ منهم 

، ٍب العصبات، ٍب ا٤بصاىرة، ٍب الوالء، ٍب ا١بار . ااـر على من ليس ٗبحـر



 

 ُٔ 

. عندما تشعر القبية أك العشّبة بالضعف أك حاجتها إٔب سند قوم للوقوؼ ُب كجو أعدائها
:  كمن صور التحالف

ما يسمى بوالء ا٢بلف أك كالء اليمْب، كصلة الوالء تكوف بانتماء رجل باالنتساب إٔب آخر 
. أك إٔب قبيلة، كييسمى كالء ا٤بواالة، أك كالء العهد كا٤بخالطة

:   كمن صوره أيضنا
ا١بوار كىو عرؼ اجتماعي يهدؼ إٔب ٞباية ا١بار على أىل القبيلة الٍب استجار هبا سواء ُب 

.  ()ا٣بّب أك الشر
:  الديوف أك بالعمل قرابة: ثانينا

  ()(العساكر ا٤بقاتلْب: كا٤براد بو ا١بريدة الٍب يدكف فيها أ٠باء ا١بنود، كأىل الديواف أم)

أم رتب اجلرائد اليت يدكف فيها أمساء القضاة ، أكؿ من أثبت الدكاكين ؓ كييركل أف عمر 
ألهنم اختصوا حبماية القبائل أك ؛ فهؤالء يوجد بينهم تناصر، كيسموف بأىل الرايات، كالوالة كاجلنود

 . ()فكأهنم متحالفوف فيما بينهم على النصرة كدفع الظلم، الببلد من العدكاف عليها
.  فادلعٌت ادلوجود بُت قرابة الدـ كىو النصرة كالتحالف صلده موجودنا كذلك بُت أىل الديواف

كقد أشار ابن خلدكف إٔب أف الصداقة كالتحالف كما يكوناف بْب أىل النسب الواحد 
يكوف - غالبنا– يكوناف ُب غّب ذلك من ا١بماعات الٍب تربطهم دعوة كاحدة أك ىدؼ كاحد إال أنو 

:  أضعف ٩با ُب القرابة القريبة فقاؿ
إف االلتحاـ كاالتصاؿ ُب طباع البشر كإف يكونوا من أىل نسب كاحد إال أنو أضعف ٩با )

                                                           

. ، بتصرؼُْْ، ُِْط، ص .، دالقرابةكرًن حساـ الدين، .  د()
. ْٕٖ/ُّ، (دكف)، مادة ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()
/ ٔ                 ،ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،   بتصرؼ، الزيلعي، َُٖ/ّ، ُ،طتحفة الفقهاء، السمرقندم ()

. ، بتصرؼِٔٔ/ٔ،ِ ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل، بتصرؼ، ا٢بطاب، ُٕٔ



 

 ُٕ 

 .()(يكوف بالنسب
كقد الحظ ىذا ا٤بعُب الفاركؽ عمر فجعل ٙبمل الدية ُب القتل ا٣بطأ بْب أىل الديواف 

. ٢بصوؿ ذلك ا٤بعُب فيما بينهم 
فيها معُب - كإف ٓب ترقى إٔب رابطة الدـ- كالشك أف ُب ذلك داللة على أف رابطة الديواف

.  ربمل الدية يف القتل اخلطأ على أىل الديواف  رضي ا عنو كإال ٤با جعل عمر،النصرة كالتحالف
 . قرابة بالدين كاإلسبلـ: ثالثنا

من ا٤بعركؼ أف العرب كالناس قبل اإلسبلـ كانوا متحاربْب متنافرين ٘بمعهم العصبية القبلية 
. كا١باىلية العمياء، فلما جاء اإلسبلـ ٝبعهم على كلمة كاحدة، كآخى بينهم

بينهم كبُت كقد ظهر ىذا ا٤بعُب ٔببلء حينما ىاجر ا٤بهاجركف إٔب ا٤بدينة فقد آخى النيب 
كقد ظهر أيضنا ىذا ادلعٌت كاضحنا يف آيات القرآف . األنصار كربط بينهم برباط العقيدة اإلسبلـ

. الكرمي

 .[ َُ: ا٢بجرات](  ېۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): قاؿ تعاذل

مثل ادلؤمنُت يف توادىم كتراضبهم »: مبيننا ذلك  صلي ا عليو كسلمكقاؿ رسوؿ ا
، كا٢بقيقة أف  ()«كتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد بالسهر كاحلمى

قد سوَّل بُت أخوة الدين كالنسب شلا يدؿ على أف ىذا النوع من  صلي ا عليو كسلمرسوؿ ا 
ىذا النوع من القرابة ال يظهر دكره كالصبلت اإلنسانية بُت رلتمع اإلسبلـ مدعاة للتعاكف على اخلَت 

إال عند انعدـ القرابات السابقة، كما ُب انتقاؿ ا٤بّباث كالعقل إٔب بيت ماؿ ا٤بسلمْب عند عدـ كجود 
. ()قريب للمتوَب

                                                           

.  بتصرؼُٔط، ص .، دبحث العاقلة في الفقو اإلسبلميسيف رجب قزامل، / ، د118ابن خلدكف، المقدمة ص  ()
باب رٞبة ، كتاب األدب )(ٓٔٔٓ: )برقم ، (ِِّٖ/ٓ)، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث النعماف بن بشّب ()

باب تراحم ا٤بؤمنْب كتعاطفهم ، كتاب الرب كالصلة)،  (ُٕٓٔ)برقم ، (َِ/ٖ)ط، . د،صحيحوكمسلم ُب ، الناس كالبهائم
.  (كتعاضدىم

، ، كبهامشو شرح األرجوزة على تحفة الحكاـط، التاكدم .، دفي عالم الوثائق كاإلبراـ شرح تحفة الحكاـ األندلسي، ()



 

 ُٖ 

: عبلقة الشراكة كالصداقة كالجوار: المطلب الثاني
من العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة على األحكاـ الشرعية ُب األقضية كالشهادات كإف ٓب يكن أصحاب 

: ىذه الصبلت من ذكم القرابة، كىذه العبلقات ىي
عبلقة الشراكة  
عبلقة الصداقة  
عبلقة ا١بػػػػػػػػػوار 

 .()٨بالطة الشريكْبُب اللغة من الشركة كىي : الشراكة -ُ
. ()عقد ٰبدث باالختيار بقصد التصرؼ كٙبصيل الربح :كُب الشرع

صادقتو مصادقة كصداقا، كاالسم : مشتقة من الصدؽ ُب الود كالنصح، يقاؿ: الصداقة ُب اللغة- ِ
 .() خاللتو: الصداقة أم

اتفاؽ الضمائر على ا٤بودة، فإذا أضمر كل كاحد من الرجلْب مودة صاحبو فصار : كُب االصطبلح
 باطنو فيها كظاىره ٠بيا صديقْب

() .
الصحبة كا٣بلة : ك٘بدر اإلشارة إٔب أنو يلحق بالصداقة ما يشَبؾ معها ُب خصائصها ا٤بتقاربة ، كمنها

. كالرفقة كالزمالة 
 . جاكر جوارا ك٦باكرة أيضا: مصدر جاكر، يقاؿ- بكسر ا١بيم : ا١بوار- ّ

. كمن معاين ا١بوار ا٤بساكنة كا٤ببلصقة، كاالعتكاؼ ُب ا٤بسجد، كالعهد كاألماف
، كقد تطلق على الشراكة كعبلقة الزكجية،  كىي األصلاجملاكر ُب ا٤بسكن: كيطلق على معاف، منها

. () ٦بازاكا٢بليف، كالناصر
                                                                                                                                                                                     

. ، باب ٙبمل العاقلة للدية، التسوٕبّٕٔ-ّٕٓ/ِط، .د
. ِّٗ/ٓط، .، دالعين ا٣بليل، ()
. ٕٓ/ٕ، ْ، طالفقو المنهاجي ا٣بن، ()

( . ُٖٗ/ٔ، ُ، طالمحكم كالمحيط األعظمبن سيده، ، ّّٓ/ُط،.، دالمصباح المنيرالفيومي،  (
. ُُُ/ّط،.، دالكليات الكفوم، ()



 

 ُٗ 

 .()جار:  كل من قارب بدنو بدف صاحبو قيل لو:كُب الشرع
ككثّبا ما يطلق ا١بوار كيراد بو ا٢بماية كالنصرة كىو من صور األحبلؼ الٍب تستوجب النصرة كا٢بماية 

 .عند العرب كليس ىو ا٤براد ىنا كقد تقدـ ُب القرابة البعيدة 
كالعلة ُب تأثّب ىذه العبلقة مع انعداـ رابطة الدـ كالزكجية كالوالء كالقرابة بأنواعها ا٤بتقدمة على 

األقضية كالشهادات كا١بنايات كالعقوبات أنو يصاحبها ا٣بلطة الٍب تستلـز كجود علة التأثّب ُب ىذه 
العبلقات ٕبيث يكوف ٥با اعتبار ُب قرائن التخفيف كالتشديد ُب قدر الفعل ٤بنزلة ىذه العبلقات بْب 

صلة القرابة، كىي إما أف تكوف ُب ا٤باؿ كىي -  ُب بعض األحياف –الناس الٍب قد تفوؽ ُب القوة 
. الشراكة أك ُب الود كىي الصداقة، أك ُب ا٤بكاف كىي ا١بوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

. ُٕٔ/ٔط، .، دالعينا٣بليل،  ()
 .ُُٔ/ٕط، .، داألـ الشافعي، ()



 

 َِ 

المبحث الثالث 
 في التعريف بالجريمة كالجناية كأنواعها

: كينقسم إلى مطلبين
. في الجريمة كأنواعها كالعبلقة بينها كبين الجناية: المطلب األكؿ 
. في الجناية كأنواعها : المطلب الثاني 

 



 

 ُِ 

في الجريمة كأنواعها كالعبلقة بينها كبين الجناية : المطلب األكؿ
:  كينقسم إلى ثبلثة فركع

.  ُب التعريف با١برٲبة: الفرع األكؿ
.  أنواع ا١برائم: الفرع الثاين

.  العبلقة بْب ا١برٲبة كا١بناية: الفرع الثالث
: في التعريف بالجريمة: الفرع األول

: جـر جيرمنا أم: مأخوذة من جـر ٗبعُب كسب كقطع، يقاؿ: تعريف الجريمة في اللغة: أكال
.  الذنب: كا١بـر كا١برٲبة- أذنب ذنبنا كاكتسب اإلٍب

:  فالجريمة في اللغة لها معنياف
.  كسب: كسب كقطع، جـر أم: ٗبعُب: أك٥بما

. ()أذنب ذنبنا: ٗبعُب الذنب جـر جيرمنا أم: ثانيهما
:  للفقهاء ُب تعريف ا١برٲبة ا٘باىاف: تعريف الجريمة في االصطبلح: ثانينا

أصحاب ىذا اال٘باه راعوا ُب تعريفهم للجرٲبة ا٤بعُب اللغوم، كأهنا تعِب الذنب :االتجاه األكؿ
. ()(إتياف فعل ٧بـر معاقب على فعلو، أك ترؾ مأمور بو معاقب على تركو): مطلقنا، فعرفوىا بأهنا

فهذا التعريف عاـ كيشمل كل معصية؛ ألف ا سبحانو قرر عقابنا لكل من خالف أمره 
ىذا العقاب يستحق عاجبل أك آجبل، كهبذا تكوف ا١برٲبة مرادفة لئلٍب كا٣بطيئة؛ ألهنا تنتمي - كهنيو

إٔب أهنا عصياف أمر ا تعأب فيما أمر أك هنى، كسواء كانت العقوبة ا٤بستحقة ُب الدنيا أك ُب 
.  اآلخرة

أصحاب ىذا اال٘باه نظركا إٔب ا٤بعاصي من ناحية سلطاف القضاء عليها كما : االتجاه الثاني

                                                           

مختار ، الرازم، ُّٗ/ُط، .، دالمصباح المنير، الفيومي، َْٔ/ ُ (ج ـر)، مادة ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()
. ٖٖ/ْط، .دالقاموس المحيط،، الفّبكز آبادم، ّْص  (ج ـر)ط ، مادة .، دالصحاح

 . ِْط، ص .، دكالعقوبة الجريمة أيب زىرة، ()



 

 ِِ 

قرره الشارع عليها من عقوبات دنيوية، فخصوا اسم ا١برائم با٤بعاصي الٍب قرر الشارع ٥با عقوبات 
٧بظورات شرعية زجر ا عنها ٕبد أك ): دنيوية ينفذىا القضاء، فجاء تعريفهم للجرائم بأهنا

.  ()(تعزير
كهبذا يظهر أف ا١برٲبة طبقنا للمعُب العاـ توجد كلو ٓب يكن ٥با عقاب دنيوم، ٖببلؼ التعريف 

الثاين فإف ا١برٲبة ال توجد إال إذا كجد ٥با عقوبة دنيوية، سواء كانت مقدرة ابتداءن كا٢بدكد 
 .()كالقصاص، أك ترؾ تقديرىا للقاضي ٰبددىا ٗبا يراه مناسبنا للجرٲبة كزاجرنا للفاعل كلغّبه كالتعزير

كىذا ا٤بعُب ىو الذم يتفق مع طبيعة البحث؛ ألف أثر القرابة إ٭با يتبْب من خبلؿ ا١برائم الٍب 
٥با عقوبات دنيوية سواء كاف األثر على ا١برٲبة أك العقوبة، أكٮبا معنا باو أك التخفيف أك التشديد 

.  كالتغليظ كما سيأٌب تبعنا لتفاكت ا١برائم ُب الشدة ٕبسب ا٤بفسدة كما سيأٌب ُب الفصل الثاين
 : أنواع الجرائم: الفرع الثاني

للجرٲبة عند الفقهاء أنواع متعددة باعتبارات ٨بتلفة، كالذم يهمنا ُب ىذا البحث ىو أف 
 : ا١برٲبة تنقسم باعتبار جسامة العقوبة ا٤بقررة ٥با إٔب ثبلثة أنواع

كىي ا١برائم الٍب يكوف االعتداء فيها على النفس أك : جرائم موجبة للقصاص: النوع األكؿ
اإلتياف بفعل زجر ا عنو بعقوبة مقدرة كجبت »: ما دكهنا، كتستوجب قصاصنا، كٲبكن تعريفها بأهنا

.  ا١برائم ييسمى با١بناياتكىذا النوع من ()«٢بق اآلدمي
.  كقد اختلف الفقهاء ُب تعريفها: جرائم موجبة للحدكد: النوع الثاني
 أما عند ا١بمهور عدا ()«ا١برائم الٍب يكوف االعتداء فيها على حق  تعأب»:  فعرفها ا٢بنفية بأهنا

 . ()«أهنا ا١برائم الٍب يكوف االعتداء فيها على حق ا تعأب أك اآلدمي، ك٥با عقوبة مقدرة»: ا٢بنفية

                                                           

. ِٖٓ، ص ُ،طاألحكاـ السلطانية ا٤باكردم، ()
. ٕط، ص.، دجرائم العرض السرجاين، ()
. ُُٔط، ص .، د في الشريعة اإلسبلميةالعقوبةفلسفة فكرم عكاز، .  د()
. ُِِ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
.  بتصرؼِِٔ، ُِٔط، ص .،داألحكاـ السلطانية، أبو يعلى ، ُْٖ/ْط، .، دحاشيتهما القليويب كعمّبة، ()



 

 ِّ 

كىي ا١برائم الٍب ال حد فيها، كال كفارة، أك فعل ما : ا١برائم ا٤بوجبة للتعزير: النوع الثالث
 . ()هنى ا عنو أكترؾ ما أمر ٩با ٓب ينص لو على عقوبة مقدرة سواء كاف حقنا  أك آلدمي

: العالقة بين الجريمة والجناية عند الفقهاء: الفرع الثالث
:  متبايناف اختلف الفقهاء ُب ا١برٲبة كا١بناية ىل ٮبا مَبادفاف أك

 إٔب أهنما مَبادفاف كأف ا٤براد بكل منهما () كا٢بنابلة،()فذىب بعض الفقهاء من ا٤بالكية
 فقسم ابن رشد ا١بنايات إٔب ، كالبهوٌب عصياف أكامر الشارع كنواىيو، كمن ىؤالء ابن رشد ا٢بفيد

 : ٟبسة أقساـ منها
ا .  جنايات على النفوس كاألعضاء كتسمى قتبل كجرحن

.  جنايات على الفركج كتسمى زنا
.  سرقة أك غصبنا جنايات على كىي إما حرابة أك

كذىب ٝبهور الفقهاء إٔب أهنما متبايناف، كأف ا١برٲبة أعم من ا١بناية إذ ا١برٲبة تشمل كل 
٧بظور شرعي زجر ا عنو ٕبد أك تعزير، أما ا١بناية فخصوىا بالتعدم على األبداف خاصة سواء 

 . ()ا١برح، فكل جناية جرٲبة كليس كل جرٲبة جناية بالقتل أك
كسوؼ أسّب على منهج ٝبهور الفقهاء ُب الفصل بْب ا١بناية كا١برٲبة لتوضيح البحث، فأبْب 

.  أكالن أيثر القرابة على ا١بنايات كعقوباهتا، ٍب على ا٢بدكد كعقوباهتا، ٍب على التعازير

                                                           

السياسة ، ابن تيمية، ِٕٗط ص .،داألحكاـ السلطانية ، أبو يعلي، ُُّ، َُّط، ص.، دالحاكم ا٤باكردم ، ()
. ٖط، ص .، دقواعد الفقو، الربكٍب، َٖط، ص .، دالشرعية

بداية المجتهد كنهاية  ، ابن رشد، ُْٕ، ُْٔط، ص .، دشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ابن سآب ٨بلوؼ، ()
 . َٗٓ/ِ، ٓ طالمقتصد ،

. َّْ/ّ، ْ، طالركض المربع البهويت، ()
. ِّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساين ، ()



 

 ِْ 

 في الجناية كأنواعها: المطلب الثاني
:  كيشتمل على ثبلثة فركع

.  ُب التعريف با١بناية: الفرع األكؿ
 . ُب أنواع ا١بنايات: الفرع الثاين

.  ُب أركاف ا١بناية: الفرع الثالث
:  في التعريف بالجناية: الفرع األول

 : تعريفها في اللغة: أكال
كجُب الذنب ٯبنيو أم ٯبره إليو، كقيل جُب كأجـر معُب أم – مصدر جُب ٯبِب جناية 

عت كإف كانت مصدرنا لتنوعها إٔب عمد كخطأ كشبو عمد- أذنب .  ()كٝبعها جنايات، ٝبي
:  تعريفها في االصطبلح: ثانينا

.  ()بأهنا كل فعل ٧بـر حل بالنفس كالطرؼ: عرفها ا٢بنفية
بأهنا إتبلؼ مكلف غّب حريب نفس إنساف معصـو أك عضوه كاتصاال : كعرفها ا٤بالكية

 . ()ٔبسمو أك معُب قائمنا بو
 . ()تطلق على القتل سواء با١برح أك السُّم أك القتل ك٫بو ذلك: كعند الشافعية
.  ()بأهنا كل فعل عدكاف على نفس أك ماؿ: كعند ا٢بنابلة

كأما ا١بنْب فهو ملحق  . على النفس، كما دكهنا: فهذه التعريفات تشمل ا١بناية بنوعيها
                                                           

. (ج ف ل)، مادة ُّّ/ْط، .دالقاموس المحيط،، الفّبكز آبادم، ُْٓ/ُ ،ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()
،  ِْْ/ٖ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ٕٗ/ٔ، ُط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي،()
. ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو على الشرح الكبير، الدسوقي، َٗٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
، حاشيتهماالقليويب كعمّبة، - َِّ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٖٓ/ُٕط، .، دتكملة المجموع النوكم ، ()

. ٓٗ/ْط، .د
. ّٓٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِٓ 

. ٗبا دكف النفس
كقد انتشر عرؼ بْب الفقهاء ٔبعل لفظ ا١بناية خاصنا ٗبا يكوف فيو التعدم على البداف 

كاالعتداء - بالقتل أك ا١برح، ك٠بوا االعتداء على غّبىا كاالعتداء على ا٤باؿ غصب كسرقة كإتبلؼ
  .()على الفرج زنا

 :في أنواع الجناية: الفرع الثاني
تتنوع ا١بناية على اآلدمي باعتبارات ٨بتلفة، كالذم يعنينا منها ىو أقساـ ا١بناية باعتبار 

:  ()٧بلها، كىي تتنوع هبذا االعتبار إٔب ثبلثة أنواع
:  الجناية على النفف وتُتسمى قتالً : النوع األول من الجنايات

.  ()بأنو فعل من العباد تزكؿ بو ا٢بياة: كعرفو ا٢بنفية

.  ()بأنو الفعل ا٤بزىق للركح: كعرفو الشافعية
 : كقد اختلف الفقهاء ُب تقسيم ا١بناية على النفس باعتبار قصد ا١باين كعدمو إٔب ثبلثة آراء

عمد، شبو :  ذىب ا٢بنفية إٔب أف القتل ينقسم هبذا االعتبار إٔب ٟبسة أقساـ:الرأم األكؿ
. ()عمد، خطأ، جار ٦برل ا٣بطأ، قتل بالسبب

فالعمد . عمد كخطأ كال ثالث ٥بما :  ذىبوا إٔب أف القتل نوعاف()للمالكية: الرأم الثاني
قصد الضرب أك قصد القتل ُب جناية األصوؿ على فركعهم : عندىم ما كاف عن قصد خاص أم

                                                           

. ، بتصرؼُٕٗ/ ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()
. َِّ / ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِّّ /ٕط، .، دبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساين، ()
. ِْْ/ٖ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ٓٗ/ْط، .، دحاشيتهما القليويب كعمّبة، ()
، ِّْ، ِّّ /ٕط، .، دبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساين، ُّٗ/ّط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()

 ِْْ/ٖ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ُٕٗ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي، 
. َِْ/ْط، . دحاشيتو، الدسوقي، ُٕٗ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()



 

 ِٔ 

  ().خاصة عند ا٤بالكية، كا٣بطأ ما خبل من القصد أك ما كاف خطأ ُب القصد أك الفعل
عمد، :  ُب الراجح، إٔب أف القتل ثبلثة أقساـ()، كا٢بنابلة()ذىب الشافعية: الرأم الثالث

. خطأ، شبو عمد
كعلة ىذا التقسيم عند الشافعية أف ا١باين إف قصد عْب الشخص ٗبا يقتل غالبنا فهو العمد، 

. كإف كاف ٗبا ال يقتل غالبنا فهو شبو العمد، كإف ٓب يقصد عْب اجملِب عليو فهو ا٣بطأ
 : كأساس الخبلؼ بين الفقهاء يرجع إلى أمرين

گ گ گ ): كرد العمد كا٣بطأ ُب القرآف الكرًن ُب قولو تعأب: األمر األكؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

[ ّٗ: النساء] (ڻ 

: كىو ٧بل اختبلؼ بْب الفقهاء ُب العمل بو ()إف شبو العمد ثابت ٖبرب آحاد: األمر الثاني
.  ()ٝبلة ككذا ا٢بنابلة()، كأخذ بو الشافعية()فلم يعمل بو ا٤بالكية

                                                           

. ُُْ/ْط، . دحاشيتو على الشرح الكبير الدسوقي، ()
. ٓٗ/ْط، . دحاشيتهما، القليويب كعمّبة، َٓٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ّٕٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
أىالى ًإفَّ ًديىةى ا٣ٍبىطىًإ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد مىا كىافى بًالسٍَّوًط كىاٍلعىصىا ًمائىةه ًمنى اإًلًبًل ًمنػٍهىا أىٍربػىعيوفى ُب بيطيوهًنىا » : صلي ا عليو كسلم  كىو قولو ()

 ، «أىٍكالىديىىا 
، ( كتاب الديات ، باب الدية كم ىي  ) (ْْٕٓ: )برقم (َّٗ / ْ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث عبد ا بن عمرك 

: برقم (ْٖٔ / ّ)، ( أبواب الديات ، باب دية شبو العمد مغلظة  ) (ِِٕٔ: )برقم (ْٕٔ / ّ)" سننو"كابن ماجو ُب 
مسند  ) (ْْٔٔ: )برقم (ُّْٕ / ّ" )مسنده"، كأٞبد ُب ( أبواب الديات ، باب دية شبو العمد مغلظة  ) ((ـ) ِِٕٔ)

 . (عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما  
ىو صحيح : ، كقاؿ ابن القطاف (ّٓٓ / ٖ): البدر ا٤بنّب .حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرك : قاؿ أبو زرعة الرازم

( . َّ / ْ): التلخيص ا٢ببّب . كال يضره االختبلؼ 
. ُِٓ /ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
. ْ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
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 ِٕ 

 : أما الحنفية ففرقوا بين حالتين
ا، كإف كانت اآللة : الحالة األكلى القتل بآلة تقتل با٤بباشرة كُب ىذه ا٢بالة تكوف ا١بناية عمدن

ال تقتل بنفسها كانت ا١بناية شبو عمد، كإذ كانت ا١بناية ليست با٤بباشرة كمن حفر بئرنا فوقع فيو 
 . آخر فمات فا١بناية بالتسبب

فرقوا بْب كجود قصد الفعل كانعداـ ذلك القصد كما - ُب حالة القتل ا٣بطأ: الحالة الثانية
.  ()ُب النائم الذم يقع على شخص فيقتلو، فيسمى الفعل جار ٦برل ا٣بطأ 

 . فهو الجناية على ما دون النفف: الجنايات النوع الثاني من أنواع
. أم إتبلؼ عضو أك إذىاب منفعتو، أك با١برح أك الضرب

 : كىي تنقسم باعتبار الضرر الواقع على جسم اجملِب عليو إٔب ٟبسة أنواع
.  جناية بقطع عضو أك إبادة طرؼ من أطراؼ اجملِب عليو- ُ
.  جناية ٔبرح أحد أعضاء اجملِب عليو فيما عدا الرأس كالوجو- ِ
.  جناية ٔبرح ُب الوجو كالرأس خاصة كتيسمى ًشجاجنا- ّ
.  جناية بزكاؿ منفعة أحد األعضاء مع بقاء العضو كتيسمى جناية إتبلؼ- ْ

  .()جناية إيذاء أك إيبلـ إذا ٓب يَبتب شيء ٩با سبق، كٓب ٰبصل إال األٓب كاإليذاء- ٓ
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

. ّٕٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ِِ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ، ِّْ، ِّّ /ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
مغني ، الشربيِب، ُْ/ٖط، .،دشرحو على مختصر خليل ، الزرقاين، َُٖ، َُْ/ّ، ُ،طتحفة الفقهاء السمرقندم، ()

. ِْٓ / ِ، ُ،طالدرارم المضية شرح الدرر البهية، الشوكاين، ِٔ/ْط، .، دالمحتاج



 

 ِٖ 

  .()الجناية على الجنين: الجنايات النوع الثالث من أنواع

، ُب ركاية إٔب أف ا١بناية على ا١بنْب تكوف ()، كالشافعية()ذىب ا٤بالكية: القوؿ األكؿ
ا، كذلك إذا تعمد ا١باين اإلجهاض ٗبا ٯبهض غالبنا .  عمدن

 ُب ركاية إٔب أف ا١بناية على ا١بنْب ()، كالشافعية()، كا٢بنابلة()ذىب ا٢بنفية: القوؿ الثاني
ا بل شبو عمد كخطأ فقط  . ال تكوف عمدن

 : كسبب االختبلؼ يرجع إلى أمرين
كالعمد ىو القصد ك٤با كاف ا١بنْب - بل ٧بتملة-إف حياة ا١بنْب غّب ٧بققة الوجود : أكلهما

 . ()مستَبنا كغّب ظاىر فبل يتحقق القصد
إف حياة ا١بنْب غّب معلومة، كيشَبط ُب العمد العلم بوجود ا١بنْب حياتو غّب : كثانيهما

 . ()ا٣بإب عن الشبهة: مقطوع هبا؛ ألهنا مظنونة، فأكرث ذلك شبهة كالعمد قود ُب
 يف أركاف اجلناية يف الفقو اإلسبلمي: الفرع الثالث

 :  على قولْب()اختلف الفقهاء ُب حصر أركاف ا١بناية تبعنا الختبلفهم ُب معُب الركن
                                                           

. فعيل ٗبعُب مفعوؿ من جنو إذا سَبه ك٠بي جنيننا الستتاره:  ا١بنْب ُب اللغة()
ا١بنْب اسم للولد ُب بطن األـ، فإذا كلد ٠بي رضيعنا : اكتفى الفقهاء بذكر ا٤بعُب اللغوم للجنْب حيث قالوا: كُب االصطبلح

قواعد ، الربكٍب، ٖٗط، ص . ،دمفردات غريب القرآف، الراغب األصفهاين، ْٖ ص  ،ط.، دمختار الصحاحالرازم، )
. َُٔ/ٔط، .،داألـ، الشافعي، ُٖٗ/َُ، ُطالبناية شرح الهداية، ، العيِب ، ِْٓط، ص .، دالفقو

. ٕٓ/ٔط، .،دالشرح الصغير، الدردير، ِٖٔ/ْط، . دحاشيتو الدسوقي، ()
. ّٖٓ/ٕأخّبة، .، طنهاية المحتاج، الرملي، َُٓ / ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َّٓ، َّْ/َُ، ِ، طشرح فتح القدير ابن ا٥بماـ، - َُِ/َُ، ُ،طالبناية شرح الهداية العيِب، ()
. ُٕٖ-ُٖٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ّٖ/ٗط، .،دتحفة المحتاج ابن قاسم،  ()
. َُٔ / ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َّٓ/َُ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
جانب الشيء أك جانبو األقول األكؿ الركن أم جانب كما ذىب ا١بمهور من الفقهاء، :  يطلق الركن ُب اللغة على معنيْب()



 

 ِٗ 

إٔب أف ركن ا١بناية شيء كاحد كىو الفعل ا٢براـ الواقع على  ()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
.  اجملِب عليو بقصد أك بغّبه حاؿ اليقظة أك النـو

 إٔب أف للجناية ()، كا٢بنابلة()، كالشافعية()ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية: القوؿ الثاني
كقد اشَبطوا ُب كل ركن شركطنا  (أم الفعل ا٤بكوف للجناية)جناية- ٦بِب عليو- جاين: ثبلثة أركاف

. كجود ا١بناية كبعضها شرط الستحقاؽ العقوبة: بعضها لثبوت اإلٍب أم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

فاألركاف أجزاء الشيء كأجزاء ا٤باىية، كعلى الثاين يكوف الركن جانب الشيء القوم، فبل يكوف الضعيف ركننا كما ذىب 
معجم ، ابن فارس، ِّْط، ص .، دالمصباح المنير،ا٢بموم، (رؾ ف)، مادة ِطلساف العرب، ابن منظور، ) .ا٢بنفية 

، اإلٯبي، ُْٕ /ُط، .، دكشف األسرار عن أصوؿ البزدكم، عبد العزيز البخارم، ِِْ /ِ، ُ ، طمقاييس اللغة
 كجاء فيو أركاف الشيء أجزاؤه ُب الوجود الٍب ال ٰبصل إال ٕبصو٥با َِٖ/ِط، . ،دشرحو على مختصر ابن الحاجب

، ُ، طالتعريفاتركن الشيء جانبو القوم فيكوف عينو، ا١برجاين، : داخلة ُب حقيقتو ٧بققة ٥بويتو، كقاؿ السيد ا١برجاين
. َّٗط، ص .، دقواعد الفقو، الربكٍب، ِِٗص

. ِِ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار بتصرؼ، ابن مودكد ، ِّْ/ٕط .دبدائع الصنائع،  الكاساين، ()
. ِْٓ/ٓ، ُطحاشيتو، ، ا٣برشي، ِِّ/ٕط، .،دشرحو على مختصر خليل الزرقاين، ()
. ُٔ / ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
.  بتصرؼِّٖ، ِّٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 َّ 

 المبحث الرابع 
في العقوبة كأنواعها على النفس كما دكنها 

: كيشتمل على ثبلث مطالب
. في تعريف العقوبة في اللغة كالشرع: المطلب األكؿ 
. في أنواع العقوبات في الفقو اإلسبلمي: المطلب الثاني 
. في عقوبات الجنابة علي النفس كما دكنها: المطلب الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ُّ 

في تعريف العقوبة في اللغة كالشرع : المطلب األكؿ
 :تعريف العقوبة في اللغة: أكال

 كالعقىب جزاء ()اسم مصدر من عاقبت اللص معاقبة كعقابنا إذا جزيتو ٗبا فعل: العقوبة
: قاؿ الراغب. فالعقوبة تعِب ا١بزاء بالسوء سواء عاجبل أك آجبل.. األمر، كعاقبة كل شيء آخره

 . ()العاقبة إطبلقها فيما ٱبتص بالثواب

، كأما العقاب كا٤بعاقبة كالعقوبة [ُِٖ: األعراؼ]( ۆ ۆ): قاؿ تعأب

، كقاؿ [ُٔٗ: البقرة] ( جس حس خس مس حص مص جض حض): فيختص بالعذاب قاؿ تعأب

 [. ُٕ: ا٢بشر] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): تعأب

: تعريف العقوبة عند الفقهاء: ثانينا
يتبْب من كبلـ الفقهاء أف العقوبة ىي جزاء كضعو الشارع ٤بن خالف أمره أك هنيو كىي 

. تتفاكت ٕبسب ا١برٲبة الٍب يرتكبها ا١باين

، فالعقوبة عند ()زكاجر كضعها ا للردع عن ارتكاب ما حظر- ا٢بدكد– قاؿ ا٤باكردم 
الفقهاء أخص من معناىا عند اللغويْب إذ ىي ُب اللغة مطلق جزاء، أما عند الفقهاء جزاء كضعو 

.  ()الشارع للردع عن ارتكاب ما هنى عنو أك ترؾ ما أمر بو ُب الدنيا
:  أىداؼ العقوبة في اإلسبلـ: ثالثا

:  تتمثل أىداؼ العقوبة ُب اإلسبلـ ُب أمور أكجزىا فيما يلي

                                                           

ع )،مادة ُّٓ/ْط، .دالقاموس المحيط،، الفّبكز آبادم، (ع ؽ ب)، مادةَِِّ/ٓ ،ِطلساف العرب، ابن منظور، ()
. (ؽ ب

. (ع ؽ ب) مادة َّْط، ص . ،دمفردات غريب القرآف الراغب األصفهاين، ()
. ٗ، ص ُ طأحكاـ العرض،السرجاين، / ، دِّْ، ص ُ،طاألحكاـ السلطانية ا٤باكردم، ()
ما : بأف العقاب ما يلحق اإلنساف ُب اآلخرة من السوء كاإلٍب، أما العقوبة:  كفرؽ العبلمة الطحاكم بْب العقاب كالعقوبة()

(. ُّط، ص .،دالفوائد البهية اللكنوم، ّٖٖ/ِط، .، دحاشيتوالطحاكم،  )يلحق اإلنساف ُب الدنيا من السوء كاإلٍب 



 

 ِّ 

اافظة على ا٤بصاّب الضركرية الٍب اعتربىا الشارع، كاتفقت العقوؿ الرشيدة على ٞبايتها  (أ)
.  ()حفظ الدين، كالنفس، كالعرض، كالعقل، كا٤باؿ: كصيانتها، كىي

ٙبقيق العدالة بْب أبناء اجملتمع، فإف من ارتكب جرٲبة كأخذ جزاءه ٙبققت قاعدة  (ب)
 . ()عقاب ا٤بذنب، كُب ذلك ٙبقيق للعدالة بْب أفراد اجملتمع كىو السبيل إلٯباد ٦بتمع فاضل

ُب شرعية العقوبة رٞبة من ا بعباده، فالعقوبة طهارة للمجتمع من الرذائل، ككفارات  (ج)
من أصاب شيئنا من ىذه احلدكد فعوقب »:يف قولو صلي ا عليو كسلمكما ثبت عن النيب : ألىلها

 .()«بو يف الدنيا فهو كفارة لو

ك٧باسن ا٢بدكد أظهر من أف تكتب ببناف أك تذكر ببياف، إذ يستوم ُب : ()كقاؿ ابن ا٥بماـ
معرفة أهنا لبلمتناع عن األفعاؿ ا٤بوجبة للفساد كل عقل، ففي الزنا ضياع الذرية كإماتتها، كُب باقي 

 ُب ثابتا٢بدكد زكاؿ العقل كإفساد األعراض، كأخذ أمواؿ الناس بالباطل، كغّب ذلك كقبح ذلك 
.  ()العقوؿ كاألذىاف؛ كلذا ٓب تبح األمواؿ كاألعراض كالنفوس ُب ملة من ا٤بلل قط

                                                           

. ٗ، ٖط، ص .، دفلسفة العقوبة في الشريعة اإلسبلمية كالقانوف ، عكاز، َٖط، ص .، دالسياسة الشرعية ابن تيمية، ()
.  بتصرؼَُّ، ِٓٗ/ ِط، .، دإعبلـ الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، ()
باب عبلمة ، ، كتاب اإلٲباف( ُٖ ): برقم ، ُٓ/ُ،  ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عبادة بن الصامت ()

 .،باب ا٢بدكد كفارة ألىلها، كتاب ا٢بدكد  (ْٖٓٓ ): برقم ، ُِٔ/ٓ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، اإلٲباف حب األنصار
 ٖٖٕىو ٧بمد بن عبد الواحد بن عبد ا٢بميد كماؿ الدين الشهّب بابن ا٥بماـ السكندرم السيواسي، كلد سنة :  ابن ا٥بماـ()

الفوائد أبو ا٢بسنات ٧بمد عبد ا٢بي اللكنوم، ) ىػ رٞبو ا ُٖٔمات سنة .. ىػ ككاف إمامنا نظارنا فارسنا ُب البحث
. َُٖص  ط،.،دالبهية

. ُُِ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ّّ 

في أنواع العقوبات في الفقو اإلسبلمي : المطلب الثاني
تتنوع العقوبات إٔب أنواع متعددة باعتبارات ٨بتلفة، كالذم يهمنا ُب ىذه الدراسة ىو أنواعو 

:  كىي تتنوع هبذا االعتبار إٔب ثبلثة أنواع- باعتبار ا١برائم ا٤بوجبة ٥با
عقوبات ا١بناية أم القصاص كالدية كىي عقوبة مقدرة ٘بب حقنا آلدمي : النوع األكؿ

.  كالقصاص كالدية أك حقنا  تعأب كالكفارة كالتعزير عند من أثبتو
ىي عقوبات مقدرة كجبت حقنا  تعأب أك آلدمي - عقوبات ا٢بدكد : النوع الثاني

عقوبات الزنا، كالقذؼ، كالسرقة، كا٢برابة، كشرب ا٣بمر، كسيأٌب تفصيل ذلك ُب الباب : كتشمل
.  الثاين

كىي عقوبات غّب مقدرة ٘بب حقنا  تعأب أك آلدمي ُب : عقوبات التعزير: النوع الثالث
.  ، ك٧بلها ُب الباب الثالث من البحث()كل معصية ال حد فيها كال كفارة

                                                           

. ِٕٗ، ِٕٓط، ص .،داألحكاـ السلطانية بتصرؼ، أيب يعلي، َُّ: ِٖٓ، ص ُط ،األحكاـ السلطانية ادلاكردم ()
بتصرؼ 



 

 ّْ 

في عقوبات الجناية على النفس كما دكنها : المطلب الثالث
، أك على ا١بنْب، كُب كل قد تبُتَّ فيما سبق أف اجلناية قد تكوف على النفس أك ما دكهنا

ا أك خطأ أك شبو عمد، كلذا فإف عقوبات ا١بناية ٚبتلف قوة كضعفنا ٕبسب ا١بناية  تكوف عمدن
 : ا٤بوجبة ٥با، كعقوبات ا١بناية ُب الفقو اإلسبلمي ٝبلة ال ٚبرج عن

.  ػ الديةِ.   ػ القصاصُ
.  ػ ا٢برماف من اهرثْ.   ػ الكفارةّ
.  ػ التعزير عند بعض الفقهاءٓ

: القصاص: أوال

 . ()كا٤بساكاة- كتتبع األثر- القص:  يأٌب ٗبعاف ثبلثةكىو في اللغة
اكتفى الفقهاء بذكر ا٤بعاين اللغوية للقصاص بعد أف نقل اصطبلحنا شرعيِّا : كفي االصطبلح

[. ُٕٗ: البقرة] ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): قاؿ تعأب

.  ()أف ييفعل با١باين مثل ما فعل: كلذا عرفوه بأنو
 : كقد ثبت بالكتاب كالسنة

: البقرة] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک):  قولو تعأبفمن الكتاب
ُٕٖ .]

. () «العمد قود إال أف يعفوا أكلياء ا٤بقتوؿ»: صلي ا عليو كسلم  قولو كمن السنة

                                                           

. (ؽ ص ص) مادة ِّْ، ُّْ /ٖ ،ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()
عقوبة : ، كٲبكن أف يعرؼ القصاص بأنؤُْ /ُط، .،دأحكاـ القرآف، ا١بصاص، ُْٓ، ص ُ ،طالتعريفات ا١برجاين، ()

/ د). مقدرة كاجبة حقنا للعبد با١بناية على نفس أك عضو أك ىو جزاء ا١بناية على النفس أك العضو بشرط التماثل بينهما
( ُُٔط، ص.، دفلسفة العقوبة في الشريعةفكرم عكاز، 



 

 ّٓ 

ا١بناية العمد على النفس أك ما دكهنا، أك على ا١بنْب، فقد اتفق : موجب القصاص
 على أف سبب كجوب القصاص ُب النفس القتل العمد العدكاف إذا توافرت شركطو لقولو ()الفقهاء

 [.ُٖٕ: البقرة] ( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): تعأب

كضع الفقهاء شركطنا لثبوت القصاص ُب كل من القاتل كا٤بقتوؿ : شركط القصاص
إف اختل شرط منها امتنع إقامة القصاص، منها ما ىو شرط ُب ا١باين، كمنها ما ىو  (القتل)كالفعل

.  خاص باجملِب عليو، كمنها ما ىو مشَبؾ بينهما
:  يشترط في الجاني: أكال

.  ()٦بنوف أف يكوف ا١باين مكلفنا بالغنا عاقبل باتفاؽ الفقهاء فبل قصاص على صيب أك (أ)
أف يكوف ا١باين ٨بتارنا فبل قصاص على مكرىه كىو ٧بل خبلؼ بْب الفقهاء كقد  (ب)

.  ()سبق

.  ()مستأمننا بأف يكوف مسلمنا أك ذميِّا أك: أف يكوف ا١باين ملتزمنا باألحكاـ (ج)
:  ما يشترط في المجني عليو: ثانينا

، كعند () أم مساكينا لو ُب اإلسبلـ، ا٢برية عند ا١بمهورأف يكوف مكافئنا للقاتل (أ)

                                                                                                                                                                                     

كتاب الديات ، باب من قتل ُب عميا بْب  ) (ّْٗٓ: )برقم (َّٔ / ْ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث ابن عباس ()
أبواب الديات ، باب من حاؿ بْب كٕب ا٤بقتوؿ كبْب القود أك  ) (ِّٓٔ: )برقم (ّٓٔ / ّ" )سننو"، كابن ماجو ُب  (قـو 
(. كتاب القسامة ، من قتل ٕبجر أك بسوط  ) (ٓٔٗٔ: )برقم (َّٓ / ٔ" )الكربل"، كالنسائي ُب  (الدية

 .ُِْ/ّ، ْط ، ،سبل السبلـ في شرح بلوغ المراـ، الصنعاين.  إسناده قومٌ : كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر
  َُٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ِٖٓ/ْط، . دحاشيتو على الدر المختار، الطحاكم، ()

. ِٔٓ/ّط، ص .،دالكافي، ابن قدامة، ّٖ / ّ، ط.، دالتفسير الكبيربتصرؼ، ، الرازم، 
، ابن ُّ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِْٓ/ٓ، ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، ِّٓ/ٔط، . دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ْٔٔ/ٕط، .،دالمغنيقدامة، 
. ْٓٔ/ٕط، ص .،دالمغني ابن قدامة، ()
.  بتصرؼّْٓ – ّّْ/ِ، ُ، طالدرارم المضية شرح الدرر البهية، الشوكاين، ِٓٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ّٔ 

.   ال يشَبط اإلسبلـ كا٢برية()ا٢بنفية

 باإلسبلـ كاألماف، كعند ()أف يكوف معصـو الدـ كالعصمة تتحقق عند ٝبهور الفقهاء (ب)
.  اإلسبلـ ، فبل عصمة لكافر حريب كال مستأمن عندىم ٖببلؼ ا١بمهور دار:  بالدار أم()ا٢بنفية

:  ما يشترط فيهما معنا: ثالثنا

.   كما سيأٌب()أال يكوف القاتل أصبل للمقتوؿ كجزئو أك جزء ابنو أك ابنتو
: الدية: ثانًيا
 مصدر كدم يدم دية، كتطلق على ا٤باؿ ا٤بؤدل إٔب اجملِب عليو أك: الدية في اللغة: أكال

كليو، ك٠بيت الدية بالعقل أهنا ٛبنع لساف أكلياء ا٤بقتوؿ من طلب القصاص، أك ألهنا ٛبنع من القتل، 
.  ()أك ألف اإلبل كانت تعقل بفناء كٕب ا٤بقتوؿ

:  عرفها الفقهاء بتعاريف كثّبة منها: الدية في االصطبلح: ثانينا

.  () بأهنا ا٤باؿ ا٤بؤدل بسبب ا١بناية على النفس:عرفها الحنفية
بأهنا ا٤باؿ الواجب بقتل آدمي حر عن دمو أك ٔبرحو مقدرنا شرعنا ال : كعرفها المالكية

.  ()باجتهاد

                                                                                                                                                                                     

. ُٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُّٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
. َُٔ/ٔ،  ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()
. ُْ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِْٓ/ٖط، .،دشرحو علي مختصر خليل الزرقاين، ()
. ِّٔ/ٕط، .،دبدائع الصنائع  الكاساين، ()
شرحو علي مختصر ، الزرقاين، ِٗك ِٖ/َُ، ُ،طالبناية شرح الهداية، العيِب، ُِٔ/ْط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()

. ّْٔ/ ٗ ْ، طالفركع، ابن مفلح، َٓ/ ٔط، .،داألـ، الشافعي، َّ/ٖط، .،دخليل
. (ك د م)، مادة ّّٕ /ُٓ ،ِطلساف العرب،  ابن منظور، ()
. ْٕٓ، ّٕٓ/ٔط، . دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ِِٖ/ٓط، . دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ّٕ 

.  () بأهنا ا٤باؿ الواجب با١بناية على حر ُب نفس ال طرؼ:كعرفها الشافعية
:  ٩با سبق نبلحظ أمرين

 أف ا٢بنفية أطلقوا الدية على ا٤باؿ الواجب با١بناية على نفس ا٢بر أك العبد مطلقنا، :أكلهما
بينما خصها ا٤بالكية كالشافعية بالواجب ُب ا١بناية على ا٢بر كأما ما ٯبب ُب ا١بناية على 

.  العبد فيسمى بالقيمة
 من الفقهاء من خص الدية با٤باؿ الواجب على النفس فقط كا٢بنفية، كمنهم من :ثانيهما

.  توسع فجعلها تشمل الواجب ُب ا١بناية على النفس أك الطرؼ كا٤بالكية كالشافعية
:  ثبتت مشركعية الدية بالكتاب كالسنة كاإلجماع: ثالثنا

 ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): قولو تعأب: فمن الكتاب

: النساء] ٹ(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ِٗ .]

:  كجو الداللة
. أف ا عز كجل قد أجاز ُب كفارة قتل ا٣بطأ دية يقدمها القاتل إٔب عاقلة ا٤بقتوؿ

كاف ُب بِب إسرائيل القصاص كٓب يكن : قاؿ:  عن ابن عباس()البخارمركم ما : كمن السنة

إٕب قولو  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):فيهم الدية، فكتب ا ٥بذه األمة

.  ()[ُٖٕ: البقرة ](ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)تعإب 

 أف بن عباس رضي ا عنهما بْب مشركعية الدية كأهنا من خصائص ىذه :كجو الداللة

                                                           

. َُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
أبا عبدا،جبل ا٢بفظ كإماـ ا٢بديث، كاف ثقة : يكُب، ىو ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة بن بردزبو ا١بعفي موالىم ()

. كتوُب سنة ست كٟبسْب كمائتْب، مأمونان ُب ا٢بديث، صٌنف كتابو ا٤بعركؼ بصحيح البخارم،أصح الكتب ا٤بصنفة ُب ا٢بديث
( . ّٗٗ-ُّٗ/ُِ)ط، . ، دسير أعبلـ النببلء، الذىيب، (ْٖ-ْٕ/ٗ)،  ط. دتهذيب التهذيبابن حجر، 

. ُِْ/ ُِط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()



 

 ّٖ 

. األمة كىذا ما ال سبيل لعرضو إال على التوقيف

.  ()ثبوهتا ُب ا١بملة: اإلٝباع على كجوب الدية أم نقل ابن حـز كابن قدامة: اإلجماع
 :أنواع الدية

.  ()الدية عقوبة من العقوبات ا٤بقررة للجناية، كقدرىا الشارع ٗبائة من اإلبل
ال تزيد كال تنقص عن ىذا ا٤بقدار؛ ألف ا٤بقادير ال يزاد فيها كال ينقص إال بنص من الشارع، 

على العاقلة،  لكنها ٚبتلف قوةن كضعفنا من حيث كصفها ُب األداء كأسناهنا، ككوهنا ُب ماؿ القاتل أك
.   كذلك ٕبسب نوع ا١بناية ا٤بوجبة ٥با

: كلذا فإف الدية تتنوع باعتبارات ٨بتلفة إٔب أنواع متعددة
:  من حيث موجبها تتنوع إلى: أوال

ما دكهنا، كذلك ُب حالة سقوط   سواء على النفس أك()دية كاجبة ُب جناية عمد (أ)
.  القصاص بعفو أك غّبه أك اختيار الوٕب ٥با

.  أك شبو عمد عند القائلْب بو ك٘بب ُب ا٢بالتْب ابتداء()دية كاجبة ُب جناية خطأ (ب)

 : ()تنقسم إلى مغلظة كمخففة: ثانًيا من حيث وصفها
                                                           

، ٕٗٓ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، () . ّٕٓ/ َُ،  ط. دالمحلى، ابن حـز
. َِٓ/ِ، ُ،طالدرارم المضية شرح الدرر البهية، الشوكاين، ٕٗٓ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ّٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
، مغني المحتاج، الشربيِب، ِٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ْٕٓ/ٔ ط،. دحاشيتو ابن عابدين، ()

، ٓ/ٔ ط،.،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ّٓ/ْ ط،.د . ّّٖ/َُ ،ط. دالمحلى، ابن حـز
ا٤بغلظة بأف تكوف حالة كُب ماؿ القاتل، كمثلثة عند الشافعية، كمربعة عند غّبىم، كا٤بخففة بأف تكوف مؤجلة ُب ثبلث  ()

 بداية المجتهد، ابن رشد، ُٕٕ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدما٤برغيناين، : سنْب، كعلى العاقلة ٨بمسة يراجع
، َٕٕ، ْٕٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ّٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٗٓ، ِٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد

كمعُب كوهنا مثلثة أم ثبلثوف حقة كثبلثوف جذعة كأربعوف خلفة ُب بطوهنا كلدىا، كمعُب كوهنا مربعة أم ٟبس كعشركف حقة 
.  كٟبس كعشركف ف جذعة، كٟبس كعشركف بنت لبوف، كعشركف ابن لبوف أك بنت ككعشركف ابن لبوف كعشركف بنت ٨باض

 . أم اليت تستحق احلمل ذلا ثبلث سنُت كطعنت يف الثالثة: كاحلقة



 

 ّٗ 

ك٘بب ُب حاالت العمد باتفاؽ عند سقوط القصاص كشبو العمد عند القائلْب : المغلظة (أ)
.  كمن كافقهم. ()بو كقتل األقارب خطأ عند الشافعية

كتكوف فيما عدا ا٢باالت السابقة أم ُب قتل ا٣بطأ ُب غّب األقارب باتفاؽ : المخففة (ب)
  .()كركاية للمالكية ()كفيهم عند ا٢بنفية،

:  ()ثالثًا من حيث صفة األداء إلى حالة ومؤجلة
فعفى، أكٓب يوجبو كقتل الوالد  كىي الواجبة ُب العمد باتفاؽ سواء أكجب قصاصنا حالة (أ)

.  كلده
ا غّب موجب - ا٤بؤجلة كىي الواجبة ُب شبو العمد كا٣بطأ باتفاؽ (ب) كقتل الوالد كلده عمدن
.  للقصاص

:  من حيث تحملها: رابًعا

 . () ُب العمد باتفاؽ كالصلح كالعبد كما كجب باإلقرارإلى كاجبة في ماؿ الجاني (أ)

.  ()باتفاؽ كشبو العمد عند القائلْب بو ُب ا٣بطأكاجبة على العاقلة  (ب)
كقتل ذكم - كالدية ا٤بغلظة لوصف خارج عن القتل كا٤بغلظة بسبب القرابة عند القائلْب بالتغليظ هبا

                                                                                                                                                                                     

 . ما بلغت أربع سنْب كطعنت ُب ا٣بامسة: كا١بذعة
.  الٍب تتبع أمها كىي ترضع ٥با سنتاف كطعنت ُب الثالثة: كبنت اللبوف

. كأم ناقة ٞبلت تسمى خلفة كلو ٓب تبلغ ىذا السن– ا٢بامل الٍب ٥با ٟبس سنْب كطعنت ُب السادسة : كا٣بلفة
 . ُُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ّٔ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ا٤بوصلي، ()
. ِِٖ- ُِٖ/ْط، . دحاشيتو الدسوقي، ()
. َٕٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٗٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
  بتصرؼ، ّْٓ/ْ، ُ ،طالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار،الشوكاين، َّٓ/ٔط، . دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ِِٓ- ُِٓ/ِ، ُ، طالدرارم المضية شرح الدرر البهيةالشوكاين، 
. ٕٗٔ، ٖٕٔ، ْٕٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 َْ 

.  كما سيأٌب ()٘بب فيو دية مغلظة كتكوف على العاقلة- الرحم اـر خطأ
:  من حيث أثر الجناية: خامًسا

ا أك خطأ أك (أ) ما دكف النفس  شبو عمد، أك دية كاملة كاجبة ُب ا١بناية على النفس عمدن
الصلب  إذا أدت ا١بناية إٔب زكاؿ منفعة عضو بكاملو ال نظّب لو ُب البدف كما ُب ذىاب اللساف أك

.  ()الذكر أك
ما يسمى باألرش ا٤بقدر، كما إذا ترتب على ا١بناية فقد أحد  كقد ٘بب بعض الدية أك (ب)

.  ()األعضاء الٍب ٥با نظّب ُب البدف كاألذنيْب كالشفتْب كاألصابع
كقد يكوف الواجب حكومة العدؿ، كالواجب ُب ا١براح الٍب ٓب ٰبدد ٥با مقدارنا معيننا  (ج)

.  ()ا٣باصة كالباضعة كالدامغة كالدامية كالسحاؽ- ففيها حكومة العدؿ

                                                           

. ، بتصرؼٕٗٔ، ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
 ، الشّبازم، ٗٗٓ، ٖٗٓ ص ،ُطالكافي في فقو أىل المدينة،   ، القرطيب ، َُِ/ّ، ُ،طتحفة الفقهاء السمرقندم، ()

 . ُٖٗ/ ِ ،ط.دالمهذب،
  ٗٗٓ، ٖٗٓ ص ،ُطالكافي في فقو أىل المدينة،   ، القرطيب ، َُِ/ّ، ُ،طتحفة الفقهاء السمرقندم، ()
الٍب تبضع اللحم فتتعدل ا١بلد كتقطع اللحم، كالدامغة : شق ا١بلد قليبل من غّب ظهور الدـ، كالباضعة ىي:  ا٣بارصة ىي()

ا١بلد : كالسحاؽ ىي. ىي ا١برح الذم يظهر منو الدـ كيسيل عن ٧بلو: الٍب ٚبرؽ ا١بلد كتصل إٔب الدماغ، كالدامية: ىي
تحفة السمرقندم، : الرقيق الذم بْب اللحم كالعظم كىي من أنواع ا١بناية على ما دكف النفس كلتفصيلها يراجع

 . َِّٓ/ِط، .، دالدرارم المضية في شرح الدرر البهية، الشوكاين، َُُ/ّ، ُ،طالفقهاء



 

 ُْ 

 الباب األكؿ
أثر العبلقات االجتماعية في أحكاـ األقضية كالشهادات 

 كالجنايات كالعقوبات بين العصبات

: كفيو فصلين
 . كالجناياتاألقضية كالشهادات: الفصل األكؿ 
. العقوبات: الفصل الثاني 

 



 

 ِْ 

  كالجناياتاألقضية كالشهادات : الفصل األكؿ
 األقضية كالشهادات: المبحث األكؿ 

: مطالب كيشتمل على خمسة 
. قضاء القاضي كشهادتو لنفسو أك لمن تربطو بهم عبلقة خاصة:  األكؿ المطلب
. كخاصتو في خصومةالقاضي حكم :  الثاني المطلب
. شهادة األصل لفرعو كالفرع ألصلو:  الثالث المطلب
. شهادة األخ ألخيو:  الرابع المطلب
َفق عليو للمنِفق:  الخامف المطلب ن ْ  .شهادة المُت

 
  



 

 ّْ 

 األكؿ المطلب
 قضاء القاضي كشهادتو لنفسو أك لمن تربطو بهم عبلقة خاصة

ال ينفذ حكم القاضي لنفسو كال لشريكو إذا كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ اتفق الفقهاء على أنو 
 . ()ا٤بشَبؾ بينهما، أم إذا كانت ا٣بصومة متعلقة بشركة بْب القاضي كغّبه للتهمة

كلكن ينفذ حكمو على نفسو كشريكو إذا كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بينهما؛ كيعترب 
 . ()ذلك من قبيل اإلقرار ُب الراجح ال من قبيل ا٢بكم

:  كاختلفوا ُب نفاذ حكمو ألصولو كفركعو على قولْب
كىو قوؿ ا٢بنفية كا٢بنابلة كا٤بختار عند ا٤بالكية كالشافعية على الصحيح كىو : األكؿ

.  الصحيح؛ إنو ال ينفذ حكمو ٥بم
فإف حكم ٥بم ببينة نفذ حكمو، كإف : كىو قوؿ للمالكية كقوؿ للشافعية بالتفصيل: الثاني

.  كاف حكمو بعلمو فبل ينفذ قطعان 
بأهنم أبعاضو فيكوف حكمو ٥بم كحكمو لنفسو ، كقد اتفق : كاستدؿ أصحاب القوؿ األكؿ

. الفقهاء أنو ال ينفذ حكم القاضي لنفسو
بأف القاضي أسّب البٌينة؛ أم البد أف ٰبكم ٗبقتضاىا فمٌب : كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاين

، كألف مقتضى ا١بواز كا٤بنع ىو موافقة أحكاـ الشرع ()كجدت البينة جاز لو ا٢بكم ٥بم كإال ٓب ٯبز
.  كاشَباط البينة يضمنها

ألف البينات كثّبا ما ٚبتلف فيها التقادير، كألف القوؿ با١بواز : ىو القوؿ األكؿ: كالراجح
يضع القاضي ُب موضع الشبو، ك٤با فيو من قطع الصبلت كإفساد العبلقات إذا كافق حكم القاضي 

. خصـو أصولو أك فركعو

                                                           

، ّ، طمواىب الجليل، الي، ا٢بطاب، ٖٓ/ٖلبناف، – دار الكتب العلمية، بّبكت ، ُ، طالمحيط البرىاني بن مازة، ()
كشاؼ ، البهوٌب، ّّٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َّّ/ْط، .، دكنز الراغبين، ُّْ/ٔدار الفكر، 

. َِّ/ٔ، ط دار الكتب العلمية، القناع
. ُّٗ/َُط، .،دتحفة المحتاج ا٥بيتمي، ()
. ّّٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َّّ/ْ، كنز الراغبين، الي، َُٕط، ص.، دأدب القضاء ابن أيب الدـ، ()



 

 ْْ 

 الزكجية أك الصداقة صلة قد ألف؛ ذلك ()كأما حكمو لزكجتو كصديقو كعليهما فهو نافذ
.  تنقطع، فهي زائلة، بعكس القرابة، فإهنا صلة دائمة ال تنقطع

ككذلك ينفذ حكمو على ا٤بذكورين معو؛ أم شريكو إف كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ 
.  ()بينهما، كأصولو كفركعو

: كييستدؿ على نفاذ حكمو على فركعو ٕبديث النيب صلي ا عليو كسلم الذم جاء فيو
. () «كأًن ا لو أف فاطمة بنت ٧بمد سرقت لقطعت يدىا»

فا٢بديث نص صريح على أف حكم القاضي على أصولو نافذ، حيث قرر صلي ا عليو 
.  كسلم نفاذ حكمو على ابنتو فاطمة ، لو ارتكبت ما يوجب مقتضى ا٢بكم

ىو التهمة الكائنة بسبب القرابة كما ُب  كسبب عدـ نفاذ حكم القاضي ُب الصور السابقة
.  حكمو لنفسو أك أصولو كفركعو، أك ا٤بصلحة كما ُب حكمو لشريكو ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بينهما

                                                           

. ّّٗ/ْط، . دحاشيتهما القليويب، كعمّبة، ()
. َّّ/ْط، .، دكنز الراغبين الي، ()
أـ حسبت أف " باب ، ،كتاب األنبياء (ِّٖٖ ): برقم ، ُِِٖ/ّ، ّط، صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عائشة ()

باب قطع السارؽ ، ، كتاب ا٢بدكد (َْٓٓ ): برقم ، ُُْ/ٓط،  .  د،صحيحوكمسلم ُب ، ، "أصحاب الكهف كالرقيم
 .،الشريف كغّبه



 

 ْٓ 

 الثاني المطلب
كخاصتو  في خصوموالقاضي حكم 

قلنا إف القاضي ال ٰبكم لنفسو كال لشريكو ُب ا٤بشَبؾ بينهما، ككذلك ألصولو كفركعو على 
الصحيح ا٤بذكور ُب ا٤بسألة السابقة، كلكن إذا كقعت ٥بؤالء خصومة فا٢باكم ٥بم ىو اإلماـ أك قاضو 

.  آخر
:  كقد اختلف فقهاء الشافعية ُب حكم نائبو لو على قولْب

. ٯبوز لنائب القاضي أف ٰبكم لو كىو الصحيح عند الشافعية: القوؿ األكؿ
. ا٤بنع من حكم نائبو لو كىو مقابل الصحيح: القوؿ الثاين

بأنو من خاصتو فبل ٰبكم لو كما ال ٰبكم القاضي لنفسو : كاستدؿ أصحاب القوؿ األكؿ
. كلشريكو كأصولو كفركعو

 . ()بأف نائب القاضي ىنا ينزؿ منزلة القاضي نفسو: كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاين
. ىو القوؿ األكؿ ، ألنو أبعد للقاضي عن الشبهة، كأرفع للحرج: كالراجح 

:  حق ا٣بصـو ُب اإلشهاد على ٦بريات القضية
؛ كأف يقرَّ ا٤بدعى عليو أماـ القاضي  القاضي ملـز باإلشهاد على ما يطلبو منو أحد ا٣بصـو

أك ينكر القضية، فيحلف ا٤بدعي، كيسأؿ القاضي أف ييشهد على ىذه األمور، أك على ا٢بكم الذم 
.  حكم بو ُب ىذه الواقعة

:  أما إف طلب منو أف يكتب لو الوقائع السابقة كتابة ففي ىذا قوالف
.  استحب لو ذلك: األكؿ
.  قيل ٯبب عليو أف يفعل: الثاني

.  كأجاب األكؿ بأف الكتابة ال تثبت حقان، بينما اإلشهاد يثبتو
كإذا كتب القاضي للخصم ما طلب، فيستحب أف يكتب نسختاف، كاحدة لو، كاألخرل 

فظ ُب ديواف القضاء، كيكتب على رأسها اسم ا٣بصمْب ٙبي
()  .

                                                           

. ِٕٓ/ٖأخّبة، .، طنهاية المحتاج:  الرملي()
. ُُّ، َُّ/َُط، .،دتحفة المحتاج ا٥بيثمي، ()



 

 ْٔ 

 الثالث المطلب
 شهادة األصل لفرعو كالفرع ألصلو

، ٤با ركم عن ()٘بوز شهادة األصل لفرعو، كالفرع ألصلو الذىب صبهور الفقهاء إذل أف 
، كال األب البنو كال ا٤برأة لزكجها، كال ألبيوال ٘بوز شهادة االبن »: النيب صلي ا عليو كسلم أنو قاؿ

ككذلك ا٢بكم ُب شهادة الولد لوالدتو، كالعكس، كأيضان شهادة الزكج لزكجتو، . () «الزكج المرأتو
كأما شهادة كل كاحد منهما على اآلخر، فإهنا . كالعكس، حيث ٓب ٯبزىا ا١بمهور، خبلفان للشافعية

 . ال تقبل الشهادة لو، أما عليو فتقبل: كقيل، . ٘بوز
كأما شهادة باقي األقارب، فإنو ٯبوز أف يشهد بعضهم لبعض، أك على بعض، ما دامت 

تتوافر ُب الشاىد الشركط العامة للشهادة، كىي أف يكوف عدالن، كأف تنتفي عنو التهمة، كالعصبية، 
ال ٯبوز شهادة خائن، كال خائنة، »: كالعداكة ا٤بؤثرة ُب الشهادة، قاؿ رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم

.   () «على أخيو، كال ٘بوز شهادة القانع ألىل البيت (حقد)كال ذم غمر 
قاؿ ابن .  كالقانع الذم ينفق عليو أىل البيت، كىو ا٣بادـ ا٤بنقطع ٣بدمة أىل البيت

ألمو، إال إذا شهد على  شهد ا١بد البن ابنو على أبيو إال إذا شهادة الفرع ألصلو ال تقبل: ()صليم
                                                           

. ُِٖ- ُّٗ /7 ط،.، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()
كتاب الشهادات ، باب ال يقبل متهم  ) (ُُّٕٓ: )برقم (ِِّ / ٖ)" مصنفو"أخرجو عبد الرزاؽ ُب :  حديث شريح ()

كتاب البيوع كاألقضية ، من كاف  ) (َِٔٓٔ: )برقم (ّٓٓ / َُ" )مصنفو"، كابن أيب شيبة ُب  (كال جار إٔب نفسو كال ظنْب 
 . (ٯبيز شهادة العبيد 

 ( ِٖ / ْ): نصب الراية ألحاديث ا٥بداية.غريب : قاؿ الزيلعي 
كتاب القضاء ، باب من ترد  ) (ََّٔ: )برقم (ّّٓ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث عبد ا بن عمرك  ()

مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما ، كالبيهقي  ) (ُّٖٔ: )برقم (َُْٖ / ّ" )مسنده"، كأٞبد ُب  (شهادتو 
(. كتاب الشهادات ، باب من قاؿ ال تقبل شهادتو  ) (َِّْٔ: )برقم (ُٓٓ / َُ)" سننو الكبّب"ُب 

كسليماف ىذا ىو ا٤بذكور ُب الطريق األكؿ أيضا كىو أموم موالىم دمشقي األشدؽ قاؿ خ عنده مناكّب كقاؿ : قاؿ البخارم 
ال يصح : ، كقاؿ البيهقي  (ِْٔ / ٗ): البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب. النسائي ليس بالقوم 

 ( ّْٔ / ْ): التلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب. من ىذا شيء عن النيب صلى ا عليو كسلم 
ابن )ىػ َٕٗىو زين الدين بن إبراىيم بن ٧بمد الشهّب بابن ٪بيم ا٢بنفي صاحب األشباه كالنظائر كشرح الكنز ا٤بتوَب سنة  ()

( ّٖٓ/ٖط، . دطبقات الشافعية،السبكي، 
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 ْٕ 

.  ()كاألـ ُب نكاحو. أبيو ألمو، شهد على أبيو بطبلؽ ضرة أمو
ككذا ا٢بكم ُب كل شيء كاف من فعل األب من نكاح أك طبلؽ أك بيع كإف شهد ابنا الوكيل 

:   على عقد الوكيل فهو على ثبلثة أكجو
أف يقر ا٤بوكل كالوكيل باألمر كالعقد كىو على كجهْب فإف ادعاه ا٣بصم قضى : األكؿ 

القاضي بالتصادؽ ال بالشهادة كإف أنكر فعلى قو٥بما ال تقبل كال يقضي بشيء إال ُب ا٣بلع فإنو 
يقضي بالطبلؽ بغّب ماؿ إلقرار الزكج بو كىو ا٤بوكل كعن ٧بمد يقضي بالعقد إال بعقد ترجع حقوقو 

   .  إٔب العاقد كالبيع
   .  أف ينكر الوكيل كا٤بوكل فإف جحد ا٣بصم ال تقبل كإال تقبل اتفاقا: الثاين

أف يقر الوكيل هبما كٯبحد ا٤بوكل العقد فقط فإف ادعاه ا٣بصم يقضي بالعقود كلها : الثالث
إال النكاح على قوؿ أيب حنيفة كٛبامو فيو كقيد بالشهادة ٥بم ألف الشهادة على أصلو كفرعو مقبولة 

إال إذا شهد ا١بد على ابنو البن ابنو قلنا إهنا ال تقبل لوجود ا٤بانع من ا٤بشهود لو كُب ايط قاؿ 
٧بمد رجل شهد البن ابنو على أبيو؛ ألنو حْب شهد عليو ٓب يصر جدا لولده بل يصّب جدا بعد 

   . حكم ا٢باكم بشهادتو فحينئذ يصّب جدا ٗبوجب الشهادة كالشيء ال ينفي موجب نفسو
كىذا التعليل يفيد أف الكبلـ ُب شهادة األب على إقرار ابنو بأف ما كلدتو زكجتو ابنو ال ُب 

األمواؿ كاألكؿ ُب األمواؿ كُب الو كا١بية ك٘بوز شهادة االبن على أبيو بطبلؽ امرأتو إذا ٓب تكن ألمو 
أك لضرهتا؛ ألهنا شهادة على أبيو كإف كاف ألمو أك لضرهتا ال ٘بوز ألهنا شهادة ألمو ذكره ُب فصل 

الشهادة من الطبلؽ كذكر ُب القضاء من الفصل الرابع رجل شهد عليو بنوه أنو طلق أمهم ثبلثا كىو 
ٯبحد فإف كانت األـ تدعي فالشهادة باطلة كإف كانت ٘بحد فالشهادة جائزة ألهنا إذا كانت تدعي 

فهم يشهدكف ألمهم؛ ألهنم يصدقوف األـ فيما تدعي كيعيدكف البضع إٔب ملكها بعدما خرج عن 
ملكها، كأما إذا كانت ٘بحد فيشهدكف على أمهم؛ ألهنم يكذبوهنا فيما ٘بحد كيبطلوف عليها ما 

استحقت من ا٢بقوؽ على زكجها من القسم كالنفقة كما ٰبصل ٥با من منفعة عود بضعها إٔب ملكها 
. فتلك منفعة ٦بحودة يشوهبا مضرة فبل ٛبنع قبوؿ الشهادة 

كىذه من مسائل ا١بامع الكبّب كأكرد عليو أف الشهادة بالطبلؽ شهادة ٕبق ا تعأب فوجود 
دعول األـ كعدمها سواء لعدـ اشَباطها كأجيب بأنو مع كونو حقا  تعأب فهو حقها أيضا ٓب 

                                                           

. 370: صط، .، دغمز عيوف البصائر شرح األشباه كالنظائر ابن صليم احلنفي،()



 

 ْٖ 

تشَبط الدعول لؤلكؿ كاعتربت إذا كجدت مانعة من القبوؿ للثاين عمبل هبما كُب ايط الربىاين 
معزيا إٔب فتاكل مشس اإلسبلـ اإلكزجندم أف األـ إذا ادعت الطبلؽ تقبل شهادهتما قاؿ كىو 

().األصح؛ ألف دعواىا لغو قاؿ موالنا كعندم أف ما ذكره ُب ا١بامع أصح
 

   :  كيتفرع على ىذا مسائل ذكرىا ابن كىباف ُب شرحو
 شهدا أف امرأة أبيهما ارتدت كىي تنكر فإف كانت أمهما حية ٓب تقبل ادعت أك األكلى

   .  أنكرت النتفاعها كإال فإف ادعى األب ٓب تقبل كإال قبلت
 طلق امرأتو قبل الدخوؿ ٍب تزكجها فشهد ابناه أنو طلقها ُب ا٤بدة األكٔب ثبلثا ٍب الثانية

   .  تزكجها ببل ٧بلل فإف كاف األب يدعي ال تقبل كإال قبلت
 شهد ابناه على األب أنو خلع امرأتو على صداقها فإف كاف األب يدعي ال تقبل دخل الثالثة

   .  هبا أك ال كإال تقبل ادعت أك ال
 شهد ابنا ا١بارية ا٢براف أف موالىا أعتقها على ألف درىم فإف كانت تدعي ال تقبل الرابعة

كإال فتقبل كإف شهد ابنا ا٤بؤب كىو يدعي ٓب تقبل كعتقت إلقراره بغّب شيء كإال تقبل ٖببلؼ ما إذا 
شهدا على عتق أبيهما بألف فإهنا ال تقبل مطلقا ألف دعواه شرط عنده كلو شهد ابنا ا٤بؤب فإف 

   .  ادعى ا٤بؤب ٓب تقبل كإف جحد كادعى الغبلـ تقبل كيقضي بالعتق كبوجوب ا٤باؿ كإف أنكر ٓب تقبل
 جارية ُب يد رجل ادعت أنو باعها من فبلف كأف فبلنا الذم اشَباىا أعتقها الخامسة

   . كا٤بشَبم ٯبحد فشهد ابنا ذم اليد ٗبا ادعت ا١بارية فإف ادعى األب ٓب تقبل كإال تقبل 
كىذه كلها مسائل ا١بامع الكبّب ذكرىا الصدر سليماف الشهيد ُب باب من الشهادات كزاد 

قالت بعتِب منو كأعتقِب كشهد ابنا البائع إف ادعى ال تقبل كعتقت بإقراره كإف كذبو قبلت كثبت 
الشراء كالعتق؛ ألنو خصم كالشفيع ُب يده جارية قاؿ بعتها من فبلف بألف كقبضها كباعها مِب ٗبائة 
دينار كشهد ابنا البائع يقضي بالبيعْب كبالثمنْب كعند ٧بمد يشَبط تصديقو كال ٰببس بو كإف ادعى 
األب ال تقبل كيسلم لو بإقراره إٔب آخر ما فيو كُب البزازية كُب ا٤بنتقى شهدا على أف أباٮبا القاضي 
قضى لفبلف على فبلف بكذا ال تقبل كا٤بأخوذ أف األب لو كاف قاضيا يـو شهد االبن على حكمو 

    .تقبل كلو شهد االبناف على شهادة أبيهما ٘بوز ببل خبلؼ ككذا على كتابو
ٍب قاؿ قضاء القاضي بشهادة كلده كحافده ٯبوز كُب ا٣بانية كلو كلدت كلدا كادعت أنو من 

                                                           

. ُٖ/ٕط .، در الرائق شرح كنز الدقائق بحاؿابن ٪بيم،  ()
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زكجها كجحد زكجها ذلك فشهد على أبيو كابنو أف الزكج أقر أف ىذا كلده من ىذه ا٤برأة قاؿ ُب 
األصل جازت شهادهتما كلو ادعى الزكج ذلك كا٤برأة ٘بحد فشهد عليها أبوىا أهنا كلدت كأهنا أقرت 

    (). بذلك اختلف فيو الركاية

                                                           

. ُٖ/ٕ ، د،ط البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٪بيم،  ()
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 الرابع المطلب
شهادة األخ ألخيو  

()شهادة األخ ألخيو أٝبع الفقهاء على جواز
 شريح كبو قاؿ. ابن الزبّب ركم ىذا عن.  

، كإسحاؽ،  ، كأبو عبيد ، كالشافعي ، كمالك ، كالثورم ، كالشعيب، كالنخعيالعزيز بن عبد كعمر
الثورم، أنو ال تقبل شهادة كل ذم رحم  ، عن ابن ا٤بنذر كحكي عن. كأبو ثور، كأصحاب الرأم

. ، أنو ال تقبل شهادتو ألخيو إذا كاف منقطعا إليو ُب صلتو كبره، ألنو متهم ُب حقو مالك كعن. ٧بـر
كلنا عمـو . ال ٘بوز شهادة األخ ألخيو ُب النسب، ك٘بوز ُب ا٢بقوؽ:  مالك قاؿ:  ابن ا٤بنذر كقاؿ

اآليات، كألنو عدؿ غّب متهم، فتقبل شهادتو لو كاألجنيب، كال يصح القياس على الوالد كالولد؛ ألف 
 ( ).بينهما بعضية كقرابة قوية ٖببلؼ األخ

                                                           

 .ٕٔ، ص ُ ، طاإلجماعبن ا٤بنذر،  ()
. ّٖٖٖ/َُط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
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  الخامفالمطلب
َفق عليو للمنِفق  ن ْ شهادة المُت

عَتق كتب الفقهاء صلد أنو باستقراء 
ُ
ذبوز شهادة ادلنفق عليو للمنفق قياسا على شهادة ادل

 أم تقبل شهادتو كعكسو ألنو ال هتمة  (  كا٤بعتق للمعتق : قولو )جاء يف الكنز ، للمعِتق فكبلمها إنفاؽ
 لعلي رضي ا عنو ككاف عتيقو كىو بفتح القاؼ كالباء، كأما ()شريح شهادة قنربالقاضي كقد قبل 

  قنرب فهو جد سيبويو ذكره الذىيب ُب مشتبو األ٠باء كاألنساب كُب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر

لو صحبة مات قبل الثمانْب :  شريح بن ا٢بارث بن قيس الكوُب النخعي القاضي أبو أمية ثقة كقيل : 
   .  أك بعدىا كلو مائة كٜباف سنْب أك أكثر يقاؿ حكم سبعْب سنة

قيدنا بعدـ التهمة ألف العتيق لو كاف متهما ٓب تقبل ٤بن أعتقو كلذا قاؿ ُب ا٣ببلصة كلو شهد 
ألهنما ٯبراف ألنفسهما .  العبداف بعد العتق على أف الثمن كذا عند اختبلؼ البائع كا٤بشَبم ال تقبل

().نفعا بإثبات العتق؛ ألنو لوال شهادهتما لتحالفا كفسخ البيع ا٤بقتضي إلبطاؿ العتق
 

 كال يعارضو ما ُب ا٣ببلصة أيضا معزيا إٔب العيوف لو اشَبل غبلمْب فأعتقهما فشهدا ٤بوالٮبا 
 ألهنما ال ٯبراف هبا نفعا كال يدفعاف مغرما  . على البائع أنو قد استوَب الثمن جازت شهادهتما

كشهادهتما بأف البائع أبرأ ا٤بشَبم من الثمن كشهادهتما باإليفاء كما ُب ا٣بانية كأشار إٔب قبوؿ 
كا٤بملوؾ كالصيب كذكر ُب :  شهادتو على مواله باألكٔب إال ُب مسألة ذكرناىا عن الكاُب عند قولو

ايط الربىاين ُب مسألة ا٤بعتقْب الثبلث ىنا تركناىا لكثرة شعبها، كُب العتابية لو أعتق أـ كلده 
فشهدت لو كىي ُب العدة تقبل ، فعلى ىذا يفرؽ بْب ا٤بعتدة من طبلؽ كمن عتق كفيها لو نفى كلد 

أـ كلده ٍب أعتقو فشهد لو ٓب ٯبز كسئل ٧بمد عن عريب ادعى على رجل أنو مواله أعتقو فشهد 
مولياف أعتقهما الرجل للمدعي ٓب ٘بز؛ ألهنما يثبتاف أف العريب مؤب موالٮبا كقاؿ أبو يوسف ٯبوز 

(). كما لو شهدا أف أباٮبا أعتق ىذا كالبنات ٯبحدكف ىذا
  

  

                                                           

 ِّٓ/ٔط، . دالطبقات الكبرم،ابن سعد، . ىو مؤب علي بن أيب طالب ()
 .ُِْ/ِ، ُ ، طغمز عيوف البصائرشهاب الدين ،  ()
 .ٕٗ/ٕط، .ابن ٪بيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، د ()



 

 ِٓ 

 الثانى  المبحث
 الجنايات 

: مطلباكيشتمل على أحد عشر 
.  في أثر التأديب في محو كصف الجناية:  األكؿ المطلب
 .أثر عبلقة األصوؿ بالفركع في تخفيف كصف الجناية:  الثاني المطلب
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم الفعل المباح الواقع من القريب على :  الثالث المطلب

  .قريبو في الفقو اإلسبلمي
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو في القتاؿ  : الرابع المطلب
                 .المشركع
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو المتلبس :  الخامس المطلب
. بالمنكر 
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو المتطلع على :  السادس المطلب

 .عورات بيتو
 .أثر العبلقات االجتماعية على جريمة الزنا:   السابع المطلب
 أثر العبلقات االجتماعية على جريمة القذؼ:   الثامن المطلب
               .أثر العبلقات االجتماعية على جريمة السرقة: التاسع  المطلب
أثر العبلقات االجتماعية على جرائم التعزير التي يكوف االعتداء فيها على : العاشر  المطلب

. حق اهلل تعالي
أثر عبلقة األصوؿ في محو كصف جرائم التعزير التي يكوف االعتداء : الحادم عشر  المطلب

 فيها على حق اآلدمي
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 األكؿ المطلب
  في محو كصف الجنايةالتأديبفي أثر 

أف تكوف العبلقات االجتماعية سببنا : ا٤براد بأثر العبلقات االجتماعية ُب ٧بو كصف ا١بناية
ُب ٧بو كصف االعتداء الواقع على النفس أك ما دكهنا، كيتحقق ذلك بأف يكوف الفعل الصادر من 

القريب على قريبو مباحنا شرعنا ُب حْب أنو ٧بظور على األجنيب، كيكوف السبب ُب إباحتو العبلقات 
للمجِب عليو، أك يصبح الفعل الذم ىو جناية مستوجبة  (عصبة)االجتماعية أم كوف ا١باين قريبنا 

القريب، كمن ٍبىَّ ينعدـ معُب العصبة للعقوبة إذا صدر من الغّب غّب مستوجب للعقوبة إذا صدر من 
.  ()ا١بناية كما عرفها ا٤باكردم

أف العبلقات االجتماعية ال تؤثر بنفسها ُب ٧بو كصف رل بالبحث فوجدت  تبْب كقد
ا١بناية، سواء على النفس أك ما دكهنا، حٌب ُب أخص عبلقات العبلقات االجتماعية كىي عبلقة 

األصوؿ بالفركع، فليست العبلقات االجتماعية سببنا ُب ٧بو كصف الفعل العدكاف من األصل على 
فرعو مطلقنا، إال إذا اقَبف هبا حق آخر كالتأديب أك التطبيب الواجب أك الدفاع الشرعي، إال إنو كإف 

جب ىو السبب ا٤بؤثر على كصف ا١بناية، لكن قد يكوف ىناؾ اكاف استعماؿ ا٢بق أك القياـ بالو
 . ميزة للقريب ال تظهر مع غّبه عند ا٤بقارنة بينهما

كيتبْب ذلك ُب استعماؿ حق التأديب الثابت بالعبلقات االجتماعية سواء عبلقة النسب ُب 
أم عبلقة األصل بالفرع ا٤بسماة بالعبلقات االجتماعية ا٣بطية كالعبلقة الزكجية - أخص عبلقتها

. الثابتة بالعقد الصحيح بْب الزكج كزكجتو كُب القياـ بواجب التطبيب أك الدفاع عن النفس كالعرض
:  فرعُت إٔب ادلطلب كلذا ينقسم ىذا

 في محو كصف األصول بالفروع وأثرهفي أثر التأديب الثابت بعبلقة :  األكؿالفرع
.  الجناية

في أثر العبلقة باألصوؿ في محو كصف الجناية عند القياـ بواجب :  الثانيالفرع
. التطبيب

                                                           

" ٧بظورات شرعية زجر ا تعأب عنها ٕبد أك تعزير : "  باعتبار أف ا١بناية نوع من أنواع ا١برائم الٍب عرفها ا٤باكردم ُب قولو()
(. ِٖٓ، ص ُطاألحكاـ السلطانية،ا٤باكردم، )فهو شامل لكل ا١برائم سواء على النفس أك ا٤باؿ أك العرض 
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.  الثابت بعبلقة األصوؿ بالفركع كأثره في محو كصف الجناية()في أثر التأديب:  األكؿالفرع

على أف التأديب حق يثبت للقريب إذا كاف ذا كالية كاألب كا١بد كاألـ،  ()اتفق الفقهاء
ا٤بثبتة للوالية، كال يثبت لغّبىم من  (العصبات)كىذا ا٢بق ثابت ٥بؤالء ٗبقتضى العبلقات االجتماعية 

. إذنو الوصي كا٤بعلم إال بإذف معترب ٩بن يعترب
     كما أف اختيارىم ال يكوف إال للوٕب الذم لو النظر ُب مصاّب الصغّب؛ ألف اختياره 

يكوف على أساس ا٤بصلحة، أما الزكج فؤلنو ذك كالية على زكجتو ٗبقتضى عقد الزكاج الثابت بينهما 
.  حقيقة أك حكمنا

كيتبْب أثر العبلقات االجتماعية على ا١بناية من خبلؿ استعماؿ القريب كغّبه ىذا ا٢بق مع 
مراعاة أف غّب القريب من األكلياء يكوف تصرفو مشركطنا باإلذف كُب حدكد اإلذف ٖببلؼ األب كا١بد 

كالزكج فا٢بق ثابت ٥بم ابتداءن، فوصف العبلقات االجتماعية الذم أثبت الوالية، فالفقهاء متفقوف 
على إباحة الفعل الصادر من األب كا١بد ُب تأديب الصغار، ككذا الزكج ُب تأديب زكجتو ماداـ ٓب 

أما األب كا١بد ككذا األـ . يؤد إٔب تلف النفس أك عضو من أعضائها، كال يباح لغّبىم إال بإذف
فضرب األب ، ()«علموا أكالدكم الصبلة لسبع كاضربوىم عليها لعشر»: فلقولو صلي ا عليو كسلم

. كمن ُب حكمو البنو ال ييعد جرٲبة ماداـ ٓب يسرؼ فيو

 . ()«األب يؤدب ابنو الصغّب دكف الكبّب كمعلمو يؤدبونو بإذنو»: ()     قاؿ ابن شاش
                                                           

عاقبو على اإلساءة، فهو يعِب التهذيب كالتعليم كاألدب ملكة ُب النفس تعصها : مصدر أدب تأديبنا أم:  التأديب ُب اللغة()
( َِٔ/ ِ ،ِطلساف العرب، ابن منظور، )عما يشْب 

: ُٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّْٓ/ْط، .، دالشرح الكبير، الدردير، ُْٔ/ِط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
، ّ،طالتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانوف الوضعي، عبد القادر عودة، ِّٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُٗٗ

ُ/ُٖٓ .
كتاب الصبلة ، باب مٌب يؤمر الغبلـ  ) (ْٓٗ: )برقم (ُٖٓ / ُ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث عبد ا بن عمرك ()

مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما ، كالبيهقي  ) (َّٖٔ: )برقم (َُْٕ / ّ" )مسنده"، كأٞبد ُب  (بالصبلة
( . كتاب الصبلة ، باب عورة األمة  ) (ِّٗٔ: )برقم (ِِٔ / ِ)" سننو الكبّب"ُب 

 (  .ُّْ / ُ): سكت عنو ، ٙبفة األحوذم شرح سنن الَبمذم: قاؿ أبو داكد السجستاين 
 ٪بم الدين ا١ببلؿ أك ٧بمد عبد ا بن ٧بمد بن شاش بن نزار ا٣بزامي من أىل دمياط من مؤلفاتو ا١بواىر الثمينة ُب مذىب ()
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 ٓٓ 

كاألب كا١بد ٥بم ضرب الصغّب كاجملنوف البالغ، كالسفيو ُب األصح، »: ()كقاؿ السيد البكرم
.  ()«كا٤بعلم يؤدب لكن بإذف الوٕب، كالزكج ُب نشوز زكجتو

فالعبلقات االجتماعية أباحت قدرنا من ا١بناية لكل من األب كا١بد كالزكج، كٓب يبح مع 
. غّبىم إال بإذف، كىو الضرب كما دكنو كىو يدخل ٙبت مسمى جرائم التعزير

لكن إذا أدل ضرب الوالد أك الزكج على من ىو ُب كاليتهما إٔب تلف نفس ا٤بؤب عليو أك 
معُب قائمنا بو فهل يعد ذلك جناية موجبة للضماف أك يكوف للعبلقة أثر على  عضو من أعضائو أك

ا١بناية ُب ىذه ا٢بالة؟ 
: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على ثبوت حق التأديب للوٕب ، كاختلفوا ُب تضمينو إذا أدل ضربو إٔب تلف 
. نفسو أك عضو منو

:  كجاء اختبلفهم على قولين

، إٔب أنو ال أثر للعبلقة () ُب ركاية، كالشافعية()ذىب أبو حنيفة ، كا٤بالكية: القوؿ األكؿ
على ا١بناية على النفس كما دكهنا ُب ٘باكز األب أك الزكج ُب استعماؿ حق التأديب، كأف 

ٓب  التلف الناشئ عن ضرب الوالد كلده تأديبنا، ككذا الزكج يعد جناية موجبة للضماف، كلو
 . يتجاكز ُب الضرب؛ ألنو بالتلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بشركع

                                                                                                                                                                                     

. ُٓٔط، ص .، دشجرة النور الزكيةابن سآب ٨بلوؼ، :  ىػ يراجعَُٔعآب ا٤بدينة توُب سنة 
 . ٓٓٓ/ْط، .، دشرح منح الجليل ٧بمد عليش، ()
اعانة الطالبْب على : ،فقيو، صوُب، من تصانيفو (أبو بكر)عثماف بن ٧بمد شطا الدمياطي، البكرم، الشافعي، نزيل مكة ( )

حل ألفاظ فتح ا٤بعْب ُب اربعة اجزاء، الدرر البهية فيما يلـز ا٤بكلف من العلـو الشرعية، القوؿ ا٤برـب ُب اف منع االصوؿ كالفركع 
، كنفحة الرٞبن ُب مناقب السيد اٞبد زيِب دحبلف  َِٕ/ٔط، .د، معجم المؤلفين، رضا كحالة.من ارثهم ٧بـر

. َُٗ/ْ،ط. د،عل حل ألفاظ فتح المبين إعانة الطالبين السيد البكرم، ()
، تبصرة الحكاـ من سورة النساء، ابن فرحوف، ّْ، تفسّب آية ُّٖٗ-ُّٖٖ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()

. ِْٔ/ِ، ِ، طالبهجة في شرح التحفة، أيب ا٢بسن التسوٕب، َِٓ/ِ ط،.د
. َِٖ/ْط، . دحاشيتهما على المنهاج، قليويب كعمّبة، ُّ/ٖأخّبة، .، طنهاية المحتاج الرملي ()



 

 ٓٔ 

:  كالعلة ا٤بوجبة للضماف تتمثل ُب اآلٌب
إف الضرب ا٤بأذكف فيو من األب للتأديب مشركط بسبلمة العاقبة، فإذا أفضى إٔب تلف : أكالن 

.  ()ا٤بشركع لو فالضماف عليو؛ ألنو بالتلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بباح أك
إف ا٢بق ُب التأديب مباح ٗبعُب أنو مَبكؾ الجتهاده فلو فعلو كلو تركو، كاألكٔب تركو؛ : ثانينا

.   () «لن يضرب خياركم»: يف شأف األزكاجلقولو صلي ا عليو كسلم 
كاستدلوا على ذلك ٗبا ركاه نافع عن مالك عن ٰبٓب بن سعيد أف رسوؿ ا صلي ا عليو 

 .  () «اضربوا كلن يضرب خياركم»: استؤذف يف ضرب النساء فقاؿكسلم 
إف الزكج ال يضرب زكجتو كإف أمرىا كهناىا فلم تطعو، - فقاؿ عطاء معلقنا على ا٢بديث

كىذا من فقو عطاء كفهمو للشريعة؛ ألف األمر »: كلكن يغضب عليها، قاؿ أبو بكر بن العريب
 . ()«بالضرب أمر إباحة

فالضرب الصادر من ذم الوالية للتأديب إذا أفضى إٔب تلف فهو مضموف على الضارب أبنا 
ا أك زكجنا كال فرؽ بينهم كبْب األجانب . كاف أك جدن

األب إذا ضرب ابنو ُب أدب أك الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن : "ففي الفتاكم ا٥بندية
.  ، فبل أثر للعبلقة على ا١بناية على النفس كما دكهنا()"عند أيب حنيفة

القوؿ بضماف ما سرل إليو التأديب، كىو مأذكف فيو لؤلكلياء من : كيعَبض على ذلك بأف
الشارع مشكل، كبياف إشكالو أنو يعد من قبيل التكليف ٗبا ال يطاؽ، كالتكليف ٗبا ال يطاؽ ٧باؿ، 

:  ، كعلى ىذا اإلشكاؿ أنشد بعضهمسرا يتوإذ كيف يكوف الفعل مأذكننا فيو كيضمن ا٤بأمور 
                                                           

. ِّٗ/ ُأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، َّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
كتاب النكاح ، النساء أكثر أىل  ) (ُِٕٗ: )برقم (ُُٗ / ِ)" مستدركو"أخرجو ا٢باكم ُب : حديث ٰبيي بن سعيد ()

( . كتاب القسم كالنشوز ، باب ما جاء ُب ضرهبا  ) (ُْْٖٗ: )برقم (َّْ / ٕ" )سننو الكبّب"،  كالبيهقي ُب  (جهنم 
 ( .ُِٕٗ: )برقم (ُُٗ / ِ): ا٤بستدرؾ على الصحيحْب. إسناده صحيح : قاؿ ا٢باكم 

  ا٢بديث السابق()
. ُِْ- َِْ/ُط، .دأحكاـ القرآف،  ابن العريب ا٤بالكي، ()
  ّ /ٔط، .، دالفتاكل الهندية، كبهامشو فتاكل قاضي خاف كالبرازية الشيخ نظاـ كٝباعة من علماء ا٥بند، ()



 

 ٕٓ 

ألقاه ُب اليم مكتوفنا كقاؿ    لو إيػاؾ أف تبتل با٤باء 
أف : ، ك٧بمد ، إٔب()، كأبو يوسف() ُب ركاية، كا٢بنابلة()ذىب ا٤بالكية: القوؿ الثاني
 ٥با أثر ُب ٧بو ا١بناية على النفس كما دكهنا العصبات ك السيما عبلقة األصوؿالعبلقات االجتماعية

ا٢باصلة بسبب التأديب ا٤بشركع من ذم الوالية، إذ ال يعد الفعل الصادر من ذم الوالية ُب التأديب 
موجبة للضماف، كإف أدل إٔب تلف النفس أك عضو من أعضائها فبل ضماف ما داـ ٓب يسرؼ  جناية

.  ُب التأديب
ككذلك ٯبيء على قياس قوؿ أصحابنا إذا ضرب األب أك ا١بد الصيب تأديبنا : قاؿ القاضي

،فالضرب الذم يكوف ُب حدكد ()فهلك، أك ا٢باكم أك أمينو، أك الوصي فبل ضماف عليهم كا٤بعلم
األدب ا٤بشركع إف أفضى إٔب تلف النفس أك مادكهنا ال يعد جناية موجبة للضماف ، كمعُب نفي 

.  الضماف أنو ال ضماف أصبل لكوف الفعل ُب أصلو مباحنا أكال يضمن بالقصاص أك الدية أك الكفارة
فعلى التأكيل األكؿ أنو ال ضماف أصبل تكوف العبلقات االجتماعية مؤثرة ُب نفي ا١بناية 

مطلقنا، فبل يعد ما انتهى إليو التأديب ا٤بشركع جناية؛ ألنو صادر من ذم الوالية، كمأذكف ُب الفعل 
.  من الشارع

كعلى التأكيل الثاين أنو ال ضماف أصبل بالقصاص كال بالدية كال بالكفارة يكوف أثر العبلقات 
االجتماعية ُب نفي أثر ا١بناية، فهي كإف كانت جناية با٤بعُب العاـ ُب ثبوت اإلٍب ٢برمة الدماء إال أهنا 

.  ليست ٔبرٲبة كما عرفها ا٤باكردم فليست موجبة للحد كال التعزير
ال يقتص منو كٯبب عليو الدية كالكفارة، كعلى : كٰبتمل أف يكوف معُب عدـ الضماف أم

ىذا التأكيل ال يكوف للعبلقة أثر على ا١بناية، لكن الصواب أف معُب نفي الضماف أنو ال قصاص كال 
. دية بل كال جرٲبة أصبل

كالدليل على ذلك أف القائلْب بنفي ضماف الوالية فيما سرت إليهم أفعا٥بم قاسوا ذلك على 
تعزير اإلماـ، كمن عزره اإلماـ فمات فدمو ىدر أم ال قصاص كال دية كال شيء؛ ألنو مأمور بفعلو، 

                                                           

. ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()
. ِّٕ/ ٖط، .،د المغني ابن قدامة،()
 . ّْ/ٔط، .، دالفتاكل الهندية، ١بنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، َّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ِِٖ، ص ُ، طاألحكاـ السلطانيةم ادلاكرد ()



 

 ٖٓ 

ككذلك الضرب ا٤بعتاد من ذم الوالية للتأديب مأمور بو فبل يضمن عند التلف ماداـ ٓب يسرؼ ُب 
.  ()الضرب

كقاؿ الصاحباف ال يضمن لو معتادنا، أما غّب ا٤بعتاد ففيو الضماف اتفاقنا  ":قاؿ ابن عابدين
ا بغّب إذف أبيو كمواله، فالضماف على ا٤بعلم إٝباعنا عند ا٢بنفية . ()"كضرب معلم صبيِّا أك عبدن

، أم ُب نفي الضماف عن "()ىذا رجوع من أيب حنيفة إٔب قوؿ الصاحبْب: "كقاؿ أيضان 
.  األب عند حدكث تلف االبن من التأديب ا٤بشركع

فالعلة ُب تأثّب العبلقات االجتماعية ُب ٧بو كصف ا١بناية ا٢باصلة بسبب التأديب الصادر 
 : من القريب ذم الوالية على قريبو تتمثل ُب

مأمور بالضرب  قياس األب ُب ضربو للصغّب على اإلماـ ٔبامع الوالية ُب كل، كأنو: أكال
تأديبنا أك تعزيرنا، ككما ال يضمن اإلماـ تلف ادكد فكذا األب

().  
:  كيرد عليهم من كجهين

إف القياس مع الفارؽ حيث إف فعل اإلماـ مأمور بو ٖببلؼ األب مأذكف فيو،كا٤بأمور  (أ)
 . فعلو كاجب،كال يتقيد بالسبلمة،ٖببلؼ ا٤بأذكف فيو مقيد بالسبلمة فيضمن عند التلف ٖببلؼ األكؿ

إف ضرب التأديب مباح ٖببلؼ ضرب التعزير أك ا٢بد كاجب على اإلماـ، كما أف  (ب)
مقيد بالضرب غّب ا٤بربح  (األصل)األب أك اجلد الصغّب غّب مكلف كال يتصور منو ا٤بعصية، كأف 

.  ٖببلؼ اإلماـ ُب ا٢بد أك التعزير، فبل يصح القياس
استدؿ القائلوف بأثر العبلقات االجتماعية ُب ٧بو كصف ا١بناية ا٢باصلة بسبب : ثانينا

                                                           

. ُّٔط، ص .، دشرح بدر المنتقى في شرح الملتقى ٧بمد بن سليماف ا٢بنفي ا٤بعركؼ بداماد أفندم، ()
. ّّٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين ، ()
. ّّٔ/ٓط، . دحاشيتو ابن عابدين، ()
ط،، كقاؿ .،د المغني، ابن قدامة،ّْٗ/َُط،.، دالشرح الكبير، الدردير، ٓٓٓ/ْط،.،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()

كُب - ُٕٔ /ٖ (كنص غّب كاحد على أف تأديب الزكج لزكجتو على كجو ٯبوز لو إذا نشأ عنو ا٤بوت ال ضماف فيو):الرىوين
أف التعزير جائز باالجتهاد مطلقنا كإف أثر على النفس كال ضماف فيما نشأ عنو إال تبْب ا٣بطأ كقد :كا٢باصل:  قاؿُٓٔص 

،قاؿ (كا٢باكم مثلو بل أحرل- نصوا على أف تأديب الزكج لزكجتو على كجو ٯبوز لو إذا نشأ عنو ا٤بوت ال ضماف فيو
. َّٓ/ّط، . د اإلرادات،منتهى شرح (كمن أدببل كلده أك أدب زكجتو ُب النشوز كٓب يسرؼ ٓب يضمن):البهوٌب



 

 ٓٗ 

التأديب من ذم الوالية بقياس ضرب األب كا١بد على ا٤بعلم إذا ضرب صبيو كتلف فبل ضماف 
.  ()عليو

بأف ىناؾ فرقنا بْب ضرب التأديب كضرب التعليم، فاألكؿ مباح كىو مقيد : كيرد عليهم
بالسبلمة، كالثاين كاجب للحاجة إذ الناس ُب حاجة إٔب التعليم كا٢باجة إذا عمت نزلت منزلة 

.  الضركرة
٩با سبق تبْب للباحث أف الفقهاء اختلفوا ُب العبلقات االجتماعية ىل تؤثر ُب ٧بو : الراجح

كصف ا١بناية ا٢باصلة بسبب التأديب ا٤بشركع؟ كيتبْب أف ضرب التأديب كإف كاف مأذكننا فيو إال أنو 
لن يضرب »: مباح؛ كلذا فهو مَبكؾ الجتهاد الوٕب كاألكٔب تركو؛ لقولو صلي ا عليو كسلم

 .()«خياركم
.  ()كأف ا٤بأذكف فيو التأديب فقط فإذا أفضى إٔب تلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بشركع ُب التأديب
كأرجح ما ذىب إليو أبو حنيفة كالشافعية كمن كافقهم، كأنو ال أثر للعبلقة ُب ٧بو كصف 

 كمن ُب (األصل) اجلد كإف عبل ا١بناية على النفس أك ما دكهنا ا٢باصلة بسبب تأديب األب أك
حكمها، كذلك ٢برمة الدماء كتقدٲبها ٢بق ا تعأب ُب حفظ النفوس على حق العبلقات 

 . االجتماعية ُب التأديب ك٫بوه

                                                           

. ّْٗ/َُط، .،د المغنيابن قدامة،، ط،.، دالشرح الكبير، الدردير، ّّٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٔٓ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ُِ / ٖ  أخّبة،. طنهاية المحتاج بتصرؼ، الرملي، ُْٔ- ُْٓ/ ِ ط،.، دحاشيتو على الدر المختار الطحاكم، ()



 

 َٔ 

في أثر عبلقة األصوؿ في محو كصف الجناية عند القياـ بواجب الطب :  الثانيالفرع
. كالتداكم

على أف كاجب الطب كالتداكم يبيح الفعل الصادر على النفس أك ما دكهنا  ()اتفق الفقهاء
ا بالطب، كمأذكننا ُب الفعل، كٓب ٱبطئ كٓب يقصر، باعتبار أف إزالة 

ن
ماداـ ا٤بباشر ٥بذه العمليات عا٤ب

كقوؿ  [ُٓٗ: البقرة] ﴿كال تلقوا يأيديكم إلى التهلكة﴾: الضرر كاجب شرعي عمبل بقولو تعأب
 .  () «رال ضرر كال ضرا»: رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم

فهذا حكم عاـ يشمل ما إذا كاف ا٤بباشر للفعل قريبنا أك أجنبيِّا لكن يظهر أثر العبلقات 
االجتماعية ُب بعض الصور إذا قاـ القريب ٗبباشرة بعض العمليات الطبية لقريبو كأدت ىذه العمليات 

.  إٔب تلف النفس أك أحد األعضاء فبل يعد ذلك جناية ُب حْب اعتبارىا جناية من غّب القريب
:  كقد اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

، إٔب أف العبلقات االجتماعية غّب مؤثرة ُب ٧بو ()، كا٤بالكية()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
كصف ا١بناية ا٢باصلة من مباشرة القريب إلحدل العمليات ا١براحية لقريبو، كأنو فرؽ بْب مباشرة 

األب كغّبه، فالسبب ا٤ببيح لفعل الطبيب ىو القياـ بواجب الطب، فبل فرؽ بْب كونو أبنا أك غّبه، 

                                                           

، الشربيِب، ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، َِِ/ٔ، ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل ا٢بطاب، ()
. ِْ/ٔط، .، دالفتاكل الهندية، ١بنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج

أبواب األحكاـ ، باب الرجل يضع  ) (ِّّٕ: )برقم (ِْٖ / ّ)" سننو"أخرجو ابن ماجو ُب :   حديث ابن عباس ()
مسند بِب ىاشم رضي ا عنهم ، مسند عبد ا  ) (ُِِٗ: )برقم (ُِٓ / ِ" )مسنده"، كأٞبد ُب  (خشبة على جدار جاره 

: برقم (ٗٔ / ٔ" )سننو الكبّب"كلبيهقي ُب  (بن العباس بن عبد ا٤بطلب رضي ا عنهما عن النيب صلى ا عليو كسلم 
( . كتاب الصلح ، باب ارتفاؽ الرجل ٔبدار غّبه بوضع ا١بذكع عليو بأجرة كغّب أجرة  ) (ُُْٕٗ)

ىذا ا٢بديث ال يستند من : ، كقاؿ ابن عبد الرب  (ٖٓ / ِ): ُب إسناده جابر ا١بعفي متهم ، حاشية السندم:  قاؿ البوصّبم 
 ( ٔٔ / ْ: )شرح الزرقاين على ا٤بوطأ.ُب إسناده جابر ضعيف : ، كقاؿ الزرقاين  (ُٕٓ / َِ): كجو صحيح ، التمهيد

. ّْ/ٔط، .، دالفتاكل الهندية، ١بنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي، ٕٓ/َُط، .، د، العناية شرح الهداية البابرٌب()
، منح الجليل، ابن عليش، 4/55 ط،.، دحاشيتوالدسوقي، ، 5/258، ُ، طحاشيتو على مختصر خليلاخلرشي،  ()

أك خنت ، أف الطبيب إذا عاجل مريضنا فمات من سقيو الدكاء أك قطع بو شيئنا فمات من قطعو: ) كجاء فيو5/557 ط،.د
الصيب فمات فبل ضماف على كاحد منهم يف مالو كال على زلاكلتو إف دل خيطئ يف فعلو إال أف يكوف السلطاف ينهاىم عن 

. اإلقداـ على ما فيو الضرر إال بإذنو ففعلوا ببل إذف فنشأ عنو موت أك تلف حاسة أك عضو فعليهم ضمانو يف أمواذلم
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 ُٔ 

فماداـ ٓب يقصر كٓب ٱبطئ، ككاف تصرفو ُب حدكد اإلذف فإذا نشأ عيب أك تلف فبل ضماف عليو، أما 
إذا أخطأ أك قصَّر فيضمن ضماف ٨بطئ بالدية كالكفارة، كإذا كاف تصرفو بدكف إذف يضمن ضماف 

عمد لعدـ إذنو، فبل فرؽ بْب كوف القائم هبذا الواجب أبنا أك غّبه، سواء ُب قطع عضو تالف أك 
. ختاف أك غّبٮبا فالعبلقات االجتماعية ال أثر ٥با ُب ذلك مطلقنا

. كاستدلوا على ذلك باألدلة العامة الٍب تنهى عن الضرر مطلقنا
: فمن الكتاب

 (  ھ ھ ے ے ھ ھہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): قولو تعأب
[. ُٓٗ: البقرة]

أف ا تعأب قد بْب أف حفظ النفس مقصد الشرع كما يؤدم إٔب اإلضرار هبا : كجو الداللة
. كإىبلكها يستوجب ا١بناية كىذا ىو مناط الضماف كحده

: كمن السنة
 . ()«ال ضرر كال ضرار»: قوؿ رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم

أف النيب صلى اهلل عليو كسلم بُت احلد الفاصل بُت احلقوؽ كىو إيقاع الضرر بالغَت ، فمىت 
. كقع الضرر كجدت اجلناية كاستوجبت الضماف حفظا حلق الغَت

إٔب أف العبلقات االجتماعية ٥با أثر ُب ٧بو كصف ()،كا٢بنابلة()ذىب الشافعية:القوؿ الثاني
ا١بناية ا٢باصلة من مباشرة القريب لقطع عضو من أعضاء قريبو ُب عبلجو كمداكاتو،كيتبْب ذلك 

با٤بقارنة بْب القريب كاألجنيب إذ إهنم فرقوا بْب ما يباح لؤلب كا١بد فعلو من أعماؿ الطب كال يعد 
جرٲبة،كٗبا يعترب جرٲبة إذا كاف ا٤بباشر غّب األب كا١بد كلو كاف بإذف كيتبْب ذلك ُب ا٢باالت اآلتية  

أف يكوف لوصف العبلقة األصوؿ أثر ُب إباحة الفعل ا٤بكوف للجرٲبة كما لو : الحالة األكلى
كما ُب قطع العضو الزائد أك التالف، لكن خطر القطع يقل عن - كلو يسّبنا– كاف ُب الفعل خطر 

خطر بقاء العضو، ففي ىذه ا٢بالة ال ٯبوز ألحد قطعها إال بإذف معترب ٩بن يعترب إذنو إال األب 

                                                           

. ِٕ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ّّ- ِّ/ٖ أخّبة،. طنهاية المحتاج، الرملي، ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ِّٕ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِٔ 

.   لواليتهما على الصغّب كاجملنوف()كا١بد فإنو ٯبوز ٥بما قطعها
فاألب كا١بد ٲبتازاف عن غّبٮبا ُب إباحة الفعل الصادر منهما ُب حالة كجود خطر، كبالتإب 

- كلو كاف السلطاف - إذا أدل فعلهما إٔب جناية على النفس أك ما دكهنا فبل ضماف، أما األجنيب 
. فليس ٥بم ذلك مطلقنا إال بإذف

العضو الزائد أك التالف من صيب – أم السلعة ا٤بفخوفة )كألب كجد قطعها : قاؿ النوكم
.  ()ال لسلطاف- إف زاد خطر الَبؾ - ك٦بنوف مع ا٣بطر

باف القطع ٰبتاج إٔب نظر دقيق، كفراغ تاـ كشفقة كاملة، كىي ال توجد إال ُب : كعللوا ذلك
األب كا١بد دكف غّبٮبا، كيفهم من التعليل أف األـ لو كانت كصية جاز ٥با ذلك لواليتها ككفور 

.  ()شفقتها على االبن
:  كتقريره من كجهْب: كاستدلوا على ذلك بالقياس

أف األب كا١بد ٥بما صوف ماؿ اجور عليو لصغر أك جنوف دكف غّبٮبا، : الوجو األكؿ
.  ()فصيانة بدنو كنفسو تكوف أكٔب ٥بما دكف غّبٮبا

األب كا١بد ٥بما تزكيج البكر دكف السلطاف كذلك لشفقتهما، فيباح ٥بما ذلك : الوجو الثاني
.  ()الفعل دكف غّبٮبا

.  ()(كليس للسلطاف كنواب القطع مع ا٢بظر ٕباؿ إال بإذف معترب): قاؿ الرملي
ُب ٧بو كصف ا١بناية، كما لو كاف فعل األب ما  أف يكوف لوصف األبوة أثر: الحالة الثانية

منع منو فأفضى إٔب جناية على النفس أك ما دكهنا، فإف كصف ا١بناية ينتفي ٗبباشرة األب ىذا الفعل 
إف فقهاء الشافعية قرركا أنو إذا خطر قطع العضو الزائد أك التالف عن خطر بقائو معتبل :كبياف ذلك

                                                           

. ِّٕ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ُُٕ/ٓط، .، دحاشيتو، ا١بمل، ُُِ/ْط، .، دحاشيتهما، قليويب كعمّبة، ِّ/ٖ أخّبة،. طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ُُٕ/ٓ ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
 ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()



 

 ّٔ 

خطر القطع كخطر الَبؾ، ففي ىذه ا٢بالة ال ٯبوز لؤلب كال لغّبه القطع : أك استول األمراف
ٕباؿ،فاألب كا١بد كغّبٮبا ٩بنوع من الفعل، فإف أقدـ األب كفعل ما منع منو بأف قطع عضونا تالفنا 

فأدل ذلك إٔب تلف ا٤بقطوع منو -٩بن ىو ُب كاليتو-يزيد خطر قطعو عن تركو أك يستوم األمراف
أكعضو من أعضائو فهل يعد ذلك جناية أك ال؟  

:  ()اختلف األصحاب في ذلك على كجهين
إف األب إذا فعل ما منع منو يعد ذلك جناية كال أثر للعبلقة على كصف : الوجو األكؿ

.  ا١بناية، كإف كانت مؤثرة ُب العقوبة حيث ال يقتص منو لشرؼ األبوة
إف األب إذا فعل ما منع منو، كأدل إٔب إتبلؼ عضو أك ىبلؾ نفس ا٤بقطوع : الوجو الثاني

عبلقة : منو فبل يعد ذلك جناية مطلقنا، سواء على النفس أك ما دكهنا، فالعبلقات االجتماعية أم
األبوة ٥با أثر ُب نفي ا١بناية عن األب ُب ىذه ا٢بالة، فبل ضماف أصبل على األب إذا قطع السلعة 

ال : كمعُب نفي الضماف أم- فأتى ذلك على النفس أك ما دكهنا- حيث ال ٯبوز لو القطع - ا٤بخوفة
قصاص كال دية كال كفارة، فينتفي كصف ا١بناية كما عرفها ا٤باكردم أك تكوف ا١بناية غّب متحققة 

إف األب ال يأٍب بفعلو كىو األكجو النتفاء قصد االعتداء من األب كما يفهم من علة : أصبل ٗبعُب
عدـ ضمانو، فقد عللوا ذلك بأف األب ذك كالية على الصغّب أك ا٤بقطوع منو، كالوالية من األب أًب 

، أما غّب األب إذا فعل ا٤بمنوع ()كإ٭با قطع السلعة حيث ال ٯبوز لو القطع لوفور شفقتو ٖببلؼ غّبه
فعليو الضماف بالقصاص سواء السلطاف أك األجنيب، كقيل ال قصاص على السلطاف لشبهة 

 فاألب امتاز على غّبه من الناس ٝبيعنا بأف فعلو ا٤بمنوع منو إذا أدل إٔب تلف فهو غّب. ()اإلصبلح
.  مضموف كال جناية فيو
أف يكوف لعبلقة الوالد كإف عبل أثر ُب نفي أثر ا١بناية، كما لو فعل األب ما : الحالة الثالثة

 (القطع)ال خطر فيو، كأفضى إٔب تلف فبل جناية، ٗبعُب أنو إذا ٓب يكن ُب إجراء العملية ا١براحية 
خطر كالفصد كا٢بجامة فيباح لؤلب كا١بد كالسلطاف كالوصي، دكف األجنيب فليس لو الفصد إال 

                                                           

ط، .، دحاشيتو  ، الشرباملسي ، َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ، بتصرؼُّ – ِٗ/ٖ

. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّٖٔ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()



 

 ْٔ 

بإذف معترب، بينما ٯبوز لؤلب كغّبه من األكلياء ذلك الفعل ٤بن ىو ُب كاليتهم فإف فعل األجنيب ذلك 
كأما السلطاف - لعدـ الوالية كعدـ اإلذف- بدكف إذف فسرل إٔب النفس فهو جاف كعليو القصاص 

 . ()فقيل لو الفصد كا٢بجامة ككذا سائر األكلياء كىو ما ترجح لدل الباحث ، كقيل ليس لو ذلك
لكن إذا أفضى إٔب تلف فسرل إٔب  - ()قوال كاحدنا– أما األب كا١بد فيباح ٥بما الفعل 

 النفس أك ما دكهنا فهل يعد ذلك جناية أك ال؟
:  اختلف األصحاب على كجهين

كبالتإب إذا أفضى إٔب تلف فبل - مباح - إف فعل األب كا١بد ما ال خطر فيو : الوجو األكؿ
. ضماف فيو

، كينبغي أف تكوف األـ مثلهما لتماـ شفقتها ()كالعلة ُب ذلك كفور شفقتهما كٛباـ كاليتهما
.  ()السيما إذا كانت كصية لواليتها

أف األب كا١بد يضمناف ما سرت إليو أفعا٥بم ا١بائرة - كىو مقابل األصح: الوجو الثاني
كعليو فبل أثر للعبلقة ُب ٧بو كصف ا١بناية، كليس للعبلقة ميزة على غّبىا، إذ األب كغّبه سواء ُب 

. ()الضماف فهو مثل السلطاف
بقياس األب كا١بد على اإلماـ، فكما أف اإلماـ يضمن سراية التعزير : كاستدلوا على ذلك

كىو جائز، فكذا فعل األب ما ال خطر فيو مباح فهو مقيد بالسبلمة كا٤بباح مَبكؾ لبلجتهاد؛ كلذا 
.  ()يضمن كل منهما سرايتو

فالعبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على ا١بناية، كإف كاف ٥با أثر على العقوبة ُب نفي القصاص؛ 

                                                           

. َِِ، َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ّْ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ّٕٖ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ّْ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ّٕٖ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ّْ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
حاشيتهما ،الرشيدم كالشرباملسي، ِٖٗ/ِط، .دالمهذب،، الشّبازم، ُِِ، ُُِ/ ْط، .، دحاشيتهما قليويب كعمّبة، ()

. ، بتصرؼُّ- ِٖ/ٖط، .، د



 

 ٔٓ 

.  لعدـ توافر ركن العمد لوفور شفقة األبوة أك لعبلقة ا١بزئية كالبعضية
القائل بانتفاء - الرأم الثاين -  ذىب إليو اإلماـ النوكم الراجح يف نظر الباحث ما :الترجيح

الضماف عن األب كا١بد إذا فعبل ما ٯبوز ٥بما فعلو كأدل إٔب تلف كقاؿ ىو األصح، كقطع بو 
ا١بماىّب، كىذا يعِب أف العبلقات االجتماعية مؤثرة ُب ىذه ا٢بالة ُب ٧بو كصف ا١بناية كما يفهم 

من تعليلو بأف ضماف األب أك ا١بد ضررنا، كإذا علم الوٕب بالضماف فسوؼ ٲبتنع عن الفعل فيتضرر 
. ()من ذلك الصغّب أك اجور عليو

فينتفي كصف ا١بناية - أم ال قصاص كال دية كال كفارة - فمعُب ىذا أف ال ضماف أصبل 
.  كما عرفها ا٤باكردم

:  كما يرد على استدالؿ الوجو القائل بالضماف
بأف قياس األب على اإلماـ قياس مع الفارؽ؛ ألف التعزير مشركع للتأديب على الذنوب، أما 
الصغّب فبل ذنب لو؛ ألنو مرفوع عنو القلم، كما أف التعزير مَبكؾ الجتهاد اإلماـ فبل يفعل األشد مع 

. ظنو انزجاره باألخف، أما عمليات الفصد كا٢بجامة فليست كذلك
٩با سبق يَبجح للباحث الرأم القائل بانتفاء الضماف عن األكلياء ٝبيعنا ُب تلف : الراجح

الصغّب أك اجور عليو من الفعل ا١بائز ٥بم، فالعبلقات االجتماعية ٥با أثر ُب ٧بو كصف ا١بناية 
على النفس أك ما دكهنا، أم العبلقة باألصوؿ الشاملة لؤلكلياء كاألب كا١بد كاألـ؛ لوفور شفقتهم 

. ()كالوالية ُب حقهم أًب كأكمل

                                                           

. ّٕٖ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. َُِ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ٔٔ 

الثاني  المطلب
أثر عبلقة األصوؿ بالفركع في تخفيف كصف الجناية  

على النفس أك ما دكنها في الفقو اإلسبلمي 
تبْبَّ ٩با سبق أف أثر العبلقات االجتماعية على ا١بناية يتخذ صورنا متعددة كقد سبق بياف 

.  النوع األكؿ كىو أثر العبلقات االجتماعية ُب ٧بو ا١بناية
كُب ىذا ا٤بطلب يتبْب أثر العبلقات االجتماعية ُب ٚبفيف كصف ا١بناية من عمد إٔب شبو 

: كيتحقق ذلك. عمد أك خطأ، كىو النوع الثاين من كجوه تأثّب العبلقات االجتماعية على ا١بناية
ا ٕبيث توافرت فيو أركاف كشركط القتل العمد، فإف الفقهاء قد  فيما لو قتل األصل فرعا قتبل عمدن

ا كالقتل ا٢باصل من األجنيب أـ ال؟ على قولْب :  اختلفوا ىل يكوف قتل األصل لفرعو قتبل عمدن

 أف العبلقات االجتماعية ال تؤثر على كصف ا١بناية ()كىو قوؿ ٝبهور الفقهاء: القوؿ األكؿ
ا طا٤با توافرت فيها الشركط ا٤بقررة للقتل العمد، إال  ا، فا١بناية عمدن فيما لو قتل الوالد كلده قتبل عمدن

:  أهنم اختلفوا ُب ىذه ا١بناية ىل توجب القصاص أـ ال؟ على رأيْب

ا  () كابن ا٢بكم()ذىب بن نافع: الرأم األكؿ من ا٤بالكية إٔب أف قتل الوالد كلده عمدن
.  ()يوجب القصاص، ببل فرؽ بْب كوف ا١باين أبنا أك أجنبيِّا

ا ال يوجب ()كذىب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة : الرأم الثاني  إٔب أف قتل الوالد كلده عمدن
                                                           

، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ُٖٖ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()
. ّْٔ/ٓ، ْ، طالفركع، ابن مفلح، ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُٓ،َٓ/ٔط، .،داألـ، الشافعي، ُٖٓ/ّ

أبو ٧بمد عبد ا بن نافع الصائغ ا٤بدين القرشي ا٤بخزكمي ٠بع من مالك كابن أيب ذؤيب كلو تفسّب ُب ا٤بوطأ توُب :  ىو()
- رٞبو ا-  ىػ ُٖٔبا٤بدينة سنة 

– األكسط :  ىػ مصنفاتوُٓٓأبو ٧بمد عبد ا بن ا٢بكم بن أٲبن بن الليث بن رافع ا٤بصرم كلد باإلسكندرية سنة :  ىو()
، ابن سآب ٓٗ/ْ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، ) ىػ كقربه ٔبوار اإلماـ الشافعي ُِْالقضايا، ا٤بناسك، توُب سنة – الصغّب 

(. ٗٓط، ص.، دشجرة النور الزكية٨بلوؼ، 
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
، ُٓ، َٓ/ٔط، .،داألـ، الشافعي، ّْٓ/ٓط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، َّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ٕٔ 

.  القصاص مطلقنا
كىذا ٰبتمل أف للعبلقة أثرنا ُب ٚبفيف جناية العمد من عمد موجب القصاص إٔب عمد ال 
يوجبو؛ ألف ا١بناية ال توجب القصاص إال عند تكاملها، كجناية األب ٓب تتكامل للشبهة؛ لوفور 

.  شفقة األب، كىي تؤثر على ركن العمد فاختل معُب ا١بناية
بعمـو األدلة الٍب تفرؽ ُب القصاص بْب األب : كاستدؿ النافوف ألثر العبلقات االجتماعية

:  كغّبه من الكتاب كالسنة كالقياس

: البقرة]( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک): فقولو تعأب: أما الكتاب
ُٕٖ .] 

أف علة القصاص ىي القتل كقد جاءت اآلية عامة فتشمل سائر ادلخاطبُت كإف : كجو الداللة
. كاف أبا أك جدا

  .()«العمد قود»: قولو صلي ا عليو كسلم: كمن السنة
أف النيب صلى ا عليو كسلم بْب أف القود مشركط بعمد القاتل فإذا توافر : كجو الداللة

. العمد ُب حق األب كا١بد ٙبقق الشرط ككجب ا٢بد
قياس األب كا١بد كغّبىم من األصوؿ على غّبىم من األجانب؛ ألهنما : كمن القياس

  .()شخصاف حراف مسلماف من أىل القصاص؛ فوجب أف يقتل كل كاحد باآلخر كاألجانب
كرغم أف الفقهاء من ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة ذىبوا إٔب أف ا١بناية عمد، إال أهنم أسقطوا 
القصاص لشبهة األبوة كما ٙبملو من شفقة طبيعية ٛبنع قصد العمد كاألذل بالولد كما سيأٌب ُب 

.  العقوبة
كما لو - عمدنا ٧بضنا- كذىب ا٤بالكية ُب ركاية فيما إذا قتل األصل فرعو قتبل ال شبهة فيو

ا موجبنا للقصاص عندىم، ففي أسهل ا٤بدارؾ ما ىزؿذبح ابنو، أك شق صدره، فإف   يعد قتبل عمدن
كإذا قتل األب ابنو، فإف كاف على كجو العمد اض مثل أف يذٕبو أك يشق صدره فيقتل بو؛ ): نصو

                                                                                                                                                                                     

. ّْٔ/ٓ، ْطالفركع، ابن مفلح، 
. ّْ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ٖٔ 

 . ()(ألنو قصد قتلو بفعل من شأنو القتل فبل شبهة فيو

 إٔب أف العبلقات االجتماعية ٥با ()ُب ركاية كتبعو أكثر ا٤بالكية ذىب مالك: القوؿ الثاني
نوع أثر ُب ٚبفيف كصف ا١بناية العمد إٔب غّب عمد، كذلك فيما لو قتل الوالد كلده قتبل فيو شبهة، 

 جرحو فمات، فإنو ال يعد من الوالد قتل عمد، كإ٭با يكوف لعبلقة فنرلكما لو حذفو بسيف 
األصوؿ أثرنا ُب ٚبفيف ا١بناية من عمد إٔب شبو عمد أك خطأ، ُب حْب أنو لو صدر ىذا الفعل من 

ا .  أجنيب فبل خبلؼ بْب سائر الفقهاء كفيهم ا٤بالكية أف ىذا يعد قتبل عمدن
:  كاختلف المالكية في العلة الموجبة لتخفيف الجناية في ىذه الحالة على رأيين

إف علة ٚبفيف ا١بناية الصادرة من األب ىي كونو أبنا، حيث إف شفقة األبوة : الرأم األكؿ
ا قصد القتل، ك٤با كانت  تعد شبهة مانعة من قصد القتل، كقد اشَبط ا٤بالكية ُب قتل األب ابنو عمدن

الشفقة شبهة مانعة من ذلك القصد اختل شرط العمد، فبل يتصور منو ُب ىذه ا٢بالة القصد 
 .ا٣باص، قصد إزىاؽ الركح ا٤بكوف للجناية بْب األصوؿ كالفركع النعداـ التهمة بْب الوالد ككلده

لو حذؼ األب ابنو بسيف ىذه ا٢بالة ٧بتملة لقصد القتل : كقاؿ مالك) :قاؿ ابن العريب
 . ()(كغّبه، كشفقة األبوة شبهة منتصبة شاىدة بعدـ القصد للقتل فسقط القصاص

فمالك ٓب يتهم األب حيث اهتم األجنيب لقوة العبلقة كابة بْب الوالد ): كقاؿ ابن رشد
.  أف العبلقات االجتماعية ٚبفف ا١بناية العمد إٔب شبو عمد أك خطأ: كىذا يعِب ()(ككلده

إف العلة ا٤بخففة للجناية ُب ىذه ا٢بالة ىي كوف الفعل ٧بتمل القتل، كٰبتمل : الرأم الثاني
.  التأديب، كشرط العمد كما سبق أف يكوف ٧بضنا أم ال شبهة فيو

كما كاف من الضرب على كجو األدب من األب كالزكج كا٤بؤدب ٧بموؿ على : "قاؿ ُب الكاُب

                                                           

. ُُٖ/ّ، ِطأسهل المدارؾ،  الكشناكم، ()
. ِٔ/ُط، .،دأحكاـ القرآف، ابن العريب، ِِْ/ْط، .، دحاشيتوالدسوقي، - ِْٗ/ٓ، ُ طحاشيتو، ا٣برشي، ()
. َُٔ، َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى، ، الباجي، ِٔ/ُط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
. ِّٓ/ِ، ُ طالعقد المنظم للحكاـ،، ابن سلموف، ُٖٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()



 

 ٔٗ 

.  ()"القتل كالذبح كشبهو فيجب القود ا٣بطأ إال أف يأتوا من صفة القتل بأال يشكل أهنم أرادكا
ا أك خطأ؟ على رأيْب :  كبناءن على االختبلؼ ُب العلة اختلفوا ُب نوع ا١بناية ىل يعد عمدن

 . () بابنو يعد شبو عمد كىو قوؿ أشهب()ادلدجليإف مثل ما فعل : الرأم األكؿ

كىو قوؿ أكثر أىل العلم كركاية العراقيْب عن مالك كبو قاؿ أشهب، : ()قاؿ ٧بمد بن رشد
فأثر العبلقات االجتماعية على ىذا الرأم يتمثل ُب ٚبفيف جناية األب على كلده من عمد إٔب شبو 

. عمد

يعد ذلك من األب كأدب : () عن ا٤بغّبة()نقل الباجي. أنو يعد قتل خطأ: الرأم الثاني
.  ()جاكز بو ا٢بد فهو كا٤بخطئ

كعلى ىذا . ()ىو عمد أك خطأ: شبو عمد كأنكره مالك كقاؿ: كقيل  :()كقاؿ ابن فرحوف

                                                           

ط، ص .، دشجرة النور الزكية ، ابن سآب ٨بلوؼ، ٓٗٓ، ص ُ ، طالكافي في فقو أىل المدينة القرطيب ا٤بالكي ، ()
ُُٗ )

. ٕٖٔ، ص ُ طموطأ مالك،ىو قتادة رجل من بِب مدِب، ىكذا ُب : ادلدجلي ()
ابن سآب ٨بلوؼ، )ىػ َِْانتهت إليو رئاسة مذىب مالك كتوُب سنة :  أبو عمر أشهب بن عبد العزيز داكد العمرم ا٤بصرم()

( ٗٓط، ص.، دشجرة النور الزكية
ابن سآب )ىػ ّٔٓىػ كتوُب سنة ْٕٖ ىو أبو العباس أٞبد بن أيب الوليد بن رشد ا١بد ا٤بعركؼ با١ببللة كالدين ا٤بتْب كلد سنة ()

( ّْٖ رقم ُْٔط، ص.، دشجرة النور الزكية٨بلوؼ، 
، البداية كالنهايةابن كثّب، )ىػ ْْٕىػ كتوُب سنة َّْ ىو سليماف بن خلف بن سعد نسبة إٔب باجة باألندلس كلد سنة ()

(. ُِِ/ُِط، .د
القاضي عياض، )ىػ ُٖٔىػ ككقيل ُٖٖ ىو ا٤بغّبة بن عبد الرٞبن بن ا٢بارث بن عياش بن ٨بزـك صاحب مالك، توُب سنة ()

(. ٗٓط، ص.، دشجرة النور الزكية، ابن سآب ٨بلوؼ، ِِٖ/ُط، .، دترتيب المدارؾ
. َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
 ىو برىاف الدين أبو إسحاؽ إبراىيم بن الشيخ أيب علي بن فرحوف قاضي ا٤بدينة ا٤بنورة لو شرح على ٨بتصر بن ا٢باكم، ()

(. ِِِط، ص.، دشجرة النور الزكيةابن سآب ٨بلوؼ، ) ىػ ٕٗٗكتبصرة ا٢بكاـ توُب سنة 
. ِّٓ/ِ، ُ طالعقد المنظم، ابن سلموف، ط،.د، تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية كمنهج األحكاـ ابن فرحوف، ()



 

 َٕ 

فقتل األصل لفرعو كما فعل ا٤بد ١بي بابنو ال يعد جناية عمد موجبة للقصاص، كىذا لكونو أبنا أم 
لوصف قرابتو ال يشبهو أحد من الناس، فلو كاف أجنبينا غّب األصوؿ فهو عمد ٧بض، كإ٭با ُب حق 

.  األب ككذا سائر األصوؿ يكوف جناية خطأ
يريد بذلك ٤با علم من حنو األب كشفقتو مع ما لو من ): قاؿ الباجي بعد عرض ا٤بسألة

التبسط كاألدب ٩با ليس لغّبه فحمل منو على غّب عمد، كلو كجد من غّب األب أم ىذا الفعل ٓب 
 . ()(ٰبتمل ذلك اإلشفاؽ كال كاف لو ذلك التبسط

أف رجبل يقاؿ لو قتادة حذؼ :  ()ُب ا٤بوطأ - رٞبو ا- ٗبا ركاه مالك : كاستدؿ المالكية
أسقط القصاص عن األب فدؿ على أف  رضي ا عنو  ابنو بسيف فنزؼ جرحو فمات، كأف عمر

ا . قتلو لولده ال يكوف عمدن
األب : فالعبلقات االجتماعية ادلؤثرة يف زبفيف كصف اجلناية ىي عبلقة األصوؿ كتشمل

.  كاألـ كإف علت، كاجلد كإف عبل
أف عبلقة األصوؿ ٝبيعنا ٚبفف ا١بناية من عمد إٔب غّب عمد كما : فالذم عليو أكثر ا٤بالكية

 . يف ما فعل ادلدجلي بابنوُب قضاء عمر رضي ا عنو 

كالقاتل ُب ا٢بديث ىو األب كٓب ير عمر عليو القصاص كنقل عن : "()قاؿ الباجي
. األـ كاألب: ()كأشهب ()كقاؿ ابن القاسم. ()"(ا١بد كاألب): ، قوؿ مالك()اجملموعة

                                                           

.  َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى شرح الموطأ،  الباجي، ()
 .(ِِّٗ ): برقم ، ُِّٕ/ٓ، باب ما جاء ُب مّباث العقل كالتغليظ فيو، كتاب العقوؿ ،ُط، لموطأأخرجو مالك ُب ا  ()

. ُٖ سبقت ترٝبتو ص ()
ط، .، د.الديباج المذىبابن فرحوف، :  (ُب مذىب مالك)  ىػ، اجملموعةُِٔ ٧بمد بن إبراىيم بن عبدكس ا٤بتوَب سنة ()

ِ/ُٕٓ .
. َُٓ/ٓ، ُطالمنتقى شرح الموطأ،  الباجي، ()
 ىػ  ُِٗىػ كقيل ُُٗىػ كتوُب سنة ُِّعبد الرٞبن بن القاسم بن خالد يكُب أبا عبد ا كلد سنة :  ابن القاسم ىو()

، ابن سآب ٨بلوؼ، ُْٔط، ص .، دالديباج المذىب، ابن فرحوف، ّّْ/ِط، .، دترتيب المدارؾالقاضي عياض، )



 

 ُٕ 

.  ()األجداد كا١بدات كذلك: ()كقاؿ عبد ا٤بلك

  .()(كليس األخ كالعم كسائر القرابات مثل ذلك): كنقل ابن القاسم عن مالك 
ا ما تقدـ نرل أنوعلى بناء : وخالصة القول  إذا قتل أحد األصوؿ فركعو ال يكوف قتلو عمدن

موجبنا القصاص على رأم ا٤بالكية، كإ٭با يكوف شبو عمد أك خطأ ُب حْب أنو لو صدر ذلك الفعل 
ا ببل خبلؼ  . من غّب األصوؿ يعد قتبل عمدن

                                                                                                                                                                                     

(. ٖٓط، ص.، دشجرة النور الزكية
. ُٖ سبقت ترٝبتو ص ()
عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن ا٤باجشوف أبو مركاف ركل عن مالك بن أنس كابيو ركل عنو بكار بن بسر الدمشقي كىاركف بن  ()

. ّٖٓ/ٓط، .، دالجرح كالتعديلابن أيب حاًب ، .ايب علقمة كسعد بن عبد ا بن عبد ا٢بكم ٠بعت أيب يقوؿ ذلك
. َُٓ/ٓ، ُطالمنتقى شرح الموطأ،  الباجي، ()
. َُٓ/ٓ، ُطالمنتقى شرح الموطأ،  الباجي، ()
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 الثالث المطلب
  في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم الفعل المباح
الواقع من القريب على قريبو في الفقو اإلسبلمي 

٧بو كصف ا١برٲبة أك ٚبفيفها كسوؼ يتبْب  اتضح ٩با سبق أف العبلقات االجتماعية ٥با أثر ُب
من خبلؿ ىذا البحث أف للعبلقة أثرنا آخرنا مغايرنا لآلثار السابقة كىو أف يتحوؿ الفعل ا٤بباح مع 
األجنيب إٔب جرٲبة مع القريب، فالعبلقات االجتماعية تكوف سببنا ُب كجود ا١بناية بفعل القريب، 

كيكوف مثل ىذا الفعل مباحنا لو صدر من األجنيب، كالعلة ذات العبلقات االجتماعية، فلقد أباح 
الشارع ا٢بكيم بعض األفعاؿ ارمة ُب أحواؿ معينة، كذلك إذا كاف ُب ارتكاهبا استعماؿ ألحد 

:  أمرين
أف يكوف ُب استعما٥با حق قرره الشارع للحفاظ على ا٤بصاّب الضركرية : األمر األكؿ

.  ()للمجتمع كالدفاع عن النفس كالعرض كالدين كالعقل كا٤باؿ
القياـ بواجب شرعي كما ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كقتاؿ : األمر الثاني

.  ()ا٤بشركْب
كجعل ذلا حكمنا سلتلفنا ، كادلشرع سبحانو كتعاذل ميَّز العبلقات االجتماعية يف بعض األحواؿ

عن ذلك األصل العاـ شلا جيعلها تعد استثناء من األصل العاـ حبيث لو استخدـ القريب ىذا احلق أك 
، بينما الفعل مباح مع األجنيب، ()الواجب مع أحد أقاربو يعد جناية سواء بادلعٌت العاـ أك اخلاص
. كسوؼ يتضح ذلك من خبلؿ ادلباحث التالية بإذف اهلل تعاذل

                                                           

.   بتصرؼَْٗ/ُط، .، دالتشريع الجنائي عبد القادر عودة ، ()
. َُُ- ََُ- ٗٗط، ص .، دموجز أحكاـ الشريعة في التجريم كالعقابأٞبد كىبة، /  د()
. ، بتصرؼَّٓ -َّْط، ص .، دنظرية الدفاع الشرعييوسف قاسم،  /  د()
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 الرابع المطلب
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو في القتاؿ المشركع 

ہ ہ ھ ھ ): شرع ا تعأب قتاؿ البغاة كا٤بشركْب كأىدر دماءىم، قاؿ تعأب

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
.  () «اقتلوا ا٤بشركْب كاستحيوا شرخهم»: ، كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم [ٓ:التوبة]

كغّب ذلك من األدلة الٍب تفيد عمـو مشركعية قتل ا٤بشرؾ اارب كالباغي، كاستثُب بعض 
الفقهاء من ىذا ا٢بكم قتاؿ األقارب البغاة كالكفار ااربْب، كعد قتلهم جرٲبة كلو بأحد معانيها، 

:  ختبلؼ على ثبلثة أقواؿاكُب ا٤بسألة 

إٔب أنو : ()ذىب ا٢بنفية كا٤بالكية ُب ا٤بعتمد كالشافعية كالراجح لدل ا٢بنابلة: القوؿ األكؿ
ال ٯبوز لبلبن قتل أحد أبويو ُب البغي كا١بهاد با٤بباشرة إال إذا أراد الباغي أك الكافر قتل ابنو العدؿ 

فلو قتلو دفاعنا عن نفسو، كإف قتلو فبل شيء عليو لكن األفضل أال يباشر قتلو بنفسو كأف يعقر دابتو 
.  كيباشر غّبه قتلو

.  ()ككره للرجل قتل أبيو ككرثو :()قاؿ خليل

                                                           

( كتاب ا١بهاد ، باب ُب قتل النساء  ) (َِٕٔ: )برقم (ٕ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث ٠برة بن جندب  ()
، باب ما جاء ُب النزكؿ . أبواب السّب عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ) (ُّٖٓ: )برقم (ِّٗ / ّ)" جامعو"كالَبمذم ُب 
مسند البصريْب رضي ا عنهم ، كمن حديث ٠برة بن  ) (َِِْٔ: )برقم (ْْٗٔ / ٗ" )مسنده"، كأٞبد ُب  (على ا٢بكم 

 . (جندب عن النيب صلى ا عليو كسلم 
كفيو نظر فإف ُب : ، كقاؿ ابن ا٤بلقن  (ِٗٓ / ُْ): عمدة القارم شرح صحيح البخارم. حسن صحيح غريب : قاؿ الَبمذم

 ( ْٖ / ٗ): البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب. إسناده سعيد بن بشّب كاألكثركف على تضعيفو 
 ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِِِ/ْط، .، دمغني المحتاج،  الشربيِب، ُُْ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكساين، ()

. ُُٖ/ُط، .،دالمغني، ابن قدامة، َِٓ/ٓط، . ، د(مفاتيح الغيب)تفسير الفخر الرازم ، الفخر الرازم، ّّّ/ِ
شجرة النور ابن سآب ٨بلوؼ،  ) ىػ ٕٕٔخليل بن إسحاؽ بن موسى بن ضياء الدين فقيو مالكي ك٧بقق، توُب سنة :  ىو()

(. ُُِٖ/ِط، .، دكشف الظنوف، حاجي خليفة، ِِّط، ص.، دالزكية
. ُْٖ/ٔط، .،د، الشرح الصغير، ابن قدامة ََّ/ ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، َِّ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
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كتوسع الشافعية ُب ىذا ا٢بكم فعموا سائر القرابات إال أنو إذا كاف القريب ذا رحم ٧بـر 
.  فتشتد الكراىة

كيكره للغازم قتل قريبو، فإف كاف القريب ٧برمنا ازدادت الكراىة، إال إذا ٠بع  : قاؿ النوكم
 . ()أحد أقاربو يسب ا أك رسولو أكٮبا معنا ٓب يكره قتلو

 : كعلة الكراىة تتمثل في قتل القريب قريبو عندىم في أمور ثبلثة
كرد النهي عن قتل القريب قريبو ُب السنة النبوية الشريفة، فركم أنو صلي ا : األمر األكؿ

كما ركم أنو صلي ا عليو كسلم هنى أبا حذيفة ، ()عليو كسلم هنى أبا بكر عن قتل ابنو يـو بدر 
كما ركم أنو صلي ا عليو كسلم هنى طلحة بن الرباء عن قتل أبيو، ككاف ، عن قتل أبيو يـو بدر

. () مشركنا
أف قتل القريب فيو قطيعة الرحم؛ كلذا إذا كاف القريب ٧برمنا اشتدت الكراىة : األمر الثاني
.  لقوة العبلقة بينهما

 . ()(كقتل قريب ٧بـر أشد كراىة): قاؿ النوكم 
كاعلم أنو من اإلحساف إٔب الوالدين أف يقـو ٖبدمتهما، كأال يرفع صوتو : "كقاؿ الفخر الرازم

عليهما، كأال ٱبشن ُب الكبلـ معهما، كيسعى ُب ٙبصيل مطالبهما، كأال يشّب عليهما سبلحنا، كال 
.  ()"يقتلهما، ٤با ركم أنو صلي ا عليو كسلم هنى حنظلة بن أيب عامر عن قتل أبيو، ككاف مشركنا

أف قتل القريب لقريبو ُب القتاؿ قد ٰبملو على الندامة بسبب الشفقة ا٤بوجودة : األمر الثالث

                                                           

. 4/222 ط،.، دمغني المحتاج، الشربيٍت، 7/444 ط،.،دروضة الطالبين النوكم، ()
رقم ، ُٖٔ/ٖ، ط.د، السنن الكبرلُب ، كعنو البيهقي، ََْٔ ): برقم ، ّٗٓ/ّ، ُ ط،المستدرؾ أخرجو ا٢باكم ُب  ()

 . ٕٔ/ٗ، ُط، البدر المنير.كذكره البيهقي ُب سننو، ىذا ا٢بديث مشهور ُب كتب ا٤بغازم كالسّب: ، قاؿ ابن ا٤بلقنُُٓٓٔ
برقم ، ِٔ/ٗ، ط. د،السنن الكبرلكالبيهقي ُب ، ُٖٖٔ ): برقم ، ُِٓ/ٖ، ط. د،المعجم األكسطأخرجو الطرباين ُب  ()

 .  ِِِ/ٕ، ُ ط،سلسلة األحاديث الضعيفة، األلباين-.  رٞبو ا - ، كا٢بديث ضعفو األلباين ُُِٕٔ: ) 
. ِِِ/ْط، .، دمنهاج الطالبين بشرح مغني المحتاج، النوكم، ِّّ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()
. َِٓ/ٓ،  ط.دالتفسير الكبير  الرازم، ()
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.  بينهما فيكوف ذلك مضعفنا لو عن ا١بهاد

 فقد ذىبوا إٔب أنو ٯبوز للرجل قتل أبيو، إال أنو يكره لو ()كىو لبعض ا٤بالكية: القوؿ الثاني
مبارزتو، كيلحق باألب عندىم ا١بد كا١بدات كاألـ؛ ألهنا أكٔب، كما عدا ذلك من األقارب ال يكره، 
كإذا قتل االبن أباه أك أمو كرث من قتلو إذا كاف مسلمنا، كمعُب الكراىة عندىم أنو يستوم األمراف، 

.  أك أنو خبلؼ األكٔب أم خّب منو

 أنو ال يكره للعادؿ قتل : ُب ركاية مرجوحة ضعَّفها ابن قدامة()كىو للحنابلة: القوؿ الثالث
.  بأنو قتل ٕبق فأشبو إقامة ا٢بد عليو:  ذلك()الباغي ، كعلل ا٢بنابلة

بل إف قتل القريب لقريبو الباغي أك الكافر من التعاكف على الرب كالتقول، كعلى ىذا فأثر 
 من ا٢بنفية ()العبلقات االجتماعية ُب ٘برًن قتل القريب لقريبو يتحقق على رأم ٝبهور الفقهاء

:  كالشافعية كا٢بنابلة ُب ا٤بعتمد لكنهم اختلفوا ُب توصيف ىذه ا١بناية على ثبلثة آراء

إف قتل القريب لقريبو الكافر أك الباغي يكوف ىدرنا ال :  قالوا()كىو للحنفية: الرأم األكؿ
يوجب قصاصنا كال ديةن بل عليو التوبة كاالستغفار، كىذا ٰبتمل أنو جناية با٤بعُب العاـ للجناية أهنا 

 كمن ملسو هيلع هللا ىلصارتكاب ما هنى ا عنو أك ترؾ ما أمر ا بو، كبالتإب فالقاتل آٍب ٤بخافتو لنهي الرسوؿ 
ٍب لزمو االستغفار كالتوبة، كىذا دليل على أنو آٍب، كألف قتل غّبه من الكفار ال يكوف هبذه الصفة ُب 

٧بظورات شرعية زجر ا عنها ٕبد أك تعزير، : لزـك التوبة كغّبىا، أك يكوف جناية با٤بعُب األخص أم
كلكن ٓب يتعلق هبا قصاص كال دية؛ ألف ا٤بقتوؿ غّب معصـو الدـ، فالعصمة تتحقق باإلسبلـ أك 

.  األماف كال كاحد منهما متحقق ُب القتيل

                                                           

. ُُْ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ََّ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، َّّ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
. ُُٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُُٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
، ِِٓ/ّط، .، دحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ُِِ/َُ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()

. ُُٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِّّ/ِ ،ط.دالمهذب،الشّبازم، 
. ِِٓ/ ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
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ا با٤بباشرة؛ ألف ا١بناية العمد : الرأم الثاني النهي عن قتل القريب خاص بارتكاب قتلو عمدن
، ()(يكره قتل أبيو كيرثو): جناية مغلظة تتناَب كعبلقة العبلقات االجتماعية، بدليل أف ا٤بالكية قالوا

.  كا٤بعُب كإف قتلو كرثو؛ ألف القتل ا٤بانع من اإلرث ىو العمد العدكاف، كىذا غّب عدكاف فإف قتلو كرثو
كذىب قـو إٔب أف القريب إذا تعمد قتل قريبو فقتلو ابتداء ٓب يرثو، كإف : "قاؿ ابن قدامة 

قصد ضربو ليصّب غّب ٩بتنع فجرحو من ىذا الضرب كمات بسببو كرثو؛ ألنو قتلو ٕبق، كىو قوؿ ابن 
 .()"ىو أقرب األقاكيل: كقاؿ. ا٤بنذر

كال ) :()أف ىذا القتل يوجب ا٢برماف مطلقنا على رأم الشافعية، حيث قالوا: الرأم الثالث
ا أك غّبه مضموننا أك غّبه، كىذا القتل غّب مضموف كقطع ا٤بواالة الٍب ىي  يرث القاتل مطلقنا عمدن

بأف ا٤بّباث ٩بتنع بْب ا٤بسلم كالكافر من غّب القتل إذ من  :، كقد يعَبض على ىذا(سبب اإلرث
ال يرث ا٤بسلم الكافر كال الكافر »: موانع اإلرث اختبلؼ الدين؛ لقولو صلي ا عليو كسلم

. ()«ا٤بسلم
فليست ىناؾ حاجة إٔب مثل ىذه العقوبة؛ ألف ا٤بّباث مبِب على النصرة كا٤بواالة كىي ليست 

 .()موجودة بْب ا٤بسلم كالكافر
بأف ىذه ا٤بسألة خبلفية بْب العلماء، فاإلٝباع قائم على أف الكافر ال  :كٯباب على ذلك

 . يرث ا٤بسلم
 : أما توريث المسلم من الكافر ففيها قوالف

.  ا١بمهور على ا٤بنع

                                                           

. ُُْ،ُْٖ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ُُٖ/ْط، .،دشرحو على مختصر خليل الزرقاين، ()
. ّٔٓ/ٖط،.، د المغني ابن قدامة،()
. ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
باب ال يرث ، ، كتاب الفرائض (ّّٖٔ ): برقم ، ِْْٖ/ٔ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أسامة بن زيد ()

 .  ، كتاب الفرائض (ِِْٓ ): برقم ، ٗٓ/ٓ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، ا٤بسلم الكافر كال الكافر ا٤بسلم
. ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ٕٕ 

ٔبعل عقوبة قتل ): نرثهم كما ننكح نساءىم، كعلى ىذا الرأم يستقيم قوؿ من قاؿ: كقيل
. ()القريب لقريبو الباغي أك ا٤بشرؾ ا٢برماف من اإلرث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           

. ُُٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ٕٖ 

 الخامس المطلب
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو المتلبس بالمنكر 

األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كاجب ديِب فرضتو الشريعة على كل مسلم، كفرضو على 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): سبيل الكفاية كال ٧بيص من القياـ بو لقولو تعأب

 .[ َُْ: آؿ عمراف] (ڱ ں ں ڻ

من رأل منكرنا فليغّبه بيده فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب »: كقولو صلي ا عليو كسلم
   . () «يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٲباف

:  ىذا كقد كضع الفقهاء لمن يأمر بالمعركؼ كينهى عن المنكر شركطنا أىمها
.  اإلذف من اإلماـ. العدالة. القدرة. اإلسبلـ. التكليف

كليس لؤلمر با٤بعركؼ شركط خاصة؛ ألنو نصيحة ُب الدين كىداية، ٖببلؼ النهي عن ا٤بنكر 
:  منها ()فتغيّبه لو كسائل كشركط

 . كجود منكر من مكلف أك غّبه كيعلم أنو منكر -

.  أف يكوف ا٤بنكر كاقعنا ُب ا٢باؿ كظاىرنا -
.  أف يدفع ا٤بنكر بأيسر ما يندفع بو -

 :أما مراتبو
.  ػ التعريفُ
 . ػ الوعظِ
.  ػ تغليظ ُب القوؿّ

                                                           

بياف كوف : باب، ،كتاب اإلٲباف(ُٖٔ ): برقم ، َٓ/ُ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :   حديث أبو سعيد ا٣بدرم()
 .النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف

 . ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين، الغزإب، ()



 

 ٕٗ 

.  ()ػ التخويف كالضرب كالقتل ْ

 على أنو ال ٯبوز للولد ، كا٢بنابلة ()، كالشافعية()، كا٤بالكية()كقد اتفق الفقهاء من ا٢بنفية
.  دفع كالديو عن فعل ا٤بنكر بالتهديد كالضرب أك القتل

فبل ٯبوز لو إال التعريف كالوعظ برفق، كٱبفض ٥بما جناح الذؿ من الرٞبة، كذلك ٯبعل 
للعبلقة أثر ُب ٘برًن الفعل ا٤بباح ُب حق غّب األب، فهناؾ فرؽ بينو كبْب غّبه ُب تغيّب ا٤بنكر، فجاز 

ضرب كقتل ا٤بتلبس با٤بنكر من األجانب، أما ُب األب فبل ٯبوز أف يرتكب االبن مع أبيو جناية على 
.  النفس أك ما دكهنا

 حرمة األبوة فليس على االبن مع أبويو إال أف يدفعهما برفق كيبذؿ ٥بما : كالعلة في ىذا

 گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ): كاستدلوا بقولو تعأب

أف  (آزر)كإف إبراىيم عليو السبلـ ٤با دعا أباه  [ُٓ: لقماف] (ڳ ڳ ڳ ڳ

ہ ہ ہ ہ ھ ): يَبؾ عبادة األصناـ ىدده أبوه كأغلظ عليو ُب القوؿ كقاؿ لو

فرد إبراىيم عليو السبلـ برفق، كٓب  [ْٔ: مرًن](  ﮲ ﮳ ۓ ھ ے ے ۓھھ
.  يرد اإلساءة باإلساءة بل طلب لو من ا ا٥بداية كا٤بغفرة

.  ٓب يرد إبراىيم على أبيو اإلساءة ٢برمة األبوة: ()قاؿ ابن كثّب

النصح كالتعريف، كليس لو ما عدا : كليس للولد ا٢بسبة إال با٤برتبتْب األكليْب): ()قاؿ الغزإب
                                                           

 ، موجز أحكاـ الشريعة في التجريم كالعقابأٞبد كىبة، /  ، دّْٗط، ص .، دنظرية الدفاع الشرعييوسف قاسم، /  د()
. َُّط، ص.د

. ِٓٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ِٓٓ/ْ (الفرؽ السبعوف بعد ا٤بائتْب) ، ط. دالفركؽ، القرايف ()
 .َُٖ /ْط، .، دأسمى المطالب، الصبليب، ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين الغزإب، ()
. ْْٗ/ُط،.، داآلداب الشرعية ابن مفلح، ((
طبقات ق، الداكدم، ْٕٕىػ، كتوُب سنة َُٕإ٠باعيل بن عمرك بن كثّب أبو الفداء مفسر مشهور كلد سنة :  ابن كثّب()

. ِّٖ /ّط، . دمعجم المؤلفين،، رضا كحالة، ُُُ- َُُ/ُ  ط.دالمفسرين،



 

 َٖ 

.  فلو ٘باكز االبن حدكد ىذا ا٢بق يعد مرتكبنا ١بناية ُب حق كالديو. (ذلك حٌب ال يؤذم كالديو
كإف كاف الفقهاء ٓب يوضحوا نوعية ىذه ا١بناية، إال أنو يكوف آٜبنا بتوبيخهما أك ضرهبما 
السيما القتل، كتعد جرٲبة با٤بعُب العاـ؛ ألنو خالف ما أمر ا بو من كجوب الطاعة كاإلحساف 

كالشك أنو إذا قتل االبن أباه ُب مثل ىذه ا٢باالت . إليهما، كمصاحبتهما با٤بعركؼ كلو كانا كافرين
يكوف معاقبنا بأشد العقاب، كيضمن جنايتو من باب أكٔب؛ ألنو ٩بنوع من التدرج معهما ُب الدفع إال 

با٤برتبتْب األكليْب، التعريف كالوعظ برفق كلْب، فلو تعدل ذلك حـر كيضمن جنايتو، كيكوف 
.  فاحشة مستوجبنا للعقوبة؛ ألنو فعل كبّبة أك

عظم حق الوالدين على األبناء كما يقوؿ ابن كثّب؛ ٢برمة األبوة، كىي صفة : كالعلة ُب ىذا
.  كصف ذاٌب ال ينفك عن اإلنساف؛ ألنو طبيعي ال يتغّب: ال توجد إال ُب األصوؿ

كهبذا تكوف العبلقات االجتماعية ٦برمة لبلعتداء على الوالدين مطلقنا من قبل أبناءىم حٌب 
ا با٤بباشرة؛  كلو كانا متلبسْب با٤بنكر، كقياسنا على األب ا٢بريب، فبل ٯبوز لبلبن أف يرتكب قتلو عمدن

.  ألف فيو نوعنا من قطيعة الرحم كغلظة تاباىا ركح العبلقة الدموية بْب االبن كأبيو
 

  

                                                                                                                                                                                     

. ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين، الغزإب، ِٓٓ/ْ،  ط. دالفركؽ، القراُب، ِٓٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُٖ 

 السادس المطلب
في أثر العبلقات االجتماعية في تجريم قتل القريب لقريبو المتطلع على عورات بيتو 

من صور الدفاع الشرعي الٍب أباحها اإلسبلـ للمحافظة على الكليات ا٣بمس الٍب ال تقـو 
:  ا٢بياة إال بصيانتها دفع الصائل، كلو صور كثّبة

رضي  كمن ىذه الصور دفع ا٤بتعدم بالتطلع على عورات البيوت بغّب إذف، ٤با ركاه أبو ىريرة
لو أف امرأ اطلع : كقاؿ مرة «لو أف رجبل اطلع»: قاؿ صلى ا عليو كسلم أف رسوؿ اهللا عنو، 

فاحلديث دؿ على ربرمي االطبلع ؛ () «بغَت إذنك فخذفتو حبصاة ففقأت عينو ما كاف عليك جناح
ا النظر إذل زلل غَته شلا ال جيوز الدخوؿ إليو إال بإذف ، على الغَت بغَت إذنو كأف من اطلع قاصدن

.  فإنو جيوز للمطلع عليو دفعو دبا ذكر يف احلديث كال ضماف عليو، مالكو
 : كقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثبلثة أقواؿ

إٔب أنو ال ٰبل رمي ا٤بتطلع إٔب عورة البيت  () كركاية للمالكية()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
ٕباؿ، كإف رماه كأصاب منو عضونا ضمنو قياسنا على ما لو ناؿ من امرأتو ما دكف الفرج ال ٰبل لو أف 

.  ٯبِب عليو جناية على النفس أك ما دكهنا

 :  فقد قالوا بالضماف كذلك، كفرقوا بْب حالتْب()كىو للمالكية: القوؿ الثاني
. ما لو قصد ا٤بنظور إليو عْب الناظر كرماىا ٕبجر ففقأىا فإنو يضمن بالقصاص: األكلى
ال قود كلكن تبقى الدية : إف قصد ٦برد الزجر فرماه ٕبجر ففقأ عينو فبل ضماف أم: الثانية

.  على عاقلة ا٤بعتدم؛ ألهنا جناية خطأ سوء ُب النفس أك ما دكهنا

                                                           

باب من اطلع ُب ، ، كتاب الديات (َٔٓٔ ): برقم ، َِّٓ/ٔ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :   حديث أيب ىريرة ()
باب ٙبرًن النظر ُب ، ، كتاب اآلداب (ٕٗٔٓ ): برقم ، ُُٖ/ٔ،  ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، بيت قـو ففقؤا عينو فبل دية لو

 .،بيت غّبه
. َٓٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ِِّ/ٔ، ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل ا٢بطاب، ()
. ّْٓ- ِّٓ/ٓ،  ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، ُُٕ/ ْط، .،دشرحو على مختصر خليل الزرقاين، ()



 

 ِٖ 

، فذىبوا إٔب أف من اطلع على آخر بغّب إذنو ()، كا٢بنابلة() كىو للشافعية:القوؿ الثالث
.  فرماه، كأصاب منو عضونا أك نفسنا فبل ضماف عليو

كال قود فيما يناؿ من ىذا كما أشبهو، كلو مات ا٤بطلع من ذلك ٓب يكن ): ()قاؿ الشافعي
عليو كفارة، كال إٍب إف شاء ا، ما كاف ا٤بطلع مقيمنا على االطبلع غّب ٩بتنع عن النزكع، فإذا نزع 
عن االطبلع ٓب يكن لو أف ينالو بشيء، كما نالو منو ففيو القود؛ ألنو إ٭با أذف لو أف ينالو بالشيء 

 . ا٣بفيف الذم يودع بصره، كال يقتل نفسو
كلو ٓب ينل منو كاف للسلطاف أف يعاقبو، كلو أخطأ الرجل ُب االطبلع ٓب يكن لو أف ): ٍب قاؿ

.  ()(ينالو بشيء، ككذا لو كاف ا٤بطلع أعمى ال يبصر
كهبذا يكوف االطبلع على البيوت بغّب إذف أىلها مبيحنا للمطلع عليو دفع ا٤بطلع بأيسر ما 

. ٲبكن دفعو، فلو أصابو ٔبرح أك أتى الدفع على نفسو فبل ضماف
 صلي ا عليو أف رسوؿ اهللعن أيب ىريرة رضي ا عنو  كالدليل على ذلك ما ركاه أٞبد

لو أف امرءأ اطلع بغَت إذنك فحذفتو حبصاة ففقأت عينو : كقاؿ مرة ػ لو أف رجبل اطلع»: قاؿكسلم 
.  ()«جناح ما كاف عليك

أنو ُب معُب الصائل؛ كألف للمساكن ٞبى سكاهنا، كالقصد منها سَب عورة : كالعلة ُب ذلك
.  فهذا ا٢بكم عاـ ُب كل الناس ال فرؽ بْب القريب كاألجنيب كالذكر كاألنثى. ()سكاهنا

                                                           

. ِِٓ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ْٖ/ٔط، .،داألـ الشافعي، ()
. ّّٔ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
ط، .دشرح منتهى اإلرادات، ، البهوٌب، ّٕٓص ، ط. دالسراج الوىاج، الغمراكم، ْٗ/ٔط، .،داألـالشافعي، :  يراجع()

.  ِّٔ ص ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ّٕٗ / ّ
. َِٕ/ْط، .، دحاشيتو على المنهج، البجّبمي، ْٗ/ ٔط، .،داألـ الشافعي، ()
. ُٖ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ّٕٗ / ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات البهوٌب، ()



 

 ّٖ 

، استثنوا من ذلك ما لو كاف ا٤بطلع رٞبنا لنساء ()، كبعض ا٢بنابلة()لكن فقهاء الشافعية
– ا٤بطلع عليو، أك كاف لو زكجة ُب البيت؛ ألف لو شبهة ُب النظر، فإذا ناؿ ا٤بطلع عليو من ا٤بطلع 

.  شيئنا فهو مضموف قودنا أك عقبل– الذم ىو ذك ٧بـر لنسائو 
كلو كاف ا٤بطلع ذا رحم لنساء ا٤بطلع عليو ٓب يكن لو أف ينالو بشيء ٕباؿ، ) :قاؿ الشافعي

 . ()(كقودنا كإف نالو بشيء فهو مضموف عقبل
كإف كاف ا٤بطلع ُب الدار ): كىذا معناه ٙبقق كصف ا١بناية مع القريب إذ يقوؿ ابن قدامة 

ليس لصاحب الدار رميو إال أف يكن متجردات : من ٧باـر النساء البلٌب فيها، فقاؿ بعض أصحابنا
 . ()(العورة فيصرف كاألجانب
بأنو نوع حد ألجل النظر، كالناظر من ااـر لو فيو شبهة، فبل ٰبل رميو إال : كيعَبض عليهم

.  ()إذا كاف حرًن الدار متجردات من الثياب، إذ ليس للمحـر النظر إٔب ما بْب السرة كالركبة
:  العبلقات االجتماعية المؤثرة على تجريم الدفع المباح

إف عبلقة ااـر سواء كاف من ذكم الرحم أـ ال ٥با : يظهر ٩با سبق أف فقهاء الشافعية قالوا
 . أثر ُب ٙبرًن الدفع ا٤بباح

تشمل األصوؿ كالفركع كاألخوة كاألعماـ - عبلقة ااـر- كىذه العبلقات االجتماعية 
كاألخواؿ سواء من النسب أك الرضاع، فهؤالء ال ٯبوز للمطلع عليو دفع كاحد منهم، كإذا أصاب منو 

.  جناية على النفس أك ما دكهنا فهي مضمونة عليو قودنا كعقبلن 
يستثُب من ذلك ما لو كاف ا٤بطلع أحد أصولو الذين ال قصاص ):  قاؿ الشربيِب ا٣بطيب

                                                           

. ّٕٓص ، ط. دالسراج الوىاج، الغمراكم، ِٕٗ/ٕط،  .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ّٕٗ / ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ّّٔ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ْٗ/ٔط، .،داألـ الشافعي، ()
. ّّٔ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
حاشيتو على شرح الخطيب على متن أبي ، النرباكم، ِّٓ/ُِط،. ، دفتح البارم شرح صحيح البخارم ابن حجر، ()

. ُِّٕ/ّ، ْط، سبل السبلـ، الصنعاين، ُِّ-ُُّ/ِط، .، دشجاع



 

 ْٖ 

.  ()(عليهم كال حد قذؼ، فبل ٯبوز رميو كما قاؿ ا٤باكردم كالركياين

 . ()(لو كاف للناظر ٧بـر ُب الدار أك زكجة ٓب ٯبز قصد عينو): كقاؿ النوكم
أنو يباح ٥بم النظر، كأف الرمي إ٭با ىو من : كالعلة ا٤بخصصة للمنع من دفع ىؤالء األقارب

أجل النظر فصار لو شبهة ُب النظر؛ ألف ااـر يباح ٥بم النظر إٔب ٝبيع ا١بسد ماعدا ما بْب السرة 
، بل ٲبنع قصده بالدفع إال إذا ): كالركبة؛ ك٥بذا قاؿ النوكم ك ال يكفي أف يكوف للناظر ُب الدار ٧بـر

.  ()(كالصحيح األكؿ: )، لكن قاؿ(ٓب يكن ُب الدار إال ٧بارمو
كلو كاف الناظر ٧برمنا لصاحب الدار، فبل يرمى إال أف تكوف متجردة؛ إذ ليس للمحـر النظر 

حرمة النظر للناظر، فكل من يباح لو النظر إٔب من ُب : كعلة النهي ىي. إٔب ما بْب السرة كالركبة
.  ()الدار ال ٰبل رميو؛ ألف لو ُب النظر شبهة

كإ٭با ٯبوز رمي الناظر بشرط عدـ ٧بـر كزكجة للناظر، فإف كاف لو شيء من ): قاؿ ا٣بطيب
 . ()(ذلك حـر رميو؛ ألف لو ُب النظر شبهة، كما ال يقطع بسرقة مالو ا٤بشَبؾ للشبهة

كمن ا٤بعلـو أف العاقل يشتد عليو أف األجنيب يرل زكجتو كابنتو )  :كقاؿ ابن حجر العسقبلين
كيستثُب من ذلك من لو ُب تلك الدار ٧بـر أك زكج أك : ).. ٍب قاؿ (ك٫بو ذلك ُب حاؿ خلوتو بامرأتو

  .()(إف ٓب يكن ُب الدار غّب حرٲبو ال ٯبوز: ال فرؽ، كقيل: متاع فأراد االطبلع فإنو ٲبتنع رميو، كقيل

                                                           

 ىػ َِٓطربستاف، كاستشهد سنة يف  ىػ ُْٓعبد الواحد بن إ٠باعيل بن أٞبد أبو ااسن الركياين، كلد سنة :  الركياين ىو()
(. ّٗٔ/ِط، .، دكفيات األعياف، ابن خلكاف، ِّْ/ْ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، : يراجع)

أخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ُٖٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٖٗ/ٕط،  .،دركضة الطالبين النوكم ()
. َِٖ/ْط، .، دحاشيتهما، قليويب كعمّبة، ِٕ/ٖ

. ُِّٕ/ّ، ْط، سبل السبلـ، الصنعاين، ِٖٗ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
 بتصرؼ، البجّبمي، ِّٓ/ُِط، .، دفتح البارمبتصرؼ، ابن حجر، . ِِٔ، ِِٓ/ِ ،ط.دالمهذب،الشّبازم :  يراجع()

. ّٕٗ / ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ُِِ/ْط، .، دحاشيتو على منهج الطبلب
. ُٕٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ِٔٓ/ُِ فتح البارم ابن حجر، ()
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بأف االستئذاف كاجب حٌب على ااـر لئبل يكن منكشفات العورة،  : كيعَبض عليهم
.  كقد كاف ابن عمر إذا بلغ بعض كلده ا٢بلم ٓب يدخل علو إال بإذف

  ().إف ٓب تستأذف عليها رأيت ما تكره:  أأستأذف على أمي؟ قاؿ:كسأؿ رجل حذيفة

  ()أٙبب أف تراىا عريانة؟:  أأستأذف على أخٍب؟ فقاؿ: سألت ابن عباس: كعن عطاء
بأف أحاديث النهي عن تعمد النظر من األجانب أما ااـر فغّب داخلْب ُب ىذا : كيرد عليهم

،كمع األجنيب، فاختلف ا٢بكم، كىذا من باب سد  ا٢بكم؛ ألف ىناؾ فرقنا بْب عورة ا٤برأة مع اـر
الذريعة حٌب ال يرل من صاحب البيت ما يكره اطبلع الغّب عليو، كٰبتمل أف العلة ُب إىدار رميو 

.  ()ىي تعمده النظر من غّب شبهة ٙبل لو ذلك فجاز دفعو قياسنا على الصائل

                                                           

(  ََُٔ:) برقم (ْٗٓ/ُ)، ّ، طاألدب المفردأخرجو البخارم ُب  ()
. ُْٖ/ ُٗ،  ط. دتفسيره ، كالطربم ُب ِّٕٔ/ ٖط، .، دتفسيرهأخرجو ابن أيب حاًب ُب  ()
 .، كتاب االستئذاف من أجل البصر، بتصرؼِٕ، ِٔ/ ُُط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()
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 السابع المطلب
 في أثر العبلقات االجتماعية على جريمة الزنا 

: اتعريف الزف
. زناء ؛ ألنو يضيق ببولو: الضيق، كمنو قيل للحاقن: منها : لغة

. زنأ ُب ا١ببل يزنأ إذا صعد: كيطلق على الرقي على الشيء ، كمنو يقاؿ 
. ()كيطلق الزىن على مادكف مباشرة ا٤برأة األجنبية

. ()مشتهى طبعان ، خاؿ من الشبهة، لعينو، بفرج ٧بـر، إيبلج الذكر: كشرعا
أف األصل ُب األشياء اإلباحة، كأف األصل ُب األبضاع التحرًن، فبل : من القواعد الفقهيةك

  .()ٰبل البضع إال بعقد أك ملك، كال يصح العقد أك ا٤بلك إال على من أحلهم ا
.  كالنساء بالنسبة للرجل تنقسم إٔب من ٙبل نكاحها كمن ٙبـر عليو

كالنوع األكؿ ال حصر لو، أما النوع الثاين فمحصورات بالنصوص فالبلٌب أحلهن ا ٯبوز 
للشخص أف يعقد عليهن، كبالعقد ٰبل لو كطؤىن، أما الوطء بدكف عقد نكاح أك ملك ٲبْب فهو 

.  منهي عنو كسفاح
على التأقيت، فبل ٯبوز كطؤىن ٕباؿ من  أما ارمات سواء كن ٧برمات على التأبيد أك

ڍ ڌ ): األحواؿ، كلو بعقد نكاح أك ملك ٲبْب كالدليل على ذلك قولو تعأب

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ 

[. ِّ: النساء] (ڳ ڳ ڳ ڳ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ): كالدليل على حل ما عدا من حرمهن ا قولو تعأب

                                                           

. ط، مادة زىن.، دتاج العركس الزبيدم، ((
( . ٖٔ/َُ، ّ ، طركضة الطالبين  النوكم، (

-ُُٗ- ُُٖ/ّ،  ط.، دالفركؽ بتصرؼ، القراُب، ُُِ، ٕٓ- ّٕ ص ط،.د، األشباه كالنظائر ابن ٪بيم ا٢بنفي، ()
. ّٔ- َٔ ص ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ُّٖ
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[. ِْ: النساء] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، كأف حل البضع ال يكوف ()كأحل لكم ما كراء ااـر من القرابات:  كمعناه كما قاؿ عطاء
.  إال بالعقد أك ا٤بلك ُب غّب ارمات، كما عدا ذلك فهو منهي عنو فيكوف زنا كسفاح

أم أف ااـر لسن ٧ببل للوطء مطلقنا، كال ٧ببل لعقد النكاح باتفاؽ، كال ٧ببل ٤بلك اليمْب 
 عند البعض، كما أهنن لسن ٧ببل للوطء، كلو قيل ٗبشركعية ملك اـر باتفاؽ فوطء ااـر بعقد أك

 . ()بدكف عقد يكوف سفاح
:  كالعبلقات االجتماعية تنقسم إلى قسمين

.  قسم ٰبل نكاحهن
.  قسم ال ٰبل نكاحهن

:  من يحل نكاحهن: القسم األكؿ
، كبنت العم، كبنت  كىن ما عدا ارمات ُب القسم الثاين اآلٌب كعبلقة الرحم غّب اـر

ٺ ٺ ٺ ٺ  ): ا٣باؿ، كىؤالء ينتفي كصف ا١برٲبة بالعقد عليهن؛ ألف ا تعأب يقوؿ

 [.ِْ: النساء] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

أم أحل لكم ما عدا ااـر من القرابات، أما إذا كاف الوطء : ككما قاؿ عطاء ُب معُب اآلية
كاهنا كشركطها ر٦بردنا عن عقد نكاح فهو كوطء سائر األجنبيات، فيعد جرٲبة زنا عند توافر أ

السابقة، فليس لعبلقة الرحم غّب اـر أثر على جرٲبة الزنا؛ ألنو كطء ُب غّب ملك كال شبهة، كال 
كألف كطؤىن يباح بالعقد أك ا٤بلك كسائر األجنبيات، كببل ، ()نكاح فهو ٧بـر منهي عنو فيكوف زنا
 . فرؽ فيكوف زنا بتوافر شركطو السابقة

                                                           

. ُّٗ- ُُّ/ِط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
شرح منتهى ، البهوٌب، ُْٔ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٕٕٗ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()

. ّْٕ-ّْٔ/ّ ط،.د، اإلرادات
. ُُٗ- ُُٖ/ّط، .، دتهذيب الفركؽ ابن الشاط، ()
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:  من ال يحل نكاحهن من القرابات: القسم الثاني

ڍ ڌ ڌ ڎ ): كىن البلئي ذكرف ُب قولو تعأب

[ ِّ: النساء]﴾.. ڎ ڈ

ذكر ا ُب ىذه اآلية ما ٰبل كما ٰبـر من النساء، فحـر ا سبعا من النسب، ): قاؿ القرطيب
: ، ٍب قاؿ()(كستا من رضاع كصهر، كأ٢بقت السنة ا٤بتواترة سابعة، كذلك ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها

ككل ىذا من اكم ا٤بتفق عليو، كغّب جائز نكاح كاحدة منهن بإٝباع، إال أمهات النساء اللواٌب ٓب )
، فهؤالء ٧برمات ُب كل األحواؿ كال ٰبل نكاح ارمات منهن على سبيل (يدخل هبن أزكاجهن

فيحل نكاحهن عند زكاؿ سبب  (على سبيل التأقيت)التأبيد مطلقنا، أما ارمات لوصف طارئ 
التحرًن، أما ُب حالة كجود سبب التحرًن فبل ٰبل نكاحهن كارمات على سبيل التأبيد، ك٦برد العقد 

، كيكوف العقد عليهن سببنا  عليهن ال ٲبنع من كجود ا١برٲبة، فوطؤىن كلو بعقد نكاح من الزنا اـر
  .()من أسباب تغليظ ا١برٲبة، كمن ٍب العقوبة على رأم بعض الفقهاء

كقد يكوف للعقد أثر ُب إسقاط العقوبة على رأم البعض، كقد يكوف للجهل بارمية أثر 
:  كذلك، كما أف للجهل بالتحرًن أثرنا، كلبياف أثر العبلقات االجتماعية يلـز التفرقة بْب حالتْب

.  كطء ااـر ٦بردنا من عقد النكاح: ا٢بالة األكٔب
.  كطء ااـر ا٤بستند إٔب عقد نكاح: ا٢بالة الثانية

:  كطء المحاـر مجردنا من عقد النكاح: الحالة األكلى

، فلو كطء شخص ٧برمة عليو () ٕباؿ من األحواؿيباحاتفق الفقهاء على أف كطء ااـر ال 
ا بالتحرًن أك ال

ن
كمن نشأ ببادية بعيدة . بنسب أك رضاع أك مصاىرة بدكف عقد فإما أف يكوف عا٤ب

                                                           

(. ّٗٔ)، رقم َٖط، ص .، داإلجماع، ابن ا٤بنذر ، َُٓ / ٓط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
، ُِٕٕ- ُُٕٕٕ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب، ّْٗ-ّّٗ ص ط،.د، األشباه كالنظائر ابن ٪بيم، ()

.  بتصرؼٖٗٗ/ّ، ْط، سبل السبلـالصنعاين، 
، ط دار الكتب العلمية، المهذب، الشّبازم، ُّٖ-ُُٖ/ّ،  ط. دالفركؽ، القراُب، ٔٗ/ٗ، ط. دالمبسوطالسرخسي،  ()
. ُّٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِْْ/ِ
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عن ا٤بسلمْب، أك دخل ُب اإلسبلـ حديثنا، كٯبهل حكم الزنا، أك علم التحرًن كجهل عْب ا٤بوطوءة 
 . كما لو ظنها زكجتو أك أمتو

فقد اتفقوا على أنو رغم كجود ركن ا١برٲبة، إال : إف كطء ٧برمة عليو جاىبل حكم الزنا: أكال
أنو ال شيء عليو للجهل بالتحرًن أك ارمية؛ ألنو معذكر ُب فعلو، كفعل ا١باىل ال يوصف ٕبل كال 

.  حرمة، فبل يتعلق بو حكم، فليس للعبلقة أثر على فعلو، كإ٭با السبب ا٤بؤثر ىو ا١بهل
ا بالتحرًن فقد اختلف الفقهاء ُب العبلقات االجتماعية ىل : ثانينا

ن
إف كطء ٧برمة عليو عا٤ب

:  تؤثر على جرٲبة الزنا ُب ىذه ا٢بالة أـ ال؟ على قولْب
ذىب ٝبهور الفقهاء على أنو من كطء ٧برمة عليو بدكف عقد كىو عآب بالتحرًن فيكوف : القوؿ األكؿ

ٹ ٹ ٹ ٹ ): كاستدلوا على ذلك بقولو تعأب. ()فعلو زنا كالزنا باألجنبيات

كألف ىذا  [ٔ- ٓ: ا٤بؤمنوف]( ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 . كطء ُب غّب ا٤بلك كشبهتو، كال نكاح فهو حراـ منهي عنو فيكوف زنا

كبالتارل فبل ، ()(ٕبماتو ىو زاف ٖبالتو، أك كأٝبعوا على أف من زىن بأمو، أك):  قاؿ ابن ا٤بنذر
ألهنا ال أثر ذلا ؛ كال يأيت ىنا اجلهل باحملرمية كعدمو، أثر للعبلقة على كطء احملاـر اجملرد من عقد نكاح

.  على الزنا فهو زلـر يف احملاـر أك غَتىن
كذىب بعض الفقهاء إٔب أف كطء ااـر بدكف عقد نكاح كإف كاف زنا منهي : القوؿ الثاين

عنو شرعنا إال أف كصفو بالتحرًن أشد؛ لوجود صلة عبلقة ٧برمة بينهما فالعبلقات االجتماعية ٥با أثر 
قطيعة الرحم ا٤بأمور : كالعلة ُب تغليظ كصف ا١برٲبة ُب ىذه ا٢بالة ىي. ()ُب تغليظ كصف ا١برٲبة

بصلتها؛ كألف ُب الوطء ٰبصل اإلذالؿ كاالمتهاف، كعبلقة ااـر عبلقة مبناىا االحَباـ الكامل، كال 

                                                           

، ط دار الكتب العلمية، المهذب، الشّبازم، ُّٖ-ُُٖ/ّ،  ط. دالفركؽ، القراُب، ٔٗ/ٗ، ط. دالمبسوط السرخسي، ()
. ُّٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِْْ/ِ

. ّٖٔ رقم اإلٝباع ُِّط، ص .، داإلجماع ابن ا٤بنذر، ()
. ُِٖ/ٖط، .، دالمغنيابن قدامة، ، ط.، دالمبسوط السرخسي، ()
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 . ()يليق هبا ذلك اإلذالؿ

ما من ذنب إال كفيو صغّبة ككبّبة، كقد تنقلب ):  ُب ا٤بنهاج()إذ نقل ابن حجر عن ا٢بليمي
الصغّبة إٔب كبّبة لقرينة تنضم إليها، كتنقلب الكبّبة إٔب فاحشة إال الكفر با كالعياذ بو سبحانو، 

الزنا فإنو كإف كاف كبّبة إال أنو إذا كقع ُب ااـر : فإنو أفحش الكبائر، كليس منو صغّبة، كأمثلة ذلك
فهو فاحشة، ككا٤بفاخذة مع األجنبيات صغّبة، فإف كاف مع امرأة األب أك االبن أك ذات ٧بـر 

.  ()فكبّبة
كىو منهج حسن ال بأس باعتباره، كىو مبِب على شدة ا٤بفسدة ): كقاؿ بن حجر 

، كحرمة الوطء بدكف عقد نكاح: ، كألف الزاين ٗبحـر تعدل حرمتْب()(كخفتها ، فادل ()حرمة ااـر
.  ذلك إٔب تغليظ كصف ا١برٲبة؛ لعظم ا٤بفسدة الٍب اشتملت عليها

.  كطء المحاـر المستند إلى عقد نكاح: الحالة الثانية
لبياف أثر للعبلقة على كطء ااـر ُب حالة كجود عقد نكاح سابق يفرؽ بْب مات إذا عقد 

:  على اـر كىو عآب بالتحرًن كارمية أك جاىل بذلك
إذا عقد على اـر جاىبل، فإما أف ٯبهل ٙبرًن العقد عليها، أك ٯبهل ٙبرًن العقد عليها : أكال

 : كارمية، أك ٯبهل عْب ا٤بوطوءة، كلكل حكمها
اتفق الفقهاء على أف من كطء ٧برمة عليو بعقد ككانا : ػ إذا جهل ٙبرًن العقد كارميةُ

جاىلْب بتحرًن العقد كبارمية فبل شيء عليهما، ككذا لو جهل أحدٮبا دكف اآلخر فبل شيء على 
                                                           

. ِّٖ/ّ، ِ طمعالم السنن، ا٣بطايب، ()
ىو ا٢بسْب بن ا٢بسن بن ٧بمد بن حليم القاضي أبو عبد ا ا٢بليمي البخارم، صاحب كجوه حساف ُب ا٤بذىب، قاؿ  ()

شعب : مصنفاتو. أكحد الشافعيْب ٗبا كراء النهر كأنظرىم كآدهبم كأنظرىم كآدهبم بعد أستاذيو أبو بكر القفاؿ كاألكدين : ا٢باكم
. اإلٲباف كتاب جليل ُب ٫بو ثبلث ٦بلدات، يشتمل على مسائل فقهية كغّبىا تتعلق بأصوؿ اإلٲباف كآيات الساعة كأحواؿ القيامة

( . ِّٓ/ِ )،ٓ، طاألعبلـالزركلي ، ، (َُٕ/ُ)،  ط. دطبقات الشافعيةابن قاضي شهبة 
. ُُٗ/ُِط، .، دفتح البارم شرح صحيح البخارم ابن حجر، ()
. ُُٗ/ُِط، .، دفتح البارم شرح صحيح البخارم ابن حجر، ()
. ُِٖ/ٖ ط،.،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُٗ 

؛ ألف فعل ا١باىل ال يوصف با٢بل كال با٢برمة، كا١بهل عذر شرعي بشرط أف يكوف ()ا١باىل منهما
.  ()٩بن ٱبفى عليو ذلك

ا بارمية أمِ
ن
العبلقات االجتماعية، جاىبل ٕبكم ٙبرًن العقد : ػ إذا عقد على اـر عا٤ب

عليها فقد ذىب ٝبهور الفقهاء إٔب أنو يقبل قولو إذا كاف ٩بن ٱبفى عليو ذلك، كحديث عهد 
ا عن العلماء، أك عن ديار ا٤بسلمْب فا١بهل عندىم يعد شبهة ُب الفعل  باإلسبلـ، أك من نشأ بعيدن

ظننت أهنا ربل رل بالعقد عليها :  كذىب بعض احلنفية إذل أنو إذا ادعى ظن احلل فقاؿمسقطة للحد
.  فيعد ذلك شبهة

العبلقات االجتماعية، فقد ذىب : ػ أما إذا علم ٙبرًن نكاح اـر ككاف جاىبل بارمية أمّ
 . ا١بمهور من ا٢بنفية كا٤بالكية، كا٢بنابلة إٔب أف ا١بهل يعد شبهة إف كاف ٩بن ٱبفى عليو ذلك

كذىب الشافعية إٔب التفريق بْب من جهل النسب كالرضاع، فإف جهل ارمة عليو بنسب 
.  كمن عقد على أختو، فاألصح ال يقبل قولو؛ ألف النسب ال ٱبفى غالبنا

:  ػ أما إذا ادعى ا١بهل بالرضاع ففيو قوالفْ
 . (األقرب تصديقو إف كاف ٩بن ٱبفى عليو ذلك) :قاؿ األذرعي
. (كإف ادعى مسقطنا كجهل ٙبرًن أك نسب صدؽ إف أمكن ذلك): كقاؿ القليويب

ػ كأما إذا علم ٕبرمة النكاح كارمية، ككاف جاىبل عْب ا٤بوطوءة، كمن كطئ من ال يعلم ٓ
أهنا ٧برمة عليو بعينها، كا٤بختلطة بأجنبيات، فإما أف يكن ٧بصورات أك غّب ٧بصورات، فإف اختلطت 

كالضركرات . ٧بـر بنسوة قرية كبّبة أم غّب ٧بصورات جاز لو النكاح منهن باجتهاد كبغّبه للضركرة
كألنو لو منع من الزكاج ُب ىذه ا٢بالة لتضرر ). ذىب إٔب ذلك الشافعية كا٢بنابلة. تبيح اظورات

.  كالضرر يزاؿ كألنو رٗبا ا٫بسم عليو باب النكاح
بأف التحرم : أنو ال ٯبوز لو النكاح كال الوطء مطلقنا،كعللوا ذلك: كذىب ا٢بنفية إٔب

                                                           

، ُ، طمغني المحتاج، ا٣بطيب، ْٖٗ/ْط،.،دشرح منح الجليل، ابن عليش،ّٓ/ٕط،.،د بدائع الصنائع الكاساين،()
. ٕٖ/ْ، ُ ، طالكافي، ابن قدامة، ْْٔ/ٓدار الكتب العلمية، 

. ِّٕ- ُّٕص  (نكاح ااـر موجب للحد إال أف يدعي ا١بهل فيسقط للشبهة): قاؿ ط،.، د، القواعد ابن جزم ()



 

 ِٗ 

.  ()ٯبوز؛ ألنو ال ٯبوز ُب كل ما جاز للضركرة كالفركج ال ٙبل بالضركرة كاالجتهاد ُب الفركج ال
ػ كأما إذا اختلط بنسوة ٧بصورات فقد اتفق الفقهاء على أنو ال ينكح منهن كال ٰبل لو ٔ

الوطء احتياطنا ٢برمة اإلبضاع؛ ألف األصل ُب اإلبضاع التحرًن؛ كألنو ال مشقة ُب اجتناب اصورات 
.  ()ٖببلؼ ا٢بالة األكٔب

ففي ا٢باالت السابقة ٝبيعنا ٙبقق ركن ا١برٲبة، لكن كجدت شبهة مانعة من العقوبة، كىي 
بعْب ا٤بوطوءة، فليس للعبلقة أثر ُب ىذه ا٢باالت، كقد اتفق  ا١بهل سواء بالتحرًن أك بارمية أك

()الفقهاء على أنو إذا كاف الفاعلْب ١برٲبة الزنا جاىلْب بالتحرًن فبل شيء عليهما
.  

ا فقد اختلفوا ُب أثر ا١بهل ىل ٱبتص با١باىل أـ 
ن
أما إذا كاف أحدٮبا جاىبل، كاآلخر عا٤ب

:  يتعداه إٔب اآلخر على قولْب
.  ذىب ٝبهور الفقهاء أف ا١بهل يعد شبهة ُب حق من جهل فقط دكف اآلخر: القوؿ األكؿ
جهل أحد طرُب ا١برٲبة يعد مسقطنا للعقوبة عنهما معنا؛ ألف الوطء : للحنفية: القوؿ الثاني

.  يقـو هبما معنا، فإذا ٛبكنت الشبهة ُب أحدٮبا فقد ٛبكنت ُب اآلخر ضركرة
:  كطء ااـر ا٤بستند إٔب عقد نكاح ُب حالة العلم بالتحرًن كارمية: ثانيا
إذا عقد على اـر كىو عآب بالتحرًن كارمية معنا، فقد اختلف الفقهاء ُب العبلقات : أم

:  االجتماعية ىل تؤثر على جرٲبة الزنا اـ ال؟ على ثبلثة أقواؿ

 إٔب أنو ال أثر ()، كالصاحباف()، كركاية للحنابلة()، كالشافعية()ذىب ا٤بالكية: القوؿ األكؿ

                                                           

. ٕٓ، ص ُِّ ص ط،.د، األشباه كالنظائر ابن ٪بم ا٢بنفي، ()
، ابن رجب، ُٕٗ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُِّ- ُُِ ص ط،.د، األشباه كالنظائر ابن ٪بم ا٢بنفي، ()

. َُٗقاعدة - ٗٓط، ص .، دالقواعد
، ُ، طمغني المحتاج، ا٣بطيب، ْٖٗ/ْط،.،دشرح منح الجليل، ابن عليش،ّٓ/ٕط،.،د بدائع الصنائعالكاساين، ()

. ٕٖ/ْ، ُ، ابن قدامة، الكاُب ، طْْٔ/ٓدار الكتب العلمية، 
. ُّٔ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُْٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ّٗ 

، كأف كطء اـر بعقد أك بغّبه زنا ببل فرؽ بْب كوف ا٤بوطوءة ٧بـر أك  للعبلقة على جرٲبة الزنا بااـر
:  غّب ٧بـر كاستدلوا على ذلك بالكتاب كالقياس

ڦ ڦ ڄ ڄ ): فإف ا ٠بى نكاح اـر فاحشة ُب قولو تعأب: أما الكتاب

 ( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
[ . ِِ: النساء]

 ک ک ڑژ ژ ڑ): أف ا تعأب قد ٠بى الزىن بالفاحشة؛ لقولو تعأب: كجو الداللة

فدؿ ذلك على أنو زنا، كالزنا جناية تستوجب ا٢بد بعقد  [ِّ: اإلسراء] ( ک ک گ 
.  أك بغّبه لعمـو النص
فإف العقد على اـر كرد على غّب ٧بلو، فيلغوا قياسنا على العقد على ا٤بيتة، : كأما القياس

كعقد النكاح على الذكور، فكما أف العقد عليهم ال يفيد فيصّب الغينا، فكذلك العقد على اـر ال 
.  يفيد فيلغو

: أف ا أخرج ااـر عن ٧بلية النكاح بقولو تعأب: كالدليل على إلغاء العقد على اـر

[.  ِّ: النساء]﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

إف ا أباح ملك اليمْب ٝبلة، كحـر ذكات األرحاـ بالنسب كالرضاع ):  قاؿ ابن حـز
ا، كٓب ٰبل  ا مستوينا، فحرمت أعياهنن كلهن ٙبرٲبنا كاحدن كا٤بصاىرة، كاصنات من النساء ٙبرٲبنا كاحدن

ڤ ): منهن ٤بس كال رؤية عرية، كال تلذذ؛ ألهنن ٧برمات األعياف، كأحل الزكاج كملك اليمْب فقاؿ

 [. ٔ: ا٤بؤمنوف] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ملك ٲبْب فهو حبلؿ طلق كمباح طيب كال مبلـ فيو كال مأٍب، ككل ما كاف  فما كاف زكاجنا أك
فيو اللـو كاإلٍب، فليس زكاجنا كال ملكنا مباحنا للوطء كال كرامة، بل ىو العدكاف كالزنا اجملرد ال شيء إال 
ا بالتحرًن 

ن
، فكل عقد ٓب يأمر بو ا فمن عقده فهو باطل كإف كطئ فيو ككاف عا٤ب فراش أك عهر ٧بـر

                                                                                                                                                                                     

. ُِٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ٖٓٗص ، ط. دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ْٗ 

.  بالسبب فهو زاف مطلق
بأنو ال يلـز من تسمية نكاح اـر : على استدالؿ ا١بمهور من الكتاب  كرد أبو حنيفة

: قاؿ تعأب. فاحشة أف يكوف زنا؛ ألف اسم الفاحشة ال ٱبتص بالزنا بل ىو اسم ١بميع ما ىو حراـ
 . ( )[ُُٓ: األنعاـ] (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

ذىب أبو حنيفة إٔب أف العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على جرٲبة الزنا ُب حالة : القوؿ الثاين
، لكن ىذا الفعل ال يعد زنا ()العقد على اـر

.  
:  كاستدؿ على ذلك

- بأف أىل اللغة ال يفصلوف بْب الزنا كغّبه إال بالعقد، كىم ال يعرفوف ا٢بل كا٢برمة شرعنا
فعرفنا أف الوطء ا٤بَبتب على العقد ال يكوف زنا لغة، فكذلك ال يكوف زنا شرعنا؛ ألف ىذا الفعل 

.  ()كاف حبلال ُب شريعة من قبلنا ككالزنا ما كاف حبلال قط (أم العقد على اـر)
 : كيرد على استدالؿ أيب حنيفة

ػ إف صورة العقد تكوف شبهة إذا كاف صحيحنا أما ىنا العقد باطل ك٧بـر فهو جناية تقتضي ُ
العقوبة انضمت إٔب الزنا، فلم تكن شبهة، فا٤بلك بو غّب ثابت، فمن عقده فهو باطل، كمن كطء 

ا بالسبب اـر فهو زاف مطلق
ن
ا بالتحرًن، عا٤ب

ن
.  ()فيو عا٤ب

ػ إف صورة العقد على اـر ال تكوف شبهة ُب نفي الزنا؛ ألف الشبهة إ٭با تكوف ُب أمر يشبو ِ
.  ()ا٢ببلؿ من بعض الوجوه؛ ألهنن ال ٰبل نكاحهن ٕباؿ من األحواؿ، فهو زنا ٧بض

 ُب ركاية إٔب أف للعبلقة أثرنا على جرٲبة الزنا، كذلك فيما إذا ()ذىب ا٢بنابلة: القوؿ الثالث
                                                           

 .ٖٔ/ٗ، ط. دالمبسوطالسرخسي،   ()
 .ٖٔ/ٗ، ط. دالمبسوطالسرخسي،   ()
. ّٔ- ّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
() ، . ِٓٓ- ِْٓ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
() ، . ِٓٓ- ِْٓ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
.  8/182 ط،.،دالمغنيابن قدامة،  ()



 

 ٗٓ 

ا بالتحرًن كارمية، فالزنا ٙبقق لتحقق ركنو، ككونو ُب ااـر البلئي 
ن
عقد على ذات ٧بـر ككطأىا عا٤ب

ال ٰبل كطؤىن ٕباؿ من األحواؿ، يقتضي تغليظ ا١برٲبة، كصورة العقد ال ٛبنع من ا١برٲبة؛ ألنو باطل 
ك٧بـر شرعنا، كمع العلم بالتحرًن فالعقد يعد جناية أخرل انضمت إٔب الزنا لوركده على غّب ٧بلو 

.  شرعنا، كىذا يقتضي زيادة العقوبة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): كاستدلوا بقولو تعإب  

 [. ِِ: النساء](  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ

، كفعلو جناية تقتضي العقوبة فانضمت إٔب الزنا : كجو الداللة العقد ىنا باطل ٧بـر
. كاستوجبت ا٢بد

عقب ا بالذـ البالغ ا٤بتتابع كذلك دليل على أنو فعل انتهى من القبح إٔب :  كقاؿ القرطيب
.  ()الغاية

شرعي، كعادم، كعقلي، كقد : أف مراتب القبح ثبلث): ُب تفسّبه كذكر الشيخ ا١بمل
 (مقتنا)مرتبة قبحو العقلي، كقولو  (فاحشة)كصف ا نكاح األبناء ٢ببلئل اآلباء بكل ذلك، فقولو 

كما اجتمعت فيو ا٤براتب الثبلث يكوف . مرتبة قبحو العادم (كساء سبيبل)مرتبة قبحو الشرعي، كقولو 
. ()(قد بلغ أقصى مراتب القبح

 ُب القوؿ بتغليظ جرٲبة الزنا ()كقد ماؿ ابن حجر العسقبلين إٔب قوؿ صاحب ا٤بنهاج السابق
، كقاؿ كىو منهج حسن ال بأس باعتباره، كىو مبِب على شدة ا٤بفسدة كخفتها، فالزنا ): بْب ااـر

.  بصفة عامة كإف كاف مفسدة إال أنو ااـر أشد
كالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة على ا١برٲبة ىنا بعقد أك بغّب عقد ىي عبلقة ااـر سواء 

 ()بنسب أك رضاع أك مصاىرة على التأبيد أك على التأقيت إذا حدث الزنا مع كجود كصف التحرًن
                                                           

. ُٕٕ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
. َّٕ/ُط ، . ، دبتوضيح تفسير الجبللين لفتوحات اإللهية العجيلي، ()
. ُُٗ/ُِط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()
. ُُٗ/ُِط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()



 

 ٗٔ 

كىذا كلو يعُب أثر العبلقات االجتماعية ُب تغليظ كتشديد كصف جرٲبة الزنا ألهنا جرٲبة كصلت إٔب 
.  أبشع أكصاؼ ا١بـر كالقبح



 

 ٕٗ 

 الثامن المطلب
في أثر العبلقات االجتماعية على جريمة القذؼ 

:   على جرٲبة القذؼ أـ ال؟ على قولْبتؤثراختلف الفقهاء ُب العبلقات االجتماعية ىل 

ُب غّب ا٤بعتمد، () ُب الوجو ا٤برجوح، كالشافعية() ُب ركاية، كا٤بالكية() للحنفية:القوؿ األكؿ
فإهنم اتفقوا على أف : كىؤالء اتفقوا على ا٢بكم كاختلفوا ُب العلة؛ أما ا٢بكم:  ُب قوؿ()كا٢بنابلة

العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على جرٲبة القذؼ، كأنو ال فرؽ بْب قذؼ الوالد لولده، أك قذفو لغّبه 
.  من األجانب، فالقذؼ ٧بـر ُب كل حاؿ كببل فرؽ بْب كوف ا٤بقذكؼ قريبنا أك أجنبيِّا

:  فقد اختلفوا ُب علة عدـ تأثّب العبلقات االجتماعية على جرٲبة القذؼ على رأيْب: أما العلة
أف القذؼ : أف العلة ُب عدـ تأثّب العبلقات االجتماعية على جرٲبة القذؼ ىي: الرأم األكؿ

كل حاؿ كال فرؽ بْب كوف ا٤بقذكؼ قريبنا أك أجنبيِّا؛ لعمـو األدلة الٍب ٙبـر االعتداء على  ٧بـر ُب
كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ دمو كمالو » قولو صلى ا عليو كسلم()العرض بالقوؿ، كمن ذلك

فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم بينكم حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم »: كقولو، () «كعرضو
  .()«ىذا ُب بلدكم ىذا

                                                           

. ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِٗ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
() ، . ، ِٓٗ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
باب ال يظلم ا٤بسلمي ، ، كتاب ا٤بظآب (َُِّ: ) برقم ، (ِٖٔ/ِ، )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب ىريرة()

 .،باب ٙبرًن الظلم، ، كتاب الرب كالصلة (ّْٕٔ: ) برقم ، (ُٖ/ٖ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، ا٤بسلمى كال يسلمو
 باب قوؿ النيب ، ،كتاب العلم (ٕٔ: ) برقم ، (ّٕ/ُ، )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :   حديث نفيع بن ا٢بارث ()

باب حجة النيب ، ،  كتاب ا٢بج (ََّٗ: ) برقم ، (ّٗ/ْ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، "رب مبلغ أكعى من سامع:" 
.، 



 

 ٖٗ 

:  علل عدـ تأثّب العبلقات االجتماعية على جرٲبة القذؼ بأمرين: الرأم الثاين
قياس القذؼ على الزنا ٔبامع أف كبل منهما اعتداء على العرض كا٢بق فيهما  : األمر األكؿ

.  ()تعأب، كالعبلقات االجتماعية ال تؤثر على جرٲبة الزنا فكذا القذؼ
بأف القياس مع الفارؽ؛ ألف الزنا اعتداء بالفعل، كالقذؼ بالقوؿ، كالزنا ا٢بق فيو : كيرد عليهم

.   خالصنا أك أغلب، ٖببلؼ القذؼ االعتداء فيو على عرض ا٤بقذكؼ كىو حقو
حق ا، كحق اآلدمي، كما اجتمع فيو ا٢بقاف : أف جرٲبة القذؼ فيها حقاف: األمر الثاين

 على حق ا؛ ألنو ال يسقط بشيء تؤثريغلب حق ا؛ ألنو أحق باألداء كالعبلقات االجتماعية ال 
.  أجنبيِّا قريبنا أك()لكونو كاجبنا  تعأب، فهو كبّبة ٧بضة ببل فرؽ بْب كوف ا٤بقذكؼ

 إٔب أف جرٲبة القذؼ كبّبة مطلقنا، كإف كاف القاذؼ صادقنا ُب ()كقد أشار ابن عابدين
ا، لكوف ا٢بق فيو خالص حق ا تعأب ا أك جدن .  قذفو، كلو كاف كالدن

أم : كالذم حددتو ُب شرح منظومة شيخنا تبعنا لشيخنا النجم الغزم الشافعي أنو): قاؿ
القذؼ من الكبائر، كإف كاف القاذؼ صادقنا، كال شهود عليو، كلو من الوالد لولده، أك لولد كلده، 

د بو بل يعزر  إذا ٙبققت فبل أثر للعبلقة عليها مطلقنا، كإف القذؼأف جرٲبة : كا٤بعُب،  .()(كإف ٓب ٰبي
حق  تعأب، : انتفت عقوبتها ا٤بقدرة، ككاف الواجب التعزير، فبل أثر على ا١برٲبة لكوهنا كبّبة أم

.  كإ٭با أثر عبلقة األبوة يكوف على العقوبة فقط
، كحق اآلدمي ٩با يسقط لآلدميبأف القذؼ كإف كاف كبّبة إال أف فيو حق : كيرد عليهم

بالعبلقات االجتماعية، كإذا سقط حق اآلدمي بالعبلقات االجتماعية بقيت ا١برٲبة غّب موجبة 
.  للعقوبة ا٤بقدرة، فخرجت عن مصاؼ ا١برائم ا٤بوجبة للحدكد، كصارت من قبيل جرائم التعزير

                                                           

. َُٓ- َُْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ُّٖ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ِٓ/ِط،  .، دالمجموع، النوكم، ُِٕ/ّط، .،، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٗٔسبقت ترٝبتو ص  ()
. ُٕٔ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ٗٗ 

ُب () ُب ا٤بعتمد، كا٢بنابلة() كالشافعية،() ُب ركاية، كا٤بالكية() ذىب ا٢بنفية:القوؿ الثاني
.  ُب ا١بملة، كاختلفوا ُب نوع ىذا األثر القذؼركاية إٔب أف للعبلقة أثرنا على جرٲبة 

: تحرير محل النزاع
اتفق الفقهاء على عدـ جواز قذؼ القريب لقريبو كإف كاف الوالد لولده ، كاختلفوا ُب كجوب 

. ا٢بد على فاعلو، كاختلفوا ُب أثر القرابة ُب ٚبفيف ا٢بد عنو إذا كاف القذؼ تعريضا ال تصرٰبا
:  رأيُتكجاء اختبلفهم على 

 بالتعريض، كذلك القذؼذىب ا٤بالكية إٔب أف للعبلقة أثرنا ُب ٧بو كصف جرٲبة : الرأم األكؿ
فبل يعد ذلك جرٲبة، كال شيء عليو ال حد كال تعزير ()كما لو قذؼ الوالد كلده تعريضنا ال تصرٰبنا

.  مطلقنا
أم قصد - بأف القذؼ بالتعريض ٰبتاج إٔب نية للقذؼ، كالنية تعِب القصد: كعللوا ذلك

فهي دليل التهمة بْب القاذؼ كا٤بقذكؼ، كالعبلقة بْب الوالد ككلده ليست عبلقة هتمة، - القذؼ 
كلكنها عبلقة شفقة كمودة كعطف، كذلك ينفي التهمة بينهما ُب القذؼ بالتعريض، كإذا انتفى 

القصد لعدـ التهمة، حيث ال هتمة بْب األصوؿ كفركعهم، فبل يكوف التعريض بالقذؼ جرٲبة مطلقنا 
.  بسبب األبوة

  (كأما تعريض األب البنو بالقذؼ فبل حد فيو كال أدب)- رٞبو ا-  كقاؿ خليل

.  ()(كذلك لبعده عن التهمة ُب كلده) :قاؿ الدسوقي

                                                           

. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. َٔٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()
. ِٖٔ/ْط، .، دحاشيتو البيجورم، ()
. َُٓ- َُْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع البهوٌب، ()
، ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِِٗ/ٓ، ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، َٔٓ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()

. ، ،ُّٖ/ٔط، .،دالشرح الصغيرابن قدامة ، 
. ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ََُ 

 . ()(كا٤براد باألب ا١بنس الشامل للجد كإف عبل) :الدرديرقاؿ 
فعبلقة األصوؿ للفركع ىي ا٤بؤثرة على جرٲبة القذؼ بالتعريض باو، أما قذؼ ما عداىا من 

كال  سائر القرابات كقذؼ الولد لوالده، كإف عبل كسائر اإلخوة فبل أثر للعبلقة عليو ال بالتشديد
.  بالتخفيف فهو كقذؼ سائر األجانب كببل فرؽ

ُب الراجح، ()ُب ا٤بعتمد، كالشافعية()ُب ركاية، كا٤بالكية()ذىب ا٢بنفية: الرأم الثاين
ُب قوؿ إٔب أف أثر العبلقات االجتماعية على جرٲبة القذؼ يكوف بالتخفيف ٗبعُب أف ()كا٢بنابلة

قذؼ األصوؿ لفركعهم، كإف كاف جرٲبة إال أنو ليس من قبيل جرائم ا٢بدكد، كلكن من قبيل جرائم 
.  التعزير سواء كاف القذؼ بالتصريح أك بالتعريض

إف جرٲبة القذؼ فيها حقاف حق ا، كحق اآلدمي، كحق اآلدمي أغلب : كالعلة في ذلك
.  فيبقى حق ا فقط فبل يتكامل معُب ا١بناية بسبب األبوة- ىو يسقط بالعبلقات االجتماعية

اقتصاره على معُب ا٢بد  (كال ٰبد األصل بقذؼ فرعو) :معلقنا على عبارة النوكم قاؿ ا٣بطيب
التعزير فهو ا٤بنصوص لئليذاء ٢بق ا ال ٢بق : يقتضي أنو يعزر، كىو كذلك، كحيث ثبت أم

.  ()الولد
  (أصلو كإف عبل: كال يطالب كلد أم فرع كإف سفل أباه أم): كقاؿ ُب الدر ا٤بختار

.  ()(كإذا سقط ا٢بد عزر بل بشتم كلده يعزر): ٍب قاؿ
لو قاؿ شخص : بأف كبلمهم يناقض بعضو بعضنا فقد ذكر ابن عابدين أنو: كيعَبض عليهم

                                                           

. ِّٕ/ْط، .، دالشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي الدردير، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. َٔٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، ِِٗ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
. ِٖٔ/ْط، .، دحاشيتو، البيجورم، ِٓ/َِط، . النوكم، اجملموع، د()
. َُٓ-َُْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُِٗ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 َُُ 

ال ٰبد، كلو قالو لولده يعزر، فإذا كجب التعزير بالشتم فبالقذؼ أكٔب؛ كلذا قاؿ . حراـ آلخر يا
صاحب البحر كُب نفسي منو شيء لتصرٰبهم بأف الوالد ال يعاقب بسب كلده، فإذا كاف القذؼ ال 

  .()يوجب عليو شيئنا فالشتم أكٔب
ا٢بد بالقذؼ سقوط : أنو ال يلـز من سقوط األعلى أم: أف ىذا ٩بنوع ككجو ا٤بنع: كالجواب

التعزير؛ ألف ا٢بد سقط بشبهة األبوة لكوف الغالب فيو حق ا ٖببلؼ التعزير، كال يلـز : األدىن أم
.  ()من سقوط األعلى سقوط األدىن

بأف قو٥بم أف الوالد ال يعاقب بسب كلده عاـ يشمل التعزير؛ ألنو عقوبة؛ : كيعَبض عليهم
 .()(فبقي توقف صاحب البحر على حالو): كلذا قاؿ ابن عابدين
بأف القاضي ٓب يعاقبو من أجل كلده، كإ٭با من أجل ٨بالفتو  تعأب، ٤با علم : كقد يجاب
بقي اآلخر فيوجب  (حق اآلدمي)حق ا، كحق اآلدمي، كإذا سقط أحدٮبا : أف ُب القذؼ حقْب

.  ()التعزير
ُب تقدير الباحث أف الفقهاء اختلفوا ُب مدل تأثّب العبلقات االجتماعية على جرٲبة : الراجح

القذؼ، ككاف اختبلفهم مبنيِّا على اختبلفهم ُب ا٤بغلب ُب جرٲبة القذؼ، حق ا أك حق اآلدمي؟ 
. كىذا االختبلؼ ُب ا٤بذىب الواحد حٌب إف ا٢بنفية اختلفوا فيما بينهم ُب ا٤بغلب منها كما سبق

فمن رجح حق العبد على حق ا تعأب جعل للعبلقة أثرنا ُب ٚبفيف كصف ا١برٲبة، كالدليل يشهد لو 
اللهم : أيعجز أحدكم أف يكوف مثل أيب ضمضم كاف إذا أصبح يقوؿ»: بقولو صلي ا عليو كسلم

.  كلو ٓب يكن عرضو حقو ٤با صح ذلك، () «إين تصدقت بعرضي على خلقك
                                                           

. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
كتاب األدب ، باب ما جاء  ) (ْٕٖٖ: )برقم (ِّْ / ْ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :  حديث عبد الرٞبن بن عجبلف ()

مسند أنس بن مالك ، من حديث ثابت  ) (ِٖٗٔ: )برقم (َِّ / ُّ" )مسنده"كالبزار ُب  (ُب الرجل ٰبل الرجل قد اغتابو 
 . (عن أنس 



 

 َُِ 

كمن رجح حق ا على حق العبد أسقط أثر العبلقات االجتماعية ٝبلة؛ ألف حق ا 
كاجب األداء، كال يتأثر بالعبلقة كال غّبىا، قياسنا على جرٲبة الزنا، ك٤با كاف بينهما فرؽ فاألكٔب قياس 

. القذؼ على القصاص؛ لتغليب حق اآلدمي فيهم

                                                                                                                                                                                     

كال يصح ىذا : ، كقاؿ الدارقطِب (ِّْ / ْ): حديث ٞباد أصح عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد: قاؿ أبو داكد السجستاين 
القوؿ عن ٞباد بن سلمة عن ثابت عن أنس كالصواب ما ذكرنا يعِب عن ٧بمد بن عبد ا عن ثابت بو العلل الواردة ُب 

 ( ّٗ / ُِ): األحاديث النبوية
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 َُّ 

 التاسع المطلب 
أثر العبلقات االجتماعية على جريمة السرقة 

: فركعكيشتمل على تمهيد كثبلثة 
. أثر عبلقة األصوؿ على جريمة السرقة:  األكؿ الفرع
أثر عبلقة الفركع على جريمة السرقة :  الثاني الفرع

أثر العبلقة من عدا األصوؿ كالفركع من ذكم الرحم المحـر على جريمة :  الثالث الفرع 
. السرقة



 

 َُْ 

 تمهيد
األصل ُب الشريعة اإلسبلمية أف أخذ ماؿ الغّب بدكف حق ٧بـر شرعنا، فبل ٰبل ماؿ امرئ 

إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم كأبشاركم »: مسلم إال بطيب نفس منو؛ لقولو صلي ا عليو كسلم
.  ()«عليكم حراـ

 كالسرقة نوع من أنواع األخذ بدكف حق، كقد كرد النهي عنها ُب أحاديث كثّبة منها قولو
، كذكر ا سبحانو عقوبتها ()«لعن ا السارؽ يسرؽ البيضة فتقطع يده»: صلي ا عليو كسلم 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): ُب كتابو اجمليد، كىو قطع اليد ُب قولو تعأب

 [.ّٖ:ا٤بائدة]( ٿ ٹ ٹ ٹ

كأدلة ٙبرًن السرقة ككجوب القطع للسارؽ مع ما فيها من عمـو ٕبيث تشمل السرقة من 
األقارب كمن غّبىم لكن استثُب ا٤بشرع العبلقات االجتماعية ُب بعض صورىا، فإذا أخذ القريب من 

: ماؿ قريبو على صورة السرقة ارمة يكوف ىذا األخذ خارجنا عن حدكد السرقة ا٤بثبتة لئلٍب أم
ا٤بستلزمة لنفي كصف ا١برٲبة أك ا٤بوجبة للحد ُب حاالت أخرل؛ كلبياف أثر العبلقات االجتماعية 

:  فركععلى جرٲبة السرقة يلـز تقسيم ىذا ا٤ببحث إٔب ثبلثة 
.  أثر عبلقة األصوؿ على جرٲبة السرقة:  األكؿالفرع
 . أثر عبلقة الفركع على جرٲبة السرقة:  الثانيالفرع
.أثر العبلقة من عدا األصوؿ كالفركع من ذكم الرحم اـر على جرٲبة  السرقة:  الثالثالفرع

                                                           

. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
باب لعن السارؽ إذا ، ، كتاب ا٢بدكد(َُْٔ ): برقم ، ِْٖٗ/ٔ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب ىريرة()

 .باب حد السرقة كنصاهبا، ، كتاب ا٢بدكد (َّْٓ: ) برقم ، (ُُّ/ٓ )،ط.د ، ،صحيحوكمسلم ُب ، ، ٓب يسىمٌ 



 

 َُٓ 

 أثر عبلقة األصوؿ على جريمة السرقة:  األكؿالفرع
ٱبتلف حكم أخذ األصوؿ من أمواؿ فركعهم عن حكم أخذىم من أمواؿ غّبىم أك أخذ 

الغّب منهم؛ لثبوت حقهم ُب األخذ، كلقوة صلة العبلقات االجتماعية بينهم ا٤بستلزمة لوجود شبهة 
ُب أمواؿ فركعهم ٩با ٯبعل أخذىم خفية من ماؿ فركعهم، كعلى صورة السرقة ارمة خارجنا عن 
حدكد السرقة ا٤بثبتة لئلٍب ُب بعض ا٢باالت أك ا٤بوجبة للحد ُب حاالت أخرل، كلبياف أثرىا على 

:  مسائلا١برٲبة يستلـز تقسيم ىذا ا٤بطلب إٔب ثبلثة 
.  ُب األساس الشرعي لثبوت حق األخذ للوالدين من ماؿ الولد: ل األكؿالمسألة

.  ُب أخذ األب من ماؿ كلده على صورة السرقة ارمة: ة الثانيالمسألة
.  ُب أخذ غّب األب من األصوؿ من ماؿ فركعهم على صورة السرقة ارمة: ة الثالثالمسألة
.  في األساس الشرعي لثبوت حق األخذ للوالدين: ى األولالمسألة

تتميز عبلقة األصوؿ عن غّبىا من سائر القرابات بأف لؤلصوؿ شبهة ملك ُب أمواؿ 
فركعهم، كأثبت ا٤بشرع ٥بم ا٢بق ُب األخذ من أمواؿ فركعهم بدكف إذف ُب بعض ا٢باالت كيرجع 

:  ذلك إٔب أمرين
كركد أدلة تثبت أف ماؿ الفرع ٩بلوؾ ألبيو، كأف لؤلب ك٫بوه من األصوؿ األكل : األمر األكؿ

 : من أمواؿ فركعهم كمن ىذه األدلة ما يلي

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): قولو تعأب: من الكتاب الكريم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

[. ُٔ: النور] (ۓ

 ذكر ا بيوت سائر القرابات ما عدا األكالد ٓب يذكرىم لدخو٥بم ُب قولو :كجو الداللة



 

 َُٔ 

 .()فدؿ على أف بيوت األكالد كبيوت الشخص نفسو (بيوتكم)

: كقولو تعأب. [َٗ: األنبياء] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): كقولو تعأب

[.  ِٕ: العنكبوت] (گ گ ڳ ڳ)

.  () أف ما كاف موىوبنا فلو حكم ا٥ببة يتصرؼ فيو كيفما يشاء كعبده:كجو الداللة
 األحاديث الٍب تثبت أف ماؿ الفرع ٩بلوؾ لبلبن كأف لؤلب األكل من :كمن السنة النبوية

:  ماؿ كلده كمن كسبو كمن ذلك
 «إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من كسبو»: ػ قولو صلي ا عليو كسلمُ
. ()«فكلوا من كسب أكالدكم»: كُب ركاية

كإف أيب يريد أف ٯبتاح ، يا رسوؿ ا إف ٕب ماال ككلدا: ػ كما ركم أف رجبل أتى النيب فقاؿِ
. () «أنت كمالك ألبيك»:فقاؿ ، مإب

.  أف ماؿ الفرع ٩بلوؾ لبلبن كأف لؤلب األكل من ماؿ كلده كمن كسبو :كجو الداللة
 أف الشخص يلي من ماؿ كلده من غّب تولية فكاف لو األخذ منو كالتصرؼ :كمن المعقوؿ

                                                           

. ْْْ/ّ ،ُ، طالتأكيل كحقائق التنزيل مدارؾ النسفي، ()
. ّٗط، ص .، دالقواعد الفقهية، ابن رجب، ِٕٓ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
كتاب اإلجارة ، باب الرجل يأكل من ماؿ  ) (ِّٖٓ: )برقم (ُِّ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :   حديث عائشة ()

، باب ما جاء . أبواب األحكاـ عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ) (ُّٖٓ: )برقم (ِّ / ّ" )جامعو"كالَبمذم ُب  (كلده 
( . كتاب البيوع ، ا٢بث على الكسب  ) (َََٔ: )برقم (ٔ / ٔ" )الكربل"، كالنسائي ُب  (أف الوالد يأخذ من ماؿ كلده 

عن : ، كقاؿ ابن القطاف   (ِْٓ / ْ): عن عمارة أشبو كأرجو أف يكونا ٝبيعا صحيحْب علل ا٢بديث: قاؿ أبو حاًب الرازم 
 ، (ُٔ / ْ): عمارة عن عمتو كتارة عن أمو ككلتاٮبا ال يعرفاف التلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب

كتاب اإلجارة ، باب الرجل يأكل  ) (َّّٓ: )برقم (ُِّ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :  حديث عبد ا بن عمرك ()
كأٞبد ُب ( أبواب التجارات ، باب ما للرجل من ماؿ كلده  ) (ِِِٗ: )برقم (ِّٗ / ّ" )سننو"كابن ماجو ُب  (من ماؿ كلده 

(  مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما ،  ) (ٖٕٗٔ: )برقم (َُْٓ / ّ)" مسنده"
سألت أيب عن حديث عمرك بن شعيب أظنو عن سعيد بن ا٤بسيب عن عمر فذكره فقاؿ ىذا خطأ إ٭با ىو : قاؿ ابن أيب حاًب 

 ( ْٔٔ / ٕ): عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب
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 َُٕ 

فهذه األدلة تثبت أف لؤلب ك٫بوه من األصوؿ حقنا من أمواؿ فركعهم لوجود . ()فيو كماؿ نفسو
شبهة اٙباد ا٤بلك فيما بينهم، فبل يعد أخذه على صورة السرقة ارمة ٔبرٲبة ُب بعض ا٢باالت كما 

.  سيأٌب

 على أف العبلقة بالوالدين موجبة للنفقة على ا٤بولودين لعلة ()اتفق الفقهاء: األمر الثاين
أم . ا١بزئية كالبعضية، فيجب على األبناء إذا كانوا ميسورين اإلنفاؽ على كالديهم إذا كانوا معسرين

كىذه النفقة . ()إٝباع أىل العلم على ذلك: ، كحكى ابن ا٤بنذر()بأف يكونوا ال ماؿ ٥بم كال كسب
.  ()مقدرة بالكفاية على الراجح، ك٘بب لؤلب كاألـ كا١بد باإلٝباع، كُب غّبىم من األصوؿ خبلؼ

كا٢بكم بوجوب النفقة لؤلصوؿ من ماؿ الفركع ا٤بوسرين ٯبعل لؤلصل حق األخذ من ماؿ 
فرعو، كال يكوف أخذه على صورة السرقة ارمة ُب ىذه ا٢بالة ٔبرٲبة، إال أنو ليس كل األصوؿ على 

درجة كاحدة، فيختلف حكم أخذ األب عن أخذ غّب األب عن أخذ غّبه من األصوؿ كحٌب يتضح 
حكم أخذ األب من ماؿ كلده ٍب سائر : أثر عبلقة األصوؿ على جرٲبة السرقة يلـز أف أبْب أكال

:  األصوؿ ُب الفرعْب التاليْب
 ىل يعد جريمة أم ال؟، أخذ الوالد من مال ولده على صورة السرقة المحرمة: ة الثانيالمسألة

:  أخذ األب من ماؿ كلده على صورة السرقة ارمة ال ٱبلو من حالتْب
إذا أخذ األب من ماؿ كلده على :  أف يكوف أخذه ُب حدكد النفقة الواجبة:الحالة األكلى

صورة السرقة ارمة ُب حدكد النفقة الواجبة على الولد، كتوافرت فيو شركط السرقة بأف كاف خفية، 
                                                           

. ّٖٓ/ٖ ط،.،دالمغني، ابن قدامة، َّ/ْط، .،دبدائع الصنائع  الكاساين، ()
، مالك، َُ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ا٤بوصلي، ِٓٓ- ِْٓ/ٓ، ط. دالمبسوطلسرخسي،  ا()

، ابن قدامة، ُٗٓ/ّ، ط دار الكتب العلمية، المهذب، الشّبازم ، ِْٔ/ِ، دار الكتب العلمية، ُ، طالمدكنة
. ُُّٔ/ّ، ْط، سبل السبلـ، الصنعاين، ّٖٓ/ٖط، .،دالمغني

، مالك، َُ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ا٤بوصلي، ِٓٓ- ِْٓ/ٓ، ط. دالمبسوطلسرخسي،  ا()
 ِْٔ/ِ، دار الكتب العلمية، ُ، طالمدكنة

(. ُّٗ)، رقم اإلٝباع ٖٓط، ص .، داإلجماع ابن ا٤بنذر، ()
. ِّْ/ّ، ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، ْْٕ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 َُٖ 

:  كبلغ ا٤بسركؽ نصابنا، كمن حرز مثلو، كسائر شركط السرقة ككاف ذلك بغّب إذنو فبل ٱبلو من أمرين
إذا أخذ األب من ماؿ فرعو : أف يكوف أخذه ُب حالة امتناع الفرع عن اإلنفاؽ عليو: األكؿ

ا٤بوسر ُب حدكد النفقة، كبغّب إذنو ُب حاؿ امتناعو عن اإلنفاؽ كتوافرت فيو شركط السرقة فقد اتفق 
.  ()الفقهاء على أف ذلك األخذ ال يعد جرٲبة سرقة

باألدلة الٍب تثبت لؤلب التصرؼ ُب ماؿ كلده، كأف لؤلب األخذ من : كاستدلوا على ذلك
:  ماؿ فرعو كماؿ نفسو كمن ىذه األدلة

:  كُب ركاية«إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من كسبو»: قولو: من السنة
.  ()«فكلوا من كسب أكالدكم»

أف األب لو كالية على كلده فيأخذ من مالو عند ا٢باجة؛ لوجوب نفقتو عليو : كمن المعقوؿ
ُب مالو فلو االستقبلؿ باألخذ ببل إذف كبدكف قضاء؛ ألف النفقة كاجبة قبل القضاء لوجوهبا 

. ()با١بزئية
فأخذ األب من ماؿ كلده ا٤بوسر ُب حدكد النفقة حاؿ امتناعو إذا توافرت فيو شركط السرقة 

.  ()ال يعد جرٲبة باتفاؽ الفقهاء؛ ألنو أخذ حقو الواجب شرعنا كىو النفقة
إذا أخذ األب من ماؿ فرعو على صورة : أف ُب حالة عدـ االمتناع من اإلنفاؽ عليو: الثاني

السرقة ارمة ُب حدكد النفقة ُب حالة عدـ امتناعو عن اإلنفاؽ عليو ىل يعد ذلك جرٲبة أك ال؟  

 على أنو ٰبل لؤلب األخذ من () اتفق الفقهاء من ا٢بنفية، كا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة،
                                                           

 ، ط. دالمدكنة الكبرل، مالك، ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ِٓٓ/ٓ، ط. دلمبسوط السرخسي، ا()
. ٖ/ُِط، .، دشرح صحيح مسلم، النوكم، ِِٓ-ُٕٓ/ّط،  .، دحاشيتو، الدسوقي، ِْٗ/ِ

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. َُ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ا٤بوصلي، ِٖ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
، ْٔ/ِط،  .، دإحياء علـو الدين، الغزإب، ِٓٓ/ٓ، ط. دالمبسوط السرخسي () . ّْٓ/ُُ،  ط. دالمحلى، ابن حـز
، ط. دالمدكنة الكبرل، مالك، ِْْ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()

المغني ، ابن قدامة، ٖٔ/ْط، .، دحاشيتهما، قليويب كعمّبة، ْْٗ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِْٗ/ِ



 

 َُٗ 

ماؿ كلده مع عدـ امتناعو عن اإلنفاؽ عليو، كإذا أخذ من مالو على صورة السرقة ارمة ُب ىذه 
:  ا٢بالة فبل يعد سرقة كاستدلوا على ذلك من الكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :قولو تعأب: من الكتاب الكريم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

فلها حكم بيوت ( بيوتكم)فلم يذكر بيوت األبناء لدخو٥با ُب قولو  [ُٔ: النور] (ۓ
.  ()الشخص نفسو فأفاد أف لو األكل من بيوت كلده كبيوتو

فقد أضاؼ  ()«أنت كمالك ألبيك»، ()«فكلوا من كسب أكالدكم»: كمن السنة قولو
 ماؿ االبن ألبيو ببلـ التمليك، كىذا يقتضي أنو ٩بلوؾ لو كلو بوجو من الوجوه، فيباح لو األخذ النيب

.  منو بدكف إذف السيما عند ا٢باجة للنفقة، كال يعد ذلك سرقة ؛ ألف أخذ ا٤بملوؾ ال يكوف جناية
أف النفقة الواجبة للوالد بطريقة اإلحياء؛ ألف الشخص يرضى بإحياء كلو : كمن المعقوؿ

كجزئو من مالو، ك٥بذا كاف لؤلب االستقبلؿ باألخذ من ماؿ كلده عند ا٢باجة، كبأخذ من غّب قضاء 
.  ()كال رضا كال يعد ذلك جرٲبة سرقة

أخذ األب من ماؿ فرعو ُب غّب : أف يكوف أخذه ُب غّب حدكد النفقة الواجبة: الحالة الثانية
النفقة الواجبة على صورة السرقة ارمة ىل يعد جرٲبة أـ ال؟ 

إذا أخذ األب من ماؿ فرعو، ككاف الفرع معسرنا، أك كاف األب موسرنا حيث ال ٘بب النفقة، 

                                                                                                                                                                                     

. ِٓٔ/ْ، ْ، طالفركع، ابن مفلح، ِِٖ/ٔط، .،دكالشرح الكبير
. ْْْ/ّط، .، دتفسيره بتصرؼ، النسفي، ّٗٔ، ّْٔ/ِِ، ط. دمفاتيح الغيب الرازم، ()
. ُُٗ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ،ِْْ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  بتصرؼ، ابن ا٥بماـ، َّ-ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 َُُ 

لكن أخذ أزيد من ا٤بقدار الواجب ُب النفقة  (الفرع موسرنا كاألب معسرنا)اك كانت النفقة كاجبة 
كتوافرت فيو شركط السرقة ارمة فهل يعد ذلك جرٲبة أك ال؟ 

 ذىب ٝبهور الفقهاء كا٢بنفية كا٤بالكية، كالشافعية، ُب ركاية إٔب أنو ال ٰبل :القوؿ األكؿ
.  ()لؤلب األخذ من ماؿ الفرع لغّب حاجة

بعمـو األدلة الٍب  (ُب غّب النفقة)كاستدلوا على ٙبرًن أخذ األب من ماؿ فرعو لغّب حاجة 
:  ٙبـر أخذ ماؿ الغّب بدكف كجو حق كمن ذلك

  .()«كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ دمو كمالو كعرضو»: ػ قولوُ

 . ()«أنت كمالك ألبيك»: بأف ىذا ا٢بديث عاـ كقد خصص بقولو: كيرد عليهم

 .()«كل أحد أحق بكسبو من كالده كالناس أٝبعْب»:  ػ قولوِ    
:  كيرد عليهم ُب االستدالؿ هبذا ا٢بديث من كجهْب

أنو حديث مرسل ركاه سعيد ُب سننو كال يقول على معارضة االستدالؿ : الوجو األكؿ
  .()«إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من كسبو»، ()«أنت كمالك ألبيك»ٕبديث 

لو سلمنا بصحة االحتجاج بو فهو ال يدؿ على ا٤بدعي بل غاية ما يفيده : الوجو الثاني
ترجيح حق االبن على حق أبيو ال على نفي حق الوالد بالكلية، فالولد أحق من كالده ٗبا تعلقت بو 

.  ()حاجتو
                                                           

. ْٔ/ِط، .، داإلحياء، الغزإب، ِٓٓ/ٓ،  ط. دالمبسوط السرخسي، ()
. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
، كالدارقطِب ُب سننو (ُُّٓٓ ): برقم ، ُْٖ/ٕ، ط.د، السنن الكبرلأخرجو البيهقي ُب :  حديث حباف بن أيب جبلة()

 (ُُّٓٓ ): برقم ، ُْٖ/ٕ. كا أعلم، كىو معارض للحديث الصحيح السابق: ىذا حديث مرسل، قلت: قاؿ البيهقي 
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ٕٗٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُُُ 

ػ استدؿ ا١بمهور على عدـ جواز أخذ األب من ماؿ كلده لغّب حاجة كأنو يعد سرقة من ّ
إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من كسبو، فكلوا من كسب »: السنة ٗبا ركم

فهذا يدؿ على أف ماؿ الولد يرخص ، ()«أموا٥بم لكم إذا احتجتم إليها» مع زيادة قولو «أكالدكم
فيو للب عند ا٢باجة يأخذ منو قدر ا٢باجة كما يأخذ من ماؿ نفسو كلو كاف على صورة السرقة فبل 
يعد جرٲبة، كماعدا ذلك فهو جرٲبة موجبة لئلٍب، كإف كانت غّب موجبة للحد إال عند ابن حـز كما 

:  سيأٌب

.  () منكرة:قاؿ فيها أبو داكد. «أموا٥بم لكم إذا احتجتم إليها»بأف قولو : كيعترض عليهم
كعلى ىذا ال يصح االستدالؿ . حدثِب فيو ٞباد ككىم فيو: قاؿ كنقل ابن ا٤ببارؾ عن سفياف

.  ()هبا 
بأف ملك االبن تاـ على نفسو، فلم ٯبز انتزاعو : استدؿ ا١بمهور من ا٤بعقوؿ: من المعقوؿ

.  ()منو من غّب حاجة قياسنا على ما تعلقت بو نفسو
 عاـ ُب كل «أنت كمالك ألبيك»: بأنو ال قياس مع النص السيما أف قولو: كيرد عليهم

.  األحواؿ كأدىن ما يفيده نفي اإلٍب عن أخذ الوالد من ماؿ كلده مطلقنا

                                                           

كتاب النفقات ، باب  ) (ُْٖٔٓ: )برقم (َْٖ / ٕ)" سننو الكبّب"أخرجها البيهقي ُب :  ىذه الزيادة من حديث عائشة ()
 .كقاؿ بأهنا زيادة شاذة غّب ٧بفوظة، (نفقة األبوين 

كتاب اإلجارة ، باب الرجل يأكل من ماؿ  ) (ِّٖٓ: )برقم (ُِّ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :   حديث عائشة ()
، باب ما . أبواب األحكاـ عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ) (ُّٖٓ: )برقم (ِّ / ّ" )جامعو"، كالَبمذم ُب  (كلده 

أبواب التجارات ، باب ا٢بث على  ) (ُِّٕ: )برقم (ِٖٔ / ّ" )سننو"، كابن ماجو ُب  (جاء أف الوالد يأخذ من ماؿ كلده 
 . (ا٤بكاسب 

حديث : ، كقاؿ ا٤بنذرم  (ُٔ / ْ): التلخيص ا٢ببّب. عن عمارة عن عمتو كتارة عن أمو ككلتاٮبا ال يعرفاف : قاؿ ابن القطاف 
 ( ُِّ / ّ): عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد. حسن 

 .ُِْٓٓ ): برقم ، َْٖ/ٕ، ط. د،السنن الكبرل  أخرجو البيهقي ُب ()
. ىذا الدليل ذكره ابن قدامة للجمهور- ِٖٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
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 ُُِ 

إٔب أنو ٰبل لؤلب األخذ من ماؿ كلده ٢باجة كلغّبىا صغّبنا : () ذىب ا٢بنفية :القوؿ الثاني
:  كاف أك كبّبنا ذكرنا أك أنثى بإذف كبغّبه، كال يعد ذلك جرٲبة سرقة بشركط

.  ػ أال يأخذ ما تعلقت بو حاجة االبن لتضرر االبن من ذلك فبل ضرر كال ضرارُ
.  ػ أال يأخذ من ماؿ كلده فيعطيو آلخر قياسنا على ا٥ببةِ
.  ػ أال يكوف األب كافرنا كاالبن مسلمنا؛ ألف اإلسبلـ يعلو كال ييعلى عليوّ

.  ()ػ أال يكوف أخذه ُب مرض أحدٮبا مرض ا٤بوتْ
فإذا أخذ األب من ماؿ كلده ُب ىذه ا٢باالت كأف يأخذ ما تعلقت حاجة االبن بو، أك 

يأخذ فيعطي آلخر، أك ٯبحف بو ُب األخذ كأف يضربو، ففي ىذه ا٢باالت يعد أخذه ٧برمنا، كإذا 
كاف على صورة السرقة كاستوَب شركطها يعد رقة موجبة لئلٍب، أما إذا خبل أخذه عن ىذه الشركط 

.  فيحل لو األخذ، كإذا أخذ على صورة السرقة ارمة فبل يعد ذلك جرٲبة فبل إٍب عليو، كال حرج
:  كاستدلوا على ذلك من الكتاب كالسنة كاآلثار كا٤بعقوؿ

: األنبياء] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): قولو تعأب: من الكتاب الكريم

 [. ِٕ: العنكبوت] (گ گ ڳ ڳ): كقولو تعأب. [َٗ
 جعل ا تعأب االبن موىوبنا ألبيو، كما كاف موىوبنا فلو حكم ا٥ببة أم :كجو الداللة

.  ()التصرؼ ُب ماؿ كلده مطلقنا كعبده
.  «إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من كسبو»: قولو: كمن السنة

تفيد إنو ليس  (كإف كلده من كسبو)ُب ا٢بديث للتبعيض  (من)بأف : كيعَبض على استدال٥بم
.  ()ككسبو كليس لو حكم مالو، كإ٭با لو األكل فقط، كليس لو أف يأكل الكل

                                                           

  .ُِ- ُُ/ٔ، ُ، طنيل األكطار، الشوكاين، ِٖٖ/ٗط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()
 ُّٕ/ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ٖٔٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة ()
. ِٖٖ/ٔ -ٕٗٔ/ٓط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()
() ، . ُْٔٔ مسألة ُّٔ/ٗ،  ط. دالمحلى ابن حـز



 

 ُُّ 

كأليب ماؿ ،يا رسوؿ اهلل إف رل ماال كعياال:فقاؿأف رجبل أتى النيب  كمن السنة ما ركاه جابر
،كىو يدؿ على أف الوالد مشارؾ ()«أنت كمالك ألبيك»:فقاؿ.كعياؿ كإف أيب يريد أف جيتاح مارل

لولده ُب مالو، فيجوز لو األكل كاألخذ منو سواء أذف الولد أك ٓب يأذف كيتصرؼ فيو كما يتصرؼ ُب 
 . مالو ما ٓب يكن على كجو السرؼ كالسفو، كال يعد ذلك جرٲبة سرقة،كإف كاف على صورة السرقة

أف األب يباح لو األخذ منو : أم ()لئلباحة (ألبيك)البلـ ُب قولو ):  قاؿ ابن رسبلف
.  مطلقنا عند ا٢باجة كغّبىا كال إٍب عليو

:  كيعَبض عليو بأمرين
بأنو حديث منسوخ بآيات ا٤بواريث فإف األب يرث مع كلد الولد السدس، فلو : األمر األكؿ

  .()كاف لو الكل ملكو، كٓب يكن لغّبه شيء مع كجوده
بأف دعول النسخ ٙبتاج إٔب دليل كال دليل؛ ألنو لو كجد الشتهر، فلم يقل هبا : كيرد عليو

أحد غّب ابن حـز ، كا١بمهور على خبلفو، فلما ٓب يوجد دليل يدؿ على النسخ يبقى ا٢بديث صا٢بنا 
  .()لبلحتجاج بو

 أنو مقيد ٗبا «أنت كمالك ألبيك»أم من االعَباض على االستدالؿ ٕبديث : األمر الثاني
إف أكالدكم ىبة، يهب ٤بن يشاء إناثنا، كيهب » :مرفوعنا عن عائشة كالبيهقي، كصححو ركاه ا٢باكم

 ككجو الداللة ُب ا٢بديث تقييد كوف األمواؿ ،()«٤بن يشاء الذكور، كأموا٥بم لكم إذا احتجتم إليها
.  لآلباء ٕبالة االحتياج كما ىو ظاىر ا٢بديث

إذا احتجتم ): ُب التلخيص قاؿ أبو داكد ُب ىذه الزيادة كىي ٗبا قالو ا٢بافظ: كيرد عليهم

                                                           

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ّٗٓ/ْط، .، دتحفة األحوزم، ا٤بباركفورم، ُِ/ٔ، ُ، طنيل األكطار الشوكاين، ()
. ّٗٓ/ْط، .، دتحفة األحوزم ا٤بباركفورم، ()
. ّٗٓ/ْط، .، دتحفة األحوزم  بتصرؼ، ا٤بباركفورم، ّٓٔ/ُُ، ط.دالتفسير الكبير  الرازم، ()
، كقاؿ  (ُْٕٓٓ) ، حديث رقم ٖٕٕ/ٕأخرجو البيهقي ُب الكربم كتاب النفقات باب نفقة األبوين : حديث عائشة  ()

 كقد ركم عن األعمش عن إبراىيم عن األسود عن عائشة رضي ا عنها دكف ىذه اللفظة كىو هبذا اإلسناد غّب ٧بفوظ: الشيخ 



 

 ُُْ 

.  ()حدثنا بو ٞباد ككىم فيو: قاؿ عن سفياف أهنا منكرة، كنقل ابن ا٤ببارؾ (إليها

 زكَّج ابنتو بصداؽ ()ٗبا ركم أف مسركقنا: ما استدؿ بو ا٢بنابلة كمن كافقهم: كمن اآلثار
.  ()عشرة آالؼ فأخذىا كأنفقها ُب سبيل ا، كقاؿ للزكج جهز زكجتك

:  كيعَبض على استدال٥بم من اآلثار
فقد ركم أف مسركقنا زكَّج ابنتو رجبل كاشَبط . بأف ما ركم عن مسركؽ ركم ما يعارضو: أكال

لنفسو عشرة آالؼ درىم ٯبعلها ُب ا٢بج كا٤بساكْب، كعلى ىذا فهو ٓب يأخذ ا٤بهر، كإ٭با شرط غّبه، 
.  أما ا٤بهر فهو حق للمرأة عند غّب ا٢بنابلة

ُب أف ذلك لؤلب فقط ألف يد  أما ما ركاه ابن قدامة عن مسركؽ فهو ا٤بوافق ٤بذىب أٞبد
  .()األب مبسوطة ُب ماؿ الولد

بأف الرجل يلي ماؿ كلده من غّب : استدؿ ا٢بنابلة كمن كافقهم من ا٤بعقوؿ: كمن المعقوؿ
تولية فكاف لو التصرؼ فيو كماؿ نفسو، فإذا أخذ منو على صورة السرقة ال يعد ذلك جرٲبة كال إٍب 

.  ()فيو
 إال عند ا٢باجة ىو الراجح، أما ما يرد لؤلب ُب نظر الباحث أف ماؿ االبن ال ٰبل :كالراجح

ركاية منكرة، فهي كإف كانت كذلك إال  (أموا٥بم لكم إذا احتجتم إليها): عليهم من أف زيادة قولو
أهنا زيادة ثقة فهي مقبولة خاصة أف ا٢بنابلة قيدكا حل األخذ لؤلب بذلك أيضنا ُب حدكد أال 

.  ٯبحف ٗباؿ الولد أك أال يأخذ من مالو كيعطي لغّبه
فاألب ٰبل لو األخذ من ماؿ كلده على قدر حاجتو، كإف كاف على صورة السرقة ال يعد 

                                                           

. ْٗٓ- ّٗٓ/ْط، .، دتحفة األحوزم ا٤بباركفورم، ()
، َُٗ/َُ،  ط. دتهذيب التهذيبابن حجر، )ىػ ّٔمسركؽ بن األجدع بن مالك ا٥بمذاين الوداعي تابعي ثقة توُب  ()

. ُِٓ/ٕ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، 
. 5/679 ط،.،دالمغنيابن قدامة،  ()
. ُِٔ/ّ، ِ طمعالم السنن،، ا٣بطايب ٕٗٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة ()
. ُّٕ /ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ٕٗٔ- ٖٕٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُُٓ 

.  سرقة ٧برمة، كفيما عدا ذلك تتحقق ا١برٲبة، كإف انتفى القطع؛ ٢برمة األبوة كما سيأٌب
في أخذ غير األب من األصوؿ من ماؿ فركعو على صورة السرقة : ة الثالثالمسألة

 المحرمة ىل يعد جريمة أـ ال؟   
يلـز لبياف أثر العبلقات االجتماعية على أخذ األصوؿ غّب األب من ماؿ الفركع على صورة 

:   افرؽ بْب حالتْبأفالسرقة ارمة ىل يعد جرٲبة أـ ال؟ 
.  األخذ ُب حالة النفقة الواجبة: ا٢بالة األكٔب
.  األخذ ُب غّب النفقة الواجبة: ا٢بالة الثانية

 ُب أخذ غّب األصوؿ من ماؿ الفركع ُب .األخذ في حالة النفقة الواجبة: الحالة األولى
إما أف يكوف الفرع ٩بتنعنا عن اإلنفاؽ على أصلو : حدكد النفقة، كعلى صورة السرقة ارمة ال ٱبلو

.  الواجب لو النفقة عليو، أك غّب ٩بتنع
إذا امتنع الفرع عن اإلنفاؽ على أصلو، فأخذ أحد األصوؿ غّب األب من ماؿ فركعو : أكال

 ال أـُب حدكد النفقة، كعلى صورة السرقة ارمة فقد اختلف الفقهاء ُب اعتبار ىذا األخذ جرٲبة 
:  على ثبلثة أقواؿ

إٔب أف األـ كحدىا من بْب سائر األصوؿ كاألب، فلها : () ذىب ا٢بنفية :القوؿ األكؿ
األخذ من ماؿ كلدىا عند امتناعو، كإذا كاف ما أخذتو على صورة السرقة ارمة، فبل يعد ذلك سرقة 

كاشَبط ا٢بنفية أف يكوف ما أخذتو األـ من جنس نفقتها الواجبة، كإال كاف ذلك سرقة موجبة لهثم 
فقط؛ ألنو الٯبوز ٥با أف تأخذ من غّب جنس حقها، كإ٭با ٥با األخذ من جنس حقها، كال يعد ذلك 

سرقة؛ ألف نفقتها كاجبة بطريقة اإلحياء لعبلقة ا١بزئية كالبعضية، فلها األخذ كلو من غّب رضى 
.  ()الفرع

إٔب أنو ٯبوز للجد األخذ من ماؿ كلده الصغّب،كاجملنوف، ككذا ()ذىب الشافعية:القوؿ الثاني
                                                           

. ِْْ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ِٓٓ/ٓ،  ط. دالمبسوط، السرخسي ()
. ٖٔ/ْط، .، دحاشيتهما على شرح جبلؿ الدين المحلى على المنهاج قليويب كعمّبة، ()



 

 ُُٔ 

.  عند امتناعو بدكف إذف حاكم،كإذا أخذ من مالو على صورة السرقة،فبل يعد ذلك سرقة موجبة لئلٍب
كالعلة ُب إباحة أخذ ا١بد كعدـ اعتباره سرقة، القياس على األب ٔبامع أف كبل منهما ذك 

.  ()كالية على الولد، فيجوز ٥بما األخذ لواليتهما عند امتناعو بدكف إذف ا٢باكم
كقاؿ . (كللقريب أخذ نفقتو من ماؿ قريبو عند امتناعو بدكف إذف حاكم): قاؿ ا٣بطيب

فما عدا األب كا١بد من األصوؿ إذا  ()(كا٤براد بالقريب حيث كانت لو الوالية كاألب كا١بد): الرملي
أخذ على صورة السرقة من ماؿ من كجبت عليهم نفقتهم كاف ذلك جرٲبة موجبة لئلٍب حيث ال يباح 

.  ٥بم ذلك

إٔب أنو ال ٯبوز ألحد من األصوؿ األخذ من ماؿ الفرع : ()ذىب ا٢بنابلة، : القوؿ الثالث
.  مطلقنا إال األب فقط، كإذا أخذ يعد سرقة ٧برمة

، كال يصح قياس ()«أنت كمالك ألبيك»: بأف ا٣برب كرد ُب األب فقط، كىو قولو: كعللوا
غّب األب عليو؛ ألف األب ذك كالية على كلده كمالو إذا كاف صغّبنا، كلؤلب شفقة تامة، كحق متأكد 

لذا ال يسقط مّباثو ٕباؿ، أما األـ فبل كالية ٥با، كأما ا١بد فبل يلي ماؿ كلد ابنو كنفقتو قاصرة على 
.  األب، كما أنو ال ٰبجب باألب ُب ا٤بّباث، كُب كالية النكاح

كغّبىم من األقارب كاألجانب ليس ٥بم األخذ بطريق التنبيو؛ ألنو إذا امتنع األخذ ُب حق 
فأخذ ما عدا األب  ()(األـ كا١بد مع مشاركتها لؤلب ُب بعض ا٤بعاين فغّبٮبا ٩با اليشارؾ األب أكٔب

من األصوؿ من مالو فرعو ُب النفقة كُب غّبىا من باب أكٔب على صورة السرقة يعد سرقة ٧برمة ببل 
.  فرؽ بينهم كبْب سائر األجانب

 ٩با سبق يَبجح ُب نظر الباحث أف الفقهاء اختلفوا فيمن يباح لو األخذ من غّب :كالراجح

                                                           

. ْْٗ/ّط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ()
. ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ِٖٖ/ٔط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ُّٕ/ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ِٓٔ/ْ، ْ، طالفركع، ابن مفلح، ِٖٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُُٕ 

األب من األصل من ماؿ كلده عند امتناعو عن اإلنفاؽ عليو، فالبعض قصر ذلك على األب كاألـ 
. كالبعض قصر ذلك على األب كا١بد باعتبار الوالية. باعتبار الوالدة ككفور الشفقة على االبن

.  كالبعض قصر حل األخذ على األب كحده ٛبسكنا بالنص
بأنو يباح لؤلب األخذ من ماؿ كلده حاؿ امتناعو عن اإلنفاؽ : كٲبكن التوفيق بْب ىذه اآلراء

عليو لوركد النص ا٤بقتضي أف االبن كمالو ملك أبيو، كأف ا١بد كاألب ٠بيِّي أبنا ُب القرآف الكرًن، فقد 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): أطلق لفظ األبوة على ا١بد مع كجود األب ُب قولو تعأب

[. ّٖ: يوسف]( پ

كأف األـ كذلك لتأكد حقها على كلدىا؛ لوفور شفقتها الكاملة عن األب كا١بد، كليس أدؿ 
: مث من؟ قاؿ: قاؿ. «أمك»: من أحق الناس حبسن صحابيت؟ فقاؿ: دلن سألوعلى ذلك من قولو 

كليس من صبيل الصحبة منعها من األخذ من ماؿ كلدمها ، ()«أمك»: مث من؟ قاؿ: قاؿ. «أمك»
.  يف حالة امتناعو عن اإلنفاؽ عليها لعظيم الضرر الذم يفضي هبما

فلو قلنا أنو يباح لؤلب كاألـ كا١بد األخذ من ماؿ االبن ا٤بمتنع اإلنفاؽ عليهم كإف أخذىم 
 . ()على صورة السرقة ال يعد جرٲبة كاف أكٔب

من أصولو فأخذ أحد : إذا ٓب ٲبتنع الفرع عن اإلنفاؽ على من كجبت عليو نفقتو: ثانينا
األصوؿ غّب األب بغّب إذنو كعلى صورة السرقة ارمة، فهل يعد ذلك جرٲبة موجبة لئلٍب أك العقوبة؟ 

:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على أربعة أقواؿ

إٔب أنو ال ٰبل ألحد األخذ من ماؿ الفرع إال  () ذىب ا٢بنفية، كا٤بالكية، :القوؿ األكؿ
سخط؛ ألف  الوالدين كأخذ ما عداٮبا ٧بـر قطعنا، فاألـ كاألب ٰبل ٥بما األخذ سواء رضي االبن أك

                                                           

باب من أحق الناس ، ، كتاب األدب(ِٔٔٓ ): برقم ، ِِِٕ/ٓ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب : حديث أيب ىريرة ()
 .،باب بر الوالدين كأهنما أحق بو، ، كتاب الرب كالصلة(ْٔٔٔ ): برقم ، ِ/ٖ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، ٕبسن الصحبة

. ِٖٗ/ٔط، .،د، المغني كالشرح الكبير ابن قدامة()
. ِّْ/ِ، ط. دالمدكنة، مالك، ِْْ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ُُٖ 

 فبل يعد ذلك سرقة ()نفقتهما كاجبة قبل القضاء، فإذا أخذا على صورة السرقة ارمة من ماؿ كلدٮبا
موجبة لئلٍب ماداـ ُب حدكد النفقة الواجبة، أما ما عداىا من األصوؿ كا١بد كا١بدة كغّبىم فإف 

أخذىم من ماؿ الفرع على صورة السرقة يعد سرقة موجبة لئلٍب عندىم ٝبيعنا كموجبة للعقوبة عند 
.  بعض ا٤بالكية، كالعلة عند ا٢بنفية أف نفقتها كاجبة قبل القضاء فيحل ٥بما األخذ بغّب قضاء كال رضا

ذىب الشافعية إٔب أف ا١بد كاألب ٥بما األخذ من ماؿ الفرع ُب حالة عدـ : القوؿ الثاني
.   كيلحق بذلك األـ لو كانت كصية ُب زمن حضانتها لواليتها حينئذ،()امتناعو عن اإلنفاؽ عليهما

بالوالية ُب كل، فإف األب كا١بد ٥بما كالية على االبن كمالو ككذا األـ ُب زمن : كعللوا ذلك
ا١بد ُب حدكد النفقة كبغّب إذف الولد ُب حالة عدـ امتناعو، كعلى صورة  كإذا أخذ األب أك. ا٢بضانة

السرقة ارمة فبل يعد ذلك سرقة موجبة لئلٍب؛ ألف ٥بما األخذ، كالنفقة كاجبة ٥بما، كقد أخذكا 
.  حقهم

لو أف يأخذ من ماؿ قريبو قدر نفقتو كل يـو عند امتناعو كال ٯبوز مع عدـ ) :قاؿ القليويب
االمتناع إال بإذف حاكم، كذا لو كاف ا٤بلزـك ٦بنوننا، نعم لؤلب كإف عبل الوٕب على ماؿ طفلو أف 

.  ()(يأخذ قدر نفقتو ببل حاكم، ٖببلؼ األـ كالوصي

.  ()(األـ لو كانت كصية ٓب ٙبتج إٔب حاكم): قاؿ الرملي

إٔب أنو ال ٯبوز ألحد من األصوؿ غّب األب : () ذىب ا٢بنابلة ُب الراجح :القوؿ الثالث
األخذ من ماؿ الفرع مطلقنا ُب حاؿ امتناعو، ككذا ُب حالة عدـ امتناعو بدكف إذنو بالشركط 

 فإذا أخذ أحد األصوؿ عدا األب من ماؿ فرعو كعلى صورة السرقة ارمة فإف ذلك يعد ()(السابقة

                                                           

.  بشرط أف يكوف ما أخذنو من جنس حقهما، فبل ٰبل ٥بما األخذ من غّب ا١بنس()
. 4/86 ط،.، د قليويب كعمَتة، حاشيتهما على شرح جبلؿ الدين احمللى على ادلنهاج()
. 4/86 ط،.، دحاشيتهما على شرح جالل الدين المحلى على المنهاجقليويب كعمَتة،  ()
. ّٖ، كسبق التعريف بالرملي ص ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ٖٕٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُّٔ /ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ٖٕٔ/ٓط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُُٗ 

.  سرقة ٧برمة موجبة لئلٍب
بأف األصل ُب األخذ من ماؿ الغّب ا٤بنع، كخولف ُب ذلك األب لوركد النص : كعللوا ذلك
.  ()(ا٤بنع) كبقي ما عدا األب على األصل ()(أنت كمالك ألبيك): بتخصيصو ُب قولو

 إٔب أف األـ كاألب ٥با األخذ كاالنتزاع من ماؿ كلدىا () ذىب بعض ا٢بنابلة: القوؿ الرابع
بإذف كبغّبه حاؿ امتناعو كعدـ امتناعو، فإذا أخذت من مالو ُب ىذه ا٢باالت، كعلى صورة السرقة 

.  ارمة فبل يعد ذلك سرقة موجبة لئلٍب من باب أكٔب
بقياس األـ على األب، بل ىي أكٔب لوفور شفقتها كتأكيد حسن صحبتها ُب : كعللوا ذلك

.  احلديث.. أمك: قاؿ، دلن سألو عمن ىو أكذل الناس حبسن صحبتوقولو 
أما ما عداىا من األصوؿ فبل يلحق هبا، كيعد أخذ ماعدا األب كاألـ من ماؿ الفرع كعلى 

 . صورة السرقة ُب حالة امتناع االبن عن النفقة، كعدـ امتناعو سرقة ٧برمة موجبة لئلٍب
ُب نظر الباحث أف الفقهاء اختلفوا ُب ٚبصيص األـ أك ا١بد من األصوؿ عدا األب : الراجح

ُب نفي اإلٍب عن أخذٮبا من ماؿ الفرع، فمن رأل ٚبصيص األب كا١بد دكف سائر األصوؿ علل 
ذلك بوالية األب كا١بد، كمن رأل ٚبصيص األـ بذلك نظر إٔب كوهنا أكٔب بالرب كاإلحساف كما 

كإعماؿ الدليلْب أكٔب من إٮباؿ أحدٮبا كإعماؿ : كُب ا١بمع بْب اآلراء عمل باألدلة كلها. سبق
. اآلخر 

أما ٚبصيص األب كحده ففيو نظر، حيث إف ا١بد يأخذ كثّب من أحكامو السيما عند 
( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): فقده، كقد ٠باه القرآف أبنا ُب قولو تعأب

.  حبسن صحبتها كما سبقكأما األـ فقد أكصى النيب . [ّٖ: يوسف]
على صورة السرقة  ،أخذ عدا األب من األصول في غير النفقة الواجبة: الحالة الثانية

                                                           

 .َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ( )
. ُّٕ-ُّٔ / ْط، .،دكشاؼ القناع البهوٌب، ()
 . ِٖٖ/ٔط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()



 

 َُِ 

 على أنو ال حيل ألحد األصوؿ عدا األب األخذ من ماؿ فرعو يف غَت النفقة ()اتفق الفقهاء. احملرمة
كإذا أخذ أحد األصوؿ عدا األب من ماؿ فرعو من غَت حاجة كما لو كاف ، الواجبة بدكف إذنو

فإف ذلك يعد سرقة ، ككاف على صورة السرقة احملرمة مستوفينا شركطها، كال ذبب لو النفقة، موسرنا
.  ()كاحلنابلة، كالشافعية، كادلالكية، زلرمة موجبة لئلمث عند صبهور الفقهاء من احلنفية

كال ٰبل األخذ ألحد من األصوؿ من ماؿ فرعو ُب غّب النفقة الواجبة إال األب فقط عند 
  .() ا٢بنابلة

بأف األـ ينبغي ٚبصيصها بإباحة أخذىا من ماؿ كلدىا كال يعد سرقة : كيعترض عليهم
موجبة لئلٍب، كإف كاف ُب غّب النفقة الواجبة؛ لوفور شفقتها عن األب كتأكد حقها ُب الرب كاإلحساف 

. «أمك»: فقاؿ من أحق الناس ٕبسن صحابٍب؟: ٤با ركم أف رجبل سأؿ النيب صلي ا عليو كسلم
  .()«أبوؾ»: ٍب من؟ قاؿ: قاؿ. «أمك»: ٍب من؟ قاؿ: قاؿ. «أمك»: ٍب من؟ قاؿ: قاؿ

لكن لو أ٢بق األـ باألب ُب ىذا ا٢بكم لكاف أفضل لكوهنا أكٔب ): قاؿ ُب الشرح الكبّب
 .()«كلوا من كسب أكالدكم»:  ُب قولو ()بالرب؛ لشفقتها الكاملة على كلدىا كدخو٥با

فلو صح االعَباض يكوف أخذ األـ من ماؿ كلدىا لغّب حاجة كاألب مباح، فإذا أخذا من 
ماؿ فرعهما من غّب حاجة كمن غّب إضرار باالبن، ككاف على صورة السرقة ارمة فبل يعد ذلك 

.  سرقة موجبة لئلٍب، لتأكد حقهما ُب ماؿ فرعهما ككفور شفقتهما، ككجوب برٮبا
٬بلص ٩با سبق أف عبلقة األصوؿ ٥با نوع أثر ُب ٧بو كصف جرٲبة السرقة ُب أخذ اآلباء 

                                                           

، ابن ْْٗ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِّْ/ِ، ط. دالمدكنة، مالك، ْٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ِٖٔ/ٓط، .،دالمغنيقدامة، 

، ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاجبتصرؼ، الرملي، . ُِ- َُ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ا٤بوصلي، ()
. ٖٔ/ْط، .، دحاشيتهما، قليويب كعمّبة، ِٖٖ/ٔط، .،دالمغني كالشرح الكبيرابن قدامة، 

. ٖٕٔ/ٓ، ط. دلمغني ابن قدامة، ا()
. ُُٕ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ِٖٗ-ِٖٖ/ٔط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()
. ُُٗ تقدـ ٚبرٯبو ص ()



 

 ُُِ 

كاألمهات من ماؿ أكالدىم على صورة السرقة ارمة ماداـ ذلك با٤بعركؼ كُب حدكد النفقة الواجبة 
رضي االبن أك ٓب يرض ٢برمة األبوة كشرؼ األمومة كتأكيد حق اآلباء كاألمهات على األبناء 

.  (الفركع)



 

 ُِِ 

أثر عبلقة الفركع على جريمة السرقة :  الثانيالفرع
 : مسألتْب إٔب الفرعمن األصوؿ تقسيم ىذا  يلـز لبياف أثر عبلقة الفركع على جرٲبة السرقة

 . ُب األساس الشرعي ألخذ الفركع من ماؿ أصو٥بم:  األكٔبا٤بسألة
حكم أخذ الفركع من األصوؿ على صورة السرقة ارمة ىل يعد جرٲبة أـ ال؟  : ة الثاينا٤بسألة

.  في األساس الشرعي ألخذ الفركع من أمواؿ األصوؿ: ل األكؿالمسألة
ٙبتل عبلقة الفركع منزلة بْب القرابات، فهي تلي عبلقة األصوؿ ُب الدرجة، فهي أقرب 

:  القرابات لئلنساف بعد أصولو، كعبلقة الفركع سببها الوالدة، كقد رتب ا٤بشرع عليها أحكامنا منها
فقد اتفق الفقهاء على أنو ٯبب على الوالدين . ()كجوب نفقتهم على أصو٥بم باالتفاؽ: أكال

 ۇ ۇ ۆ ): ؛ لقولو تعأب()نفقة ا٤بولودين ا٤بعسرين إذا كانوا صغارنا أك عاجزين عن الكسب

كا٢بكم بوجوب النفقة لؤلكالد يثبت ٥بم حقنا ُب ماؿ  [ِّّ: البقرة] ( ۆ ۈ ۈ
 . كالديهم، فإذا أخذ االبن من ماؿ أبيو فغن حكمو ٱبتلف عن سائر الناس

أكجب ا٤بشرع صلة العبلقات االجتماعية كحـر قطيعتها، كأكجب عليهم بر كالديهم : ثانينا
كاإلحساف إليهم، كرفع ا٢برج عنهم ُب إباحة النظر إٔب مواضع الزينة الظاىرة كالباطنة؛ لكثرة دخوؿ 

.  ()منازؿ كالديهم للصلة الواجبة عليهم

ڇ ڍ ): رفع ا ا٢برج عن األكالد ُب األكل من بيوت آبائهم ُب قولو تعأب: ثالثنا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

فاقتضى رفع ا٢برج عنهم أف لؤلكالد تبسطنا ُب  [ُٔ: النور] ( گ گ گ ڳ
ماؿ كالديهم، فتمكن الشبهة ُب ماؿ كالديهم، فهذه العبلقات االجتماعية ٥با شبهة ُب اٙباد ا٤بلك 
بينهم كبْب أصو٥بم، كال يتحقق ُب أخذىم معُب ا٢برز ٢بقهم ُب الدخوؿ على كالديهم ببل حشمة 

                                                           

(. َّٗ)رقم اإلٝباع - ْٖط، ص .، داإلجماع ابن ا٤بنذر، ()
. ٖٕٔ/ٓط، .،دلمغني، ابن قدامة، إْْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِٓ/،  ط. دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ُِّ 

كما رد ا١بمهور من الفقهاء شهادة االبن ألبيو باعتبار معُب ا١بزئية بينهما فيعد كل . ()كال استئذاف
.  ()منهما ٗبنزلة اآلخر
في حكم أخذ الفركع من األصوؿ على صورة السرقة المحرمة ىل يعد : ة الثانيالمسألة
جريمة أـ ال؟  

:  أخذ الفرع من ماؿ أصلو على صورة السرقة ارمة ال ٱبلو من حالتْب
.  أف يأخذ من ماؿ أصلو ُب حدكد النفقة الواجبة كىو مستوجب ٥با: ا٢بالة األكٔب
أم أزيد من الكفاية أك حالة غناه أك إعسار )أف يأخذ ُب غّب النفقة الواجبة : ا٢بالة الثانية

 . األصل
أخذ الفرع ا٤بستوجب النفقة من ماؿ أصلو الواجب عليو اإلنفاؽ عليو ُب : الحالة األكلى

:  حدكد النفقة الواجبة ال ٱبلو من حالتْب
 . إما أف يأخذ الفرع ُب حاؿ امتناع األصل عن اإلنفاؽ عليو: أكال
.  أك أف يأخذ من ماؿ حالة كونو غّب ٩بتنع عن اإلنفاؽ: ثانينا
 أخذ الفرع نفقتو الواجبة من ماؿ أصلو الممتنع عن اإلنفاؽ عليو على صورة: أكال

 : السرقة
اختلف الفقهاء ُب أخذ الفرع نفقتو من أصلو على صورة السرقة حاؿ امتناعو ىل يعد جرٲبة 

:  أك ال؟ على قولْب

 إٔب أنو ٯبوز للفرع أف يأخذ نفقتو الواجبة من ماؿ أصلو ()ذىب ا٢بنفية : القوؿ األكؿ
.  بنفسو إذا امتنع األصل من اإلنفاؽ عليو حاؿ غناه، كال يعد ذلك جرٲبة فبل إٍب عليو

                                                           

. ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، - ُِّ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()
. ِْْ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ِِٓ/ٓ،  ط. دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ُِْ 

خذم ما يكفيك ككلدؾ »:()ذلند بنت عتبةكاستدلوا على ذلك بقولو صلي ا عليو كسلم 
اإلباحة يف حدكد ادلعركؼ السيما يف حاؿ : (خذم): أف ظاىر قولو: كجو الداللة  ()«بادلعركؼ

.  ألنو ظادل دلنعو حقنا كاجبنا شرعنا كىو النفقة؛ امتناع األصل عن اإلنفاؽ
قياس النفقة على الدين ُب أف كل منهما حق كاجب األداء، كٯبوز لصاحب : كمن القياس

الدين أف يأخذ قدر حقو عند االمتناع عن األداء، فكذا النفقة، كال يعد ذلك جرٲبة ألنو أخذ 
  .()حقو

يؤخذ من حديث ىند أف من لو عند غّبه حق كىو عاجز عن استيفاؤه ٯبوز ): قاؿ النوكم
  .()(لو األخذ من مالو إف قدر بغّب إذنو كىذا مذىبنا

فالولد لو االستقبلؿ باألخذ من ماؿ أصلو كيأخذ من غّب قضاء كال رضا إذا كجد ماال من 
.  جنس حقو كال يعد ذلك سرقة مطلقنا

إٔب أنو ال ٯبوز للفرع األخذ من  () ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية كا٢بنابلة :القوؿ الثاني
ماؿ أبيو مطلقنا إال بإذف أك حكم حاكم، كإذا أخذ بنفسو كبدكف إذف على صورة السرقة كاف ذلك 

 . جرٲبة موجبة لئلٍب كُب القطع خبلؼ سيأٌب
. ذلند بنت عتبةكاستدلوا على ذلك بقضاء النيب صلي ا عليو كسلم 

 ألف قصة ىند جاءت من باب أنو ال جيوز األخذ عند االمتناع إال حبكم حاكم:  كجو الداللة

                                                           

أبو نعيم، . ىند بنت عتبة بن ربيعة بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ، امرأة أيب سفياف أـ معاكية، ركت عنها عائشة ()
 .ّْٔ/ٔط، .، دمعرفة الصحابة

باب إذا ٓب ينفق ، ، كتاب النفقات(َْٗٓ ): برقم ، َِِٓ/ٓ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :   حديث عائشة ()
، ، كتاب األقضية(ْٕٕٓ):برقم، َُّ/ٓ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، الرجل فللمراة أف تأخذ بغّب علمو ما يكفيها ككلدىا 

 .  باب قضية ىند
. ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
 كُب قوؿ النوكم نظر؛ ألف مذىب الشافعية اف االبن ليس لو األخذ من ماؿ كالده نفقتو الواجبة بنفسو كلو ُب حاؿ امتناعو، ()

. ٗ/ُِط، .، دشرح صحيح مسلمككبلـ النوكم عاـ، النوكم، 
نهاية ، الرملي، ِٖٖ/ٔط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ِّْ- ِِْ/ِط، .، دالمدكنة الكبرل مالك، ()

. ُّٖ/ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُِِ/ٕأخّبة، . طالمحتاج



 

 ُِٓ 

كفيما عدا ذلك ، فالفرع ال يباح لو األخذ من ماؿ أصلو إال بإذنو أك إذف حاكمالقضاء ال الفتيا، 
.  فهو جردية

 (ال يأخذ االبن كال االبنة من ماؿ أبويهما إال بإذهنما) : عن جابر بن عبد ا: ففي ا٤بدكنة
 . ()كركم عن عطاء مثلو
كللقريب أخذ نفقتو من ماؿ قريبو عند االمتناع إف كجد جنسها، ككذا إف ٓب ): كقاؿ ا٣بطيب

.  ()(ٯبده ُب األصح
حيث كانت لو كالية، لكن ٱبرج أف الفرع ليس لو االستقبلؿ : كا٤براد بالقريب) :قاؿ الرملي

 .()(باألخذ
.  كعلى ىذا فالفرع ليس لو االستقبلؿ باألخذ من ماؿ أصلو إال بإذنو أك حكم حاكم

بأف األصل ُب أخذ ماؿ الغّب ا٤بنع : كعلل ا٢بنابلة منع الفرع من األخذ من ماؿ األصوؿ
ا٤بنع إال بطيب نفس : خولف ُب ىذا األب فقط لداللة النص، كبقي ماعدا األب على األصل أم

.  منو
فأخذ الفرع من ماؿ أصلو كلو ُب حدكد النفقة على صورة السرقة ٧بـر شرعنا فهو جرٲبة 

.  موجبة لئلٍب على رأم ٝبهور الفقهاء
:  كسبب الخبلؼ بين الفقهاء

 فإذا كانت فتيا ال حيتاج ؟فيها فتيا أـ قضاءأف قصة ىند كقضاء الرسوؿ صلي ا عليو كسلم 
  .()كإذا كانت قضاء فبل حيل األخذ إال بإذف أك حكم حاكم. إذل إذف

 ُب نظرم ما ذىب إليو ا٢بنفية من أف أخذ الفرع من ماؿ أصلو ُب حدكد نفقتو :كالراجح
ا٤بقدرة شرعنا ال يكوف جناية؛ ألنو أخذ حقنا شرعيِّا كال لـو فيو، كقد أقر النيب صلي ا عليو كسلم 

ىند بنت عتبة على األخذ من ماؿ زكجها قدر نفقتها عند امتناعو، كبْب الفركع كاألصوؿ عبلقة 

                                                           

. ِِْ/ِ،  ط. دالمدكنة الكبرل مالك، ()
. ْْٗ/ّأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ُْٗ/ ٗط، .، دفتح البارم شرح صحيح البخارم ابن حجر، ()



 

 ُِٔ 

كقد قاؿ  موجبة للنفقة لعبلقة ا١بزئية كا٤بمتنع مع يسره عن اإلنفاؽ ظآب، كالفرع يتضرر بعدـ اإلنفاؽ
.  ()«ال ضرر كال ضرار»: صلي ا عليو كسلم

أخذ الفرع نفقتو الواجبة من ماؿ أصلو غير الممتنع عن اإلنفاؽ عليو في حدكد : ثانينا
:  النفقة الواجبة على صورة السرقة ىل يعد جريمة أـ ال؟

:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب
 إٔب أنو ٯبوز للفرع أف يأخذ من ماؿ أصلو قدر نفقتو الواجبة () ذىب ا٢بنفية:القوؿ األكؿ

.  كلو ُب حاؿ عدـ االمتناع عن اإلنفاؽ كلو كاف على صورة السرقة فبل يعد جرٲبة موجبة لئلٍب
:  كاستدلوا على ذلك بالسنة كا٤بعقوؿ

.  السابق()حديث ىند بنت عتبة: فمن السنة
فيجوز دلن لو ، من باب الفتول كليس قضاءن أف قضاء النيب صلي ا عليو كسلم : كجو الداللة

 . ()كال يكوف سرقة، نفقة على غَته أف يأخذ عند امتناعو بدكف إذف كبدكف قضاء
أف نفقة الفركع ٘بب بطريق اإلحياء؛ ألف اإلنساف يرضى بإحياء كلو كجزئو : كمن المعقوؿ

 . من مالو؛ ك٥بذا كاف للفرع أف ٲبد يده إٔب ماؿ كالده عند ا٢باجة، فيأخذ من غّب قضاء كال رضا
فأخذ الفرع نفقتو الواجبة من ماؿ أصلو على صورة السرقة ُب حاؿ عدـ امتناعو عن اإلنفاؽ 

.  ال يعد جرٲبة موجبة لئلٍب
أنو ال ٰبل للفرع : إٔب()ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة،: القوؿ الثاني

األخذ من ماؿ أصلو مطلقنا إال بإذنو أك حكم حاكم، فإذا أخذ من مالو بغّب إذنو مطلقنا على صورة 
.  السرقة فهو جرٲبة موجبة لئلٍب، كُب كجوب القطع خبلؼ سيأٌب

فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم بينكم »: بقولو صلي ا عليو كسلم: كاستدلوا على ذلك
                                                           

. َٔ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ُٖٔ/ْط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ِِٓ/ٓ،  ط. دالمبسوط السرخسي، ()

. ُّٕسبقت ترٝبتها ص  ()
. ُْٗ/ٗط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()
. ِٖٔ/ٓط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ِِْ/ِ،  ط. دالمدكنة الكبرل مالك، ()



 

 ُِٕ 

.  كبقصة ىند بنت عتبة . ()«حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا
 ال الفتول، كأف فيها من باب القضاءأف قضاء الرسوؿ صلي ا عليو كسلم : كجو الداللة

. األدلة الواردة عامة فيؤخذ هبا على عمومها
أف الفرع كإف كاف لو النفقة على أصلو إال أنو ليس لو أىلية األخذ بدكف إذف : كمن المعقوؿ

لعدـ الوالية ُب حقو، فإذا أخذ بدكف إذنو كال حكم حاكم على صورة السرقة فهو سارؽ عليو 
 . ()ـاإلث

:  الحالة الثانية
أخذ الفركع من ماؿ أصو٥بم ُب غّب النفقة الواجبة على صورة السرقة ىل يعد جرٲبة أك ال؟ 

اتفق الفقهاء على أف الفركع كإف كجبت ٥بم النفقة من ماؿ أصو٥بم بشركطها إال أنو ال ٰبل 
()٥بم األخذ من ماؿ أصو٥بم ُب غّب النفقة الواجبة؛ لعدـ ا٢باجة، كلعدـ الوالية

.  
فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم »: بعمـو قولو صلى ا عليو كسلم: كاستدلوا على ذلك

  ()«بينكم حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا
أف حرمة األمواؿ تقتضي عدـ جواز أخذ الفرع من ماؿ أصلو ُب غّب ا٤بأذكف : كجو الداللة

.  فيو كالنفقة بغّب إذف فهو ٧بـر شرعنا كىو جرٲبة موجبة لئلٍب؛ النعداـ معُب ا٢برز
بعد أف أثبت حل األخذ لؤلب دكف سائر األقارب؛ ألف األصل ا٤بنع، ): كُب الشرح الكبّب

 كبقي ماعدا «أنت كمالك ألبيك»: كخولف ُب األب لداللة النص، أم قولو صلى ا عليو كسلم
كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ دمو كمالو »: أم ا٤بنع لقولو صلي ا عليو كسلم. ()األب على األصل

. ()«كعرضو
                                                           

. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ِٖٔ/ٓط، .،دالمغني، ابن قدامة ُِِ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
تحفة ، ا٥بيتمي، ْْٗ/ُط، .، دحاشيتو على الشرح الكبير، الدسوقي، ِِْ/ْ، ِ، طالبحر الرائقبن ٪بيم،  ()

. ِٖٖ/ٔط، .،دابن قدامة، المغني كالشرح الكبير، ّْٖ/ٖط، .، دالمحتاج
. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ُّٖ/ْط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ِٖٖ/ٔط، .،دابن قدامة، المغني كالشرح الكبير ()
. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ ()



 

 ُِٖ 

 على جريمة السرقة (غير األصوؿ كالفركع)أثر عبلقة الرحم المحـر :  الثالثالفرع
كاألخوة، كاألعماـ، كاألخواؿ،  (األصوؿ كالفركع)عبلقة ذكم الرحم اـر من غّب الوالدة 

كإف اختلف الفقهاء ُب كجوب النفقة ٥بم، إال أهنا ال أثر ٥با على جرٲبة السرقة، فإذا أخذ أحد ذكم 
، كمن باب أكٔب الرحم غّب اـر كبِب األعماـ، كبِب األخواؿ، أك اـر غّب ا٢بم كعبلقة  الرحم اـر

الرضاع أك ا٤بصاىرة من ماؿ قريبو عدا أصولو كفركعو ُب ا٢باالت السابقة على صورة السرقة فهو 
جرٲبة موجبة لئلٍب، كُب كجوب القطع خبلؼ سيأٌب، فبل ٰبل ألحد ذكم الرحم اـر األخذ من 

:  ماؿ قريبو بغّب إذنو باتفاؽ أىل العلم، كاستدلوا على ذلك

  .()«فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ»: قولو صلى ا عليو كسلم: أكال
أف عبلقة ذكم الرحم ال يبيح أخذ ماؿ القريب، كلو ُب حدكد النفقة عند من أكجبها : ثانينا

٥بم؛ ألف قرابتهم ضعيفة فليسوا بأجزاء كال أصوؿ، كالشبهة ال تتحقق ُب األخذ إال مع ىذين النوعْب 
.  ()من القرابات؛ لقوة قرهبما

أف النفقة الواجبة ٥بم عند من أكجبها القائلْب بوجوهبا صلة ٢بق العبلقات االجتماعية : ثالثنا
فقط، فهي من باب اإلحساف العاـ كا٤بعركؼ؛ كلذا فارقت النفقة الواجبة للوالدين كا٤بولودين كالزكجة 

.  ()فبل نفقة لذكم الرحم الكفار أك ُب غّب دار اإلسبلـ ٖببلؼ نفقة األصوؿ كالفركع
فمن باب أكٔب ال ٰبل أخذىم من ماؿ بعض؛  على ذكم الرحم اـر كعند ا٤بانعْب للنفقة

  .()ألنو ال شبهة ُب اإلباحة فهم كاألجانب كببل فرؽ
ككل من يقضى لو بالنفقة عند غيبة من ينفق عليو جاز لو األخذ إذا ): قاؿ ُب فتح القدير

قدر ببل قضاء فالوالداف كالولد كالزكجة إذا قدركا على ماؿ من جنس حقهم جاز ٥بم أف ينفقوه على 

                                                           

. ٕٗ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ٕٖٓ،ٖٔٓ،ٕ،ِٖٔ/ٓط، .،دالمغني  بتصرؼ، ابن قدامة، ْْٕ/ّ- ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
، ابن ُِ-ُُ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ا٤بوصلي، ّٕ- ّٔ/ْط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()

، ٕٖٓ/ٓط، .،دالمغنيقدامة،  . َُُ/ُُ،  ط. دالمحلى، ابن حـز
. ْْٖ- ْْٕ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ْٖٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()



 

 ُِٗ 

.  ()(أنفسهم، كال يقضى بالنفقة ُب ماؿ غائب إال ٥بؤالء
أم أف ذكم األرحاـ ليسوا كذلك، فبل يقضى بالنفقة ٥بم ُب ماؿ غائب، فبل ٰبل ٥بم األخذ 
كغّبىم من األجانب، كإف كاف ُب أخذىم شبهة مانعة من العقوبة؛ النعداـ معُب ا٢برز كما سيأٌب 
.  إال أف أخذ أحدىم من ماؿ قريبو بدكف إذنو على صورة السرقة ٧بـر شرعنا، فهو جرٲبة موجبة لئلٍب

 

                                                           

. ِٗٔ-ِٖٔ- ِْٔ/ّط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ِْْ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 َُّ 

 العاشر المطلب
أثر العبلقات االجتماعية على جرائم التعزير  
التي يكوف االعتداء فيها على حق اهلل تعالى 

: فرعينكينقسم إلى 
أثر العبلقات االجتماعية في محو أك تخفيف جرائم التعزير التي ىي اعتداء على :  األكؿ الفرع

. حق هلل تعالى
تشديد جرائم التعزير التي ىي اعتداء  أثر العبلقات االجتماعية في تغليظ أك:  الثاني الفرع

 .على حق اهلل تعالى



 

 ُُّ 

أثر عبلقة األصوؿ في محو أك تخفيف جرائم التعزير التي ىي اعتداء :  األكؿالفرع
: على حق هلل تعالى

يتضح أثر العبلقات االجتماعية ُب ٧بو كصف جرائم التعزير الواجب حقنا  تعأب ُب 
:  حالتْب

.  في تعزير األب البنو على ترؾ الصبلة كفرائض اهلل: الحالة األكلى
أف سلطة األب ُب : ك٤با كاف تعزير الزكج زكجتو ٱبتلف عن تعزير األب البنو ُب أمور أٮبها

 : تعزيره كلده ٧بل كفاؽ بْب الفقهاء، كأما الزكج فمحل خبلؼ، لـز تقسيم ىذا ا٤بطلب إٔب فرعْب
: أثر عبلقة األصوؿ في إباحة التعزير الواجب حقن اهلل تعالى: الفرع األكؿ

اتفق الفقهاء على أف األب كا١بد ككذا األـ ٗبقتضى كاليتهم على فركعهم ٥بم تعزير أبنائهم 
الصغار على ترؾ الصبلة كسائر فرائض ا تعأب كتعليمهم أمور الدين الٍب ال يكمل إٲباف ا٤برء إال 

 . ()هبا
ىذا يعِب أف مباشرة األب لولده كىو ُب كاليتو باألمر بأداء الصبلة كتعليمو كنصحو كتوجيهو 
كىو ابن سبع سنْب، ضربو على تركها لعشر سنْب ال يعد من قبيل االعتداء الذم يندرج ٙبت قاعدة 

دكهنا، فإذا ٘باكز األب ىذه  ما التعازير ماداـ الضرب غّب مشْب، كٓب يؤدم إٔب جناية على النفس أك
ا٢بدكد فهو مسؤكؿ عن ٘باكزه عند بعض الفقهاء كما سبق، أما ما كاف ُب حدكد األدب فهو 

.  مشركع كمباح كال جرٲبة فيو بل ىو مأجور على فعلو
كاألـ كذلك ): ٍب قاؿ (كاألب يعزر االبن على ترؾ الصبلة كمثلها الصـو): قاؿ ابن عابدين

.  ()(كا٤براد باالبن الصغّب دكف الكبّب أما ىو فكاألجنيب
ا سقط الطلب عن األكلياء كإال استمر كأجرة تعليمو ُب ): كقاؿ القليويب إذا بلغ الصيب رشيدن

مالو ٍب على األب، ٍب على األـ، كٯبب تعليمهم ما يضطركف إليو من األمور الٍب يكفر جاحدىا 
كمات ، كىاجر إذل ادلدينة، كبعث هبا، أبيض مشوب حبمرة كلد دبكةكمنو أنو صلى ا عليو كسلم 

                                                           

. ُُِ/ُط، .، دحاشيتو، قليويب، ّّْٓ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُٖٗ/ّ ط،.، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُِِ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُِّ 

.  ()(هبا كدفن فيها
كىذا ا٢بكم يثبت لآلباء كاألمهات كاألصوؿ بالعبلقات االجتماعية؛ لواليتهم كال يثبت 

ٯبب على اآلباء كاألمهات ): قولو لغّبىم إال بإذف معترب ٩بن يعترب إذنو إذ نقل الي عن الشّبازم
 . (تعليم أبنائهم الطهارة كالصبلة بعد سبع سنْب كضرهبم على تركها بعد عشر سنْب
ذف فهو جرٲبة إفهذا الضرب الصادر من األب أك األـ مباح، كلو كاف من غّبىم كبدكف 

.  تعزيرية أم مستوجبة للتعزير
ككذا لو كاف الضرب لغّب ابنو بدكف كالية فهو غّب مباح إذ األصل ٙبرًن التعدم على الغّب 

.  بدكف كجو حق
كالعلة ُب إباحة ىذا ا٢بق لؤلب كسائر األصوؿ ىي الوالية على النفس إذ أف األب كا١بد 

.  كاألـ من أىل الوالية على الصيب
كالية خاصة؛ لشمو٥با األمهات كلو مع كجود اآلباء كىو فرض : كا٤براد بالوالية): قاؿ القليويب

 . ()(كفاية ُب حق ا١بميع
كلؤلب إكراه طفلو على تعلم قرآف كأدب كعلم لفرضيتو على ): كقاؿ ابن عابدين

.  ()(الوالدين
الندب بالقياـ على أمر الصيب كتعليمو أمور الدين  فاألب مأمور على سبيل اإلٯباب أك

كضربو على ترؾ الصبلة كالفرائض الواجبة عليو، كال يعد ىذا الضرب كما دكنو جرٲبة تعزيرية، سواء 
كاف من األب أك األـ أك ا١بد لؤلمر بو، فإذا كاف الضرب من غّبىم فإف كاف بإذف كا٤بعلم، كا٤بؤدب 

فبل شيء لكوهنم مأذكنْب ُب التعليم أك التأديب، كإف كاف بدكف إذف فهو جرٲبة للتعدم على حق 
الوٕب، فالعبلقات االجتماعية ٥با ميزة على غّبىا ُب اختصاص األب كسائر األصوؿ بأف ضرهبم 

                                                           

ط، .، دحاشيتو،العدكم، ُُِ/ُط، .، دحاشيتو، ا٣برشي، ٔٗ/ٔ، ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل ا٢بطاب، ()
. ُُِ/ُط، .، دحاشيتو، قليويب،ُٗ/ٖأخّبة،. طنهاية المحتاج، الرملي، ُٓ/ُ ،ط.دالمهذب، ، الشّبازم، ِِِ/ُ

. ُُِ/ُط، .، دحاشيتو قليويب، ()
. ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُّّ 

.  للصيب ليس ٔبرٲبة ماداـ ُب حدكد األدب
:  كاستدؿ الفقهاء على ذلك بالكتاب كالسنة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ):  فقولو تعأب:أما الكتاب

 [.ٔ:التحرًن]( ې 

أف األب مأمور بوقاية أىلو من النار ككقايتو تكوف بأداء حق الوالية عليهم من التأديب 
. كالتعليم كالزجر كالتحذير

: ٤با نزلت ىذه اآلية قاؿ عمر يا رسوؿ ا نقي أنفسنا فكيف بأىلينا؟ فقاؿ): قاؿ القرطيب
.  ()« تنهوىم عما هناكم ا عنو، كتأمركهنم ٗبا أمر ا بو»

.  ()(كذلك حق على ا٤برء ُب نفسو ككلده كأىلو كعبيده): كقاؿ مقاتل

.  ()(علموىم كأدبوىم): كقاؿ علي 
فهذه اآلية كإف كانت عامة إال أهنا تدؿ على اختصاص ذكم الوالية بالتأديب كالتوجيو ٤بن 

.  ُب كاليتهم كال يعد ذلك جرٲبة
:  اعتراض على االستدالؿ بنص القرآف

كيعَبض بأف الفعل الصادر من الصيب ليس ٔبرٲبة؛ ألف فعلو ال يوصف بأنو جناية؛ لعدـ 
. ()«...الصيب حٌب يبلغ،: رفع القلم عن ثبلث»: تكليفو لرفع القلم عنو بقولو صلى ا عليو كسلم

أف التجرًن ال يكوف إال عن تكليف كمناط التكليف البلوغ كالصيب ٓب يبلغ فبل : كجو الداللة
. يوصف فعلو بالتجرًن كال يؤاخذ بو

                                                           

ا إٔب عمر ()   .  ٓب أجده موصوالن مسندن
. ّٖٔ/ْ ، ط.دبتوضيح تفسير الجبللين،  لفتوحات اإللهية العجيلي، ا()
. ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو على المنهج البجّبمي، ()
. ّْ تقدـ ٚبرٯبو ص ()



 

 ُّْ 

أما الصيب فإنو يعزر تأديبنا ال عقوبة؛ ألنو من ): بعد أف بْب شرط التعزير العقل قاؿ الكاساين
.  ()(ألهنا أم العقوبة تستدعي ا١بناية كفعل الصيب ال يوصف بكونو جناية: )ٍب قاؿ(أىل التأديب

.  بأف كثّبنا من الفقهاء يطلقوف لفظ التعزير على التأديب من باب التغليب: كٲبكن ا١بواب
مركا أكالدكم بالصبلة لسبع كاضربوىم »: فما ركم عنو صلى ا عليو كسلم: كأما السنة

  ()«عليها لعشر كفرقوا بينهم ُب ا٤بضاجع
أف ا٢بديث صريح ُب أمر اآلباء بتعليم أكالدىم الصبلة كضرهبم على تركها : كجو الداللة

 . لعشر كىذا تأديب كاضح كتعزير على ا٤بعصية
٧بو جرائم التعزير الواجبة حقنا  تعأب ىي عبلقة األصوؿ،  كالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ُب

 . كوف األصوؿ من أىل الوالية على الصغار: كالعلة ىي
كاختص ىذا ا٢بكم هبم؛ لشفقتهم على أبنائهم كقرهبم منهم لقرينة قولو صلى ا عليو 

 ىذا إذا كاف االبن صغّبنا، فإذا كاف «علموا أكالدكم الصبلة لسبع كاضربوىم عليها لعشر»: كسلم
كبّبنا فبل ٯبوز ألحد من األصوؿ ضربو كلو سفيهنا، كىذا يفيد أف العبلقات االجتماعية ال ٛبحو 

كصف جرائم التعزير من األصوؿ على فركعهم إال الصغار فقط، أما األبناء فيما بعد البلوغ فضرهبم 
.  يعد جرٲبة كإف كانت ال توجب العقوبة عند بعض الفقهاء؛ لكنها كضرب غّبىم من األجانب

انقطاع الوالية عندىم بالبلوغ كزجرىم بالتكليف؛ لتعليق خطاب الشرع : كالعلة في ذلك
.  ()هبم

، (لؤلب كا١بد تأديب كلده الصغّب كاجملنوف كالسفيو للتعلم كسوء األدب): قاؿ ابن حجر 
األصح أنو ليس ٥بما ضرب البالغ كلو سفيهنا كٰبمل على السفيو ا٤بهمل الذم ينفذ ): كقوؿ ا١بمهور

 . ()(تصرفو كمثلهما األـ
                                                           

. ْٔ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ْٓ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
،  ط. دمغني المحتاج، ا٣بطيب الشربيِب، َُٖ- ُٕٗ/ٗط، . ، دحواشهما على تحفة المحتاج الشركاين كابن قاسم، ()

، ابن قدامة،  ُُٔ/ ٖط، .، دحاشيتو على شرح الزرقاني، الرىوين، ُٖٔ/ ْ ط،.د، إعانة الطالبين، البكرم، ُُّ/ُ



 

 ُّٓ 

.  ()(كاألب ال يؤدب البالغ غّب السفيو): كقاؿ الشركاين
ال تؤثر إال على جرائم التعزير أك التأديب  (عبلقة األصوؿ) فالعبلقات االجتماعية كعلى ىذا

كما ىو اصطبلح لدل بعض الفقهاء على الصغار فيما دكف البلوغ أك غّب ا٤بكلفْب من األبناء 
بأف الذمي إذا أسلم ككاف قد كجب عليو التعزير ٓب يسقط : كقد يعترض على ىذه العلة. ()الكبار

.  عنو فكذلك الصيب إذا كجب عليو التعزير فبلغ ٓب يسقط عنو
ال كجو لسقوطو خصوصنا إذا كاف حق آدمي أم ال ) :نقبل عن ا٣بّب الرملي قاؿ ابن عابدين

.  ()(كجو لسقوط التعزير عن البالغ إذا كاف حقنا آلدمي

                                                                                                                                                                                     

كنقل الفخر  (كٓب أر حكم الصيب إذا كجب عليو التعزير فبلغ): ، قاؿ ابن عابدينّْٗ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير
.  كمقتضى ما ُب النتيجة ال يسقطُٖٗ/ّ. الرازم عن الشافعية سقوط لزجره البلوغ

، ُُّ/ُط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َُٖ- ُٕٗ/ٗط، . ، دحواشهما على تحفة المحتاج الشركاين كابن قاسم، ()
المغني ، ابن قدامة، ُُٔ/ ٖط، .، دحاشيتو على شرح الزرقاني، الرىوين، ُٖٔ/ ْ ط،.د، إعانة الطالبينالبكرم، 

. ّْٗ/َُط، .،دكالشرح الكبير
. ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٓ/ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُّٔ 

أثر العبلقات االجتماعية في تغليظ أك تشديد جرائم التعزير التي ىي :  الثانيالفرع
اعتداء على حق اهلل تعالى 

ُب ىذا ا٤بطلب أبْب أف العبلقات االجتماعية قد تكوف سببنا ُب تغليظ كصف ا١برٲبة مع 
كبّبة مع األجنيب  القريب عن األجنيب كأف يكوف الفعل مع األجنيب صغّبة، كمع القريب كبّبة، أك

كقد تكوف سببنا ُب إٯباد الفعل ا٤بكوف للجرٲبة مع القريب بينما ىو مباح أك ال . كفاحشة مع القريب
.  شيء فيو مع األجنيب

:  مسألتْب إٔب الفرعكلذا أقسم ىذا 
.  ُب أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبرًن الفعل الواقع على القريب:  األكٔبا٤بسألة
.  ُب أثر العبلقات االجتماعية ُب تغليظ كصف ا١برٲبة مع القريب: ة الثاينا٤بسألة

في أثر العبلقات االجتماعية في تحريم الفعل الواقع على القريب : ل األكؿالمسألة
: كالذم ىو من قبيل التعزير الواجب حقنا هلل تعالى

من رأل منكم منكرنا فليغّبه »: يتضح ذلك ُب هني االبن أباه ا٤بتلبس با٤بنكر عمبل بقولو
دؿ احلديث على كجوب تغيَت ادلنكر بقدر ، ()«بيده، فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب يستطع فبقلبو

:  كقد اختلف الفقهاء فيمن يقـو هبذا الواجب على قولُت. االستطاعة
، إٔب أف تغيّب ا٤بنكر كاجب على ()، كا٢بنابلة()، كالشافعية() ذىب ا٤بالكية:القوؿ األكؿ

 . نائبو؛ ألهنا حق ا كىو إٔب اإلماـ اإلماـ أك
 نائبو أك يكوف أثر العبلقات االجتماعية قاصرنا على ما إذا كاف اإلماـ أك: كعلى ىذا الرأم

. اتسب قد رأل أباه متلبسنا ٗبنكر فعليو هنيو كدفعو عن ا٤بنكر
كدلا ، السابق كأف كاجب التغيَت حلق اهلل عليهمابقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم : كاستدلوا

مث الضرب كيف القتل ، كالتوبيخ، مث اللـو، مث الوعظ، كانت مراتب تغيَت ادلنكر بالنصح كالتعريف
                                                           

. َٗ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ّْٓ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُّٓ، ص ُطاألحكاـ السلطانية، ا٤باكردم، ()
. ِْٖط، ص . ،داألحكاـ السلطانية أيب يعلي، ()



 

 ُّٕ 

.  خبلؼ
على أنو إذا كاف االبن ٧بتسبنا فليس لو دفع أبيو ا٤بتلبس با٤بنكر إال  نص اإلماـ الغزإب

التعريف ٍب الوعظ، فبل يعنف لو ُب القوؿ، كال يرتقي ُب دفع أبيو باللـو  : ()با٤برتبتْب األكليْب
 الضرب، فإف فعل فهو آٍب لتعديو على كالديو كإيذائو اـر ٥بما بالقوؿ أك التوبيخ أك أك

 . الفعل
:  ذىبوا إٔب تغيّب ا٤بنكر كاجب على كل مسلم إقامتو عمبل بقولو() للحنفية:القوؿ الثاني

.  ()«...من رأل منكم منكرنا فليغّبه»
كا٣بطاب فيو لكل مسلم، فيجب على كل مسلم إذا رأل منكرنا أف ينكر على فاعلو، كيتدرج 
معو ُب الدفع باألسهل فاألشد، كإف أتى الدفع عليو فهو ىدر ال قصاص كال دية كال كفارة، لكنهم 

استثنوا من ذلك الفرع مع أصلو، فلو رأل االبن أباه أك أمو أكٮبا معنا يفعبلف منكرنا فعليو أف ينكر 
عليهما، لكن با٤بعركؼ فيعرؼ الواقع ُب ا٤بنكر منهما بو كيأمره باجتناب ما حـر ا، فإف استجاب 

فعبلقة الفركع ٙبـر . ()لو فيها كإال تدرج معو ُب الدفع باألشد بضرب ك٫بوه، فإف فعل ذلك فهو آٍب
التعزير الواقع من الفرع ألبيو، كإف كاف ٨بالفنا للشرع رغم أنو مباح كال شيء فيو مع غّب األصوؿ بل 

.  ىو كاجب يأٍب ا٤بسلم بَبكو
أحدٮبا أمرٮبا مرة فإف قببل   االبن منكرنا من كالديو أكرألإذا ) :جاء ُب حاشية ابن عابدين

 . ()(فبها، كإف كرىا سكت عنهما كاشتغل بالدعاء ٥بما كاالستغفار فإف ا يكفيو ما أٮبو من أمرٮبا

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): بعمـو قولو تعأب: كاستدلوا على ذلك

[ ُٓ: لقماف] (  ڳ ڳ ڳ ڳگگ گ گ

                                                           

. ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين الغزإب، ()
. ُِّ-ُِِ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. َٗ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين الغزإب، ()
. ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُّٖ 

 ٴۇ ۆ ۈ ۈۆڭ ۇ ۇ): كما ذكره ا٤بؤب على لساف خليلو إبراىيم مع أبيو.

  ()[ْٕ: مرًن] (ۋ ۋ ۅ ۅ 

.  ()فلم يزد إبراىيم عليو السبلـ عن تعريف أبيو بادلنكر الواقع فيو كاعتزالو بادلعركؼ كاللطف
 ثبلثا قالوا بلى يا رسوؿ «أال أنبئكم بأكرب الكبائر»: قولو صلي ا عليو كسلم: كمن السنة

فما :  قاؿ«أال كقوؿ الزكر- كجلس ككاف متكئنا فقاؿ - اإلشراؾ با كعقوؽ الوالدين »: ا قاؿ
 .()زاؿ يكررىا حٌب قلنا ليتو يسكت 

ال ٯبوز إيذاء أحد الوالدين بعقوبة ىي منع عن جناية مستقبلية، قياسنا على : كمن القياس
.  ()عدـ جواز إيذائو بعقوبة ىي حق على جناية سابقة

ا كال يباشر إقامة ا٢بد عليو  فقد ذىب ٝبهور الفقهاء إٔب أف االبن ال يقتل أباه ُب الزنا حدن
 مع أبيو ا٤بتلبس با٤بنكر تدرجفهذا يدؿ على أف الولد إذا . ()كال يباشر قتل أبيو ا٤بشرؾ، فالقياس أكٔب

يعد ذلك تعدينا على حق الوالدين؛ ألنو يتناَب مع برٮبا كاألمر باإلحساف إليهما فيكوف قد ارتكب 
كما ىو  معصية ُب حقهما تستوجب تعزيرنا، بينما ىو مباح لو مع غّب الوالدين على رأم ا٢بنفية أك

.  مذىب الشافعية ُب اإلماـ كنائبو اتسب بل كيثاب عليو
في أثر العبلقات االجتماعية في تغليظ كصف جرائم التعزير الواقعة : ة الثانيالمسألة

 :على القريب كالتي يكوف االعتداء فيها على حق اهلل
ُب ىذا الفرع يتبْب أف لعبلقة األصوؿ كحقهم على فركعهم أثرنا ُب تغليظ كصف ا١برٲبة الٍب 
ىي من قبيل جرائم التعزير الواجبة حقنا  تعأب، أك الٍب يشَبؾ فيها حق ا كحق اآلدمي ٗبقارنتها 

                                                           

. ْْٓ/ِ، ط. دمختصر تفسيره، ابن كثّب، ُٔٔ/ٓط، .، دتفسيره أيب مسعود، ()
. ْْٓ/ِ، ط. دمختصر تفسيره، ابن كثّب، ُٔٔ/ٓط، .، دتفسيره أيب مسعود، ()
باب ما ، كتاب الشهادات، (ُُِٓ: ) برقم ، (ّٗٗ/ِ)،  ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب : حديث نفيع بن ا٢بارث ()

 .،باب بياف الكبائر كأكربىا، كتاب اإلٲباف  (ِٗٔ ): برقم ، ْٔ/ُ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، قيل ُب شهادة الزكر
. ُّْ/ِ،  ط. دإحياء علـو الدين الغزإب، ()
. ْٖ/ْ،  ط. دركح المعاني األلوسي،، ُٔٔ/ٓط، .، دتفسيره أيب مسعود، ()



 

 ُّٗ 

بغّب األصوؿ ، كيتحقق ذلك بأف يؤذم الولد أحد كالديو ٗبا لو فعلو مع غّب كالديو كاف ٧برمنا، لكن 
ضربو ٕبيث ال ينتهي إٔب  كصف التحرًن ُب حالة إيذاء الوالدين أشد، كما لو شتم غّب كالديو أك

.  ()الكبّبة، فإنو ٧بـر مع الغّب، كإذا فعل ذلك مع غّبٮبا كاف ٧برمنا بينما ىو ُب حق الوالدين كبّبة
كقد يكوف أثر العبلقات االجتماعية متمثبل ُب ثبوت معصية مع كوف الفعل من ا٤بباح أك 
الذم ال يعد معصية موجبة لئلٍب ُب حق غّب الوالدين، فإذا كانت مع أحد الوالدين فهي معصية 

كمخالفة أمر الوالدين ُب أمر أك النهي عن األسفار ا٤بباحة أك غّب ذلك من ا٤بباحات أك حٌب 
القربات غّب ا٤بتعينة عليو ، فإنو ال شيء فيو إف صدر من الشخص ٨بالفة فيو لغّب كالديو أما لو هنى 

.  ()األب كلده عن السفر فخالف االبن أباه فإف ذلك يعد معصية
ىو كفور شفقة الوالدين على أبنائهم كشدة تفجعهم عليهم، ففيو أذل ٥بما : كالعلة ُب ذلك

 جاءه رجل يستأذنو يف اجلهاد فقاؿ لو النيبما ليس لغّبٮبا ، كقد ثبت أف النيب صلي ا عليو كسلم 
ففيهما »: قاؿ النيب صلي ا عليو كسلم. نعم:  قاؿ«أحي كالداؾ؟»: صلي ا عليو كسلم

فعبلقة األصوؿ كخاصة الوالدين ثبت ٥بما حقوؽ على أبنائهم تستوجب من األبناء ، ()«فجاىد
 . تعظيم حق كالديهم كعدـ ٨بالفة أمرٮبا أك إيذائهما أك فعل يؤدم إٔب إ٢باؽ الضرر هبما

أهنما السبب الظاىر ُب إٯباد األبناء : كالعلة الموجبة لتعظيم حق الوالدين على األبناء
.  ()كعيشتهم، كال يكاد يكوف نعمة ألحد من ا٣بلق أعظم من نعمة الوالد على كلده

كيؤيد ىذا أف ا قرف شكرٮبا بشكره، كأكجب اإلحساف إليهما بعد األمر بعبادتو سبحانو، 
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں): فقاؿ تعأب

                                                           

. ْٖ/ْ،  ط. دركح المعاني، بتصرؼ، األلوسي، ُّٓٓ/ْ، ْط، سبل السبلـ الصنعاين ()
. ْٖ/ْ،  ط. دركح المعاني، األلوسي، ْٗ- ْٖط، ص .، دجامع البياف في تأكيل القرآف الطربم، ()
باب ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ِِْٖ ): برقم ، َُْٗ/ّ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عبد ا بن عمرك()

 . ،باب بر الوالدين أهنما أحق بو، كتاب الرب كالصلة  (ٖٔٔٔ ): برقم ، ّ/ٖ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ا١بهاد بإذف الوالدين
، ،  سبل السبلـ،الصنعاين،ِٖ/ْ، ط. دركح المعاني، األلوسي،ْٗ/ ُٓط، .، د جامع البياف في تأكيل القرآف الطربم،()

. بتصرؼ- ُّٓٓ/ْ، ْط



 

 َُْ 

[ ِّ: اإلسراء]( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): كقولو تعأب

[. ُْ: لقماف]( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

كسخط ، رضى الرب ُب رضى الوالد»: أفكقد بْبَّ على لساف نبيو صلي ا عليو كسلم 
 .()«الرب ُب سخط الوالد

اإلحساف ا٤بأمور بو أف يقـو االبن ٖبدمتهما كال يرفع صوتو ): ()كقاؿ اإلماـ األلوسي
 ()(عليهما، كال ٱبشن ُب الكبلـ معهما، كيسعى ُب ٙبصيل مطلبهما، كاإلنفاؽ عليهما بقدر القدرة

ال تؤذيهما بقليل كال بكثّب كقل ٥بما قوؿ العبد ا٤بذنب مع السيد الفظ : ، كمعُب ال تقل ٥بما أؼ
 . الغليظ

:  كيعترض على ىذا االستدالؿ
بأف الوالدين إ٭با طلبا اللذة ألنفسهما فلـز منو دخوؿ الولد ُب عآب ا٤بوجودات كدخولو ُب 

ا من ا٤بتسمْب با٢بكمة كاف يضرب فأمعآب اآلفات كاألخطار   إنعاـ ٥بما عليو؟ كقد حكي أف كاحدن
.  ()ىو الذم أدخلِب ُب عآب الكوف كالفساد كعرضِب للموت كالفقر كالعمى كالزمانة: أباه كيقوؿ

:  اكتبوا عليو: ما تكتب على قربؾ؟ فقاؿ- كٓب يكن ذا كلد: كقيل أليب العبلء ا٤بعرم
                                                           

أبواب الرب كالصلة عن رسوؿ ا  ) (ُٖٗٗ: )برقم (ْْٔ / ّ)" جامعو"أخرجو الَبمذم ُب : حديث عبد ا بن عمرك ()
( ) ِّْٕ: )برقم (ُُٓ / ْ" )مستدركو"، كا٢باكم ُب  (، باب ما جاء من الفضل ُب رضا الوالدين . صلى ا عليو كسلم

صحيح على شرط مسلم ٙبفة األحوذم : كقاؿ . (كتاب الرب كالصلة ، رضى الرب ُب رضى الوالد كسخط الرب ُب سخط الوالد 
 ( ُُٔ / ّ): شرح سنن الَبمذم

مفسر، ٧بدث، أديب، من اجملددين، من أىل بغداد، : ىو ٧بمود بن عبد ا ا٢بسيِب اآللوسي، شهاب الدين، أبو الثناء ()
 ُِِٔسنة )ٍب سافر .  ىػ كعزؿ، فانقطع للعلمُِْٖتقلد اإلفتاء ببلده سنة . كاف سلفي االعتقاد، ٦بتهدا. مولده ككفاتو فيها

كعاد إٔب بغداد يدكف رحبلتو .  شهرا كأكرمو السلطاف عبد اجمليدُِىػ إٔب ا٤بوصل، فاآلستانة، كمر ٗباردين كسيواس، فغاب 
 . ُٕٔ/ٕ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، . كيكمل ما كاف قد بدأ بو من مصنفاتو، فاستمر أب أف توُب

. ِٖ/ْ،  ط. دركح المعاني، األلوسي ْٗ/ ُٓط، ص .، دجامع البياف في تأكيل القرآف الطربم ()
. ُٔ/ٓ،  ط. دركح المعاني األلوسي، ()
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 ُُْ 

:  كقاؿ ابن رشيق

 ()       ىذا جناه أيب علي                               كما جنيت على أحد
قبح ا لذة لقشانا                                 نا٥با األمهات كاآلباء 
 ()٫بن لوال الوجود ٓب نأٓب                              لفقد فإٯبادنا علينا ببلء

:  كالجواب من ثبلثة كجوه
ال ٱبفى ما ُب ىذا االعَباض من الفساد؛ ٤بخالفتو صريح القرآف كالسنة، إذ : الوجو األكؿ

تعطيل النسل، كخراب الكوف، كارتكاب ما هنى ا : اعتقاده يؤدم إٔب مفاسد كثّبة منها القوؿ بو أك
.  عنو من عقوؽ الوالدين

لو سلمنا أنو كإف كاف ا٤بطلوب لدل اآلباء أكالن لذة الوقاع، إال أف االىتماـ : الوجو الثاني
بإيصاؿ ا٣بّبات كدفع اآلفات من أكؿ دخوؿ الولد ُب عآب الوجود إٔب كقت بلوغو الكرب أعظم من 

.  ()اترٝبيع ما يتخيل من جهات ا٣بّب كا٤برب
لو كاف اإلدخاؿ ُب عآب الكوف كالفساد كالتعريض لآلفات كاألخطار دافعنا : الوجو الثالث

يلـز منو كذلك أف يكوف دافعنا ٢بق ا تعأب، إذ ىو الفاعل ا٢بقيقي كٓب يقل بذلك  ٢بق الوالدين
.  ()أحد من أىل العلم كا٢بكمة

                                                           

كأذكر : قاؿ ابن غرس النعمة: ، كفيو(ُٓ / ُ)ط،  .، دمعاىد التنصيص على شواىد التلخيصأبوالفتح العباسي، : يراجع ()
عند كركد ا٣برب ٗبوتو كقد تذاكرنا إ٢باده كمعنا غبلـ يعرؼ بايب غالب بن نبهاف من أىل ا٣بّب كالعفة، فلما كاف من الغد حكى لنا 

رأيت ُب منامي البارحة شيخان ضريران كعلى عانقو أفعياف متدلياف إٔب فخذيو، ككل منهما يرفع فمو إٔب كجهو فيقطع منو ٢بمان : قاؿ
.  ىذا ا٤بعرم ا٤بلحد: من ىذا؟ فقيل ٕب: يزدرده، كىو يستغيث فقلت كقد ىالِب

أتيت قربه سنة ٟبسْب كستمائة، فإذا ىو ُب ساحة من دكر أىلو كعليو باب، فدخلت فإذا القرب ال احتفاؿ بو، : كقاؿ القفطي
كقد رأيت أنا قربه بعد مائة سنة من : قاؿ الذىيب. كرأيت عليو خبازل يابسة كا٤بوضع على غاية ما يكوف من الشعث كاإلٮباؿ

.  رؤية القفطي فرأيت ٫بوان ٩با حكى، انتهى
ىذا جناه أيب علي كما جنيت على أحد : إنو أكصى أف يكتب على قربه من ٦بزكء الكامل: كيقاؿ

. َْٗ / ُط، .، دمعجم األدباء ا٢بموم، ()
. ُٔ/ٓ،  ط. دركح المعاني األلوسي، ()
. ُٔ/ٓ،  ط. دركح المعاني األلوسي، ()



 

 ُِْ 

لعبلقة األبوة لعظيم حقهم على ا٤بولودين أثرنا ُب إٯباد ا٤بعصية، ٩با يعد  :٩با سبق يتبْب أف 
مباحنا مع الغّب، إذ تغليظ كصف ا٤بعصية ا٤بوجبة للتعزير مع الوالدين ٕبيث تكوف كبّبة معهما، 
كصغّبة مع غّبٮبا، أك تغليظ كصف الكبّبة مع غّبٮبا بأف تكوف فاحشة إذا كانت مع الوالدين 

.  صغّبة مع غّبٮبا

أف عقوؽ الوالدين كبّبة، فإف كاف معو ٫بو سب ففاحشة، ):  عن ا٢بليب()كنقل األلوسي
كإف كاف العقوؽ ىو استثقاؿ االبن ألمرٮبا كالعبوس ُب كجههما كالترـب هبما مع بذؿ الطاعة كلزـك 

الصمت فصغّبة، فإف كاف ذلك يؤدم إٔب أف ينقبضا فيَبكا أمره كهنيو كيلحقهما من ذلك ضرر 
.  ()(فكبّبة

أف يؤذم الولد أحد كالديو ٗبا لو فعلو مع غّبٮبا : إف العقوؽ ىو): ()كنقل اإلماـ البلقيِب
.  ()(كاف ٧برمنا من ٝبلة الصغائر، فينتقل بالنسبة إليهما من الكبائر

فاآلباء ٥بم من ا٢بق ماال ٱبفى كأف حقهما على كلدٮبا عظيم، كٯبب على األبناء بر آبائهم 
.  كاإلحساف إليهم، أما التنكر لفضلهما فهو كبّبة كمعصية تستوجب العقوبة

كلعمرم إف إنكار حقهما إنكار ألجلى األمور، كمن ٓب ٯبعل ا لو نورنا فما ): قاؿ األلوسي
.  ()(لو من نور

                                                           

. ُّٓسبقت ترٝبتو ص  ()
. ُٔ/ٓ،  ط. دركح المعاني، األلوسي، ُّٓٓ/ْ، ْط، سبل السبلـ الصنعاين، ()
 الطبقاتابن قاض شهبة، ) ىػ بالغربية ٗبصر ِْٕ ىو عمر بن رسبلف بن نصر سراج الدين أبو جعفر البلقيِب كلد سنة ()

شذرات ، ابن العماد ، َِٓ/ٓ ،ٓ، طاألعبلـ، الزركلي، ِْٖ/ٕط، .،د معجم المؤلفين، رضا كحالة،ّٔ/ْط،  .د
(. ُٓ/ٕ،  ط. دالذىب

. َٔ- ٗٓ/ٓ، ط. دركح المعاني األلوسي، ()
. َٔ/ٓ،  ط. دركح المعاني األلوسي، ()



 

 ُّْ 

الحادي عشر  المطلب
أثر عبلقة األصوؿ في محو كصف جرائم التعزير  

التي يكوف االعتداء فيها على حق اآلدمي 
يتبْب أثر عبلقة األصوؿ ُب ٧بو كصف ما يعد من قبيل جرائم التعزير الصادرة من األصل 

على فرعو ُب هتذيبو كتأديبو على اإلساءة عند فعلو ما ال يليق بالضرب أك التوبيخ ُب حْب أف مثل 
.  تستوجب عقوبة تعزيرية ىذا الفعل أك القوؿ إذا صدر من غّب األصوؿ يعد جرٲبة تعزيرية أك

 على أف لؤلب ٕبق كاليتو على الصغّب القياـ بتأديبو كهتذيبو على ()كقد اتفق الفقهاء
اإلساءة، كفعل ما ال يليق، كيلحق باألب من ُب معناه من األصوؿ كا١بد كاألـ؛ لوفور شفقتهما 

ككاليتهما، كال يباح ىذا ا٢بق لغّبٮبا إال بإذف معترب ٩بن يعترب إذنو كاألب يأذف لغّبه ُب تعليم كلده 
ككاإلماـ يقيم قيِّمنا على اليتيم نيابة عنو، كما أف تصرؼ الوصي كالقيم كا٤بعلم مشركطنا بأال يتعدل 

.  فيها ا٢بدكد الٍب يعترب فيها تصرؼ األب مباحنا
فاألب كسائر األصوؿ ىم األصل ُب االختصاص هبذا ا٢بكم على الصغّب كغّبىم تبع ٥بم، 

.  صرح بذلك بعض الفقهاء صراحة كاآلخر ضمننا
.  ()(كلؤلب كإف عبل تعزير كلده بارتكاب ماال يليق): قاؿ األنصارم

كلؤلب كا١بد تأديب كلده الصغّب ): ا٢بق ُب التعزير مطلقنا لئلماـ، ٍب قاؿ): كقاؿ الرملي
.  (كاجملنوف كالسفيو للتعليم كسوء األدب كاألـ كذلك كلو مع كجودٮبا

ضرب األب كلده يسمى تعزيرنا أك : كقد سبق أف لفظ التأديب يطلق على تعزير األب أم
تأديبنا ٖببلؼ ضرب اإلماـ ُب غّب ا٢بدكد ٨بصوص بالتعزير

()  
، كا٤براد ()كالتعزير لئلماـ أكال ُب حقوؽ ا كاآلدميْب ٍب األب كالزكج): قاؿ ابن عابدين

                                                           

. ِٓٔص ط،.د،األشباه كالنظائر،السيوطي، ُٗ/ٖأخّبة،. طنهاية المحتاج، الرملي، ِْٓ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُِِ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُِٖ/ ْط، .، دحاشيتو على منهج الطبلب البجّبمي، ()
. ُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُِْ-ُِّ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ُْْ 

 . (باالبن الصغّب
:  كالعلة في اختصاص األصوؿ بهذا الحكم

أف لؤلب كالية على الصيب ٢بفظو كتقويتو كهتذيبو، كٗبقتضى ىذه الوالية يباح لو ضرب 
نفسو، كال يعد ىذا الضرب الصادر من  الصغّب كتأديبو بشرط أال يؤدم إٔب تلف عضو الصيب أك

.  ذم الوالية جرٲبة تعزيرية أك مستوجبة للتعزير
:  كاستدلوا على ذلك بالكتاب كالسنة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): قولو تعأب: من الكتاب

[.  ٔ:التحرًن] (ې
 أف األمر بوقاية األىل ليس ٗبنع الفعل كإ٭با ٗبنع السبب كىو التأديب :كجو الداللة

. كالتهذيب
.  ()(أدبوىم كعلموىم:  أمُب معُب اآلية قاؿ اإلماـ علي

يف ترؾ خذكا ألنفسكم كقاية بالتأسي بالنيب صلي ا عليو كسلم ): كقاؿ الشيخ ا١بمل
.  ()(ككل من يدخل يف ىذا االسم بالنصح كالتأديب، ادلعاصي كأىليكم من النساء كالولداف

 عن تربيتهم كمسئوؿاألحاديث الٍب تدؿ على أف األب راع على أبنائو : كمن السنة النبوية
. ()«كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو»:  صلي ا عليو كسلمقولوكتأديبهم، كمن ذلك 

ا أفضل من أدب حسن»: كقولو صلي ا عليو كسلم  .()«ما ٫بل كالد كلدن

                                                           

. َُٕ/َّط، .، دجامع البياف في تأكيل القرآف الطربم، ()
. ّٖٔ/ْط، . ، دالفتوحات اإللهية، العجيلي، َِٗٔ/َُط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
باب ا١بمعة ُب القرل ، ، كتاب ا١بمعة(ّٖٓ ): برقم ، َّْ/ُ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :   حديث ابن عمر ()

 .،باب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة ا١بائر، ، كتاب اإلمارة(ِْٖٖٗ ): برقم ، ٕ/ٔ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، كا٤بدف
أبواب الرب كالصلة عن رسوؿ ا  ) (ُِٓٗ: )برقم (َّٓ / ّ)" جامعو"أخرجو الَبمذم ُب :   حديث سعيد بن العاص ()

مسند ا٤بكيْب رضي  ) (َُْٔٓ: )برقم (ِّٓٓ / ٔ" )مسنده"كأٞبد ُب  (، باب ما جاء ُب أدب الولد . صلى ا عليو كسلم
كتاب  ) (َُِّ: )برقم (ُٖ / ِ" )سننو الكبّب"، كالبيهقي ُب  (ا عنهم ، حديث جد إ٠باعيل بن أمية رضي ا عنو 

. (الصبلة ، باب كجوب تعلم ما ٘بزئ بو الصبلة من التكبّب كالقرآف كالذكر كغّب ذلك 



 

 ُْٓ 

.  ()«أكرموا أكالدكم كأحسنوا أدهبم»: كقولو صلى ا عليو كسلم
 عن أبنائهم كتربيتهم كتأديبهم على مسئولوف دلت ىذه األدلة على أف اآلباء :كجو الداللة

.  اإلساءة، كال يعد ذلك جرٲبة تعزيرية فبل اعتداء فيها
فعلى األب ك٫بوه أف يأمر ابنو ٗبكاـر األخبلؽ كينهاه عن فعل ما يشْب كما يستقبح من 

ا٣بصاؿ، كيضربو على فعل ماال يليق بشرط أال يكوف مربحنا، كال يعد ذلك جرٲبة ُب حقو، بينما لو 
صدر من غّب األصوؿ، كبدكف إذف فهو جرٲبة للتعدم على حق اإلماـ، كيستوجب التعزير لبلعتداء 

. على حق اآلدمي
  

                                                                                                                                                                                     

عامر بن أيب عامر صاّب بن رستم ا٣بزاز : ، كقاؿ الذىيب   (ِٔ / ِ): غريب كىذا عندم مرسل هتذيب التهذيب: قاؿ الَبمذم 
 ّ): عن يونس بن عبيد كغّبه قاؿ أبو حاًب ليس بالقوم كقاؿ ابن عدم ُب حديثو بعض النكرة ٍب ذكر ا٢بديث ٙبفة األحوذم 

 /ُُّ ) 
باب بر الوالد ، كتاب األدب  )(ُّٕٔ)برقم ، (ُُُِ/ِ)، ط. د،سننوأخرجو ابن ماجو ُب :  حديث أنس بن مالك ()

 ( ُّٗ / ِ: )، ُب إسناده ا٢بارث بن النعماف ذكر كبلـ اىل العلم عليو حاشية السندم على بن ماجو(كاإلحساف إٔب البنات
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 ُْٔ 

 الثانيالفصل 
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبات الجناية في الفقو اإلسبلمي 

 :كيشتمل على تمهيد كعشرة مباحث
 .في أثر العالقات االجتماعية على القصاص: المبحث األول 
 .في أثر العالقات االجتماعية على الدية: المبحث الثاني 

 .في أثر العالقات االجتماعية على الكفارة: المبحث الثالث 
 .في أثر العالقات االجتماعية على الحرمان من اإلرث في الفقو اإلسالمي: المبحث الرابع 

 .في أثر العالقات االجتماعية على الحرمان من الوصية في الفقو اإلسالمي: المبحث الخامف 
 .في أثر العالقات االجتماعية على عقوبة الزنا: المبحث السادس 

 .في أثر العالقات االجتماعية على عقوبة القذف: المبحث السابع 
                   .في أثر العالقات االجتماعية على عقوبة السرقة: المبحث الثامن 

في أثر العالقات االجتماعية على عقوبات التعزير التي تكون االعتداء فيها : المبحث التاسع 
 .حقا هلل تعالى

 فيها ءفي أثر العالقات االجتماعية على عقوبات التعزير التي يكون االعتدا: المبحث العاشر 
 على حق اآلدمي

 
  



 

 ُْٕ 

تمهيد 
- سواء كانت ١بناية على النفس أك ما دكهنا أك ا١بنْب - ُب الفقو اإلسبلمي العقوبات 

:  تنحصر ُب العقوبات التالية
.  ا٢برماف من الوصية- ا٢برماف من اإلرث- الكفارة- الدية- القصاص

كأثبت بعض الفقهاء عقوبة التعزير ُب حالة سقوط القصاص، كلذا ينقسم ىذا الفصل إٔب 
كانت كاجبة ُب أسواء كعلى حدة، حدية أك تعزيرية  مباحث كي يكوف الكبلـ ُب كل عقوبة رلموعة

 ا١بناية على النفس أك ما دكهنا، أك على ا١بنْب، كسواء كانت العقوبة كاجبة ُب ا١بناية العمد أك ا٣بطأ
:  أك غَت ذلك كأسوؽ ىذه ادلباحث بعد بياف معٌت التعزير

: تعريف التعزير

ك العْب ك الزاء ك الراء :  ُب مقاييس اللغة ()قاؿ ابن فارس . لفظ التعزير مشتق من عزر : لغة
. ()(إحداٮبا التعظيم ك النصر ، ك الكلمة األخرل جنس من الضرب : كلمتاف 

 كىي عقوبات غّب مقدرة ٘بب حقنا  تعأب أك آلدمي ُب كل معصية ال حد فيها: كشرعا
.()كالكفارة

                                                           

اإلعبلـ . ىػ ُِٗىو أٞبد بن زكريا بن فارس ، كاف إمامان ُب اللغة ، فقيهان مالكيان ، أديبان شاعران ، توُب سنة : ابن فارس  ((
  .ُّٗ/ ُللزركلي ، 

  .ّٖ/ ْط ، .ابن فارس  ، مقاييس اللغة،د ((
. ِٕٗ، ِٕٓط، ص .،داألحكاـ السلطانية بتصرؼ، أيب يعلي، َُّ: ِٖٓ، ص ُط ،األحكاـ السلطانية ادلاكردم ()

بتصرؼ 



 

 ُْٖ 

المبحث األكؿ 
في أثر العبلقات االجتماعية على القصاص 

أثر العبلقات االجتماعية على القصاص ٱبتلف باعتبار قوة العبلقة بْب األقارب ُب القرب 
:   ٱبتلف األثر ُب كل حالة عن األخرل حيثكالبعد، كقد أمكن التمييز بْب أنواع القرابات،

 . لفركعباػ عبلقة األصوؿ ُ
.  ألصوؿ باػ عبلقة الفركعِ
.  (غّب األصوؿ كالفركع)ػ عبلقة ااـر ّ

:  ثالثة مطالبكلذا ينقسم ىذا المبحث إلى 
.  ُب أثر العبلقة األصوؿ على القصاص من األصوؿ للفركع: ا٤بطلب األكؿ
.  ُب أثر عبلقة األصوؿ على القصاص من الفركع لؤلصوؿ: ا٤بطلب الثاين

.  ُب أثر عبلقة ااـر على القصاص من اـر: ا٤بطلب الثالث



 

 ُْٗ 

في أثر العبلقة األصوؿ على القصاص من األصوؿ للفركع : المطلب األكؿ
يراد بأثر عبلقة األصوؿ على القصاص من األصوؿ للفركع، أف يكوف لعبلقة األصوؿ : أكال

.  (ا٤بنع)للفركع نوع أثر على القصاص، ىذا األثر إما أف يكوف بالتغليظ أك او 
 ك٤با كانت عقوبة القصاص عقوبة متكاملة متناىية ُب الشدة ال يتصور الزيادة فيها أك

ال يقبل التبعيض، )التغليظ، ككذلك ال يتصور األثر عليها بالتخفيف؛ ألف القصاص ال يتجزأ 
.  ()(فاختيار بعضو كاختيار كلو، كإسقاط بعضو كإسقاط كلو

أثر عبلقة األصوؿ : فلم يكن ألثر العبلقات االجتماعية معُب سول ا٤بنع، كعليو فيكوف ا٤بعُب
.  ُب منع القصاص من األصوؿ لفركعهم

أف يكوف القاتل : ٤با كاف القتل ا٤بوجب للقصاص قد يقع من األصل على فرعو ٗبعُب: ثانينا
ا أك غّبٮبا من األصوؿ كا٤بقتوؿ فرعنا للقاتل  كقد يقع القتل من  (بن كىكذااالابن أك ابن )أبنا أك جدن

أف الفرع قد ٲبلك : األصل على غّب الفرع لكن ٲبلك أحد الفركع القصاص على أصلو القاتل، ٗبعُب
ينقسم ىذا المطلب إلى ، كلكل حكمو، من أجل ىذا ()القصاص على أصلو ابتداءن أك مّباثنا

:  فرعين

.  ُب أثر عبلقة األصوؿ ُب منع القصاص من األصل القاتل لفرعو: الفرع األكؿ
.  ُب أثر عبلقة األصوؿ ُب منع القصاص الذم ملكو الفرع على أصلو:الفرع الثاني
: في أثر عبلقة األصوؿ في منع القصاص من األصل القاتل لفرعو: الفرع األكؿ

 العبلقات االجتماعية ىل تؤثر ُب منع القصاص فيما إذا قتل األصل اختلف الفقهاء يف
:  فركعو على قولْب

ذىب ابن نافع، كابن ا٢بكم، من ا٤بالكية إٔب أف العبلقات االجتماعية ال أثر : القوؿ األكؿ
ا أك غّب  ٥با على القصاص، كأف األصل إذا تعمد قتل فرعو يقتص منو، فبل فرؽ بْب كونو أبنا أك جدن

                                                           

. َُٔ ص ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ِّٓط، ص .، دالقواعد ابن رجب، ()
. 7/666 ط،.،دالمغني، ابن قدامة، 4/261 ط،.، دحاشيتو على الدر المختارالطحاكم،  ()



 

 َُٓ 

.  ()ذلك
كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الدالة على كجوب القصاص، كالٍب ٓب تفرؽ بْب القريب 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ): كاألجنيب كمن ذلك قولو تعأب

[.  ْٓ: ا٤بائدة] ( ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

أف ا عز كجل قد بْب حكم القصاص كجعلو عاما ٓب يفرؽ بْب أصل كفرع : كجو الداللة
. فكل من أصاب حدا من حدكد ا أخذ بو

كتاب ا »: النيب صلي ا عليو كسلم أنو قاؿ ألنس ركم عن ما: كمن السنة
من قتل لو قتيل فهو خبَت »: قاؿكما ركم عن أيب ىريرة أف النيب صلي ا عليو كسلم ، ()«القصاص

. ()«النظرين إما أف يفدل كإما أف يقيد
أف القاتل ال كالية لو كأف من لو حق النظر كا٣بيار ىو من انتقلت إليو الوالية : كجو الداللة

. فحقو أف يفديو أك يقتص منو
أف الوالد كالولد حراف مسلماف متكافئاف من أىل القصاص فوجب أف ييقتل : كمن القياس

 . ()كل كاحد منهما باآلخر كاألجنيب
الدية ُب  كإف كاف عمدت قتلو فالقصاص أك): قاؿ ابن حـز ُب ا٤برأة تتعمد إسقاط كلدىا

 . ()(ما٥با أك ا٤بفاداة

                                                           

. ُُٖ/ّ، ِ، ط أسهل المدارؾ الكشناكم،()
، ، باب الصلح ُب الدية، ، كتاب الصلح(ِٔٓٓ ): برقم ، ُٔٗ/ِ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أنس ()

 .باب إثبات القصاص ُب األسناف كما ُب معناىا،، ، كتاب القسامة(ْْٕٔ ): برقم ، َُٓ/ٓ،  ط.د ، ،صحيحوكمسلم ُب 
كمسلم ، ، باب كتابة العلم، ، كتاب العلم(ُُِ ): برقم ، ّٓ/ُ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب ىريرة()

 . ،باب ٙبرًن مكة كصيدىا كخبلىا كشجرىا، كتاب ا٢بج، (ُّّٕ ): برقم ، َُُ/ْ، ط.د ، ،صحيحوُب 
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
() ، . ُّ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز



 

 ُُٓ 

ما استدللتم بو من القرآف كالسنة أدلة عامة : كيرد على استدالؿ ىؤالء بالقرآف كالسنة بأف
قد خصصت باآليات كاألحاديث الٍب استدؿ هبا ٝبهور الفقهاء، ٤با علم من أنو ٰبمل ا٤بطلق على 

بعدـ القصاص  ؓ  ا٤بقيد، كالعاـ على ا٣باص، السيما كقد تأيد ذلك بفعل الصحابة، كما قضى عمر 
ا .  ()من ادلدجلي  الذم قتل كلده عمدن

.  قياس فاسد ألنو ُب مقابلة النص، كال قياس مع النص: بالقياس بأنو كيرد على استداللهم
كلو سلمنا صحتو فهو قياس مع الفارؽ؛ ألف الوالد موفور ابة كالشفقة على كلده ٖببلؼ 

 . ()األجنيب، كأف األصوؿ كانوا سببنا ُب إٯباد فركعهم ٖببلؼ األجانب

 إٔب أف العبلقات االجتماعية ٥با نوع أثر ُب ()ذىب ٝبهور الفقهاء: القوؿ الثاني
منع القصاص من األصل لفرعو، فبل ييقتص من األصل بقتلو لفرعو، إال أهنم اختلفوا ُب األصل الذم 

بعضهم توسع حٌب مشل . يسقط عنو القصاص تبعنا الختبلفهم ُب العلة ا٤بانعة أك ا٤بسقطة للقصاص
األب كاألـ، كالبعض اآلخر جعلو : األصوؿ ٝبيعنا، كالبعض جعل ذلك خاصنا باألبوين ا٤بباشرين

.  خاصنا بالوالدين الذكور األب كا١بد
ا، بينما خص  فجمهور الفقهاء جعلوا ذلك األثر مطردنا ُب كل كقت من األصوؿ يكوف عمدن

ا٤بسقطة للقصاص، أما إذا  ا٤بالكية أثر العبلقات االجتماعية على حالة ما إذا كجدت العلة ا٤بانعة أك
:  امتنعت العلة فبل فارؽ بْب األصوؿ كغّبىم كما سيتضح ُب القوؿ الثالث، كتفصيل القوؿ رأيْب

: الراجح ُب () كا٢بنابلة()، كأشهب من ا٤بالكية()، كالشافعية()٢بنفية اذىب: األكؿالرأي 

                                                           

. ُُٕٖ/ّ، ْط، سبل السبلـ، الصنعاين، ُُٖ/ّ،  ِ، طأسهل المدارؾ الكشناكم، ()
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، َٓ/ٔ ط،.،داألـ، الشافعي، ِٕ، ِٔ/ُّ،  ط. دالمبسوطالسرخسي،  ()
. ِِِ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ُِٔ/ْط، .، دحاشيتو على الدر المختار الطحاكم، ()
. َْْ/ٖط، .، دحواشيهما على تحفة المحتاج، الشركاين كابن القاسم، ّّٔ/ ُٖط، .، دالمجموع النوكم، ()
.  َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى، ، الباجي، ِّْ/ْط،  .، دالمدكنة الكبرل مالك، ()
. ّْٔ/ٓ، ْ، طالفركع، مشس الدين بن مفلح ، ٕ/ْط، .، دالكافي في فقو اإلماـ أحمد ابن قدامة، ()



 

 ُِٓ 

إٔب أف عبلقة األصوؿ ٥با أثر ُب منع القصاص من األصوؿ ٝبيعنا، فبل ييقتص من األصل بقتلو لفرعو 
.  مطلقنا

حفظت عن عدد من أىل العلم لقيتهم أنو ال ييقتل الوالد بولده، كبذلك ): قاؿ الشافعي
أقوؿ، ككذلك ا١بد أبو األب كالذم أبعد منو؛ ألف كلهم كالد، ككذلك ا١بد أبو األـ، كالذم أبعد 

.  ()(منو؛ ألف كلهم كالده

، ككصف الوالد معلل ا٢بكم ()«يقاد الوالد بالولد ال»: تعليقنا على حديث: كقاؿ الطحاكم
.  ()فيو با١بزئية، فيشمل األصوؿ ٝبيعنا

:  كعلة ا٤بنع من القصاص عندىم تتمثل ُب أربعة أمور
عمـو النص ا٤بخصص آليات القصاص، كذلك ما ركم عن عمر بن ا٣بطاب : األمر األكؿ

 . «ال يقاد الوالد بالولد»: يقوؿ مسعت رسوؿ اهلل: قاؿ

 .()(كاسم الوالد يتناكؿ كل كالد كإف عبل) :قاؿ الكاساين
أف األصوؿ ٝبيعنا يتحقق فيهم معُب الوالدة كا١بزئية، ٗبعُب أف ا٤بقتوؿ جزء من : األمر الثاني

.  القاتل كىي شبهة، كالشبهة ُب ىذا الباب تقـو مقاـ ا٢بقيقة
كجود شبهة ا٤بلك بْب األبوة كالبنوة، كىي شبهة بسبب الوالدة مستفادة من : األمر الثالث

                                                           

. َٓ/ٔ  ط،.،داألـ الشافعي، ()
أبواب الديات عن رسوؿ ا صلى  ) (ََُْ: )برقم (ِٕ / ّ)" جامعو"أخرجو الَبمذم ُب :   حديث عمر بن ا٣بطاب ()

أبواب  ) (ِْٔٔ: )برقم (ِٔٔ / ّ" )سننو"كابن ماجو ُب  (، باب ما جاء ُب الرجل يقتل ابنو يقاد منو أـ ال . ا عليو كسلم
كتاب العقوؿ ، مّباث  ) (ّٓٔ / ِِّٗ: )برقم (ُِّٕ / ُ" )ا٤بوطأ"كأخرجو مالك ُب  (الديات ، باب القاتل ال يرث 

 (العقل كالتغليظ فيو 
طرؽ ىذا ا٢بديث منقطعة ٙبفة األحوذم : ، كقاؿ البيهقي   (ِّٕ / ٖ): البدر ا٤بنّب.كعلتو ا٢بجاج بن أرطاة : قاؿ ابن ا٤بلقن 

 ( ّّ / ْ: )معلوؿ ال يصح التلخيص ا٢ببّب : ، كقاؿ اإلشبيلي   (َّٕ / ِ): شرح سنن الَبمذم
.  ِٗ/َُط، .، دالعناية شرح الهداية، البابرٌب، ُِٔ/ْط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
. ِّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
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 ُّٓ 

.  ()"أنت كمالك ألبيك: "االبن ألبيو ببلـ التمليك يف قولو للولد الذم شكى أباهإضافة الرسوؿ 
كحقيقة ا٤بلك كإف ٓب تتحقق من كل الوجوه إال أهنا تورث شبهة، كالقصاص ٩با ييدرأ 

.  ()بالشبهات
طبيعة العبلقة بْب األصوؿ كالفركع قائمة على ابة ككفور شفقة ٛبنع من قصد : األمر الرابع

كألف الوالد ٰبب كلده ال ): قاؿ الكاساين. ()التعمد لقتل الفرع، فاختل السبب ا٤بوجب للقصاص
.  ()(لنفسو، كإ٭با ٰببو ٤با ٰبيي بو ذكراه من بعده، كىذا ٲبنعو عن اإلقداـ على قتلو

قصر أثر عبلقة األصوؿ ُب منع القصاص : ذىب ا٢بنابلة ُب ركاية مرجوحة إٔب: الرأم الثاني
:  كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي. ()على األب كإف عبل دكف األـ

كنوقش . ()أف لفظ الوالد ُب ا٢بديث الشريف كرد مذكرنا فبل يتناكؿ إال األصل ا٤بذكر: أكال
.  ()ىذا بأف النص يشمل األصوؿ بقوؿ أكثر أىل العلم، كما سبق عن الشافعي كالطحاكم

أف العلة ُب الوالدين الذكور ىي أهنما من أىل الوالية، أما األـ فبل مدخل ٥با ُب الوالية : ثانينا
.  ()فتقتل بو كاألخ

الوالية ال مدخل ٥با ُب القصاص بدليل أف القصاص ينتفي عن األب بقتلو : كنوقش ىذا بأف

                                                           

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ٔٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َُٖ/ ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٗ/ ِٔ،  ط. دالمبسوط السرخسي، ()
. ّْٔ/ٓ، ْ، طالفركع، ابن مفلح، ّْٓ/ ٔط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، َُٖ/ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
. ِّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
 ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
.  َٓ/ٔ ط،.،داألـ، الشافعي، ُِٔ/ْط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
. ٖٔٔ- ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُْٓ 

كلو سلمنا بصحة ىذا القياس ... ()الولد الكبّب، كالوالد ا٤بخالف لو ُب الدين، كال كالية لو عليهما
فهو قياس معارض بأكٔب منو؛ ألف األـ أحد الوالدين، كٯبب مشو٥بما باإلحساف كما أمر القرآف، كىي 

.   كال كالية ٥با()أكٔب بالرب، فكانت أكٔب بنفي القصاص عنها

:  ()للمالكية حيث فصلوا ا٤بسألة كفرقوا بْب أمرين: القوؿ الثالث
إذا كشف األصل القاتل عن قصده العدكاف، كما لو ذبح ابنو، أك رمت األـ ابنها : أكلهما

ا، ففي ىذه ا٢بالة توافر شرط القصاص بْب األصوؿ  ٕبجر كبّب، أك امتنعت عن إرضاعو اللنب عمدن
ٗبعُب أف يقصد األصل إزىاؽ ركح فرعو، فيلحق األصوؿ بغّبىم، كيقاد .. كالفركع كىو قصد القتل

.  منو؛ ألنو عمد ٧بض ُب النفس أك ما دكهنا، فلو أدخل األب إصبعو ُب عْب ابنو ففقأىا يقاد بو
أف يضرب األصل فرعو ضربنا ٰبتمل أنو للقتل أك التأديب كالتوجيو، كإف كاف : ثانيهما

يقتص من  بالسيف، فوجود االحتماؿ شبهة، كالقصاص ٩با يدرأ بالشبهات، ففي ىذه ا٢بالة ال
.  ()األصل مطلقنا ُب النفس أك ما دكهنا

 كا١براح ٘برم ُب ذلك ٦برل القتل، فإذا أخذ األب سكيننا فقطع يد ابنو، أك): قاؿ الباجي
، كإف كاف حدث خبلؼ بينهم ُب نوع ()(أذنو، فإف ىذا يقاد بو، كىو مذىب ابن القاسم، كأشهب

خطأ؟ كبناءن عليو اختلفوا ُب علة سقوط القصاص  ا١بناية ىل ىي عمد غّب ٧بض؟ أك شبو عمد؟ أك
.  عن األصل ُب ىذه ا٢بالة

: ىذا فعل ٰبتمل غّب القتل، ٍب قاؿ: كقاؿ مالك)ُب ا٤بنتقى بعد عرض ا٤بسألة : كقاؿ الباجي
يريد بذلك : يعد ذلك من األب كأدب جاكز ا٢بد، فهو كا٤بخطئ، ٍب قاؿ: ُب اجملموعة كقاؿ ا٤بغّبة

٤با علم من حنو األب كشفقتو مع مالو من التبسط كاألدب، ٩با ليس لغّبه فحمل منو على غّب 

                                                           

. ُٖٓ، ُٕٓ/ ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، َُٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
. ٕٔٔ/ٕ ط،.،دالمغني ابن قدامة، ()
. ٖٖٓ، ص ُ طالكافي في فقو أىل المدينة،، القرطيب، َُٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
. َْٖ/ُٔط، .، دالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو ابن رشد، ()
. َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()



 

 ُٓٓ 

.  ()(العمد، كلو كجد من غّب األب ٓب ٰبتمل ذلك اإلشفاؽ، كال كاف لو ذلك التبسط عليو
:  فالعلة عند مالك تتمثل ُب

  .()«ال يقاد الوالد بالولد»: النص الوارد عن رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم: أكال
الشبهة ُب احتماؿ كوف الضرب للتأديب، كىي حالة خاصة باآلباء كاألجداد، : ثانينا

.  ()كاألمهات ٢برمتهم بالنص

.  ()كفور شفقة األصوؿ كحنوىم على أبنائهم دكف غّبىم: ثالثنا
أراد التأديب فمات،  إذا فعل األب بابنو فعبل يغلب على النفوس أنو): قاؿ صاحب الكاُب

ال يقاد »: فالدية عليو مغلظة، كسقط القود ٤با يعرؼ من تعطف الناس على أكالدىم، كما ركم عنو
 .()«الوالد بالولد

كإ٭با غلظت الدية على األب، كٓب يقتل بفرعو؛ ألهنا حالة متوسطة بْب العمد ) :كقاؿ العدكم
 . ()(كا٣بطأ، فالعمد يناسبو التغليظ، كما عنده من الشفقة كا٢بناف يناسبو إسقاط القصاص

كاختلف ا٤بالكية ُب مشوؿ ذلك ا٢بكم لؤلصوؿ ٝبيعنا، كالراجح أنو يشمل األصوؿ ٝبيعنا، 
كقضاء عمر فيها بسقوط القصاص، كالقاتل ُب ا٢بديث ): قاؿ ُب ا٤بنتقى تعليقنا على قصة ا٤بد١بي 

كل من : األجداد كا١بدات كاألبوين؛ ألف الوالد: األب كا١بد، كقاؿ عبد ا٤بلك: األب، كقاؿ مالك

                                                           

. َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى، ، الباجي، ِٗ- ِٖ/ ٔ،  ط. دالمدكنة مالك، ()
. ُٓٔ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ٖٖٓ، ص ُ طالكافي في فقو أىل المدينة، القرطيب، ()
، الباجي، ٖٖٓ، ص ُ طالكافي في فقو أىل المدينة،، الباجي، القرطيب، ِٗ،ِٖ/ٔ، ط. دالمدكنة الكبرل مالك، ()

، ُ طحاشيتو،، ا٣برشي، ْٔ/ُط، .،دأحكاـ القرآف، ابن العريب، َُٔ،َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى شرح موطأ مالك، 
. ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو على رسالة أبي زيد، العدكم، ِْٖ/ٓ

. ُٓٔتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
. ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو العدكم، ()



 

 ُٓٔ 

 . ()(األجداد كا١بدات ٝبيعنا: لو عليك كالدة فشمل

، كقاؿ ابن ()(أما األخ كالعم كسائر القرابات فليسوا كذلك)  :كقاؿ ابن القاسم كمالك
األب، كا١بد، كأيب األـ، كأـ األـ، كتوقف ُب أيب األـ، كأـ األب كتوقف : التغليظ ُب): القاسم

 . ()(أشهب ُب أـ األـ، لكن الراجح ُب ا٤بذىب أف القصاص يسقط عن األصوؿ ٝبيعنا كما سبق
:  استدلوا بالسنة كالمعقوؿ: أدلة المالكية

أف رجبل من بِب مدِب ):  طأ ادلو، ركل مالك ُب  ُب قصة ا٤بد١بي قضاء عمر: من السنة
 ُب جرحو فمات، فقدـ سراقة بن جعشم ()فنزليقاؿ لو قتادة، حذؼ ابنو بالسيف فأصاب ساقو، 

اعدد على ماء : على عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو، فذكر ذلك لو فقاؿ لو عمر رضي ا عنو 
رضي ا عنو أخذ من   عشرين كمائة بعّب حٌب أقدـ عليك، فلما قدـ إليو عمر بن ا٣بطاب()قديد

: أين أخو ا٤بقتوؿ؟ قاؿ: ، ٍب قاؿ()، كأربعْب خلفة()، كثبلثْب جذعة()تلك اإلبل ثبلثْب حقة
. ()«ليس لقاتل شيء»: قاؿخذىا، فإف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم : قاؿ. ىأنذا

                                                           

. َّ/ٖط، .،دشرحو على مختصر أبي خليل، الزرقاين، َُٔ،َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى شرح موطأ مالك،  الباجي، ()
. ّّٔط، ص .، دالقواعد الفقهية ، ابن جزم، َِٖ/ُٔ، ط. دالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوضيحابن رشد ا٤بالكي،  ()
 البياف كالتحصيل كالشرح كالتوضيح بتصرؼ، ابن رشد، َُٔ، َُٓ/ٕ، ُطالمنتقى شرح موطأ مالك،  الباجي، ()

. َِٖ/ُٔ، ط.د
.  خرج الدـ منو بكثرة: أم نزؼ أم:  نػزل جرحو()
. موضع بْب مكة كا٤بدينة:  ماء قديد()
. الناقة الٍب ٥با ثبلث سنْب كدخلت ُب الرابعة:  ا٢بقة()
. الناقة الٍب ٥با أربع سنوات كدخلت ا٣بامسة:  ا١بذعة()
. ا٢بامل من اإلبل:  ا٣بلفة()
كتاب العقوؿ ، مّباث  ) (ّٓٔ / ِِّٗ: )برقم (ُِّٕ / ُ)" ا٤بوطأ"أخرجو مالك ُب :  حديث عمر بن ا٣بطاب ()

، . أبواب الديات عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ) (ََُْ: )برقم (ِٕ / ّ" )جامعو"، كالَبمذم ُب  (العقل كالتغليظ فيو 
أبواب الديات ، باب  ) (ِْٔٔ: )برقم (ِٔٔ / ّ" )سننو"، كابن ماجو ُب  (باب ما جاء ُب الرجل يقتل ابنو يقاد منو أـ ال 

 .( أبواب الديات ، باب ال يقتل الوالد بولده  ) (ِِٔٔ: )برقم (ْٕٔ / ّ)،  (القاتل ال يرث 



 

 ُٕٓ 

ٓب ير عمر القصاص على األب القاتل؛ ألف األب ٰبتمل أنو يقصد غّب القتل : كجو الداللة
  .()من ا٤ببالغة ُب األدب أك الَبىيب، أما إذا كشف عن قصد القتل فيقتل بو لعمـو األدلة

:  الرد على المالكية من كجهين
أف حديث عمر حجة عليهم ال ٥بم فإف األب قتل ابنو بالسيف، كىو عمد باتفاؽ : أكلهما

 . ()الفقهاء، كمع ذلك ٓب ير عمر فيو القصاص
ال يقاد الوالد »: عن النيب صلي ا عليو كسلم ما ركم عن عمر كابن عباس: ثانيهما

 حجة عليهم لعمومو مطلقنا ُب كل األحواؿ، كٚبصيص القصاص ٕبالة دكف حالة ()«بالولد
.  ٚبصيص من غّب ٨بصص، بل قاـ الدليل على خبلفو، كىو حديث الرسوؿ صلي ا عليو كسلم

أف الرمي بالسيف كما شاهبو ال يدؿ على قصد : أما المعقوؿ الذم استدؿ بو المالكية
القتل صراحة، بل ٰبتمل القتل كالتأديب، كمع االحتماؿ اختل قصد القتل، ككاف القصاص ال ٯبب 

إال ُب العمد العدكاف، كشرطو ُب األصوؿ أف يتحقق قصد القتل أك ا٤بوت،  لكن مع االحتماؿ اختل 
ا غّب موجب للقصاص .  القصد، فصارت ا١بناية عمدن

ك٤با كانت شفقة األبوة مانعة من قصد األذل للمولودين كانت ىذه شبهة منتصبة تنفي قصد 
.  ()الوالد قتل كلده، كالعمد ىو قصد القتل كٓب يتحقق

فمالك ٓب يتهم األب حيث اهتم األجنيب؛ لقوة ابة بينو كبْب ):  كلذا قاؿ ابن رشد
 . ()(االبن

                                                                                                                                                                                     

عمرك بن شعيب كاختلف عليو فيو فركاه ا٢بجاج بن أرطاة كا٤بثُب بن الصباح ك٧بمد بن عجبلف كعبد ا بن ٥بيعة : قاؿ الدارقطِب 
 / ِ): العلل الواردة ُب األحاديث النبوية.. . عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده عن عمر عن النيب صلى ا عليو كسلم 

َُٕ .)
. َّ/ٖط، .،دشرحو على مختصر أبي خليل، الزرقاين، ٕٖٔ، ص ُ ، طالموطأ مالك، ()
. ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َُٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
. ُٓٔتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
. ْٔ/ُط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
. ُٖٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()



 

 ُٖٓ 

 
:  أدلة الجمهور القائل بأثر العبلقات االجتماعية

استدؿ ٝبهور الفقهاء على منع القصاص بْب األصوؿ ُب قتل الفركع بالكتاب كالسنة 
.  كا٤بعقوؿ

 : أما الكتاب

ڃ ڃ ڃ ڃ ):قولو تعأبؾفاآليات الٍب تأمر باإلحساف إٔب الوالدين 

[. ُْ:لقماف] (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

أف القصاص من األصل ٱبالف مقصود كصية ا للفرع كىي الرٞبة باألصل : كجو الداللة
. كالصرب على أذاه كجعل مصّبه إٔب ا

:  أما السنة
 صلي ا عليو كسلم مسعت رسوؿ اهلل: قاؿرضي ا عنو   ما ركم عن عمر بن ا٣بطاب  ( أ)

.  ()«يقاد الوالد بالولد ال»: يقوؿ
 هني النيب صلى ا عليو كسلم عن القصاص من األب القاتل :كجو الداللة

. لولده كمثلو كل أصل ُب فرعو
ال تقاـ »: يقوؿ صلي ا عليو كسلم مسعت رسوؿ اهلل: قاؿما ركم عن ابن عباس  (ب)

. ()«كال يقاد الوالد بالولد، احلدكد يف ادلساجد
فا٢بديثاف صرٰباف ُب نفي القصاص عن كل من اتصف بالوالية؛ ألنو حكم مرتب على 

 . ()كصف فيتعدل لكل من عبل نسبو
أنت كمالك »: قاؿ للرجل الذم اشتكى أباهما ركم أنو صلي ا عليو كسلم  (ج)

                                                           

 .ُٓٔ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
 .ُٓٔص .كصححو البيهقي كابن ا١باركد كما تقدـ،   تقدـ ٚبرٯبو من طريق أخرل()
. ّٓٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُٓٗ 

.  ()«ألبيك
كىذه اإلضافة ، االبن إذل أبيو ببلـ التمليكأضاؼ النيب صلي ا عليو كسلم : كجو الداللة

 . ()كىذه شبهة كالقصاص يُدرأ بالشبهات، تقتضي كونو شللوكنا ألبيو بوجو من الوجوه
ٲبتنع القصاص من األصل لفرعو قياسنا على امتناع قتل االبن ألبيو الباغي  : كمن القياس

 . الكافر ُب صفوؼ األعداء، كىذا باتفاؽ الفقهاء أك
عن قتل  رضي ا عنوأيب عامر  بن أنو هنى حنظلةكقد ركم عن النيب صلي ا عليو كسلم 

فلو جاز لبلبن قتل أبيو يف حاؿ لكاف أكذل األحواؿ بو ، أبيو يـو أحد ككاف مشركنا زلاربنا هلل كرسولو
كىو مشرؾ إذ ال جيوز ألحد أف يكوف أكذل باستحقاؽ  صلي ا عليو كسلم حاؿ من قاتل رسوؿ اهلل

.  ()العقوبة كالقتل كالذـ من ىذه احلالة
 : كيناقش أدلة الجمهور

أف األمر باإلحساف إٔب الوالدين كشكرٮبا كالرب ٥بما ال : ما استدلوا بو من الكتاب: أكال
يقتضي إسقاط القصاص عنهما، بل من الشكر ٥بما إقامة ا٢بدكد عليهما رٞبة هبما، كامتثاال ألمر 

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): ا تعأب الذم أمر بربٮبا كقاؿ

 .()[ُّٓ: النساء] (ڀ ڀ ٺ ٺ
بأف ىذه األدلة عامة، كقد خصصت بأحاديث الرسوؿ صلي ا عليو كسلم : كيجاب عنهم

.  ()كما فعل عمر يف ادلدجلي، ال سيما كقد تأيدت بفعل الصحابة
أخبار أحاد ال تقول على ٚبصيص القرآف أك : يناقش ما استدلوا بو من السنة بأهنا: ثانينا

                                                           

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
.  ِّٓط، ص .، دالقواعد بتصرؼ، ابن رجب، ِّٓ/ٕ،  ط. دبدائع الصنائع الكاساين،()
. َُٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
() ، . ّْٔ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُٓ- َٓ/ٔط، .،داألـ، الشافعي، ِِٔ/ْط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()



 

 َُٔ 

 قاؿ فيو الَبمذم إنو مضطرب ففي إسناده ابن أرطأة، كقاؿ ابن  ، فحديث عمر بن ا٣بطاب()نسخو
 . ()ىذه األحاديث كلها ال يصح منها شيء: عبد ا٢بق

 : كيرد عليهم من كجهين
بأنو قد ركيت من طرؽ متعددة، كإف تكلم فيها بعض رجاؿ ا٢بديث، فقد : الوجو األكؿ

حديث عدـ القصاص من الوالد مشهور ): ثبت عن البعض ما يشهد لقوهتا، فقد قاؿ ابن عبد الرب
 . (بْب أىل العلم با٢بجاز كالعراؽ مستفيض مستغِب بشهرتو عن اإلسناد

يشهد ٥بذا ا٢بديث ركايات كثّبة بإسناد حسن، كالعمل على ذلك عند ): كقاؿ ابن األثّب
 . ()(أىل العلم

. () يف قصة ادلدجليقد ثبت أهنا ٨بصصة لآليات العامة، كما فعل عمر: الوجو الثاني
 : كيناقش ما استدؿ بو الجمهور من القياس من كجهين

أف كوف اآلباء سبب ُب كجود األبناء، فبل يكونوا سببنا ُب إفنائهم، قد يقاؿ : الوجو األكؿ
ىذا، لكن لو اقتص من األب فلم يكن الولد سبب قتلو، كلكن جنايتو على كلده ىي السبب، فبل 

.  يكوف االبن سببنا ُب ىبلؾ أبيو
لوال تعلق ا١بناية بو ٤با قتل بو على ذلك التقدير، فلم ٱبرج عن كونو سببنا ُب : كٯباب بأنو

 . ()ا١بملة
أف قياس عدـ قتلو قصاصنا على عدـ قتلو حرابة قياس فاسد، بل القياس كلو : الوجو الثاني

.  باطل، كاحتجاج للخطأ با٣بطأ

                                                           

() ، . ّْٔ/ُُ، ط. دالمحلى ابن حـز
. ُُٖٔ/ّ، ْط، سبل السبلـ الصنعاين، ()
. بتصرؼ - ِٓ- َٓ ص جناية األصوؿ على الفركع، ّْٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َُٖ،ُٕٗ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
 ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُُٔ 

٬بلص ٩با سبق إٔب أف ما استدؿ بو ا١بمهور من أدلة قوية تدؿ على أف للعبلقة : الخبلصة
حديث رضي ا عنو   أثر ُب إسقاط عقوبة القصاص عن األصوؿ ٝبيعنا، حيث إف حديث عمر

إنو مشهور بْب أىل العلم يستغِب بشهرتو عن ): الربعبد كقاؿ فيو ابن ، صحيح كما قاؿ البيهقي
، كما ذىب إليو اإلماـ مالك ظاىر ُب تأييد ()(اإلسناد، كالبحث عن اإلسناد ُب مثلو يعد تكلفنا

أف شفقة األب ال ٚبتلف : مذىب ا١بمهور؛ ألنو يدفع القصد بشفقة األبوة، كاألبوة شفقة دائمة أم
كرادع األب طبيعي ال ٲبكن إزالتو فهو أقول من ): ()من حالة ألخرل كما قاؿ مشس الدين بن مفلح

 . ()(إثبات القصاص، ٍب إسقاطو
ك٥بذا يتبْب رجحاف ما استدؿ بو ٝبهور الفقهاء، كأف ىذا ا٢بكم يشمل األصوؿ ٝبيعنا، 

األب كاألـ كاألجداد كا١بدات : فالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ُب إسقاط القصاص ىي عبلقة األصوؿ
.  ()كإف علوا

كىذا ا٢بكم خاص باألبناء من النسب إذ ىم األبناء حقيقة، ٖببلؼ األبناء من الرضاع فبل 
يثبت ٥بم ىذا ا٢بكم، فيقتل الوالد بولده رضاعنا، ككذا يقتل ٗبا انتفى عنو كصف البنوة الشرعية، 

: قاؿ الشافعي. ()كا٤بنفي بلعاف، كأصر الوالد على نفيو، كاالبن ا٤بتبُب إذ أهنما ليسا بوالدين شرعنا
. ()(كيقاد الوالد بابنو رضاعنا؛ ألنو ليس ُب معُب النسب)

                                                           

. ُْٕ/ ِ  ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، َُٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
طبقات ، ابن السبكي، - ىػ َّٖىػ كتوُب سنة ْٕٗإبراىيم بن ٧بمد الراميِب الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي، كلد سنة :  ىو()

 ْٔ/ُ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، :  ، ِٗ/ ٖ،  ط. دالشافعية
. ّْٔ/ٓ، ْ طالفركع،، مشس الدين بن مفلح، ِّ- ِِ/ٓط، .، دحاشيتو ا١بمل، ()
. ِّٔ ص ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ُّ/ٕط، .،دركضة الطالبين  النوكم، ()
. ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة ِّٓ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
، كىذا كلو إذا كانت ا١بناية على النفس أك ما دكهنا بالطريق العمد أك على ا١بنْب عند من ُٓ/ٔط، .،داألـالشافعي،  ()

. ُّ/ٕط، .،دركضة الطالبينالنوكم،  (كمن ال يقاد منو ُب النفس ال يقاد منو فيما دكهنا): قاؿ النوكم. أثبت فيو العمد
 (ك٧بل التضامن ُب ا١بنْب إف ٓب يكن ا١باين األب، كإال فبل يقتص منو إال إذا قصد قتل ا١بنْب بضرب البطن): الدرديركقاؿ 
. َِّ- َُّ/ُط، .، دالركضة الندية شرح الدرر البهية، أيب الطيب القنوجي، ِِْ/ ْط، .، دحاشيتوالدسوقي، : يراجع



 

 ُِٔ 

: في أثر عبلقة األصوؿ في منع القصاص الذم ملكو الفرع على أصلو: الفرع الثاني
كالذم ترجح لدينا ما ذىب إليو ٝبهور الفقهاء أف عبلقة األصوؿ مانعة من قصاص األصل 

بقتلو لفرعو، كُب ىذه ا٢بالة كاف ا٤بقتوؿ ىو الفرع، بيد أف ىناؾ حاالت أخرل ال يكوف ا٤بقتوؿ فيها 
الفرع، كلكن ٲبلك الفرع القصاص با٤بّباث، كيتحقق ذلك إذا قتل األصل قريبنا البنو ليس بفرع 

:  للقاتل، فيكوف ا٢بق ُب استيفاء القصاص لفرع القاتل كىنا نفرؽ بْب حالتْب
أف يثبت ا٢بق ُب االستيفاء لفرع القاتل ابتداءن، ٗبعُب أف يكوف الفرع ىو كٕب : الحالة األكلى
.  ()رجل قتل زكجتو، كلو منها كلد فالولد كٕب الدـ ابتداءن : الدـ ابتداءن، مثاؿ ذلك
أف ينتقل : أف يثبت ا٢بق للفرع بطريق اإلرث بعد ثبوتو ابتداء لغّبه ٗبعُب: الحالة الثانية

كما لو قتل رجل زكجة أخيو، كمات  (أك امتناعو ُب حقو)القصاص إٔب الفرع بالوراثة ٤بوت ا٤بستحق 
.  ()األخ قبل استيفاء القصاص فانتقل إٔب فرع القاتل مّباثنا

من يثبت لو حق : كىذه ا٤بسألة يتوقف بياف ا٢بكم ُب بعض صورىا على مسألة أخرل كىي
:  استيفاء القصاص اختلف الفقهاء ُب ذلك على رأيْب

 من ا٢بنفية، كركاية للمالكية، كقوؿ للشافعية، كا٢بنابلة ()١بمهور الفقهاء: الرأم األكؿ
القصاص يثبت لكل كارث مطلقنا بنسب أك بسبب ذكرنا أك أنثى، كال يشَبط كونو كارثنا بالفعل، بل 

.  يكفي توافر أسباب اإلرث كشركطو فيو

.  ()يثبت للعاصب ا٤بذكر كىو رأم ا٤بالكية، كقوؿ عند الشافعية: الرأم الثاني
 : كٲبلك الفرع القصاص على أصلو كما يلي. كال ٦باؿ ىنا لذكر األدلة

إذا قتل رجل زكجتو، كلو منها كلد، فالقصاص للولد ابتداءن، ككذا لو قتل : ففي الحالة األكلى
                                                           

. َْ،ّٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ِْٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة ّٖٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
، ابن ّٖ/ٕط، .،دركضة الطالبين، النوكم، ُّٖ/ِ، ط.دالمهذب،، الشّبازم، ّٖٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ِْٕ/ٕط، .،دالمغنيقدامة، 
. َْ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٕٓ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ُّٔ 

رجل أخنا أك أختنا البنو أك ابنتو، كالفرع ُب ىذه ا٢بالة ىو كٕب الدـ ابتداءن؛ لعدـ كجود كارث آخر، أك 
.  قتل رجل زكجة ابنو ا٤بتوَب، كلو منها كلد فالقصاص لولد االبن ا٤بتوَب فرع القاتل

، كال كارث إال الزكجة أخت ا٤بقتوؿ (خاؿ البنو)ما لو قتل أخنا لزكجتو : كمن الحالة الثانية
عند من يقوؿ إف ٥با ا٢بق ُب القصاص فماتت الزكجة، أك امتنع ثبوت القصاص ٥با عند من يقوؿ إنو 
خاص بالعاصب ا٤بذكر أك الورثة الذكور فقط، فينتقل ا٢بق ُب القصاص البنها الذم ىو فرع القاتل، 
ككذلك لو قتل رجل زكجة أخيو ا٤بتوَب، ك٥با بنت من أخيو، فعلى رأم ا٤بالكية أف القصاص للعصبة 

كيكوف ىو كٕب الدـ، - كلد القاتل- الذكور الحق لبنت األخ ُب القصاص كينتقل ا٢بق إٔب ابن العم 
قتلت امرأة زكجها كال كارث لو إال أخوه  أك ماتت بنت ا٤بقتوؿ فانتقل ا٤بّباث إٔب ابن العم القاتل، أك

-.  فرع ا١باين- فمات أخوه قبل استيفاء القصاص فانتقل ا٢بق أك بعضو إٔب ابن األخ 
كمن ذلك لو قتل رجل أبا لزكجتو أك أما كال كارث إال الزكجة، فالقصاص ىنا ٩بتنع على رأم 

من يقوؿ إف ا٢بق فيو للعاصب ا٤بذكر أك النسيب أك الورثة الذكور، فانتقل إٔب ابنها الذم ىو فرع 
ا١باين مّباثنا، أك على رأم من أثبت القصاص للزكجة كماتت قبل استيفائو، فينتقل إٔب ابنها، فأصبح 

كٕب الدـ فرع القاتل، أك قتل ابن أخيو ا٤بتوَب فيثبت القصاص لؤلـ فماتت أك امتنع ُب حقها على 
رأم القائل أنو للعاصب أك الورثة الذكور، فانتقل ا٢بق إٔب ابن العم فرع القاتل، أك أف ىذه األـ 
تكوف ابنة عم فانتقل إٔب ابن القاتل الذم ىو ابن عم لو، كأما حكم سقوط القصاص ُب ىذه 

.  الصورة ا٤بذكورة كأمثا٥با كما لو ملك الفرع القصاص على أصلو ابتداء أك بالوراثة

إٔب أنو لو قتل من يرثو كلد ()، ا٢بنابلة()، الشافعية()فقد ذىب ا١بمهور من الفقهاء ا٢بنفية
.  القاتل ٓب ٯبب القصاص

  .()(كال ٯبب القصاص لفرع على أصلو):  كقاؿ الشوكاين
.  كعلى ىذا فالعبلقات االجتماعية مؤثرة ُب ا٢بالتْب أم ملك الفرع القصاص ابتداءن أك مّباثنا

                                                           

. ُٗ/ِٔ،   ط. دالمبسوط السرخسي، ()
. ّّ- ِّ/ٓط، .، دحاشيتو ا١بمل، ()
. ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ّٓٗ/ْ، ُ ،طالسيل الجرار الشوكاين، ()



 

 ُْٔ 

 فالعبلقة بْب األصوؿ كالفركع تعد مانعنا من تنفيذ القصاص على النفس أك ما دكهنا أك
الواجب ُب ا١بناية على ا١بنْب، كذلك لشرؼ األبوة كحرمتها، كما أف حق األصل على فرعو من الرب 
كاإلحساف جعل الفرع ال يستوجب القصاص على أصلو ٕباؿ من األحواؿ؛ ألنو يتناَب مع اإلحساف 

كا٤بصاحبة با٤بعركؼ كالشكر الذم أمر ا أف ييربكا بو من ًقبىل األبناء، كما اتضح ذلك كمذىب 
.  ()ا٤بالكية ُب ىذا كا٤بسألة السابقة

                                                           

. ِِْ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِْٖ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()



 

 ُٔٓ 

في أثر عبلقة األصوؿ على القصاص من الفركع لؤلصوؿ : المطلب الثاني
 أثر العبلقات االجتماعية ُب تغليظ القصاص أك ٚبفيفو ٓب يبق إال او أف يفهم البعض

 . كا٤بنع، كذلك ال يتصور ُب العبلقة بالفركع عندما يتعدل االبن حدكد ما أمر ا كيقتل كالده
:  كقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

ال أثر للعبلقة ُب قتل الفركع لؤلصوؿ، كأف الولد إذا قتل كالده : ٝبهور الفقهاء: القوؿ األكؿ
.  ()قتل بو ببل فرؽ بْب االبن كغّبه من األجانب بل أكٔب

من الفركع  أف العبلقات االجتماعية مؤثرة على القصاص: لبعض ا٢بنابلة: الثاني القوؿ
.  ()لؤلصوؿ، كأنو ال ييقتل الولد بوالده

:  أدلة المذىب األكؿ
استدؿ ا١بمهور على أف العبلقات االجتماعية ال تؤثر على القصاص من الفركع لؤلصوؿ 

:  بالكتاب كا٤بعقوؿ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ): فقولو تعأب: أما الكتاب

[. ْٓ: ا٤بائدة]( ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 أف اآلية الكرٲبة نصت على عمـو القصاص مطلقنا، كخص الوالد بالدليل فبقي :كجو الداللة
.  من عداه على العمـو

  :فمن كجوه: أما من المعقوؿ

.  ()أف القصاص شرع لتحقيق الزجر كىو ُب قتل الفرع ألصلو ألـز كأبلغ (أ)

                                                           

 ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِِْ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِّٔ- ِّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ُٖ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُْٕ/ِ

. َٕٔ/ٕٖٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُْٕ/ّ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ُٔٔ 

 

.  ()أف الولد ييقتل بوالده قياسنا على حده بقذفو كاألجنيب (ب)
أف حرمة األب أعظم من الولد كمن األجنيب، فيلـز القصاص مراعاة ٢برمتو؛ كٙبقيقنا  (ج)

 . ()لواجب بره كاإلحساف إليو
:  أدلة المذىب الثاني

:  استدؿ القائلوف بأف للعبلقة نوع أثر على القصاص من الفركع لؤلصوؿ بالسنة كا٤بعقوؿ

ال يقاد األب بابنو، كال »:  عن النيب صلي ا عليو كسلم()فبما ركم عن سراقة: أما السنة
. ()«االبن بأبيو

 : كنوقش ىذا بأف
أظن أف لو أصل، كإذا سلمنا صحتو، فقد  ٓب نعرفو أصبل، كما): ا٢بديث قاؿ فيو الَبمذم

كإذا تعارض الدليبلف جيب ، كاف يقيد لؤلب من ابنوركم ما يعارضو، كىو أنو صلي ا عليو كسلم 
.  إطراحهما كالعمل بالنصوص الواضحة كاإلصباع الذم ال زبالفو النصوص

أم قياس االبن على األب ُب أنو ال تقبل شهادة كل منهما لآلخر، كاألب ال : أما القياس
ييقتل بأبيو إذا قتلو، فكما أف األب ال تقبل شهادتو البنو، كال يقاد  يقتل بابنو إذا قتلو، فكذا االبن ال

.  فكذلك االبن
.  قياس مع الفارؽ؛ ألف حرمة الوالد أكرب كأعظم من حرمة االبن: نوقش ىذا بأنو

 ()«أنت كمالك ألبيك»: قاؿ لبلبن الذم شكى أباهكأف النيب صلي ا عليو كسلم 
                                                           

. ُٕٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُٕٔ/ٕط، .،دالمغني،ابن قدامة، َّ،ِٗ/َُط،.، دالعناية شرح الهداية، البابرٌب، ِِٔ/ْط،.،دحاشيتو الطحاكم، ()
كركل عنو ٝبع من الصحابة رضي ، كاف سراقة شاعرنا، يعد ُب أىل ا٤بدينة، أبا سفياف: يكُب، ىو سراقة بن مالك بن جعشم ()

(. ُِْ/ِ )،ُط،أسد الغابة، ابن األثّب .توُب سنة أربع كعشرين،أكؿ خبلفة عثماف،رضي ا عنو، ا عنهم
 .كصححو البيهقي كابن ا١باركد كما تقدـ،  تقدـ ٚبرٯبو من طريق أخرل()
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )



 

 ُٕٔ 

كلو . كاالبن ليس كذلك، االبن إذل أبيو ببلـ ادللك الدالة على اإلباحة صلي ا عليو كسلم فأضاؼ
كاف يقيد لؤلب  ملسو هيلع هللا ىلص ألنو يف مقابلة نص كىو ما ثبت أنو؛ فالقياس فاسد، سلمنا عدـ الفارؽ

.  من ابنو
ُب نظر الباحث ما ذىب إليو ا١بمهور من الفقهاء أف العبلقات االجتماعية : كالرأم الراجح

ال أثر ٥با على القصاص من الفركع لؤلصوؿ سواء القصاص ُب النفس أك ما دكهنا أك ا١بنْب؛ ألف 
.  الفرع تعدل حدكد ا كصلة الرحم ا٤بأمور هبا السيما مع أقرب الناس إليو

كمن يقتل أباه أك أمو فقد ارتكب أمرنا إدِّا؛ ألف ا هناه عن أف يقوؿ ) :()قاؿ الشيخ أبو زىرة
٥بما أؼ، فكيف يسوغ لنفسو أف يقتلهما أك أحدٮبا، كال ييقتص منو، كما أحسن ما قالو العبلمة 

كا٢باجة إٔب الردع ُب جانب الولد ال الوالد؛ ألف الوالد ٰبب كلده لولده ال ): ُب بدائعو ()الكاساين
لنفسو؛ ألنو ال ٰبصل على نفع من كرائو إذ ألنو ٰبيي ذكراه من بعده، كذلك ٲبنع من اإلقداـ على 
التفكّب ُب قتلو، أما الولد فيحب كالده ٢بصوؿ النفع إليو من جهتو، فلم تكن ٧ببتو مانعة من قتلو، 

 . (بل قد يقتلو ليتعجل الوصوؿ إٔب أمبلكو، فلـز ا٤بنع بشرع القصاص

                                                           

مولده ٗبدينة الة الكربل كترىب با١بامع األٞبدم . أكرب علماء الشريعة اإلسبلمية ُب عصره: ىو ٧بمد بن أٞبد أبو زىرة ()
كتؤب تدريس العلـو الشرعية كالعربية ثبلث سنوات، كعلم ُب ا٤بدارس الثانوية  (ُِٓٗ - ُُٔٗ)كتعلم ٗبدرسة القضاء الشرعي 

كعْب أستاذا ٧باضرا للدراسات العليا ُب ا١بامعة  (ُّّٗ)كبدأ ا٘باىو إٔب البحث العلمي ُب كلية أصوؿ الدين . سنتْب كنصفا
ككاف ككيبل لكلية ا٢بقوؽ ٔبامعة القاىرة، كككيبل ٤بعهد الدراسات اإلسبلمية . كعضوا للمجلس األعلى للبحوث العلمية (ُّٓٗ)

. ِٓ/ٔ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، .  كتابا، ككانت كفاتو بالقاىرة َْكأصدر من تأليفو أكثر من 
. ُْٕسبقت ترٝبتو ص  ()



 

 ُٖٔ 

في أثر عبلقة المحاـر على القصاص من المحـر : المطلب الثالث
٤با كاف أثر العبلقات االجتماعية على القصاص ال كجو لو إال إذا كانت العبلقات 

االجتماعية مانعنا من تنفيذه، فليس ىذا األثر ٤بطلق العبلقات االجتماعية كما سبق؛ ألف العبلقات 
االجتماعية مراتب كدرجات متفاكتة، فلما قويت الصلة بْب األصوؿ كالفركع كأثبت الشارع ا٢بكيم 

. أف لؤلصوؿ حقوقنا على الفركع، كاف لعبلقة األصوؿ نوع أثر ُب منع القصاص 
أما إذا بعدت درجة العبلقات االجتماعية، كما ُب عبلقة ااـر فقد ذىب الفقهاء الذين 

قالوا بسقوط القصاص عن األصوؿ ُب حالة قتل األصل لفرعو إٔب أف العبلقة بااـر ال أثر ٥با على 
القصاص، كمن ٍب ييقاد لؤلخ من أخيو، كالرجل من ابن عمو، كهبذا تكوف العبلقة بااـر غّب مؤثرة 

على القصاص مطلقنا ُب النفس أك ما دكهنا أك ُب ا١بناية على ا١بنْب عند من قاؿ إهنا تكوف 
ا .  ()عمدن

:  كيستدؿ على ذلك بالقياس من كجهْب
بقياس اـر ُب ثبوت القصاص عليهم على قتل الفركع باألصوؿ، كثبوت القصاص : أكال

.  عليهم من باب أكٔب
؛ ألف الشبهة : ثانينا أف العلة ا٤بانعة ُب القصاص بْب األصوؿ كالفركع غّب متحققة ُب ااـر

ا٤بانعة من القصاص ىي العبلقة باألصوؿ لفركعهم ال مطلق العبلقة، حيث كفور شفقة األصوؿ على 
 . أبنائهم، كذلك ال يوجد ُب غّب العبلقة باألصوؿ

كيقاد الرجل من عمو كخالو؛ ألهنم ليس ُب معاين )- رٞبو ا تعأب  - :قاؿ الشافعي
الوالدين، كإ٭با قاؿ ٥بما كالداف ٗبعُب قرابتهما من الوالدين، كلو قتل رجل عمو أك مواله كارثو كاف 

.  ()(عليو القود
فبل أثر لعبلقة ااـر ُب منع القصاص بينهم إال إذا كجد مانع آخر، كما لو كاف ابن القاتل 

                                                           

، ُٓ/ٔط، .،داألـ، الشافعي، َّ/ ٖط، .،دعلي مختصر خليل شرحو، الزرقاين، ّٔٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ّٓٔ،ّْٔ/ُٖط،  .، دالمجموعالنوكم، 

. ُٓ/ٔط، .،داألـ الشافعي، ()



 

 ُٔٗ 

قد كرث القصاص، كما لو كاف ا١باين ابن عم القاتل، فيكوف ا٤بانع ىو ملكية الفرع القصاص على 
.  أبيو القاتل كليس عبلقة ااـر



 

 َُٕ 

المبحث الثاني 
 في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الدية الواجبة في الجناية 

الدية عقوبة من العقوبات ا٤بقدرة ُب الشريعة اإلسبلمية للجناية، كقدرىا الشارع ا٢بكيم ُب 
النفس ٗبائة من اإلبل، ال تزيد كال تنقص عن ىذا ا٤بقدار، إال أهنا ٚبتلف ُب أسناهنا ٕبسب جسامة 

.  ()ا١بناية ا٤بوجبة ٥با، إذ العقوبات ُب الشريعة تتفاكت قوة كضعفنا ٕبسب نوع ا١بناية ا٤بوجبة ٥با
:  كرغم تقدير الشارع ٤بقدار الدية إال أهنا تقبل التأثّب بالتغليظ أك التخفيف من عدة كجوه

ففي حالة أدائها غّب مؤجلة يكوف فيها نوع تشديد كتغليظ : من حيث ا٢بلوؿ كالتأجيل: أكالن 
.  ()على ا١باين، كُب حالة أدائها مؤجلة نوع ٚبفيف

أم السن الواجب ُب أصناؼ اإلبل، فدية العمد ٯبب فيها أربعوف : من حيث أسناهنا: ثانينا
خلفة، كثبلثوف جذعة، كثبلثوف حقة، ككلهم من سن أكرب من األصناؼ الٍب ٘بب ُب دية ا٣بطأ كما 

.  سبق
أم ُب مشاركة العاقلة للجاين : من حيث جهة ٙبملها على ا١باين كحده أـ على العاقلة: ثالثنا

.  ()ُب األداء نوع ٚبفيف ٖببلؼ ٙبمل ا١باين كحده فيو نوع تغليظ
من خبلؿ ما سبق يتبْب لنا أف عقوبة الدية كإف كانت مقدرة ُب األصل إال أهنا ٚبتلف 

.  ٕبسب ا١برٲبة ا٤بوجبة ٥با، كالظركؼ ايطة هبا
ية لدكسوؼ أبْب ُب ىذا ا٤ببحث أف كوف ا١بناية بْب األقارب يعد سببنا من أسباب تغليظ ا

على رأم بعض الفقهاء، كأثر العبلقات االجتماعية ال ٱبرج عن ىذه الوجوه السابقة، سواء 
:  لتُتالتغليظ إال أنو ال يكاد يظهر بوضوح إال ُب حا بالتخفيف أك

حالة التغليظ ُب أسناف اإلبل باشَباط أسناف خاصة ُب أصناؼ اإلبل الواجبة : الحالة األكلى

                                                           

. ُْٗ/ٗط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ُٔ،َٔ/ِٔط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
، بتصرؼ، ُُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين، ، النوكم، ِٗٓ،ِٖٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()

. ُِْ/ُِط،  .، دفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابن حجر، ُْٓ/ٖط، .، دحواشهماالشركاين كابن قاسم، 
. ٓٔٓط، ص .، دالعقوبة، أيب زىرة، ِّٕ/ٓ، ُ طحاشيتو،، ا٣برشي، ّٕٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 ُُٕ 

.  ()ُب دية القتل بْب األقارب
كىي حالة ٙبمل العبلقات االجتماعية للدية، أثر العبلقات االجتماعية ُب : الحالة الثانية

ٙبمل الدية، كىذه ا٢بالة ٚبتلف عن سابقتها، حيث ال يقتصر على كوف ا١بناية ُب دائرة العبلقات 
 جناية موجبة للدية ابتداء يتحملوف معو أداء جٌتاالجتماعية، كلكن مٌب ثبت على أحد األقارب أنو 

.  الدية سواء كاف اجملِب عليو قريبنا ـ ال
 العبلقات االجتماعية، فبل يقتصر على عبلقة الدـ أك النسب، بل يشمل معٌتكيتسع 

ٕبسب العرؼ أك القانوف ا٤بنظم للبلد فتشمل قرابات  (العاقلة)القرابات االجتماعية أك ا١بماعية 
.  ()العمل كا٥بيئات كالنقابات أك العبلقات االجتماعية باسم الدين

:  مطلبين إلى المبحثكعلى ىذا أقسم ىذا 
.   أثر العبلقات االجتماعية على كصف الدية الواجبة ُب ا١بناية: األكؿالمطلب

.  أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبمل الدية الواجبة ُب ا١بناية: المطلب الثاني

                                                           

. ِْٓ/ٖ ط،.، دحواشهما، الشركاين كابن قاسم، ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َّٓ/ٕأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ُٕٔ/ٔط، .، دحاشيتو على شرح كنز الدقائق الشرباملسي، ()



 

 ُِٕ 

 أثر العبلقات االجتماعية على كصف الدية الواجبة في الجناية: المطلب األكؿ
أف تكوف العبلقات االجتماعية سببنا ُب : يراد بأثر العبلقات االجتماعية على كصف الدية

تغليظ كتشديد أك ٚبفيف الدية الواجبة ُب جناية القريب على قريبو على صفة ٚبتلف عن الدية 
.  الواجبة ُب جناية غّب القريب

:  كقد اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

كىؤالء ذىبوا إٔب أف العبلقات : ()ُب ركاية، كا٢بنابلة ُب ركاية،  للحنفية كمالك: القوؿ األكؿ
االجتماعية ليست سببنا ُب تغليظ الدية أك ٚبفيفها، كبالتإب ال أثر للعبلقة على عقوبة الدية الواجبة 

ا أك خطأ أك ا١بناية فيما دكف النفس أك على  ُب ا١بناية مطلقنا، سواء كانت ا١بناية على النفس عمدن
.  ا١بنْب

بعمـو األدلة الٍب توجب الدية، فبل فرؽ بْب كوف ا٤بقتوؿ قريبنا أك أجنبينا : كاستدلوا على ذلك
:  كمن ذلك

 کڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک): قوؿ ا تعأب: من الكتاب العزيز

[. ُٖٕ: البقرة] ( گ گ گ گ ڳ ڳ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): كقولو تعأب

[. ِٗ: النساء]( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

  :كجو الداللة 
أف ا سبحانو كتعأب أطلق الدية ُب كتابو ُب كل األزمنة كاألمكنة كال ميزة لعبلقة على 

.  ()غّبىا

                                                           

، ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو، العدكم، ُِٔ/ِ ط،.د، تبصرة الحكاـ، ابن فرحوف، ّٕٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. َٕٕ/ٕط، .،دالمغنيابن قدامة، 

. ٕٕٓط، ص .، دالكافي في فقو اإلماـ أحمد، ابن قدامة، ّٕٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُّٕ 

كأف ُب النفس ا٤بؤمنة »: ما ركاه عمرك بن حـز عن النيب صلي ا عليو كسلم: كمن السنة
 .()«مائة من اإلبل

. أف الدية حق زلدد للمقتوؿ كىو حق رتبو الشرع فبل جيوز منعو : كجو الداللة
:  كمن اآلثار

.  ()كدل يزد فيها عن مائة، أخذ الدية من قتادة القاتل البنوأف عمر : أكالن 
ما ركم أف عمر بن عبد العزيز كاف ٯبمع فقهاء ا٤بدينة السبعة، ككاف ٩با أحٓب من : ثانينا

تلك السنن بقوؿ فقهاء ا٤بدينة السبعة أف أناسنا من ا٤بدينة كانوا يقولوف إف الدية تغلظ ُب األشهر 
، ذلك بقوؿ فقهاء ادلدينة السبعةا٢براـ كغّبىا أربعة آالؼ فتكوف ستة عشر ألف درىم، فألغى عمر 

 . ()كأثبتها اثٍت عشر ألف درىم يف الشهر احلراـ كالبلد احلراـ كغَتمها

 إٔب أف العبلقات االجتماعية ()ذىب ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة ُب ركاية، : القوؿ الثاني
٥با أثر على كصف الدية الواجبة ُب ا١بنايات مطلقنا، فالعبلقات االجتماعية عندىم سبب من 

 : أسباب تغليظ الدية، لكنهم اختلفوا ُب أمور أربعة
.  ػ ٧بل التغليظ أم الدية الٍب تغلظ بالعبلقات االجتماعيةُ
.  (كيفية التغليظ)ػ صفة تغليظها ِ
.  ػ علة التغليظّ

                                                           

كتاب الديات ، باب دية أىل  ) (ُّْٔٔ: )برقم (ََُ / ٖ)" سننو الكبّب"أخرجو البيهقي ُب :  حديث عمرك بن حـز ()
" مصنفو"كابن أيب شيبة ُب ( كتاب ا٢بدكد كالديات كغّبه ،  ) (ِّْٕ: )برقم (ُْٗ / ْ" )سننو"،  كالدارقطِب ُب  (الذمة 

 ( .كتاب الديات ، من قىاؿى الذمي على النصف أك أقل  ) (َِِٖٓ: )برقم (ُٕٗ / ُْ)
كىو كتاب مشهور عند أىل السّب معركؼ ما فيو عند أىل العلم معرفة تستغِب بشهرهتا عن اإلسناد ألنو أشبو : قاؿ ابن عبد الرب

 .ّّٖ/ُٕ، ط. د،التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد، ابن عبد الرب.  التواتر ُب ٦بيئو لتلقي الناس لو بالقبوؿ كا٤بعرفة
. ْٕٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ْٕٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
، ُ،طحاشيتو، ا٣برشي، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى، ، الباجي، ٔٗٓ، صُ طالكافي في فقو أىل المدينة،القرطيب، ()

. ّٕٕ/ٕط، .،دالمغني،ابن قدامة،ِٖٓ/ْط، .، دحاشيتو،الباجورم،ُِّ/ٕط، .،دركضة الطالبين، النوكم، ِّٕ/ٓ



 

 ُْٕ 

.  ػ العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ُب تغليظ الديةْ
:  كسوؼ أتناكؿ كل كاحدة منها بشيء من التفصيل كالبياف

.  محل التغليظ أم الدية التي تغلظ بالعبلقات االجتماعية: األمر األكؿ
اختلف القائلوف بأف العبلقات االجتماعية ٥با نوع أثر على عقوبة الدية الواجبة ُب ا١بنايات 

ىل ىي الدية الواجبة ُب ا١بنايات عامة؟ أك الدية الواجبة ُب ا١بناية على . ُب نوع الدية الٍب تغلظ
ا أك خطأ أك غّب ذلك على قولْب :  النفس فقط؟ كىل يكوف ُب كل أنواع ا١بنايات عمدن

أف الدية ا٤بغلظة بالعبلقات االجتماعية ىي الدية الواجبة ُب مثل : () للمالكية:القوؿ األكؿ
.  ما دكهنا ما فعل ا٤بد١بي بابنو سواء ُب النفس أك

أم أف ٧بل الدية الٍب تغلظ بالعبلقات االجتماعية الدية الواجبة ُب ا١بناية الٍب تكوف فيها 
.  جراحاهتم شبهة، كىي حالة خاصة بقتل األصوؿ لفركعهم أك

كال تغلظ الدية عند مالك إال ُب األب كا١بد ال غّب ُب قتل تقارنو : قاؿ صاحب الكاُب
 . ()شبهة األدب، كتغلظ ُب ا١براح كما تغلظ ُب النفس

إف كاف ٕباؿ ما فعل ا٤بد١بي )قولو ُب جراحات الوالد كلده   كنقل صاحب ا٤بدكنة عن مالك
 . (بابنو فالتغليظ مثل ما ُب النفس

فا١بناية الٍب توجب الدية ا٤بغلظة بالعبلقات االجتماعية عند ا٤بالكية ىي الٍب تكوف ُب مثل 
:  ما فعل ا٤بد١بي بابنو، كإف كاف ا٤بالكية قد اختلفوا ُب حقيقتها كما سبق على رأيْب

ففي مواىب  (أهنا شبو عمد) كىو ركاية العراقيْب عن مالك ، كىو قوؿ أشهب: الرأم األكؿ
الدية ا٤بغلظة تكوف ُب شبو العمد، كىو ضرب الزكج كا٤بؤدب كاألب، كاألـ، كاألجداد، ): ا١بليل

                                                           

، ُ طحاشيتو،، ا٣برشي، ْٔ/ُٔط، . ،دالبياف كالتحصيل كالتوضيح، ابن رشد، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
. ِٔٔ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو على رسالة أبي زيد القيركاني، ، العدكم، ِّٕ/ٓ

ا٤بدين، : ط، كبا٥بامش.، دحاشيتو على شرح الزرقاني، الرىوين، ٔٗٓ، ص ُ طالكافي في فقو أىل المدينة،القرطيب، ()
. ّٖ/ٖط، .، دحاشيتو على زركؽ



 

 ُٕٓ 

 . ()(كفعل كل من جاز فعلو شرعنا
ُب اجملموعة، كعلى ىذا القوؿ  نقبل عن ا٤بغّبة أهنا قتل خطأ كما قالو الباجي: الرأم الثاني

.  يكوف ىناؾ اتفاؽ بينهم كبْب الشافعية أف دية ا٣بطأ تغلظ بالعبلقات االجتماعية
غّب موجب : كٰبتمل أف يكوف ىناؾ رأم ثالث ُب كصف ىذه ا١بناية أهنا عمد غّب ٧بض أم

للقصاص، أم عمد فيو شبهة خاصة باختبلؿ القصد لوفور شفقة األبوة، كىذا الوصف خاص بكوف 
ا فقط  . ()القاتل أبنا أك جدن

إف التغليظ بالتثليث يكوف ُب عمد ٓب يقتل بو؛ لكونو ٓب ): يؤيد ىذا أف اإلماـ الدسوقي قاؿ
يقصد إزىاؽ ركحو، فإف قصدىا فعليو القصاص، ٖببلؼ دية ا٣بطأ فإهنا ٨بمسة كاألجانب، ببل فرؽ 

ا كال خطأ  .()(بْب كونو أبنا أك غّبه، فلم يعتربا ما فعل ا٤بد١بي بابنو عمدن

.  ()قضاء عمر ُب ما فعل ا٤بد١بي بابنو فيقتصر عليو: كدليل ا٤بالكية ُب ىذا

أف التغليظ يكوف ُب الدية الواجبة ُب قتل : ، كركاية للحنابلة() للشافعية:القوؿ الثاني
خطأ إال أف  ما دكهنا، أك على ا١بنْب، عمد أك األقارب مطلقنا سواء كانت ا١بناية على النفس أك

التغليظ بالعبلقات االجتماعية ال يظهر إال ُب القتل ا٣بطأ لكوف الدية الواجبة فيو ٨بففة، أما الدية 
ا أك لشبهها بالعمد فلم تغلظ مرة أخرل  الواجبة ُب العمد كشبو العمد فهي مغلظة؛ لكوهنا عمدن

ا٤بغلظ ال :  بأحدٮبا عمبل بالقاعدةيكتفيبالعبلقات االجتماعية؛ ألنو إذا اجتمع سبباف للتغليظ 
كربَّ ال ييكربَّ : يغلظ، كنظّبىا

ي
.  ()ا٤ب

                                                           

. ُُٖ/ّ، ِ، طأسهل المدارؾ، الكشناكم، ِٔٔ/ٔ، ِ،طمواىب الجليل، ا٢بطاب، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()

. ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو، العدكم، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
 .ِٔٔ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()

( . ُْٕ/ُِ، ُ، أٞبد، ا٤بسند، طِْٕ/ِط، .، دالموطأأخرجو مالك،  (
. ِْٓ/ٖط، .، دحواشهما، الشركاين كابن قاسم، ُٖٔ/ٔط، .،داألـ الشافعي، ()
. ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ْٕ/ُٗط،  .، دالمجموع   النوكم، ()



 

 ُٕٔ 

كالتغليظ بالعبلقات االجتماعية ال يظهر إال ُب القتل ا٣بطأ، كما قالو ):  قاؿ ا٣بطيب
العمراين؛ ألف الشيء إذا انتهى بنهايتو ُب التغليظ ال يقبل التغليظ مرة أخرل، قياسنا على األٲباف ُب 

كربَّ ال ييكربَّ : القسامة كنظّبه
ي
.  ()(ا٤ب

كال ٯبمع بْب تغليظْب قياسنا على أف ما أكجب التغليظ ُب أكجو الضماف إذا ):  كقاؿ النوكم
 . ()(اجتمع سبباف يقتضياف التغليظ ٓب ٯبمع بينهما

فالدية الواجبة ُب جنايات األقارب مطلقنا تغلظ بالعبلقات االجتماعية عندىم سواء كانت 
ا أك شبو عمد أك ما دكهنا، أك ا١بنْب، إذ نقل الشركاين عن الرشيد  خطأ كانت على النفس أك عمدن

.  ()كالتغليظ كالتخفيف ُب ا١براحات الٍب ال أرش ٥با مقدر لكن ال يظهر إال ُب دية ا٣بطأ: قولو
كيأٌب التغليظ ٗبا ذكر ُب النفس الكاملة كنفس ا٤برأة كالذمي كا١بنْب ): كقاؿ ا٥بيثمي

 . ()(كاألطراؼ ٕبساهبا

 . ()(ككل من غلظ الدية ُب النفس أكجب التغليظ ُب الطرؼ): كقاؿ ابن قدامة 
فعل الصحابة أهنم غلظوا الدية الواجبة ُب النفس بالعبلقات االجتماعية، : كدليلهم ُب ىذا

.  ()ا١بنْب فبالقياس على ما كجب ُب النفس كأما ما كجب فيما دكف النفس أك
 كىو ركاية للحنابلة أف الدية الٍب تغلظ بالعبلقات االجتماعية ىي الدية :القوؿ الثالث

، أما ا١براح فبل تغليظ فيها .  ()الواجبة ُب ا١بناية ا٣بطأ على النفس ُب قتل ذكم الرحم اـر
                                                           

. ُِٓ ص ط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ْٕ/ُٗط،  .، دالمجموع، النوكم، َُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ُّٕ/ٕط، .، دحاشيتو على نهاية المحتاج، الرشيدم، ّْٓ/ٖط، .، دحواشهما الشركاين كابن قاسم، ()
. ْْٓ/ٖط، .،دتحفة المحتاج ا٥بيثمي، ()
. ّٕٕ/ٕط، .،دالمغني  ابن قدامة، ()
، َٔ/ٓط، .، دحاشيتو، ، ا١بمل، ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٔٗ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()

. ِٗٓ/ ْط، .، دحاشيتوالباجورم، 
. ٕٕ/ْط، .، دالكافي في فقو اإلماـ أحمد، ابن قدامة، ّٕٕ/ٕط، .،د، المغني ابن قدامة()



 

 ُٕٕ 

كىذا الرأم انفرد بو البهوٌب، كخالف فيو صاحبا ا٤بغِب كالشرح حيث أف مذىبهما كالشافعية ُب أف 
ا أك خطأ أك شبو عمد .  التغليظ ُب ا١بناية على النفس كما دكهنا مطلقنا عمدن

ال تغليظ بالرحم خبلفنا للقاضي كأيب بكر كأصحابو، كتغليظ دية النفس فقط ُب : قاؿ البهوٌب
.  ا٣بطأ خبلفنا للمغِب كالشرح

.  ()ما دكهنا كقياس ا٤بذىب أف التغليظ ُب العمد، كُب النفس أك: قاؿ القاضي
.  (كيفية التغليظ)صفة تغليظها : األمر الثاني

اتفق القائلوف بالتغليظ أف الدية ا٤بغلظة بالعبلقات االجتماعية تكوف مثلثة، أم ثبلثوف حقة، 
.  ()كثبلثوف جذعة، كأربعوف خلفة
كتغلظ الدية على األب كا١بد ُب ا١براح كما تغلظ ُب النفس كالتغليظ ): كقاؿ صاحب الكاُب

 . ()(بكوهنا مثلثة
كتغليظ ): كقاؿ النوكم بعد أف ساؽ أسباب التغليظ من غّب العمد كالٍب منها قتل ذم الرحم

، أك ُب الشهر ا٢براـ يكوف  ، أك ُب ا٢بـر الدية ُب غّب العمد، أم ُب ا٢باالت مثل قتل ذم الرحم اـر
ٔبعلها كدية شبو العمد، كدية شبو العمد مغلظة من كجو كاحد، كىو كوهنا مثلثة بدال من كوهنا 

 . ()(٨بمسة ُب ا٣بطأ
كقتل ا٣بطأ ا٤بصادؼ لذم رحم ٧بـر ديتو كدية شبو العمد، فتجب ): كُب ركضة الطالبْب

 . ()(على العاقلة مؤجلة مثلثة
:  كاختلفوا ُب جهة ٙبملها، ككيفية أدائها من حيث ا٢بلوؿ كالتأجيل على قولْب

                                                           

. ُّ، َّ/ٔط، .،دكشاؼ القناع البهوٌب، ()
، ابن قدامة، ِٔٓ/ٗ، ّ، النوكم، ركضة الطالبْب، طِّٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()

. ّٕٕ/ٕط، .،دالمغني
. ٕٕٓط، ص . دالكافي في فقو اإلماـ أحمد، ابن قدامة، ()
. ْٕ/ُٗط،  .، دلمجموع النوكم، ا()
. ُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()



 

 ُٕٖ 

٨بففة ُب األداء : أهنا مثل دية شبو العمد أم: () ذىب الشافعية، كا٢بنابلة:القوؿ األكؿ
كالتحمل، فتكوف مؤجلة ُب ثبلث سنْب كعلى العاقلة، كىو قوؿ ابن ا٤باجشوف من ا٤بالكية، 

.  أصبغكأشهب، كابن ا٢بكم، كعبد ا٤بلك، كقوال البن القاسم كبو قاؿ 

 . ()(كحيث كانت العاقلة فهي ٨بففة): قاؿ صاحب ا٤بنتقى
أال إف ُب قتيل عمد ا٣بطأ، : "القياس على شبو العمد، كشبو العمد مأخوذ من قولو: كدليلهم

 . ()"قتيل السوط كالعصا، مائة من اإلبل منها أربعوف ُب بطوهنا أكالدىا
 أهنا ٘بب ُب ماؿ ا١باين، كحالة غّب مؤجلة، كىو مذىب ابن القاسم كركايتو :القوؿ الثاني

.  ()عن مالك 

.  ()(كالتغليظ بكوهنا مثلثة، كُب ماؿ القاتل، كحالة غّب مؤجلة): قاؿ صاحب الكاُب
ُب ماؿ األب؛ ألنو عمد كالعاقلة ال تعقل العمد، كأهنا : كقد رجح صاحب أسهل ا٤بدارؾ أهنا

.  ()حالة
أف رجبل من بِب مدِب يقاؿ لو قتادة، حذؼ ابنو بالسيف ): ٗبا ُب ا٤بوطأ: كاستدؿ على ذلك

                                                           

. ّٕٕ ،ِٕٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َٔ/ٓط، .، دحاشيتو ا١بمل، ()
. َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى شرح الموطأ،  الباجي، ()
. ُُٖ/ّ، ِ، طأسهل المدارؾ الكشناكم، ()

، ( كتاب الديات ، باب الدية كم ىي  ) (ْْٕٓ: )برقم (َّٗ / ْ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث  عبد ا بن عمرك 
 / ّ" )مسنده"، كأٞبد ُب ( أبواب الديات ، باب دية شبو العمد مغلظة  ) (ِِٕٔ: )برقم (ْٕٔ / ّ)" سننو"كابن ماجو ُب 

(  مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما ،  ) (ْْٔٔ: )برقم (ُّْٕ
مضطرب اإلسناد يركيو القاسم بن ربيعة فتارة يقوؿ عن يعقوب بن أكس كتارة يقوؿ عن عقبة بن أكس عن رجل : قاؿ ابن ا١بوزم 

البدر .من أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كتارة يقوؿ عن ابن عمر عن النيب صلى ا عليو كسلم كتارة يقوؿ عن ابن عمرك 
( . ّٓٓ / ٖ): ا٤بنّب 

. ْٗ/ ُٔ،  ط. دالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو، ابن رشد، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
. ٔٗٓ، ص ُ طالكافي في فقو أىل المدينة، القرطيب، ()
. ُُٗ/ّ،  ِ، طأسهل المدارؾ الكشناكم، ()
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 ُٕٗ 

فذكر ذلك لو فأصاب ساقو، فنرل ُب جرحو فمات، فقدـ سراقة بن جعشم على عمر بن ا٣بطاب 
 بن فلما قدـ إليو عمر، اعدد على ماء قديد عشرين كمائة بعَت حىت أقدـ عليك: فقاؿ لو عمر

 أين أخو ادلقتوؿ؟: مث قاؿ، كأربعُت خلفة، كثبلثُت جذعة، اخلطاب أخذ من تلك اإلبل ثبلثُت حقة
 فعمر ()«ليس لقاتل شيء»: قاؿ صلي ا عليو كسلم خذىا فإف رسوؿ اهلل: قاؿ. ىأنذا: قاؿ

.  كأخذىا من القاتل حالة كدل يورثو منها شيئنا، قضى بالدية مغلظة
: علة تغليظ الدية: الثالث األمر

 : كيتضح من خبلؿ أمرين
ما  اتفق ا٤بالكية على أف تغليظ الدية خاص ٗبثل ما فعلو ا٤بد١بي بابنو ُب النفس أك: أكال

()دكهنا
:   كاختلفوا ُب العلة ا٤بوجبة للتغليظ على رأيْب،

أف علة تغليظ الدية ىي سقوط القصاص، علمنا بأف علة سقوط القصاص ىي : الرأم األكؿ
العبلقات االجتماعية، فالعبلقات االجتماعية سبب العلة، أك ىي سبب علة التغليظ، فالعبلقات 

أك علة . االجتماعية علة سقوط القصاص، كسقوط القصاص سبب التغليظ، فهي سبب السبب
.  العلة

فالتغليظ تابع للقصاص، فمن تغلظ الدية فيهم ال يقتص منهم كلهم ):  (ا١بد)قاؿ ابن رشد 
 .()(إال أف يعمدكا القتل

.  ()(سقوط القصاص: كعلة التغليظ ُب األب كلو ٦بوسينا ىي):  كقاؿ الدسوقي
أف علة تغليظ الدية ىي العبلقات االجتماعية، إذ اتفق ا٤بالكية أف التغليظ : الرأم الثاني

كإ٭با تغلظ الدية ُب األب يرمي ابنو ٕبديدة ): خاص باألب كا١بد كإف عبل، كقاؿ ُب أسهل ا٤بدارؾ

                                                           

. ُٔٓ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. َْٖ/ ُٔط،  . دالبياف كالتحصيلابن رشد، ()
. َْٖ/ ُٔط،  . دالبياف كالتحصيل ابن رشد، ()
. ِٔٔ/ ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 َُٖ 

 . ()(فيقتلو؛ ٢برمة األبوة، كٯبرم ٦برل األب األـ كاألجداد كا١بدات
كإ٭با غلظت الدية على األب بالتثليث، كٓب يقتل بفرعو؛ ألهنا حالة متوسطة ): كقاؿ العدكم

بْب العمد كبْب ا٣بطأ، فتعمد الرمي يناسبو التغليظ، كما عنده من الشفقة يناسبو إسقاط القصاص، 
فالتغليظ بسبب كوف القاتل أحد األصوؿ، ككوف القتل على كجو ٨بصوص بأنو عمد غّب ٧بض مع 

أيضنا ىو التمسك بقضاء عمر، ككاف القاتل أبنا، كييقاس : كدليل ا٤بالكية. ()خصوصية كوف القاتل أبنا
.  ()عليو سائر األصوؿ

إٔب أف علة التغليظ ىي قطيعة الرحم بْب األقارب ا٢باصلة : ذىب الشافعية، كا٢بنابلة: ثانينا
.  بقتل القريب لقريبو

؛ ٤با ُب ): ()قاؿ البيجورم كالثابت أف من مواضع تغليظ الدية أف يقتل قريبنا لو ذا رحم ٧بـر
. ()(ذلك من قطيعة الرحم

إف الرحم شجنة من الرٞبن »: كأف ُب القتل قطيعة رحم كقد أمر ا بوصلها، كُب ا٢بديث
   .  ()«فقاؿ ا من كصلك كصلتو كمن قطعك قطعتو

.  العبلقات االجتماعية المؤثرة في تغليظ الدية: األمر الرابع
:  اختلف القائلوف بالتغليظ ُب العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة على قولْب

                                                           

. ُُٖ/ّ،  ِ، طأسهل المدارؾ الكشناكم، ()
. ُِٔ/ِط، .، دحاشيتو على رسالة أبي يزيد العدكم، ()
، أيب ا٢بسن ٔ/ُٔ ط،. دالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو، ابن رشد، ِّْ/ْط، . دالمدكنة الكبرل مالك، ()

. ،ّْٔ/ِ ط،.د، التحفة شرح البهجةالتسوٕب، 
 ىػ، ابن قاض شهبة، ُِٕٕىػ كتوُب ُُٖٗإبراىيم بن أٞبد بن برىاف الدين البيجورم شيخ األزىر الشريف، كلد قبل :  ىو()

. ُٕ/ْ،  ط. دطبقات الشافعية
، ابن قدامة، ِٗٓ/ْط، .، دحاشيتو، البيجورم، َٔ،ٗٓ/ٓط، .، دحاشيتو، ا١بمل، ُٔٗ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()

. ّٕٕ/ٕط، .، دالمغني
باب من كصل كصلو ، كتاب األدب (ِْٔٓ ): برقم ، ِِِّ/ٓ، ّط، صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب ىريرة ()

 .ا



 

 ُُٖ 

 إٔب أف التغليظ يكوف بقتل القريب ذم ()ذىب الشافعية، كا٢بنابلة ُب ركاية: القوؿ األكؿ
.  الرحم اـر

ظاىر عبارات األصحاب أف التغليظ يكوف بقتل القريب ذم ) : قاؿ الشّبازم كا٣بطيب
، حيث قاؿ األصحاب إذا انفردت ارمية عن الرٞبية كما ُب الرضاع كا٤بصاىرة فبل : الرحم اـر

:  كأما إذا انفردت الرٞبية عن ارمية كأكالد األعماـ كاألخواؿ ففيو خبلؼ. ()(تغليظ قطعنا
النوكم كالرافعي أنو ال تغليظ على الراجح ٤با بينهما من : ذىب الشيخاف): قاؿ ا٣بطيب

.  (التفاكت ُب العبلقات االجتماعية
. االكتفاء بذم الرحم: كرجح البلقيِب
بأف شرط العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة أف تكوف ارمية ناشئة كمسببة عن : كيعَبض عليو

كالعبلقات ): الرحم، كالعبلقات االجتماعية ارمية بالرضاع ليست ناشئة عن الرحم؛ لذا قاؿ ا١بمل
االجتماعية ا٤بؤثرة ما كانت ناشئة كمسببة عن الرحم كاألخوة كاألبناء، كاألعماـ، كالعمات كا٣باؿ 

. ()(كا٣باالت، فبل يرد االعَباض؛ ألنو ُب غّب ٧بلو
كبّبنا،  فالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ىي عبلقة ذكم الرحم اـر ذكرنا كاف أك أنثى، صغّبنا أك

.  كافرنا مسلمنا أك

:   كمن كافقهم ٗبا يلي()استدؿ الشافعية
فكاف ذلك ، كدل ينكر عليهم، العبادلة األربعةبأف ىذا فعل الصحابة منهم عمر ك: أكال

.  إصباعنا سكوتيًّا
رضي إذ ركل رلاىد عن عمر  أف مثل ىذا األمر ال يدرؾ باالجتهاد بل بالتوقيف منو : ثانينا

                                                           

. ُّ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُٖٔ/ ٔط، .،داألـ الشافعي، ()
. ُّ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َٔ/ٓط، .، دحاشيتو، ا١بمل، ِْٓ/ٖط، .، دحواشهما الشركاين كابن قاسم، ()
، ابن ٗٓ/ٓط، .، دحاشيتو، ا١بمل، َُِ/ٕط، .،دركضة الطالبين، النوكم، ُٔٗ/- ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()

 .َّ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ّٕٕ/ٕط، .،دالمغنيقدامة 



 

 ُِٖ 

 . أنو قضى يف القتل يف احلـر أك الشهر احلراـ أك ذم الرحم احملـر بالدية كثلثاهلل عنو 
كالتغليظ ُب الدية فيما دكف النفس كا١بنْب بالقياس على النفس، كالعلة ىي قطيعة الرحم ُب 

 . كل، كىي ال تكوف إال ُب العبلقات االجتماعية الرٞبية ارمية

 ذىبوا إٔب أف العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ىي عبلقة األصوؿ فقط، ()للمالكية: القوؿ الثاني
.  ()كإف كاف ُب ا٤بذىب خبلؼ بينهم لكن الراجح كا٤بعتمد أف ا٤بؤثر ىو عبلقة األصوؿ ٝبيعنا

.  ىو األب (حادثة ا٤بد١بي)أف القاتل ُب ا٢بديث : ففي ا٤بنتقى
 . (ا١بد كاألب): كقاؿ مالك ُب اجملموعة

.  (األـ كاألب): كقاؿ ابن القاسم كأشهب
 . (األجداد كا١بدات كاألبوين): كقاؿ عبد ا٤بلك
كليس األخ كالعم كسائر القرابات مثل ذلك، كنقل خبلؼ عن أشهب ُب : كقاؿ ابن القاسم

أـ األـ كأف ابن القاسم توقف ُب أب األـ، كأـ األب لكن رجح ما عليو أكثر ا٤بالكية أف الدية تغلظ 
.  ()باألصوؿ ٝبيعنا

بقضاء عمر ُب حادثة ا٤بد١بي كأف القاتل فيها ىو األب أما غّب األب من : كاستدؿ ا٤بالكية
.  ()األصوؿ فبالقياس عليو ٔبامع توافر الشفقة ُب كل على فركعهم

ليس بثابت ما ركم عن ): قاؿ ٗبا ركم عن ابن ا٤بنذر: ()كاعَبض على القائلْب بالتغليظ
أكذل من قوؿ من السابق ٱبالفو، كقوؿ عمر  الصحابة ُب التغليظ، كٓب يصح، فقوؿ عمر بن عبد العزيز

                                                           

. ُُّٔ/ٔ، جُالبيهقي، ا٤بهذب ُب اختصار السنن الكبّب، ط ()
. ُُٗ- ُُٖ/ّ، ِ، طأسهل المدارؾ، الكشناكم، َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
. ّْٔ/ِ ط،.د، التحفة شرح البهجة، التسوٕب، ِّٕ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
. َُٔ/ٕ، ُطالمنتقى،  الباجي، ()
. ُُٗ/ّ،  ِ، طأسهل المدارؾ، الكشناكم، ْٔ/ِط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
. ِّٓ/ِط،  .، دالعقد المنتظم، ا٢باكم، ُّ،َّ/ ٖط، .، دحاشيتو، بهامش شرح الزرقاني البناين، ()



 

 ُّٖ 

ألنو أصح يف الركاية مع موافقتو للكتاب كالسنة كالقياس يف أف الدية مطلقة يف الكتاب ؛ خالفو
.  ()كقد حددت دبائة يف كل األحواؿ، كالسنة

أف ىذا األمر ال يدرؾ باالجتهاد بل بالتوقيف، كنق عن عمر بن ا٣بطاب ُب : كيرد عليهم
قضائو على ا٤بد١بي، كنقل عن ابن عباس القوؿ بالتغليظ كٮبا من أشهر علماء األمة، كٓب ينكر عليهم 

 . ()أحد من الصحابة، فكانت ا٢بجة لئلٝباع فبل عربة ٗبن خالف بعد ذلك
 ُب نظر الباحث ىو أف للعبلقة نوع أثر ُب تغليظ الدية الواجبة ُب القتل العمد أك فالراجح

 .ا٣بطأ كُب االعتداء على ما دكف النفس

                                                           

. ْٕٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ْٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َْٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()



 

 ُْٖ 

 أثر العبلقات االجتماعية في تحمل الدية الواجبة في الجناية: المطلب الثاني
أم ا٢بكمة من :  غَت ادلتعمدةمعُب أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبمل الدية الواجبة ُب ا١بناية

ٙبمل العبلقات االجتماعية للدية ُب ا٢باالت الٍب تتحمل فيها أك عدـ ٙبملها ُب ا٢باالت الٍب ال 
.  تتحمل فيها، فيختلف معُب األثر عما سبق حيث يراد بو ىنا حكمة التشريع

إذ أف أثر العبلقات االجتماعية ليس قاصرنا على كجود عبلقة بْب ا١باين كاجملِب عليو، فليس 
السبب ُب التحمل كعدمو كجود عبلقة بْب ا١باين كاجملِب عليو، بل كجود عبلقة بْب ا١باين كمن 

كما أف العبلقات االجتماعية تتحمل الدية ُب ا٢باالت الٍب يتحمل فيها ببل . يتحمل معو أم قرابتو
.  فرؽ بْب كوف اجملِب عليو قريبنا أك أجنبينا

:  على أف ا١باين يتحمل الدية كحده ُب حاالت ()كقد اتفق الفقهاء
.  الدية الواجبة ُب ا١بناية العمد: األكٔب
.  ا٤باؿ الواجب صلحنا: الثانية
.  الواجب باإلقرار: الثالثة

. ()قيمة العبد: الرابعة

.  ()إذا كانت ا١بناية خطأ كليس للجاين عاقلة، كٓب يوجد بيت ماؿ أك ٓب ينتظم: ا٣بامسة
أك كانت الدية الواجبة فيما دكف النفس أقل من ثلث الدية الكاملة عند ا٢بنابلة، أك كانت 

أقل من نصف عشر الدية عند ا٢بنفية ، ألف ىذا ا٤بقدار ال ٯبحف با١باين، كفيما عدا ذلك تتحمل 

                                                           

، ُ،طتحفة الفقهاء السمرقندم،، ُِٖ/ ُط، .،دأحكاـ القرآف، ا١بصاص، ِٓٓ/ٕ، ِ، طبدائع الصنائع الكاساين، ()
 الكافي في فقو أىل المدينة،، القرطيب، ِٗٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد بتصرؼ، ابن رشد، ُُٗ/ّ
، ْٕٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة،  َّْ/ُِ،ُ، طالحاكم، ا٤باكردم، ٗٓ، ص ُط  المحلى، ابن حـز
. ّٖٖ/َُ،ط.د

ا كال إقرار، الشوكاين، () ا كال عبدن . ّٖ/ٕ، ُ ،طنيل األكطار ٤با ركاه ابن عباس ال تعقل العاقلة صلحنا كال عمدن
. ٖٕٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِِٔ،ِٗٓ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ُٖٓ 

 عدا بعض ا٢بنابلة كقوؿ ()كشبو العمد عند القائلْب بو . ()العاقلة، فتتحمل العاقلة دية ا٣بطأ باتفاؽ
.  ()للشافعية أنا على ا١باين

.  ()كٲبكن القوؿ بأف كل دية كجبت بالقتل ابتداء فهي على العاقلة
:  كقد اختلف الفقهاء ُب أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبمل الدية على ثبلثة أقواؿ

، أف ()، كا٢بنابلة()، كالشافعية()، كا٤بالكية()ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
ٙبمل العاقلة للدية للتخفيف عن ا١باين، كاإلرفاؽ بو، كمواساتو، كمن ٍب ٙبملت عنو الدية الواجبة ُب 
ا٣بطأ، كشبو العمد لشبهو با٣بطأ للمواساة كالتخفيف، أما العامد فبل يستحق التخفيف أك ا٤بواساة، 

كعلى ىذا يكوف للعبلقة نوع أثر ُب التغليظ على ا١باين ا٤بتعمد بعدـ ٙبملها معو ما كجب ٔبنايتو 
ا تغليظنا عليو؛ ألنو ال يستحق التخفيف كا٤بواساة، كيكوف ٥با أيضنا نوع ُب التخفيف عن ا١باين  عمدن

كعلى ىذا ا٤بعُب يكوف ٙبمل العاقلة للدية مستثُب من . ا٤بخطئ كشبهو ُب اإلرفاؽ بو كمساعدتو
.  ()األدلة العامة الٍب تقرر أف كل إنساف يتحمل نتيجة عملو، كال يشاركو فيها غّبه

  .()[ُْٔ: األنعاـ] ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی): كمن ذلك قولو تعأب

 أما أنو ال»: فقاؿ. نعم: فقاؿ «ابنك ىذا؟»: أليب رمثةكقوؿ الرسوؿ صلي ا عليو كسلم 
                                                           

. ٕٗٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة ّّٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد  ابن رشد، ()
. ِْٖ/ٗط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ُِِ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()
. ٕٕٔ/ٕ ط،.،دالمغني ابن قدامة ،()
. ُُٗ/ّ، ُ،طتحفة الفقهاء السمرقندم، ()
. ُٖٔ،ُٕٕ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ، الزيلعي، ُِٔ،ِٗٓ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ِٗٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
 . ّٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َٕٕ-ٕٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ِّٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد  بداية المجتهدابن رشد، ()
. ِِْط،  ص .، دالعقوبة، أيب زىرة، ِْٓ، ص ُٔ، طاإلسبلـ عقيدة كشريعة الشيخ شلتوت، ()



 

 ُٖٔ 

ال يؤخذ الرجل ٔبريرة أبيو كال ٔبريرة »: كقولو صلي ا عليو كسلم .()«جيٍت عليك كال ذبٍت عليو
. ()«أخيو

: ٙبمل العاقلة لدية ا٣بطأ ٨بصوص من عمـو قولو تعأب: ىذا ا٢بكم أم): قاؿ ابن رشد
 . ()[ُْٔ: األنعاـ] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 ېئ ىئ ىئ ): كٙبمل العاقلة للدية يستثُب منو عمـو قولو تعأب: ()كقاؿ الشيخ الشرقاكم

؛  [ُْٔ: األنعاـ ](ىئ ی

.  ٤با فيو من ا٤بصلحة إذ لو أخذ القاتل هبا كحده لذىب مالو
أف ٙبمل العاقلة للدية : ، كابن عابدينكالسرخسيلبعض الفقهاء من ا٢بنفية : القوؿ الثاني

إ٭با ىو للتقصّب كاإلٮباؿ كالتفريط، فالعبلقات االجتماعية تتحمل مع ا١باين باعتبارىا مقصرة ُب 
.  ا٢بفظ كالَببية ففيو معُب العقوبة ٥بم

فأثر العبلقات االجتماعية على ىذا الرأم يتمثل ُب التغليظ عليها بتحمل الدية مع ا١باين؛ 
إلٮبا٥بم كتفريطهم ُب مراقبة ا١باين كإرشاده؛ ألنو إ٭با قتل بظهر عشّبتو، فلوال استنصاره بأسرتو لتثبت 

ُب األمر، كتركل ُب أفعالو؛ لذا اعترب الشارع ا٢بكيم ا١بناية منسوبة ضمننا إٔب كل فرد من أفراد 

                                                           

كتاب القسامة كالقود ، باب ىل يؤخذ  ) (ُ / ْْٕٖ: )برقم (ّٗٗ / ُ)" اجملتىب"أخرجو النسائي ُب :   حديث أيب رمثة ()
،  ( كتاب الَبجل ، باب ُب ا٣بضاب  ) (َِْٖ: )برقم (ُّٖ / ْ" )سننو"،  كأبو داكد ُب  (أحد ٔبريرة غّبه 

 (ِٕٖ / ْ): عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد. حسن غريب ال نعرفو إال من حديث عبد ا بن إياد : قاؿ الَبمذم 
( كتاب ٙبرًن الدـ ، باب ٙبرًن القتل  ) (ُِ / ُّْٖ: )برقم (ُِٖ / ُ)" اجملتىب"أخرجو النسائي ُب :   حديث مسركؽ ()

" مصنفو"كابن أيب شيبة ُب ( مسند عبد ا بن مسعود رضي ا عنو ،  ) (ِّٖٗ: )برقم (ٖٖٗ / ِ)" مسنده"، كأٞبد ُب 
( . كتاب الفًب ، من كره ا٣بركج ُب الفتنة كتعوذ منها  ) (ِّّْٖ: )برقم (ُٔ / ُِ)

،  (ُِْ / ٓ): عن األعمش عن أيب الضحى عن مسركؽ مرسبل ىو الصحيح العلل الواردة ُب األحاديث النبوية: قاؿ الدارقطِب 
 (ِّٖ / ٔ): ركاه البزار كرجالو رجاؿ الصحيح ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد: كقاؿ ا٥بيثمي 

. ِّٓ/ِ،  ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
 ىػ، ُِِٕ ىػ كتوُب سنة َُُٓعبد ا بن حجازم بن إبراىيم الشرقاكم األزىرم فقيو شافعي كلد سنة :  الشيخ الشرقاكم()

. ٖٕ/ْ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، 



 

 ُٖٕ 

كعلى ىذا يستقيم قوؿ . ()العاقلة، كأكجب عليهم الدية بدال عن النصرة الٍب كانت ُب ا١باىلية

: األنعاـ] ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی): القائلْب أف ٙبمل العاقلة ليس استثناء من عمـو قولو تعأب
ُْٔ .] 

يتمثل ُب أف ا٤بخطئ قتل خطأ بنصرتو بعاقلتو، فيقع على العاقلة : كالعلة ُب ٙبملها عندىم
.  ()تبعة تقصّبه كإٮبالو، ككاف ينبغي ٥با أف تأخذ على يديو كٙبسن تربيتو حٌب ال يقع ُب ا٣بطأ

 ېئ ىئ ىئ ): كطعن بعض ا٤بلحدين بأف العاقلة ال تتحمل لقولو تعأب): قاؿ ابن عابدين

بأف ذلك ثبت باألحاديث الصحيحة، كبفعل : كلكن يرد على ىؤالء [ُْٔ: األنعاـ] (ىئ ی
 . ()(الصحابة كالتابعْب؛ كألف العاقلة تتحمل باعتبار تقصّبىا ُب حفظ ا١باين كمراقبتو

مثل ىذا القتل إ٭با يقصده القاتل بزيادة قوة ُب عشّبتو، كذلك إ٭با يكوف ): كقاؿ السرخسي
:  بالتناصر الظاىر بْب الناس ك٥بذا التناصر أسباب منها

.  ما يكوف بْب أىل الديوف باجتماعهم ُب ديواف كاحد [أ] 
ما يكوف بْب أىل ااؿ كالعشائر كا٢برؼ فإ٭با يكوف بتمكن الفاعل من مباشرتو  [ب] 

للفعل بنصرهتم لو، ففرضت الدية عليهم زجرنا ٥بم عن غلبة سفهائهم، كبعثنا ٥بم على األخذ على 
.  ()أيديهم؛ حٌب ال تقع منهم مثل ىذه ا١برائم مرة أخرل

بأنو لو كاف سبب التحمل ىو التقصّب كعدـ ا٢بفظ لكاف من باب أكٔب : كيعَبض عليهم
ٙبملها لدية العمد، فا٣بطأ ٓب يظهر فيو القصد، كٓب يظهر احتماؤه بعاقلتو؛ ألنو خطأ ٖببلؼ العمد 
فقصد االحتماء فيو أككد كأظهر ، كلو سلمنا أف العاقلة ٙبمل الدية لتقصّبىا فما كجو ٙبمل بيت 

                                                           

. ٕٔ/ِٔط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
. ِٔٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ْٕٔ/ُط،  .، دالتشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ُِٓ/ٔط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُٕٔ/ٔط،  .، دحاشية على الزيلعي، الشبيلي، ٕٔ/ِٔط،  .،دلمبسوط السرخسي، ا()



 

 ُٖٖ 

.  ()ا٤باؿ؟ ككيف ٰبتمي بو ا١باين؟

: ()لبعض الفقهاء كالقرطيب، كابن القيم، كا١بصاص: القوؿ الثالث
أف ٙبمل العاقلة للدية ليس من باب ٙبميل غّب ا١باين مسؤكلية ا١باين، فما كجب على 

.  العاقلة ليس تغليظنا عليهم، كال من كزر القاتل كليس استثناءن من القاعدة، كإ٭با ىو للتخفيف اض
حيث إف الدية ماؿ كثّب، . العبلقات االجتماعية تتحمل الدية من باب ا٤بواساة اضة فذكم

كالعاقلة ال تتحمل إال ا٣بطأ، كا١باين معذكر فيو، فكاف من ٧باسن الشريعة ٗبصاّب العباد أف أكجبت 
بدلو على من عليو مواالة كنصرة للقاتل، فأكجبت ذلك عليهم على سبيل اإلعانة كاإلرفاؽ بو 

.  كالتخفيف عليو

 ېئ ىئ ): ال ريب أف من أتلف مضموننا كاف ضمانو عليو لقولو تعأب): قاؿ ابن القيم

كهبذا جاء الشرع فتحمل العاقلة للدية ليس مناقضنا لشيء من  [ُْٔ: األنعاـ] (ىئ ىئ ی
كالعقل فارؽ بْب غّبه من ا٢بقوؽ، كذلك؛ ألف دية ا٤بقتوؿ ماؿ كثّب كا٣بطأ يعذر فيو : )ٍب قاؿ (ىذا

اإلنساف، فكاف من ٧باسن الشريعة، كقيامها ٗبصاّب العباد أف أكجبت بدلو على من عليهم مواالة 
.  ()(القاتل كنصرتو كإٯباب النفقات على األقارب، ككسوهتم، كإعفاءىم إذا طلبوا النكاح

:  ك٥بذا التحمل نظائر ُب الشرع منها: قاؿ ا١بصاص
أف ا أمر بصلة األرحاـ، بكل كجو ٩بكن، كما أمر برب الوالدين، كىذه أمور مندكب  [أ] 

.  إليها للمواساة كإصبلح ذات البْب، فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية للمواساة من غّب إجحاؼ
كلقد كاف ٙبمل العاقلة للدية مشهورنا ُب العرب قبل اإلسبلـ، ككاف ذلك ٩با يعدكنو  [ب] 

إ٭با بعثت ألٛبم مكاـر »: من ٝبيل ا٣بصاؿ كمكاـر األخبلؽ، كقد قاؿ صلي ا عليو كسلم

                                                           

. ِْٓ، ص ُٔ، طاإلسبلـ عقيدة كشريعة، شلتوت، ّٓ/ِط، . دأعبلـ الموقعين ابن القيم، ()
، ابن ِٗ: ، سورة ا٤بائدة آيةُٕٕٗ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ِِٓ/ِ ط،.،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()

.  ُٕ،ُٔ/ِط، . دأعبلـ الموقعينالقيم، 
. ، بتصرؼُٕ/ّط، .، دأعبلـ الموقعين ابن القيم، ()



 

 ُٖٗ 

.  ()«األخبلؽ
كُب إٯباب الدية على العاقلة زكاؿ الضغينة كالعداكة من بعضهم لبعض، إذا كانت  [ج] 

.  ()موجودة قبل ذلك، كىذا سبب داع لؤللفة كإصبلح ذات البْب
كاألصح أف الدية ٘بب على ا١باين، ٍب تتحملها العاقلة معونة لو من غـر ): قاؿ ا٣بطيب

إصبلح ذات البْب، ٖببلؼ العامد فإنو ظآب مستحق للعقوبة ليس أىبل للتحمل عنو؛ ألنو قاصد 
.  ()للجناية كمتعمد ٥با

كٖببلؼ بدؿ ا٤بتلف من األمواؿ فإنو قليل ُب الغالب ال يكاد يعجز عن ٞبلو، كشأف النفوس 
غّب شأف األمواؿ؛ ك٥بذا ال ٙبمل العاقلة ما دكف الثلث عند مالك كأٞبد لقلتو كاحتماؿ ا١باين ٢بملو، 

.  ()كال ما دكف أرش ا٤بوضحة، أك نصف عشر الدية عند أيب حنيفة لنفس ا٤بعُب
كالذم كجب على العاقلة ٓب ٯبب تغليظنا، كال أف كزر القاتل عليهم، كلكنها ): قاؿ القرطيب

 . ()(مواساة ٧بضة
كهبذا يتضح أف أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبمل الدية يتمثل ُب التخفيف عن ا١باين 

مواساتو، كاإلرفاؽ بو، يؤكد ىذا أف الشارع ا٢بكيم خفف عنها بعض ٙبملها، فأكجب الدية عليها 
مؤجلة، كٓب يكلفها ٞبل ما ٯبحف هبا، كما جعل ٙبملها ليس على سبيل الوجوب بل إعانة كٚبفيفنا 

، كييعد ىذا كإٯباب النفقات على األقارب، ككسوهتم، كإعفافهم إذا طلبوا النكاح، كإٯباب فك 
                                                           

كتاب الشهادات ، باب بياف  ) (َِّٖٗ: )برقم (ُُٗ / َُ)" سننو الكبّب"أخرجو البيهقي ُب :  حديث أيب ىريرة ()
، كا٢باكم ( مسند أيب ىريرة رضي ا عنو ،  ) (َْٕٗ: )برقم (ُٕٖٗ / ِ" )مسنده"، كأٞبد ُب   (مكاـر األخبلؽ كمعاليها 

(  كتاب آيات رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الٍب ُب دالئل النبوة ،  ) (ِْْْ: )برقم (ُّٔ / ِ)" مستدركو"ُب 
 ( ّّّ / ِْ): التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد. حديث مدين صحيح : قاؿ ابن عبد الرب 

. ، بتصرؼِِٓ/ِط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
. ُٕٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
ط، .،دالمغني، ابن قدامة، ٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج  بتصرؼ ، الشربيِب، ِٔٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()

ٕ/ُٕٕ .
. ِّٔ/ُِط،  .، دفتح البارم، ابن حجر، ُٕٕٗ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 َُٗ 

األسّب من بلد العدك، بل ىو أشبو كأقيس بالدية الٍب ٓب يتعمد سبب كجوهبا، كال كجبت باختيار 
مستحقيها كالقرض، كالبيع، كليست قليلة فالقاتل ال يقدر على ٞبلها غالبنا، فإذا ٓب توجد العاقلة، 

أك كجدت ككاف عددىا قليبل، أك كاف كثّبنا كلكن ال تستطيع الدفع لفقرىا اتسعت معناىا بأف يضم 
.  إٔب العصبة أقرب القبائل، أك ينتقل إٕب بيت ا٤باؿ إف كجد

إذ أنو رغم اتفاؽ الفقهاء على أف العاقلة العصبة إال أف مذىب ٝبهور الفقهاء أف العاقلة 
ليست قاصرة على العصابات، كإ٭با تشمل عدة أشياء فيبدأ بالعصابات حسب ترتيب البطوف، كما 

ىو مذىب ا٤بالكية ، فإذا ٓب تف العصبات انتقل إٔب ا٤بوإب األعلوف، ٍب إٔب بيت ا٤باؿ أك سهم 
.  ()الصدقات

كقد اتفق الفقهاء على أف العاقلة ال تكلف من الدية ما يشق كٯبحف هبا، كأهنا ال تكلف 
.  ()من ا٤باؿ إال على قدر ا٢باجة، كال ٘بب الدية إال على الرجاؿ األحرار البالغْب ذكم ا٤بيسرة

كما أف ُب ا٤بقدار الذم تتحملو العاقلة ما يؤكد ذلك، كأف العبلقات االجتماعية ٓب تتحمل 
إال مواساة ٧بضة، إذ ذىب ا٢بنفية إٔب أف نصيب الفرد ال يزيد عن أربعة دراىم ُب كل سنة، كعللوا 

ذلك بأنو ماؿ ٯبب ٤بواساة العبلقات االجتماعية، فلم يتقدر أجلو كالنفقة، فإذا زاد نصيب الفرد عن 
.  ()أربع دراىم ضيمَّ إليها أقرب القبائل

:  كمذىب ا٤بالكية كا٤بشهور عند ا٢بنابلة
أف التحمل على قدر ما يطيقوف، كال يتقدر ٗبقدار ٧بدد شرعنا، كإ٭با ا٤برجع فيو إٔب 

.  ()االجتهاد، فيجتهد ا٢باكم ُب فرض مقدار يسهل على كل كاحد كال يضر بو كال يؤذيو

                                                           

. ،ِّٖ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِٖٗ،ِٖٖ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
، ابن ُٕٔ/ٔط،  .، دحاشيتو على كنز الدقائق، الشبيلي، ِِٓ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()

، ابن ٖٗ- ٕٗ-ٔٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّّٓ-ِّٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهدرشد، 
. ُُّٗ-ُُِٗ/ّ،  ْط، سبل السبلـ، بتصرؼ، الصنعاين، ٖٖٕ/ٕط، .،د المغنيقدامة،

. ِِٓ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ِٔٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ِْٖ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ُُٗ 

:  كذىب الشافعية كركاية ألٞبد
أف على الغِب نصف دينار أك ما مقداره ذلك قياسنا على الزكاة كعلى ا٤بتوسط ربع دينار أك 

 . ()ربع مثقاؿ؛ ألف ما دكف ذلك تافو بدليل أف اليد ال تقطع فيو ُب السرقة
٬بلص من ىذا كلو أف أثر العبلقات االجتماعية ُب ٙبمل الدية يعد من باب ا٤بواساة 

كالتخفيف عن ا١باين ا٤بخطئ، كأف العاقلة ٙبملت للتخفيف ال للتغليظ عليهم، كال لتفريطهم، كأهنا 
كىو من كجوه ، [ِّّ: البقرة](  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): ال تكلف ما ال تطيق؛ لقولو تعأب

.  التعاكف على الرب كالَباحم بْب ذكم القرىب، فسبحاف من شرع للبشرية ما يسعدىا دنيا كدينا

                                                           

، الشربيِب، ُٔٓ/ُٗط،  .، دتكملة المجموع، (تكملة السبكي، كا٤بطيعي)، النوكم، ٖٕٗ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ٗٗ-ٖٗ/ْط، .، دمغني المحتاج



 

 ُِٗ 

 المبحث الثالث
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الكفارة الواجبة في الجناية على النفس 

:  تعريف الكفارة: أكال

.  ()السَب كالتغطية: مأخوذة من الكىفر بفتح الكاؼ، أم: تعريفها في اللغة

. ()حق كاجب على ا٢بالف أك القاتل أك ا٤بظاىر بعد حنثو أك عوده: ()تعريفها في الشرع
كىذا التعريف ليس قاصرنا على كفارة القتل فقط، كإ٭با يشمل كفارة القتل كغّبىا، كيشمل مذىب 

.  الشافعية القائلْب هبا ُب كل كقت كغّبىم؛ لعمـو ذكر القاتل مطلقنا
:  خصال الكفارة الواجبة في القتل: ثانًيا

حكمنا فصياـ  على أف كفارة القتل عبارة عن عتق رقبة، فإف ٓب توجد حسنا أك ()اتفق الفقهاء

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ): شهرين متتابعْب، كاستدلوا على ذلك بقولو تعأب

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄڄ ڄ

                                                           

. ِّٗص  (ؾ ؼ ر) مادة  ،ط.، دمختار الصحاح الرازم، ()
،  السرخسي، ِِّط، ص.،دإرشاد الفحوؿ، الشوكاين، ُٕٔ/ْط، .، دحاشيتو على منهج الطبلب البجّبمي، ()

. ِِٗ/ٓط، .، دحاشيتو على مختصر خليل، ا٣برشي، ّٗ/ِٔط، .،دالمبسوط
كقاؿ ىذا التعريف ال أعَبض عليو، كىذا يستقيم مع مذىب الشافعية؛ - ُّ/ْط، .، دحاشيتو على الخطيب البجّبمي، ()

ألف الكفارة كاجبة ُب كل قتل عمد أك خطأ، كال يستقيم مع غّب الشافعية؛ ألف القتل ا٤بوجب للكفارة ا٣بطأ فقط، كا٢بق 
: ، ككاجب أمٕٗ، صُ، طالتعريفاتالثابت الذم ال يسوغ إنكاره، كُب االصطبلح ا٤بطابق للواقع، ا١برجاين، : ُب اللغة

. الـز يستحق بَبكو عقوبة
، ا١بصاص، َْٓ/ ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، َُٔ/ُّ، ُ، طالبداية شرح الهداية العيِب، ()

، حاشيتو، العدكم، ٗ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِّْ/ّ، ُ، طالحاكم، ا٤باكردم، ِْٓ/ِط، .،دأحكاـ القرآف
 الكافي في فقو اإلماـ أحمد،، ابن قدامة، ِْٕ، ص ُ، طحاشيتو على شرح ابن القاسم، الربماكم، ِّٕ/ِط، .د
. ُْٓ/ْط، .د



 

 ُّٗ 

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڍڇ ڇ ڇ ڍ

 [. ِٗ: النساء] (  ک ک ک کڑڑ

:  كاختلفوا فيما إذا عجز عن الصياـ فهل ٯبزئ فيها اإلطعاـ أـ ال؟ على قولْب
 ١بمهور الفقهاء من ا٢بنفية، كا٤بالكية، كركاية للشافعية، كقوؿ للحنابلة ذىبوا :القوؿ األكؿ

.  ()ال ٯبزئ فيها اإلطعاـ: إٔب أنو
اآلية نصت على العتق كالصياـ، فبل يزاد عليها، كالكفارة من باب ا٤بقادير، : كاستدلوا بأف

.  كا٤بعُب فيها تعبدم فبل يدخلها القياس؛ ألهنا ال تعلم إال بالنص

.  ، أنو ٯبزئ فيها اإلطعاـ() للشافعية ُب ركاية، كىو قوؿ للحنابلة:القوؿ الثاني
أم قياسنا على كفارة الظهار كا١بماع ُب هنار رمضاف، كا٤بعُب ُب الكل :  كاستدلوا على ذلك بالقياس

.  التكفّب، كٮبا ٯبزئ فيهما اإلطعاـ، فكذا كفارة القتل
:  القتل الموجب للكفارة: محل كجوب الكفارة أم: ثالثا

اتفق الفقهاء على كجوب الكفارة ُب القتل ا٣بطأ، كشبو العمد، إذ ىي نص ُب القتل ا٣بطأ، 
.  ()كيقاس عليو شبو العمد؛ ألنو خطأ من كجو

:  كاختلفوا ُب ا١بناية العمد على النفس كا١بنْب ىل يوجبا الكفارة أـ ال؟ على ثبلثة أقواؿ

ذىبوا إٔب أف الكفارة ال ٘بب ُب : () للجمهور من ا٢بنفية، كا٢بنابلة ُب ركاية،:القوؿ األكؿ
.  العمد، ككذا ا١بنْب

                                                           

، ِ، طاالختيار لتعليل المختار،ابن مودكد ا٤بوصلي، ُٖٓ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()
، الشركاين كابن ِٖٔ/ٔ، ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل، ا٢بطاب،  ِِٗ/ٓ، ُ، طحاشيتوا٣برشي، ِٔ/ٓ

. ُْٓ/ْط، .، دالكافي في فقو اإلماـ أحمد، ابن قدامة، ُٖٖ/ٖط، .، دحواشهماقاسم، 
. ِٗ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، َُٕ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ِٗ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، َُٕ/ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ( )
. ُْٓ/ْط، . دالكافي في فقو اإلماـ أحمد،، ابن قدامة، ُٗٓ/ْ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()



 

 ُْٗ 

بأف الكفارة من باب ا٤بقادير فبل يدخلها القياس؛ ألهنا ال تعلم إال من جهة : كاستدلوا
الشرع، كا أكجبها ُب ا٣بطأ، كٓب يوجبها ُب العمد؛ ألف إٍب العامد ٲبيحى؛ ألف عقوبتو ثابتة بالنص، 

.  إذ لو كجبت فيو ت عقوبتو، كعقوبتو ال ٛبيحى بنص اآلية الشريفة

. أف الكفارة ٘بب ُب العمد كا١بنْب، كُب كل قتل: () للشافعية، كقوؿ للحنابلة:القوؿ الثاني
الكفارة فيها معُب العقوبة، كمعُب العبادة من حيث اإلرفاؽ كسد : كاستدلوا على ذلك بأف

ا٢باجات، فهي حق  تعأب، فيها معُب ا١برب فدخلها القياس؛ ألهنا شرعت للجرب فهي من باب 
.  الضماف

:  أف الكفارة مستحبة ُب العمد كىو للمالكية، كبعض ا٢بنفية، ذىبوا إٔب:القوؿ الثالث
.  ()استحباهبا ُب ا١بنْب

أف ا٤بعُب ُب الكفارة او كالتكفّب، كلعدـ كركد نص يوجبها ُب ا١بناية : كاستدلوا على ذلك
.  العمد يؤمر هبا القاتل العامد على سبيل االستحباب لعظم جنايتو

أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الكفارة الواجبة في الجناية على النفس في : رابعنا
: الفقو اإلسبلمي

٩با سبق يتبْب أف الفقهاء اختلفوا حوؿ ا٤بعُب الذم من أجلو شرعت الكفارة، كيتبْب أهنا 
فمعُب العبادة من حيث إهنا لئلرفاؽ كسد .دائرة بْب ا٢بظر كاإلباحة، فيها معُب العبادة، كمعُب العقوبة

.  ()ا٢باجات، كمعُب العقوبة من حيث تعلقها باظور، فهي حق  فيها معُب الزجر كمعُب ا١برب
.  كمن ٍب ٓب يفرؽ الفقهاء بْب كجوهبا على القاتل القريب أك األجنيب

                                                           

ط، .، دالكافي في فقو اإلماـ أحمد، ابن قدامة، ُْٖ/ُٗط، .، دالمجموع، النوكم، َُِ/ٓط، .،، دحاشيتو ا١بمل، ()
. َُٖ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُِ، َِ/ْط، .، دحاشيتهما، القليويب كعمّبة، ُْٓ/ْ

، على مختصر خليل مواىب الجليل، ا٢بطاب، ِّٕ/ِط، .، دحاشيتو، العدكم، ِٖٔ/ْ ط،.، دحاشيتو الدسوقي، ()
. َّٔ- َّٓ/َُ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ِٖٔ/ٔ، ِط

، إبراىيم ُٖٖ/ٖط، .، دحواشهما على تحفة المحتاج، الشركاين كابن قاسم، َِ/ْط، .، دحاشيتهما القليويب كعمّبة، ()
. ّٗ/ِٔط، . ،دالمبسوط، السرخسي، ّٕٓ /ِطمنار السبيل، ضوباف، 



 

 ُٗٓ 

، كٓب يفرقوا بْب كجوهبا على ()فالقائلوف بوجوهبا على كل قاتل الشافعية، كركاية للحنابلة
القاتل القريب أك األجنيب، كلو قاتل نفسو ُب أهنا ٚبرج من تركتو، كمن ٍب فبل أثر للعبلقة على 

.  الكفارة
أف الكفارة فيها معُب العبادة؛ ألهنا حق  تعأب، كجبت و اإلٍب، كتكفّب : كالعلة ُب ىذا

.  الذنب، كالعامد أحوج إليها القريب كاألجنيب سواء
كال شك أف قتل القريب كاألجنيب ٧بـر ٢بق ا تعأب، فبل أثر للعبلقة عليها؛ ألف ا٢بق فيها 

.   تعأب، كىو ال ٱبتلف ُب قتل القريب أك غّبه
فمعناىا الزجر، كمعناىا يتناكؿ كل جناية على القريب أك األجنيب؛ ألهنا : كأما معُب العقوبة

تسَب ا٤بكلف عن ارتكاب جنايتو؛ ألنو إذا علم أنو إذا فعل شيئنا من موجبات الكفارة لزمو تباعد 
.  عنو، فبل يظهر عليو ذنب يفتضح بو أمره؛ لعدـ تعاطيو إياه

أف الكفارة ال ٘بب ُب العمد؛ ألنو ٧بظور ٧بض، كاظور اض ال يصلح : كالعلة عندىم
ا، أما ا٣بطأ ففيو  سببنا إلٯباب الكفارة، كىذا ال يفَبؽ فيو قتل القريب عن األجنيب طا٤با أنو كقع عمدن

تقصّب، كعدـ حيطة، كإٮباؿ يتدارؾ بالكفارة؛ ألف فيها معُب ا١برب، كمن ٍب فبل فرؽ كذلك بْب 
.  كجوهبا على القاتل لقريبو خطأ أك األجنيب

كألف الكفارة ٘بب عندىم ُب ا٣بطأ من باب التخفيف ُب ٧بو إٜبو، كسَب ذنبو، كالعامد إٜبو 
.  أكرب من أف ٲبيحى

، فالعامد ٧بتاج إليها ()بأف إٯباب الكفارة إذا كاف من باب التخفيف: كيعَبض عليهم
.  كذلك لعظم ذنبو
أف إٍب العامد أكرب من أف ٲبيحى؛ ألف عقوبتو ُب اآلخرة ثابتة بالنص، فبل ٲبحوىا : كا١بواب

.  كفارة
                                                           

الكافي ، ابن قدامة، ُٕٕ/ْط، .، دحاشيتو على منهج الطبلب، البجّبمي، َُٖ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُْْ/ْط، .، دفي فقو اإلماـ أحمد

زبفيف العقوبة أك رفعها يف اآلخرة كذلك يفهم من معناىا كفارة لسًت الذنب كتكفَته : التخفيف أم: ادلقصود بأهنا من باب ()
. زلوه: أم



 

 ُٗٔ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): قاؿ تعأب

 [. ّٗ: النساء] ( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

بأف مرتكب الكبّبة إف مات كٓب يتب من ذنبو أمره إٔب ا إف شاء غفر لو كإف : كيرد عليهم
 ۓ ۓ ےڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے): شاء عاقبو؛ لقولو تعأب

. ()[ْٖ: النساء] (﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

كهبذا ال يكوف للعبلقة نوع أثر على عقوبة الكفارة سواء كانت كاجبة ُب العمد أك ا٣بطأ أك 
.  مستحبة كما ذىب ا٤بالكية كبعض ا٢بنفية

كالسبب ُب ىذا أهنا كانت عقوبة، فليست مهلكة كالقصاص، فلم ٚبففها العبلقات 
كإف كانت جابرة فا١باين مطلقنا ٧بتاج إليها لوجود اإلٍب على القاتل للقريب أك األجنيب ... االجتماعية

.  دكهنا أك على ا١بنْب سواء كانت ا١بناية على النفس أك ما
كألف الكفارة حق خالص  تعأب كالعبلقات االجتماعية ال تؤثر على حق ا تعأب؛ كلذا ٓب 

.  يفرؽ الفقهاء بْب القاتل لقريبو أك األجنيب ُب إٯباب الكفارة

                                                           

، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، َُٖ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّٗ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ِِٗ/ٓ، ُ طحاشيتو،، ا٣برشي، َّٓ/َُ



 

 ُٕٗ 

المبحث الرابع 
 (الميراث)في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الحرماف من اإلرث 

تعريفو  تستعمل كلمة مّباث تارة ٗبعُب ا٤بصدر، كتارة ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ، فمن ا٤بعُب األكؿ
:   كىو هبذا االستعماؿ يطلق على معنيْب()كرث كرثنا كإرثنا كمّباثنا: في اللغة

.  الباقي بعد فناء خلقو: كمنو ٠بي ا تعأب الوارث، أم: البقاء
أم انتقاؿ الشيء من شخص آلخر سواء كاف االنتقاؿ حسيِّا كا٤باؿ أك معنويِّا : االنتقاؿ

.  الشيء ا٤بوركث أك ما يَبكو ا٤بيت: أم. كعلى ا٤بعُب اآلخر..كالعلم

:  () فيطلق على عدة معاف منهاكأما شرعنا
.  أم العلم بقسمة ا٤بواريث– علم ا٤بّباث  [أ] 
.  ا٤باؿ ا٤بوركث [ب] 
.  كوف الشخص مستحقنا نصيبنا من تركة ا٤بتوَب [ج] 

:  مشروعية الميراث
:  ثبتت مشركعية ا٤بّباث باألدلة الشرعية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): فقولو تعأب: فمن الكتاب

: كقولو تعأب [ٕ: النساء] ( ٿ ٿ ٿپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱڳگ گ گ ڳ

 ﮸ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ھ ہ ہ ہ ھ ھہۀ

          ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

                                                           

 .ُّٓ/ِط،  .، دالمعجم الوسيط، ٦بمع اللغة العربية،  (كرث)، مادة ٓ ص ،ط.، دمختار الصحاح الرازم، ()
نهاية  ، الرملي، ِ/ ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِِٗ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()

. َِّ/ٔأخّبة، . طالمحتاج



 

 ُٖٗ 

 جئ حئ مئ ۋ ۈ ۈ ٴۇۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

[ . ُُ: النساء] ( ىئ يئ 

 أف ا٤بؤب سبحانو كتعأب بْب أحكاـ ا٤بّباث كفصلو ، كٓب يكلو ألحد غّبه؛ ألف :كجو الداللة
.  سبب للتناحر كالشقاؽ بْب الناس- غالبنا– ا٤باؿ 

أحلقوا الفرائض بأىلها »: أنو قاؿما ركاه ابن عباس عن النيب صلي ا عليو كسلم : أما السنة
 . ()«فما بقي فؤلكذل رجل ذكر

كأف  ()(العبلقات االجتماعية سبب من أسباب اإلرث)اتفق الفقهاء على أف : سبب ا٤بّباث
العبلقات االجتماعية فيها معُب ا٤بواصلة كالتناصر، كأىل القرابات على حسب القرب كالبعد، فيجد 

القريب عضاضة من ظلم قريبو، كيود لو ٰبوؿ بينو كبْب ا٤بهالك كا٤بعاطب، فهم أكٔب ببعض ُب الصلة 
ك٤با كاف ذلك ا٤بعُب موجودنا بْب األزكاج كا٤بوإب، كاف النكاح كالوالء من . () كا٣ببلفةادلعاقلةكالوالية ك

 . ()(كعلة ا٤بّباث العبلقات االجتماعية) :()أسباب اإلرث كالعبلقات االجتماعية، قاؿ القرطيب

أصل إٯباب اإلرث العبلقات االجتماعية، ك٤با كاف النكاح كالوالء فيهما ): ()كقاؿ ا٣برشي
 . ()(اتصاؿ كاتصاؿ العبلقات االجتماعية جعلها الشارع سببنا لئلرث

أكٔب : أم [ٕٓ: األنفاؿ](  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئېئ): قاؿ تعأب
                                                           

باب مّباث الولد ، ، كتاب الفرائض(ُّٓٔ ): برقم ، ِْٕٔ/ٔ،ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث ابن عباس()
 .،باب أ٢بقوا الفرائض بأىلها، ،  كتاب الفرائض(ِِْٗٔ ): برقم ، ٗٓ/ٓ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، ، من أبيو كأمو

بداية ، ابن رشد، َّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ُُٔ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختارابن مودكد ا٤بوصلي، ()
. ،ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِْٔ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد المجتهد

. ط،  العمراف البشرم.،، دمقدمتو ابن خلدكف، ()
. ُٖسبقت ترٝبتو ص  ()
. ، ا٤بسألة الثانيةٕ: ، تفسّب سورة النساء آيةُُِٕ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
. ُٖٖسبقت ترٝبتو ص  ()
. ّْٔ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ُُٔ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()



 

 ُٗٗ 

.  ببعض ُب ا٤بعاملة كا٣ببلفة كا٤بناصرة كا٤بودة

 ()إعداـ الصلة بْب القريب كقريبو، فقد اتفق الفقهاء- من شأهنا– ك٤با كانت جناية القتل 
. على أف العبلقات االجتماعية ٥با نوع أثر ُب إٯباب عقوبة خاصة بالقريب الذم قتل مورثو 

ذىبوا إٔب أنو ال أثر للعبلقة على عقوبات القتل كأف الوارث : ()كٓب يشذ إال بعض ا٣بوارج
.  مٌب ثبت كونو كارثنا ال ٲبنع من اإلرث قاتبل أك غّبه، كيركل عن سعيد بن ا٤بسيب، كابن جبّب

.  ()«ليس لقاتل مَتاث»: يقوؿقاؿ عمر ٠بعت رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم 
أٝبع أىل العلم على أف قاتل العمد ال يرث من ا٤بقتوؿ شيئنا إال ما ركم ): كقاؿ ابن قدامة 

 . ()(عن ا٣بوارج، كال يعوؿ على ىذا القوؿ لشذكذه، كقياـ الدليل على خبلفو
فا٢برماف من اإلرث ٨بصوص ٗبن قتل مورثو، فهي عقوبة خاصة بالقتل ُب دائرة العبلقات 

.  االجتماعية
كقد اختلف القائلوف بأثر العبلقات االجتماعية ُب نوع القتل ا٤بانع من اإلرث، أك ُب ا١بناية 

.  الٍب توجب ا٢برماف من اإلرث، أك ُب القاتل الذم يعاقب با٢برماف من اإلرث

 إٔب أف القتل ا٤بانع من اإلرث ىو القتل بغّب حق، كببل شبهة، ()ذىب ا٢بنفية: الرأم األكؿ
ا كاف أك خطأ، با٤بباشرة بشرط كوف القاتل مكلفنا، فكل ما يوجب قصاصنا أك دية أك كفارة ٲبنع  عمدن

من اإلرث، أما قتل الصيب كاجملنوف كا٤بتسبب ال ٲبنع من اإلرث؛ ألف القاتل ا٤بتسبب ليس بقاتل 
: حقيقة، كالصيب كاجملنوف فعلهما ال يوصف با٢برمة، كا٢برماف عقوبة على فعل ٧بظور، ففي االختيار

أنا على حق كرثو، كإال ٓب يرثو إال أف يكوف : كإذا قتل العادؿ الباغي، كرثو، كإف قتلو الباغي كقاؿ)
                                                           

شرحو ، الزرقاين، َّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ُُٔ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ا٤بوصلي، ()
. ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِِٖ/ْط، .،دعلي مختصر خليل

. ُِٗ/ٔط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. َُٕ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
.  ُِٗ/ٔط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. َِْ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ، الزيلعي، ِْٓ/ٖ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ََِ 

 . ()(قتلو بغّب حق كال تأكيل، إلٝباع الصحابة على ذلك

 إٔب أف القتل ا٤بانع من اإلرث ىو العمد العدكاف با٤بباشرة أك ()كذىب ا٤بالكية: الرأم الثاني
.  التسبب

كألنو لو كرث الستعجل الورثة قتل ؛ ()"ليس لقاتل مّباث: "كاستدلوا على ذلك ٖبرب
.  ()فاقتضت ادلصلحة ادلنع ألنو مظنة االستعجاؿ، فيؤدم إذل خراب العادل، مورثيهم

.  أف كل قتل مانع من اإلرث()كذىب الشافعية ُب الراجح، كركاية للحنابلة: الرأم الثالث
 : كالعلة عندىم تتمثل ُب أمرين

.  لو كرث القاتل ٓب يؤمن أنو يستعجل موت مورثو، فاقتضت ا٤بصلحة حرمانو: أكال

.  ()أف القتل قطع ا٤بواالة كىي سبب اإلرث: ثانينا
كذىب ا٢بنابلة ُب ا٤بعتمد، كالشافعية ُب ركاية مرجوحة أف القتل ا٤بانع ما كاف : الرأم الرابع

.  بغّب حق أم ا٤بضموف بقصاص أك دية أك كفارة كالعمد كشبو العمد، كا٣بطأ
جرل ٦برل ا٣بطأ، كالقتل بسبب كالصيب كاجملنوف كالنائم، كما ليس ٗبضموف كالقتل  أما ما

ا أك قصاصنا كدفاعنا فبل ٲبنع ألنو ٕبق .  ()حدن
، كُب إٯباب عقوبة : كالعلة عندىم أف القاتل حيـر ا٤بّباث كيبل ييفضي إٔب إٯباد القتل اـر

                                                           

، الكاساين، َِْ/ٔ، ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ، الزيلعي، ِْٓ/ٖ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. َّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع

. ِْٖ، ُْٖ/ٔط، .،دالشرح الصغير، الدردير، ّْٖ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
. َُٕ تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. ْٖٔ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِّْ/ِط، .، دحاشيتو، العدكم، ِِٖ/ْط،. ،دشرحو الزرقاين، ()
. ُِٗ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِٗ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِٗ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 َُِ 

.  ا٢برماف زجر عن إعداـ النفس ا٤بعصومة
:  كيرد على القائلْب با٢برماف ُب القتل ٕبق

ا٤بشركعة، ؽ أف حرماف القاتل ٕبق يؤدم إٔب منع إقامة ا٢بدكد الواجبة، كاستيفاء ا٢بقو: أكال
، فهو ضد ما ثبت ُب األصل .  كال يفضي إٔب إٯباد القتل اـر

فالفقهاء متفقوف على أف العبلقات االجتماعية ٥با نوع أثر ُب إٯباب عقوبة : كعلى ىذا
خاصة على القاتل القريب، كإف كاف قد حدث خبلؼ بينهم ُب نوع القتل ا٤بانع؛ ألف جناية القتل 

تتفاكت ُب الشدة ٕبسب أنواعها، فالقتل مباشرة ال يساكم القتل تسببنا، كالقتل ٕبق ال يساكم القتل 
.  بغّب حق، كا٢بديث كرد عامِّا مطلقنا ُب كل قتل

ك٤با كاف القتل من شأنو قطع الصلة بْب ا١باين كاجملِب عليو، كيَبتب عليو ضرر أعظم ىو 
ٙبقيق - مطلقنا- قطيعة الرحم ا٤بأمور بصلتها، كاف ُب قوؿ الشافعية الذين توسعوا ُب حرماف كل قاتل

ا لباب الذريعة  ٤بصلحة اجملتمع ُب قصد الشارع ا٢بكيم من التقليل من جرٲبة القتل كما أف فيو سدِّ
من استعجل شيئنا قبل أكانو عوقب ): فهو معاملة لقاتل بنقيض قصده عمبل بالقاعدة الفقهية

.  ()(ٕبرمانو
 سبب اإلرث، كالقتل مانع مطلقنا للخرب السابق، كإذا (القرابة)إف العبلقات االجتماعية : ثانينا

مع ا٤بانع كىو  (العبلقات االجتماعية أك الزكجية)قتل القريب مورثو، فقد اجتمع ا٤بقتضي لئلرث 
كيبدك . ()القتل، فيقدـ ا٤بانع كىو القتل كال يرث القاتل، فإذا عدـ ا٤بانع بقي السبب فاعبل

ٚبصيص باقي الفقهاء القتل ا٤بانع بالعدكاف، أك بالقتل بغّب حق ىو الذم يتفق مع حكمة التشريع 
ُب معاملة ا١باين بنقيض قصده؛ ألف القتل العدكاف أك بغّب حق ىو الذم يغلب على الظن فيو أنو 

ٖببلؼ القاتل ٕبق، كقتل العادؿ الباغي، كالقتل قصاصنا .. مظنة االستعجاؿ، كمن ٍب ٰبتاج إٔب الردع
ا ففيو إقامة لشرع ا كفعلو مأذكف من الشارع كفعل الصيب كاجملنوف ال يوصف بالتجرًن، فبل  أكحدن

 . ()..«رفع القلم عن ثبلث»: يستحقا العقوبة على فعلهما لرفع التكليف عنهما بقولو
                                                           

. ُّٓ،ُِٓ ص ط،.د، األشباه كالنظائر السيوطي، ()
. ُّٓ،ُِٓ ص ط،.د، األشباه كالنظائر السيوطي، ()
. ُّْص  ٚبرٯبو تقدـ ()



 

 َِِ 

فعقوبة ا٢برماف من اإلرث كاجبة بسبب العبلقات االجتماعية ٧بافظة على أكاصر ذكم القرىب 
.  من القطيعة كإظهارنا لسمو العبلقة الٍب ما كاف ينبغي أف يتعداىا بالقتل



 

 َِّ 

المبحث الخامس 
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الحرماف من الوصية 

اإليصاؿ من كصي الشيء بكذا كصلو بو؛ ألف ا٤بوصي كصل خّب دنياه : الوصية في اللغة
.  ()جعلو لو: ٖبّب عقباه، كأكصى لو بشيء أم

.  ()تربع ٕبق مضاؼ ٤با بعد ا٤بوت: كُب الشرع
:  ثبتت مشركعية الوصية بالكتاب كالسنة: مشركعيتها

:  فمن الكتاب

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): كقولو تعأب

 [. َُٖ: البقرة] ( ائ ەئ ەئ ائى ى

:  كمن السنة
ما حق امرئ مسلم لو »: ما ركم عن عبد ا بن عمر عن النيب صلي ا عليو كسلم [أ] 

. ()«شيء يوصي بو يبيت ليلتْب إال ككصيتو مكتوبة عنده
إف ا تصدؽ عليكم عند كفاتكم بثلث أموالكم »: كما ركم عنو صلي ا عليو كسلم [ب]

. ()«زيادة ُب أعمالكم أال فضعوىا حيث شئتم

                                                           

. َِّص (ك ص م)ط مادة .دمختار الصحاح، الرازم، ()
. 3/39 ط،.، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
باب ، كتاب الوصايا )(ِٕٖٓ: )برقم، (ََُٓ/ّ، )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عبد ا بن عمر ()

 (. كتاب الوصية )(ُِْٗ: )برقم، (َٕ/ٓ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ،  (الوصايا
( أبواب الوصايا ، باب الوصية بالثلث  ) (َِٕٗ: )برقم (ُْ / ْ)" سننو"أخرجو ابن ماجو ُب :  حديث أيب ىريرة ()

 / ُٔ" )مسنده"كالبزار ُب ( كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث  ) (ُِٓٗٔ: )برقم (ِٗٔ / ٔ)" سننو الكبّب"كالبيهقي ُب 
. تتمة مركيات أيب ىريرة  ) (ُّٔٗ: )برقم (ُِٗ

ُب إسناده طلحة بن عمرك ا٤بكي كقد ضعفوه قاؿ أٞبد ال شيء مَبكؾ ا٢بديث كلينو البزار فقاؿ ٓب يكن با٢بافظ  : قاؿ ابن ا٤بلفن 



 

 َِْ 

كاختلف العلماء فيمن يشرع لو الوصية ىل تشرع لغّب الوارث فقط أـ ىي مشركعة للوارث 
.   على أنو ال ٘بوز الوصية لو إال بإجازة الورثة()كغّبه، أما الوارث فا١بمهور

ال كصية لوارث إال أف تشاء »: كاستدلوا على ذلك ٗبا ركم عن النيب صلي ا عليو كسلم
 .()«الورثة

 ، كاستدلوا على ذلك ٗبا ركاه أبو ()كذىب بعض الشافعية أف الوصية ال ٘بوز للوارث مطلقنا
.  ()«إف ا أعطى كل ذم حق حقو أال ال كصية لوارث»:  قبلبة عن النيب صلي ا عليو كسلم

فا١بمهور من الفقهاء أف الوصية مشركعة للقريب غّب - قريبنا أك أجنبيِّا– أما غّب الوارث 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ): األجنيب عمبل بقولو تعأب الوارث أك

 [. َُٖ: البقرة] ( ائ ەئ ەئ ائې ې ى ى

 كبقي ا٢بكم فيما «ال كصية لوارث»:  كنسخت ُب حق الوارث بقولو صلي ا عليو كسلم
.  عداىم

كنقل القرطيب  إٝباع أىل العلم على أف الوصية لؤلقارب غّب الوارثْب جائزة كالوالدين 
.  ()الكافرين العبدين

الوصية ندب الشارع إليها من أجل الصلة كتدعيم أكاصر ابة، : حكمة مشركعية الوصية

                                                                                                                                                                                     

ال نعلم ركاه عن عطاء إال طلحة بن : ، كقاؿ البزار  (ِْٓ / ٕ): البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب
 (.ّٗٗ / ْ): نصب الراية ألحاديث ا٥بداية. عمرك كىو كإف ركل عنو ٝباعة فليس بالقوم 

. ّٔ/ٓ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ا٤بوصلي، ُْٓ/ُ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()
باب ما جاء ُب ، ،  كتاب الوصايا(ِِٕٖ ): برقم ، ّٕ/ّ، ط. د،سننوأخرجو أبو داكد ُب :  حديث عبد ا بن عمرك()

كا٢بديث  ، ،   كتاب الفرائض كالسّب كغّب ذلكّٗ ): برقم ، ٖٗ/ْ، ط. د،سننوكالدارقطِب ُب ، ، الوصية للوارث
 .َُٔ/ّ، ْ ط،سبل السبلـ في شرح بلوغ المراـ، الصنعاين.  إسناده حسن: قاؿ ابن حجر

. ّْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
 . َِْتقدـ ٚبرٯبو، ص ()
. ْٖٕ/ُط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 َِٓ 

كالتعاكف بْب الناس، ٤بن ترؾ ماال كفّبنا أف يوصي بالثلث أك أقل كىي صلة بْب ا٤بوصي كا٤بوصى لو، 
كالوصية ألقاربو الذين ال يرثوف أفضل من األجانب، كالوصية للقريب ا٤بعادم أفضل من القريب 
ا٤بوإب؛ ألف الصدقة على ا٤بعادم تكوف أقرب إٔب اإلخبلص، كأبعد عن الرياء، كما أف الوصية 

للمعادم باب لزكاؿ العداكة، كأف الوصية للقريب قد يكوف فيها القطيعة بْب األقارب السيما إذا كاف 
كارثنا

()  .
كالوصية أخت ا٤بّباث، كفيها معُب ا٤بّباث من حيث إهنا صلة رحم من أجل ىذا ندب 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): الشارع ا٢بكيم ُب قولو تعأب

[. َُٖ: البقرة] ( ائ ەئ ەئ ائې ى ى

كأثر العبلقات االجتماعية على عقوبة ا٢برماف من الوصية ٱبتلف تبعنا الختبلؼ العلماء ُب 
األجانب  فعلى رأم ٝبهور الفقهاء أف الوصية مشركعة لغّب الوارثْب من األقارب أك. مشركعية الوصية

ال يكوف للعبلقة أثر ُب إٯباب عقوبة ا٢برماف من الوصية؛ ألف ا٤بوصى لو إذا قتل يعاقب با٢برماف من 
.  ()أجنبيِّا فبل ميزة للعبلقة على غّبىا الوصية مطلقنا سواء كاف قريبنا غّب كارث أك

أما على الرأم القائل أف الوصية مشركعة لؤلقارب غّب الوارثْب، فتكوف العبلقات االجتماعية 
مؤثرة ُب إٯباب عقوبة خاصة با٤بوصي لو إذا قتل مورثو، فالعبلقات االجتماعية تكوف سببنا ُب تغليظ 

، كالرحم بينهما بأغلظ ما تكوف القطيعة، كىو ()عقوبة ا١بناية؛ ألف القاتل بقتلو للموصي قطع الصلة
القتل، كالتغليظ ٕبرماف ا٤بوصى لو القاتل من الوصية فيو ردع لو ٗبا سولت لو نفسو ا٢بصوؿ عليو 

.  با١بناية ارمة
كُب القوؿ ٕبرمانو ٙبقيق حكمة الشارع ُب منع ا١برٲبة كمنع اإلقداـ عليها؛ ألف ا٤بوصى لو إذا 

علم أنو إف قتل ا٤بوصي ناؿ كصيتو سوؼ يستعجل موتو بالقتل، فيؤدم بذلك إٔب خراب العآب إذ 

                                                           

. ُّّ،َّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ّْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ِ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، َٕٓ ،ْٕٗ/ُط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 َِٔ 

.  ()يستعجل كل موصى لو قتل ا٤بوصي
لكن الراجح ُب نظر الباحث الرأم األكؿ أف الوصية ليست قاصرة على األقارب غّب الوارثْب، 

.  أجنبيِّا رث مطلقنا قريبنا أكابل مشركعة لغّب الو
.  أهنا مضافة ٤با بعد ا٤بوت، كأهنا صلة: ك٤با كاف الوصية تشبو ا٤بّباث ُب أمور

.  أهنا تربع أما ا٤بّباث فهو قهرم ال يرتد بالرد، فبل من للمورث الرجوع فيو: كتفارقو ُب
:  كاختلف الفقهاء فيما إذا قتل الموصى لو الموصي على خمسة أقواؿ

القتل : أنو ال تصح الوصية للقاتل قتبل حرامنا با٤بباشرة، أم: () مذىب ا٢بنفية:القوؿ األكؿ
، كقولو صلي ا عليو ()«ال كصية لوارث»: حق، كاستدلوا بعمـو قولو صلي ا عليو كسلم بغّب

؛ كألف الوصية أخت ا٤بّباث، ()«ليس لقاتل شيء»: كسلم ، كشيء نكرة ُب ٧بل النفي فتفيد العمـو
كألف الوصية ؛  كعلى القوؿ حبرماف القاتل اإلرثكال مّباث للقاتل فكذا الوصية؛ ك٤با ركم عن عمر

 . كما يتأذل البعض بوضع الوصية يف البعض فيؤدم إذل قطيعة الرحم، للقاتل يتأذل منها الورثة
سواء ، كألف القتل بغَت حق جناية عظيمة فيستدعي الزجر بأبلغ الوجوه كاحلرماف يصلح زاجرنا

إٔب  فذىب أبو حنيفة ك٧بمد: كاختلفوا فيما لو أجازىا الورثة للقاتل. أكصى لو قبل اجلناية أك بعدىا
ا١بواز كما ىو ا٢باؿ ُب الوصايا؛ كألف ا٤بنع من الوصية للقاتل كاف ٢بق الورثة حٌب ال يتأذكا بوضعها 

.  ()فيو، فإذا أجازكا فقد زاؿ ا٤بانع، فجازت قياسنا على إجازهتا للوارث بإجازة باقي الورثة
 . كذىب أبو يوسف إٔب عدـ جوازىا باإلجازة؛ ألف ا٤بانع القتل، كاإلجازة ال ٛبنعو؛ لعمـو ا٢بديث

 إٔب أف القتل إذا كاف بعد انعقاد الوصية () ذىب ا٤بالكية، كبعض ا٢بنابلة:القوؿ الثاني
                                                           

. ُْٓ/ُ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ّْ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِِٖ/ْط، .، دشرحو الزرقاين، ()
. ْْٔ/ٓط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ّٔ/ٓ، ِ، طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ، ()
. َِِتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
. ُٔٓتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
. ُّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ٔ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِْٔ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِِٖ/ْط، .، دشرحو الزرقاين، ()



 

 َِٕ 

.  تبطل، كأما قبلها فبل تبطل؛ ألف ا١باين ٓب يتضح منو االستعجاؿ
 القتل ال ٲبنع الوصية مطلقنا قياسنا على ا٥ببة، ال يؤثر فيها قتل ا٤بوىوب لو :القوؿ الثالث

.  ()الواىب، ككبلٮبا عقد ناقل للملكية، كىو الراجح عند الشافعية، كقوؿ للحنابلة

، كقوؿ أيب ()القتل مانع مطلقنا عمبل با٢بديث كىذا ىو ا٤برجوح للشافعية: القوؿ الرابع
بعده، كأف ٰبرمو فيوصي لو ٍب  كركاية للحنابلة، كقياسنا على اإلرث سواء أكصى قبل القتل أك يوسف
 . ()ٲبوت

ككذا عند القائلْب بأف ا٤بوصى لو القاتل منع من الوصية كما ىو الرأم ا٤برجوح للشافعية 
 ، كهبذا يكوف ا٤بوصى لو ٧برـك من الوصية مطلقنا لعلة القتل، أم كونو قاتبل، ()كركاية للحنابلة

على  ككذلك عند ا٤بالكية، كبعض ا٢بنابلة الذين قصركا ا٢برماف على عدـ علم ا٤بوصي بالقاتل أك
 ، كٲبكن أف يكوف للعبلقة نوع أثر عند أيب حنيفة ك٧بمد ()٦برد كوف القتل بعد انعقاد الوصية

القائلْب ٗبنع ا٤بوصى لو من الوصية إال بإجازة الورثة، كذلك ألهنم جعلوا ا٤بانع ىو حق العبلقات 
.  ()االجتماعية ُب تأذم من حصوؿ ا٤بوصى لو على الوصية حاؿ قتلو

 . فحرماف القاتل يعترب عقوبة ٢بق الورثة ، فإذا أجازكا الوصية للقاتل فقد زاؿ ا٤بانع

                                                           

. ٔ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ّْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ّْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
  ٔ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج بتصرؼ، الشربيِب، ْْٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. بتصرؼ
 ٔ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج بتصرؼ، الشربيِب، ْْٔ/ٓط، .، دحاشيتوابن عابدين، ( )
 ٔ/ٔط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/ّط، .، دمغني المحتاج بتصرؼ، الشربيِب، ْْٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
.  بتصرؼََُ ،ٖٗ/ِط، .،دأحكاـ القرآف، ا١بصاص، ُّّ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 َِٖ 

المبحث السادس 
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبات الزنا 

:  ثبتت عقوبات الزنا بالكتاب كالسنة كاإلٝباع

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ: قولو تعأب: ففي الكتاب

[.  ِ: النور] (  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

:  قاؿ رسوؿ ا صلي ا عليو كسلم: قاؿ ()ما ركم عن عبادة بن الصامت: كمن السنة
خذكا عِب خذكا عِب، قد جعل ا ٥بن سبيبل، البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة، كالثيب بالثيب »

.  ()«جلد مائة كالرجم
كاختلفوا ُب تغريبهما عامنا بعد ا١بلد، فذىب ا١بمهور عدا ا٢بنفية إٔب أف ا١بلد من ٛباـ 

.  ؛ ٢بديث عبادة السابق()ا٢بد
كذىب ا٢بنفية إٔب أف التغريب من باب التعزير، فلئلماـ فعلو أك ال حسب ا٤بصلحة، كاستدلوا 

ا ما تركو : غرب ربيعة فلحق هبرقل فقاؿبأف عمر رضي ا عنو  ا فلو كاف حدن ال أغرب بعدىا أبدن
.  ()عمر

جم الر على أف عقوبتو رجبل كاف أك امرأة ()أما إذا كاف الزاين ٧بصننا فقد اتفق الفقهاء
                                                           

 عبادة بن الصامت أبو الوليد عقىب بدرل احد نقباء االنصار لو صحبة ركل عنو أنس بن مالك كابو امامة الباىلى كابواىب ابن ()
امرأة عبادة كأبو سلمة بن عبد الرٞبن بن عوؼ كخالد بن معداف كيعلى بن شداد كجنادة ابن اىب امية كابو ادريس ا٣بوالىن كابنو 
الوليد بن عبادة كالصنإبى كحطاف ابن عبد ا الرقاشى كابو االشعث الصنعاىن ككثّب بن مرة كابو مسلم ا٣بوالىن ٠بعت بعض 

 .ٓٗ/ٔط،  .، دالجرح كالتعديل ابن أيب حاًب،  .ذلك من أيب كبعضو من قبلى
 .،باب حد الزنا، ،كتاب ا٢بدكد(َْٗٓ ): برقم ، ُُٓ/ٓ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :  حديث عبادة بن الصامت()

. ُّٔ/ٓ، ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، ِٔٓ،ُٔٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
. ٖٓ/ْ، ِ، ط االختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ، ّٗ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
فتح ، ابن حجر، ِٔٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ّٗ/ ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 َِٗ 

.  ()الغامدية  ك() رجم ماعزبا٢بجارة حٌب ا٤بوت؛ ٤با ركم أنو 
كىذه العقوبات تقع على الزاين ٕبسب حالو، لكن ذىب بعض الفقهاء إٔب أف عقوبة الزاين 

ُب ااـر ٚبتلف عن غّبىن، كبالتإب يفرؽ بْب الزاين القريب كغّب القريب، كما سيتضح ُب ىذا 
.  ا٤ببحث

ا إٔب عقد نكاح أكال، كُب كل  كقد تبْب ٩با سبق أف كطء ااـر ال ٱبلو إما أف يكوف مستندن
إما أف يكوف الفاعبلف عا٤بْب بالتحرًن كارمية أك بأحدٮبا أك جاىلْب؛ كلبياف أثر العبلقات 

:  االجتماعية على عقوبة الزنا أفرؽ بْب العقوبة الواجبة ُب كل حالة من ىذه ا٢باالت
ا  :الحالة األكلى

ن
أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة من كطء ذات ٧بـر بعقد جاىبل أك عا٤ب

أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة من كطء ذات ٧بـر بدكف عقد جاىبل : الحالة الثانية
ا
ن
.  أك عا٤ب

أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة من كطء ذات محـر بعقد جاىبل أك : الحالة األكلى
.  عالمنا

ا ٕبرمة نكاحها كبقرابتها، أك جاىبل بذلك 
ن
٤با كاف العاقد على اـر ال ٱبلو إما أف يكوف عا٤ب

 : فقد فرَّؽ الفقهاء بْب العقوبة الواجبة ُب كل حالة
:  المحرمية أو بأحدىما كفي حالة الجهل بالتحريم: أوال

اختلف الفقهاء ُب حكم من عقد على ذات ٧بـر جاىبل ٕبرمة نكاحها أك بارمية أكهبما 
:  معنا على قولْب

إٔب أف من  ،()، كا٢بنابلة()، كالشافعية() ُب ركاية، كا٤بالكية()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
                                                                                                                                                                                     

 . ّٓ/ٗط، .، دالمغني، ابن قدامة، ُُٖ/ُِط،  .، دالبارم
برقم ، َِِٓ/ٔ، لعلك ٤بست أك غمزت: كتاب ا٢بدكد، باب ىل يقوؿ اإلماـ للمقر، ّ طصحيحو، أخرجو البخارم ُب ()

. َِْٓ: برقم ، ُُٗ/ٓ، باب من اعَبؼ على نفسو بالزنا، كتاب ا٢بدكد، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ّْٖٔ: ) 
 .ِْٕٓ: برقم ، ُُٗ/ٓ، باب من اعَبؼ على نفسو بالزنا، كتاب ا٢بدكد،  ط. د،صحيحو  أخرجو مسلم ُب ()
. َُِ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()



 

 َُِ 

عقد على ذات ٧بـر جاىبل ٕبرمة النكاح أك بارمية أكهبما معنا فبل شيء عليو، ال حد كال عقوبة 
.  كفعل ا١باىل ال يوصف ٕبل كال حرمة، فهو معذكر فبل شيء عليو (ألف ا١بهل عذر شرعي)مطلقنا 

 ُب ركاية أف ا١باىل بالتحرًن أك ارمية أك هبما معنا عقوبتو ()كىو للحنفية: القوؿ الثاني
.  تعزيرية، فيعزر ٕبسب حالو؛ ألنو جهل أمرنا ال ٱبفى عادة

ا فبل حد كال عقوبة ): ُب شرحو على قوؿ صاحب الدر قاؿ ابن عابدين
ن
إف ٓب يكن عا٤ب

.  (تعزير
كا٤براد بو نفي األشد من التعزير، فبل يتناَب أنو يعزر ٗبا يليق بو ٕبسب حالو، حيث جهل أمرنا 

، كسواء على القوؿ بأنو ال شيء على من عقد على ذات ٧بـر جاىبل أك أف يعزر ()ال ٱبفى عادة
فبل أثر للعبلقة ُب ىذا، كإ٭با ا٤بؤثر على العقوبة سواء باو أك التخفيف ىو ا١بهل؛ ألف ا١باىل 

.  معذكر ُب فعلو سواء كاف قريبنا أك أجنبينا ببل فرؽ
:  في حالة العلم بالتحريم كالمحرمية: ثانينا

ا بالتحرًن 
ن
اختلف الفقهاء ُب العبلقات االجتماعية ىل تؤثر على من عقد على ذات ٧بـر عا٤ب

:  أك ال على ثبلثة مذاىب

إٔب أف العبلقات  ()ذىب ا٤بالكية، كالشافعية، كالصاحباف، كركاية للحنابلة: المذىب األكؿ
ا بالتحرًن، كأف حده كحد الزنا ببل 

ن
االجتماعية ال أثر ٥با على عقوبة من عقد على ذات ٧بـر عا٤ب

فرؽ بْب كونو ٧برمنا ٥با أك أجنبينا عنها، فيجلد كيضرب إف كاف غّب ٧بصن، كيرجم ٧بصننا، فالعبلقات 

                                                                                                                                                                                     

. َْٗ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()
. 5/130 ،ط. دحاشيتو، اجلمل، 4/146 ط،.، دمغني المحتاج الشربيٍت، ()
. ُِٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
 ، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ٔٗ/ٗط،  .،دالمبسوط، السرخسي، ّٓ/ ٕط، .، دبدائع الصنائعالكاساين، ()

. ُْٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُّٔ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، َُِ/ِط األخّبة، 



 

 ُُِ 

االجتماعية ليس ٥با أثر على العقوبة، كىذا ٰبتمل أف العبلقات االجتماعية ٓب تؤثر عندىم؛ ألف 
.  عقوبة الزاين ُب نفسها مغلظة، كا٤بغلظ ال يغلظ

، كمن عقد على أجنبية  أف كطء األجنبية  (غّب ٧بـر)كالفرؽ بْب من عقد على ذات ٧بـر
بالعقد ينفي كصف ا١برٲبة، أما كطء اـر بالعقد فموجب ٢بد الزنا ٕبسب حالو، فالعقد الغي كال 

.  اعتبار لو لوركده على غّب ٧بلو؛ ألف ا أخرج ااـر عن ٧بلية عقد النكاح
، أك زىن بغّب : كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الٍب ٓب تفرؽ بْب عقوبة من زىن بذات ٧بـر

؛ كأف العقد ال يفيد لوركده على غّب ٧بلو .  ٧بـر

(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: قولو تعأب -ُ

 [. ِ:النور]
، أك زىن : كجو الداللة عمـو اآلية الٍب أكجبت ا٢بد كٓب تفرؽ بْب عقوبة من زىن بذات ٧بـر

 .بغّب ٧بـر

ػ العقد على ااـر كرد على غّب ٧بلو؛ ألف الشارع ا٢بكيم أخرج ارمات عن ٧بلية عقد ِ
النكاح، فصار العقد عليهن ال يفيد، فبل يوصل إٔب ا٤بقصود منو كىو حل ا٤بنكوحة، قياسنا على 

العقد على الذكور ال يفيد، فإذا ألغي العقد صار كوطئهن ٦بردنا عنو، فهو زنا موجب للحد ببل فرؽ 
.  ()بْب اـر كغّب اـر

إٔب أف العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على عقوبة من  ذىب أبو حنيفة: المذىب الثاني
، كأنو يعاقب بالتعزير لعدـ اعتباره زنا بسبب العقد، فا٤بؤثر على العقوبة ىو  عقد على ذات ٧بـر

، كليس العبلقات االجتماعية .  العقد على اـر
:  كعلل ذلك بأمرين

ا، كالنكاح : األمر األكؿ أف العقد على اـر فات فيو شرط الصحة، فكاف نكاحنا فاسدن
.  الفاسد ال يكوف زنا باإلٝباع، فيصّب العقد شبهة ُب درء ا٢بد

                                                           

. ٗ/ٔ، ط. دالمدكنة الكبرل، مالك، ُِٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُِِ 

إف ىذا الوطء ال يكوف زنا فبل يوجب ا٢بد قياسنا على النكاح بدكف شهود، : األمر الثاني
أٲبا امرأة نكحت بغّب إذف كليها فنكاحها »: كسائر األنكحة الفاسدة؛ لقولو صلي ا عليو كسلم
 .()«باطل، فإف دخل هبا فلها ا٤بهر ٗبا استحل من فرجها

كأكجبت ادلهر ،  جعل العقد كإف كاف باطبل شبهة أسقطت اجلدفالنيب صلي ا عليو كسلم
كيوجب عقوبة بأشد ما يكوف من ، فمجرد صورة العقد تسقط احلد، فيعطى حكمو كل عقد باطل

.  ()ألنو ارتكب جناية ليس فيها حد مقدر شرعنا؛ التعزير
أف العقد ال يكوف شبهة ُب ىذه ا٢بالة؛ ألف الشبهة إ٭با تكوف ُب أمر : الرد على أيب حنيفة

يشبو ا٢ببلؿ من بعض الوجوه، كذكات ااـر ال ٙبل بوجو من الوجوه كال ُب حاؿ من األحواؿ قياسنا 
على من استأجر أمة فزنا هبا، كإف لقب باإلجارة كٓب يكن ذلك مسقطنا للحد، كإف كانت ا٤بنافع 

ٱبفف ا٢بكم ألنو  ، لكن فرؽ بْب ا٤بنفعة كحل االنتفاع، كأف العقد على اـر ال()تستباح باإلٯبارات
 . كرد على غّب ٧بلو للمحرمية كالعلم هبا

العبلقات االجتماعية مؤثرة على عقوبة من  إٔب أف: ذىب ا٢بنابلة ُب ركاية: المذىب الثالث
. عقد على ذات ٧بـر

.  أما العقوبة الواجبة على من عقد على ذات ٧بـر
، كأنو يقتل  فذىب بعض ا٢بنابلة إٔب أف للعبلقة أثرنا ُب تشديد عقوبة من عقد على ذات ٧بـر

.  مطلقنا ٧بصننا كاف أك غّب ٧بص
ما ركاه ابن ماجة : فأما الدليل من السنة ففيما يلي: كاستدلوا على ذلك بالسنة كاآلثار

من نكح ذات زلـر »:  أنو قاؿ عن ابن عباس عن النيب صلي ا عليو كسلم()كا١بوزجاين

                                                           

 .َُٕ  تقدـ ٚبرٯبو ص ()
، ابن عابدين، ّٔ/ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، َٗ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار ابن مودكد ا٤بوصلي، ()

. َُِ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين،  ُُْ/ّط، . ، دحاشيتو
. ِّٗ/ّ، ِ طمعالم السنن، ا٣بطايب، ()
.  ِِٔسبقت ترٝبتو ص  ()



 

 ُِّ 

لتفارؽ إحدامها أك : )قاؿ لرجل أسلم كربتو أختافرضي اهلل عنو  ، كما ركم أف اإلماـ علي()«فاقتلوه
.  (ألضربن عنقك

 . ككجو الداللة من ا٢بديثْب كاضح َب أف القتل من أجل زنا ااـر
. بأف ىذه الركايات دل تثبت نسبتها إذل رسوؿ اهلل: كرد اجلمهور على استدالؿ احلنابلة

مضطرب ُب سنده كُب متنو، كضعفو الَبمذم كالبخارم، كأما : فحديث الرباء قاؿ فيو البيهقي
كعلى . ليس بالقوم: كقاؿ أبو حاًب. ما ركاه عكرمة منكر: حديث ابن عباس فقاؿ فيو ابن ا٤بديِب

.  ()ىذا ال يصح االستدالؿ هبا
ىذه األحاديث كإف تكلم فيها بعض العلماء بالتجريح : قالو ا١بمهور بأف كٲبكن الرد على ما

:  يلي لكن نقل عنهم أيضا ما يقويها كمن ذلك ما
 . (حديث الرباء كمعاكية بن قرة ركاه أبو داكد كحٌسنو): قاؿ ابن ا٥بماـ

حديث الرباء حديث حسن صححو ٰبٓب بن معْب، ): كقاؿ ا٣بطيب نقبل عن ابن قدامة 
.  ، كلو سلمنا عدـ ذلك فكثرة الركايات ييقوِّم بعضها البعض اآلخر()(كركم عن الَبمذم

. العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ُب تشديد عقوبة من عقد على ذات ٧بـر : ثانينا
أف العبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة على عقوبة من عقد على : فبعض ا٢بنابلة كيركل عن أٞبد

، سواء كاف بنسب أك رضاع أك مصاىرة .  ()ذات ٧بـر ىي عبلقة ااـر
من نكح ذات ٧بـر »: كاستدلوا على ذلك ٗبا جاء من ركايات حديث ابن عباس 

                                                           

، ِْٔٓ ): برقم ، ٖٔٓ/ِ، باب من أتى ذات ٧بـر، كتاب ا٢بدكد، ط. د،سننوأخرجو ابن ماجو ُب :  حديث ابن عباس()
ال نعرفو إال من : كقاؿ، ُِْٔ ): برقم ، ِٔ/ْ، ما ٨بنث: باب فيمن يقوؿ آلخر، كتاب ا٢بدكد، ط. د، سننوكالَبمذم ُب

 .كإبراىيم بن إ٠باعيل يضعف ُب ا٢بديث، ىذا الوجو
.  بتصرؼُُِ،َُِ/ُِط،  .، دفتح البارم ابن حجر، ()
() ، ط، .،دالمغني، ابن قدامة، َِٔ ،ِٗٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ِْٓ/ُُ ، ط. دالمحلى ابن حـز

. ُْٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُّٖ/ٖ
. ُِٖ/8 ط،.،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ُِْ 

تتمثل ُب أف الشخص الذم ائتمنو الشارع على ذكات ٧بارمو كأمره باإلحساف : كعلة التغليظ .()«فاقتلوه
إليهن، كأباح النظر إٔب الزينة الظاىرة منهن ففي تعديو حدكد ا مع االختبلط ا٤بباح بينهن، كسهولة 

ارتكاب الفاحشة معهن لقربو منهن، يكوف ُب التشديد عليو زاجرنا لو كرادعا عن التفكّب ُب ىذه ا١برٲبة 
الٍب بلغت ذركة القبح مع ما فيها من قطيعة الرحم ا٤بأمور بصلتها، فاستحق التغليظ ٗبا ٰبقق الزجر 

.  ا٤بناسب، كالردع التاـ؛ حٌب تيصاف ا٢برمات من االنتهاؾ
:  أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الزاين ٗبحـر من غّب عقد: الحالة الثانية

يلـز لبياف أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الزاين بذات ٧بـر التفريق بْب حكم من زىن 
.  ()جهل شيئنا من ذلك كىو عآب بتجرًن الزنا، كبعْب ا٤بوطوءة أك

، بشرط أف يكوف اتفق الفقهاء على أف من زنى جاىبل بتحريم الزنا فبل شيء عليو: أكال
٩بن ٱبفى عليو ذلك، فإف كاف ٩بن ال ٱبفى عليو حكم الزنا، فإنو ال يعذر ُب جهلو كٰبد ٓب ٱبالف 

.                                                                                     ()ُب ىذا إال ما ركم عن بعض ا٢بنفية كما سبق ُب أنو يعزر ألنو ٯبهل أمرنا ال ٱبفى عادة
كما لو كطئ امرأة على فراشو أما إذا علم تحريم الزنا كاشتبهت عليو الموطوءة، : ثانينا

:  ظنها زكجتو، فبانت غّبىا، فقد اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب
ذىبوا إٔب :  ١بمهور الفقهاء من ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة، كبعض ا٢بنفية:القوؿ األكؿ

.  ()أنو ال حد عليو للشبهة، فا١بهل بعْب ا٤بوطوءة يعد شبهة دارئة للحد ػ فيعذر بذلك

.  () ذىب أبو يوسف إٔب أنو ٰبد:القوؿ الثاني

                                                           

. ُِّ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
، ابن ْٗ/ٗ، ُ، طالحاكم، ا٤باكردم، ُّٓ،ُّْ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ٕٖ/ْ، ُ، طالكافيقدامة، 
، البهوٌب، ُْٗ/ْ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، َُُ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()

. (ك كطئ امرأة على فراشو ظنها زكجتو أك أخ منزلو فبل حد) ّْٔ/ ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات
. َُُ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()



 

 ُِٓ 

بأف استحبلؿ الوطء هبذا القدر من الظن غّب كاؼ، فإف استحل كباف غّبه ٓب : كعلل ذلك
يكن معذكرنا ١بواز أف يناـ على فراشو غّب زكجتو من ااـر كاألجانب، فالنـو على الفراش ال يدؿ 

.  على أهنا امرأتو
 ألنو معذكر ُب فعلو، إذا جهل حكم الزنا كعين الموطوءة فبل حد من باب أكلى؛: ثالثا

.  كفعل ا١باىل ال يوصف ٕبل كال حرمة، فهو معذكر فبل شيء عليو
أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة الزاني بذات محـر حالة كونو عالمنا : رابعنا

:  بالتحريم
:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

إٔب أف :  ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٢بنفية، كا٤بالكية، كالشافعية، كركاية للحنابلة:القوؿ األكؿ
العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على عقوبة الزاين ٗبحـر لو، كأف من زىن بذات ٧بـر ٰبد حد الزنا ببل 

.  ()فرؽ بْب كونو قريبنا ٤بن زنا هبا أك أجنبيِّا عنها
ٕبماتو ىو زاف كعليو  أٝبع أىل العلم على أف من زنا بأختو أك خالتو أك): قاؿ ابن ا٤بنذر

.  ()(ا٢بد
بذات رحم  أرأيت الذم يزين بأمو الٍب كلدتو، أك بعمتو، أك أختو، أك): كسئل اإلماـ مالك 

؟ فقاؿ  .(إف زنا ثيبنا رجم، كإف بكرنا جلد مائة كغرب عاما: ٧بـر

  .()(كىو أحسن ما ٠بعت):  قاؿ سحنوف
كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة ا٤بوجبة ٢بد الزىن كالٍب ٓب تفرؽ بْب كوف الزاين قريبنا أك أجنبيِّا 

[.  ِ: النور] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): قولو تعأب: كمن ذلك

 أف ا تعأب قد رتب اإلٍب على الفعل كأكجب ا٢بد على صاحبو كٓب يفرؽ بْب :كجو الداللة

                                                           

. ُّٗ/ٓ، ُ طحاشيتو،، ا٣برشي، ُِٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ٔٗ/ٗط،  .،دالمبسوط السرخي، ()
. ّٖٔ، رقم اإلٝباع ُِّط،  ص.، داإلجماع ابن ا٤بنذر، ()
. 6/9 ، ط. دالمدونة الكبرى مالك، ()



 

 ُِٔ 

. كونو أجنبيا أك قريبا
الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارٝبوٮبا البتة : كاف فيما أنزؿ من القرآف): كبعمـو ما ركم عن عمر

 . () (نكاال من ا كا عزيز حكيم
كالقوؿ فيمن زىن بذات ٧بـر من غّب عقد كالقوؿ فيمن كطئها بغّب ):  كقاؿ ابن قدامة

  .()(عقد
إٔب أف للعبلقة أثرنا على عقوبة الزاين بذات ٧بـر :  ذىب ا٢بنابلة ُب ركاية:القوؿ الثاني

فذىب ا٢بنابلة إٔب أف العقوبة الواجبة . بالتشديد، كما سبق فيمن كطأ ذات ٧بـر بعد العقد عليها
.  فيمن كطأ ذات ٧بـر ببل عقد القتل مطلقنا، ببل فرؽ بْب كونو ٧بصننا أك غّب ٧بصن

، أك  كالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة عندىم ىي عبلقة ااـر سواء كن من ذكم الرحم اـر
.  اـر فقط من غّب الرحم، يعِب األقارب بالرضاع أك ا٤بصاىرة

قاؿ ابن قدامة ُب تقرير الركاية الٍب تذىب إٔب أف الزاين ٗبحـر يقتل بعد أف ذكر حديث ابن 
كىذه األحاديث أخص ٩با كرد ُب الزنا، فتيقدَّـ كالقوؿ فيمن ): ()عباس كحديث عبد ا بن مطرؼ

 . ()(زىن بذات ٧بارمو من غّب عقد كالقوؿ فيمن كطئها بعد العقد
:  كاستدلوا على ذلك بالسنة كاآلثار

من كقع على »: أنو قاؿما ركم عن ابن عباس عن النيب صلي ا عليو كسلم : فمن السنة

                                                           

ىذا ا٢بديث : ، كقاؿ ابن ا٤بلقنِّٓٓ ): برقم ، ّٖٓ/ِ،باب الرجم، ط،  كتاب ا٢بدكد.، دسننو أخرجو ابن ماجو ُب ()
 .ّٖٓ/ٖ، ُط، البدر المنير، ابن ا٤بلقن.  صحيح

. ِّٗ، ِّٖ/ّ، ِطمعالم السنن،، ا٣بطايب، ُّٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
مات قبل : ىو عبد ا بن مطرؼ بن عبد ا بن الشخّب العامرم، قاؿ ابن أيب األسود عن جعفر بن سليماف عن ثابت ()

، التاريخ الكبيرالبخارم ، . مات مطرؼ بعد طاعوف ا١بارؼ ككاف طاعوف ا١بارؼ سنة سبع كٜبانْب: مطرؼ، كقاؿ ٰبٓب القطاف
. ُٔٗ/ٓط،  .د
. ِّٗ، ِّٖ/ّ، ِ طمعالم السنن،، ا٣بطايب، ُّٖ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
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 ُِٕ 

.  ()«ذات زلـر فاقتلوه
احبسوه كسلوا من ىنا ): كما ركم أنو رفع إٔب ا٢بجاج رجل اغتصب أختو على نفسها فقاؿ

من ٚبطى »: يقوؿ مسعت رسوؿ اهلل: أيب مطرؼ فقاؿ بن اهللعبد فسألوا ، (من أصحاب النيب
، كحرمة الزنا()«ا٢برمتْب فخطوا كسطو بالسيف  . ، كا٢برمتْب حرمة ااـر

: أف سعيد بن ا٤بسيب قاؿ ُب مصنفو عن معمر عن قتادة ما أخرجو عبد الرزاؽ: كمن اآلثار
 . ()(فيمن زىن بذات ٧بارمو أنو يرجم على كل حاؿ)

 أثر على عقوبة الزنا بااـر على اختبلؼ َب ٙبديد درجة العبلقات للعبلقة أفكىذا يعُب 
. االجتماعية كنوع العقوبة الواجبة َب تلك ا٢بالة

                                                           

. ِّٖ تقدـ ٚبرٯبو بلفظ آخر ص ()
كنقل عن البخارم ، ََٗٓ): برقم ، ُّّ/ٕ، ُ ط،شعب اإليمافأخرجو البيهقي ُب :  حديث عبد ا بن أيب مطرؼ()

 .كٓب يصٌح إسناده: قولو
باب ، ، كتاب الطبلؽ(َُِٕٕ ): برقم ، ُٗٗ/ٕ، ِ ط،المصنفأخرجو عبد الرازؽ ُب :  حديث سعيد بن ا٤بسيب()

. ، كابنتها كأختهاامرأتوالرجل يزين بأـ 



 

 ُِٖ 

المبحث السابع 
أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة القذؼ 

عقوبة القذؼ في الفقو اإلسبلمي : تمهيد
:  عقوبتُت مهاللقذؼ حددت الشريعة 

ڑ ): كىي العقوبة األصلية كىي ا١بلد ٜبانوف جلدة الداؿ عليها قولو تعأب: األكلى

 ڱ ں ڱڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

[. ْ: النور] (ں 

ا: الثانية  ڳ ڳ ڳ ڱ ):  فقولو تعأب()كىي عقوبة تبعية، كىي رد القاذؼ أبدن

 [. ْ: النور] (ڱ

كا٤براد بذلك األحرار، أما العبيد فبل يدخل ُب مضموف اآلية؛ لعدـ قبوؿ شهادتو، فحده 
.  ()على النصف من ا٢بر

ا١بلد، أم العقوبة ا٤بادية؛ ألف : كأثر العبلقات االجتماعية يتبْب على العقوبة األكٔب كىي
ا٤بغلب فيها حق اآلدمي ٖببلؼ العقوبة الثانية، فإهنا تبعية، فإذا سقطت العقوبة األصلية سقطت 

.  التبعية من باب أكٔب
كقد اختلف الفقهاء في العبلقات االجتماعية ىل تؤثر على عقوبة القذؼ أك ال؟ على 

:  قولين

كىؤالء ذىبوا إٔب أنو ال أثر للعبلقة على عقوبة : () ركاية مرجوحة للمالكية:القوؿ األكؿ

                                                           

شرح فتح ، ابن ا٥بماـ، َُٗ/ٗط، .،دالمبسوط، السرخسي، ِٕٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
. ُِٕ/ ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ِٓ/َِط، .، دالمجموع، النوكم،  ِّٓ/ٓ، ِ، طالقدير 

. ُْٖ/ْط، .، دحاشيتهما على شرح جبلؿ الدين المحلى على المنهاج القليويب كعمّبة، ()
. ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُِٕ، ص ُ ،طالماكردم، األحكاـ السلطانية ()



 

 ُِٗ 

.  القذؼ، كأ٭با ال فرؽ بْب األقارب كاألجانب، فيعاقب كمن قذؼ غّبه بالزنا مٌب كاف من أىل ا٢بد
:  كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الٍب ٓب تفرؽ ُب عقوبة القذؼ بْب القريب كغّبه كمن ذلك

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ): قولو تعأب [أ] 

[.  ْ: النور] ( ڱ ں ں ڱڳ ڳ ڱ ڱ

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): فقولو تعأب [ب]

[ . ُّٓ: النساء] ( ڀ ڀ ٺ ٺ

. عمـو اآليات ُب حق ا٤بخاطبْب دكف تفرقة بْب أجنيب كقريب: كجو الداللة
فأكجب ا تعأب القياـ بالقسط على الوالدين كاألقربْب كاألجنبْب، فدخل ): قاؿ ابن حـز 

.  ()ُب ذلك ا٢بدكد كغّبىا
قياس حد القذؼ على حد الزنا ٔبامع أف كبل منهما اعتداء على : كمن القياس [ج] 

.  ()العرض، فكما ال ٲبنع من حد الزنا العبلقة، فكذا القذؼ ال أثر للعبلقة عليو
بأف ىذه اآليات عامة خصصت عند ٝبهور الفقهاء : كيرد على استدال٥بم من القرآف الكرًن

باآليات الٍب توجب اإلحساف للوالدين كالرب هبما، كليس ا٤بطالبة بالقذؼ من اإلحساف للوالدين 
فإطبلؽ اآليات ا٤بوجبة للقذؼ ٱبرج منو الوالد كإف عبل بآيات اإلحساف . ()فضبل عن معاقبتهما بو

.  ()للوالدين
:  كيرد على استدال٥بم بالقياس من كجهْب

أف ىذا القياس غّب صحيح؛ ألنو قياس مع الفارؽ، فالزنا حق ا ٖببلؼ القذؼ : أكال

                                                           

() ، . ِٔٗ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ُِٗ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
() ، . ِٔٗ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 َِِ 

.  فا٢بق فيو لآلدمي أك ا٤بغلب فيو حقو
فبل نسلم أف الزنا ال يسقط بالعبلقات - لو سلمنا قياس حد القذؼ على حد الزنا: ثانينا

:  صلي ا عليواالجتماعية بدليل أنو لو زنا األب ٔبارية االبن ٓب ٯبب عليو ا٢بد للشبهة؛ لقولو
 فلو قذؼ أـ ابنو كىي أـ ابنو كىي أجنبية فماتت قبل االستيفاء، كلو منها ()«أنت كمالك ألبيك»

. ()كلد ٓب يكن البنو ا٤بطالبة با٢بد؛ ألف ما منع ثبوت ا٢بد ابتداء أسقطو طارئنا قياسنا على القصاص
.  ()كإف إىدار جناية الوالد على نفس الولد توجب إىدارىا ُب عرضو بطريق األكٔب ُب القذؼ

ذىب ٝبهور الفقهاء إٔب أف للعبلقة أثرنا على عقوبة القذؼ، إال أهنم اختلفوا : القوؿ الثاني
:  ُب ٙبديد نوع ىذا األثر كالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة على رأيْب

إٔب أف عبلقة األصوؿ : ()ذىب ا٢بنفية ُب مشهور مذىبهم كالشافعية كا٢بنابلة: الرأم األكؿ
مانع من العقوبة ا٤بقدرة الواجبة ُب جرٲبة القذؼ سواء كاف القذؼ بالتعريض أك بالتصريح، ككافقهم 

، فإذا قذؼ األصل فرعو فبل يكوف مستحقنا ()ا٤بالكية ُب ركاية ُب قذؼ األصل لفرعو بالتصريح
.  للعقوبة ا٤بقدرة

:  كاستدلوا على ذلك بالكتاب كالسنة كالقياس
فاآليات الٍب توجب على ا٤بولودين اإلحساف كالرب بالوالدين : أما الدليل من الكتاب

كمصاحبتهما ُب الدنيا با٤بعركؼ، كأف ا٢بق ُب القذؼ للمقذكؼ؛ ألنو اعتداء على عرضو، كمن ٍب ال 
يعاقب القاذؼ إال ٗبطالبة ا٤بقذكؼ، كاالبن ال يستحق ا٤بطالبة بالقذؼ على أصلو ٤بنافاة ذلك 

                                                           

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. َِِ- ُِٗ/ ٖط،  .،دالمغني ابن قدامة، ()
. 4/94 ،ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ، 5/325، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
، القليويب كعمّبة، ْٗ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ، ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()

، ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٖٓ/ْط، .، دحاشيتهما على شرح جبلؿ الدين المحلى على المنهاج
. ُِٕ، ص ُ ،طاألحكاـ السلطانية،  ا٤باكردم، ُِٗ/ ٖط، .،دالمغنيابن قدامة، 

. ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ُِِ 

: كقولو تعأب [ّٔ: النساء]( ں ں): لئلحساف كالرب الواجب عليو ألصلو لقولو تعأب

 ڳ ڳ ڳ گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)

[ . ُٓ: لقماف] (ڳ

 أف النهي عن التأفيف هني عن الضرب داللة، فبل يتعرض الولد ٤با يؤدم إٔب :كجو الداللة
.  التأفيف للوالدين أكضرهبما فبل يثبت لو ا٢بق على أبيو بالقذؼ

بأف إقامة ا٢بد على الوالدين ال يتناَب مع الرب هبما : على استدالؿ ا١بمهور  كرد ابن حـز
كاإلحساف إليهما، بل ىو ٩با افَبضو ا من اإلحساف إليهما؛ ألنو رٞبة هبما؛ ألف ا٢بدكد كفارات 

[ . ّٔ: النساء]( ں ں): ألىلها كما أنو أمر برب غّب الوالدين كقد قاؿ

 أنو ال خبلؼ بْب أحد من األمة ُب أف ذا القرىب ٰبد ُب قذؼ ذم القرىب، كأف :كجو الداللة
ذلك ال يضاد اإلحساف ا٤بأمور بو، بل إقامة ا٢بد على الوالدين فمن دكهنما إحساف إليهما كبر هبما؛ 

.  ()ألنو حكم ا الذم لواله ٓب ٯبب برٮبا
أنت كمالك »:  صلي ا عليو كسلماستدؿ ا١بمهور من السنة بقولو: كمن السنة

. ()«ألبيك
.   أف الولد جزء أبيو كبعضو فيسقط احلد لشبهة اجلزئية أك البعضية:وجو الداللة

 . ()رد ابن حـز على االستدالؿ با٢بديث بأنو منسوخ بآيات ا٤بواريث
بقياس حد القذؼ على القصاص ٔبامع : استدؿ الشافعية كا٢بنابلة بالقياس، فقالوا: القياس

فكذا القذؼ؛ ألف االبن  (شبهة البعضية)أف كبل منهما حقنا لآلدمي كالقصاص يسقط ٢برمة األبوة 
 كالقذؼ ()«ال يقاد الوالد بالولد»: ال يستحق العقوبة على أبيو أصبل لقولو صلي ا عليو كسلم

                                                           

() ، . ِٔٗ- ِٓٗ/ ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
() ، . ِٔٗ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ُٓٔ تقدـ ٚبرٯبو ص ()



 

 ِِِ 

.  ()أكٔب
بأف القياس كلو باطل؛ ألنو قياس للخطأ : كرد ابن حـز على قياس القذؼ على القصاص

على ا٣بطأ، كنصر للباطل بالباطل كاحتجاج بقوؿ فاسد بغّب نص كال إٝباع بل ا٢بدكد كالقود 
.  ()كاجباف على األب للولد ُب كل ذلك

للمالكية، ذىبوا إٔب أف العبلقات االجتماعية مانع من عقوبة القذؼ مطلقنا : الرأم الثاني
، ككافقهم بعض ا٢بنفية كما أشار ابن () إذا كاف بالتعريض، كما لو قذؼ الوالد كلده تعريضناإال

: ، ٍب قاؿ()عابدين بأف الوالد ال يعاقب بسبب كلده، فإذا كاف القذؼ ال يوجب شيئنا فالشتم أكٔب
فهذا يعِب أف قذؼ الوالد لولده ال  ()(كال ٱبفى أف قو٥بم ال يعاقب الوالد بسبب كلده يشمل التعزير)

.  عقوبة فيو مطلقنا ال حد كال تعزير سواء كاف بالتصريح أك بالتعريض
سقوط العقوبة الواجبة ُب القذؼ عن األصوؿ بانتفاء التهمة بْب األصوؿ : كعلل ا٤بالكية

كالفركع، قياسنا على القصاص ٔبامع أف كبل منهما حقنا عقوبة كاجبة ُب حق اآلدمي، كالقصاص 
انتفاء القصد العدكاف، فكذا القذؼ بالتعريض ٰبتاج : يسقط عن األصوؿ ُب قتل تقارنو الشبهة، أم

إٔب نية كقصد للقذؼ كىي منتفية ُب جانب األصوؿ؛ لوفور شفقتهم على فركعهم، كمن ٍب فبل 
.  ()عقوبة كال حد كال تعزير

كالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ُب منع عقوبة القذؼ سواء العقوبة ا٤بقدرة كما ىو رأم ا٢بنفية 
 (التعزيرية)أك منع العقوبة مطلقنا ا٤بقدرة كغّب ا٤بقدرة : ُب الراجح كالشافعية كا٢بنابلة كركاية للمالكية

                                                           

. ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
() ، . 11/296 ، ط. دالمحلى ابن حـز
. ِِٗ/ٓ، ُ، طحاشيتو ، ا٣برشي، ُّٓ/ ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
أنو ال يلـز من سقوط األعلى : كىو ٩بنوع ككجو ا٤بنع:  كىو اعَباض من ابن عابدين على ما نقلو عن صاحب البحر ٍب قاؿ()

لكن ال ٱبفى أف قو٥بم ال يعاقب : التعزير؛ ألف ا٢بد سقط بشبهة األبوة، ٍب قاؿ: ا٢بد بالقذؼ سقوط األدىن أم: أم
. الوالد بسبب كلده يشمل التعزير فبقي توقف صاحب البحر على حالو

 َّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()



 

 ِِّ 

كما ىو مذىب ا٤بالكية ُب القذؼ بالتعريض، كما يركل عن ا٢بنفية ىي عبلقة األصوؿ للفركع 
فقط، أما قذؼ الفركع لؤلصوؿ فهو موجب للحد بل ىو أكٔب لوجوب اإلحساف إليهما كالرب هبما 

د بقذفو لوالده أكٔب؛ لشدة حرمة . كمصاحبتهما با٤بعركؼ كألف الولد ٰبد بقذفو لؤلجنيب فؤلف ٰبي
.  األصل عليو إٝباعنا

ا من أجداده ) :قاؿ ابن ا٤بنذر أٝبع أىل العلم على أنو إذا قذؼ الرجل أباه أك جده أك أحدن
.  ()(أك جداتو بالزنا أنو عليو ا٢بد

كإف قذؼ أباه أك أمو أك أخاه أك عمو فعليو ا٢بد؛ ألف ا٤بقذكؼ ): للسرخسيكُب ا٤ببسوط 
.  ()(٧بصن، كلو قتلو القاذؼ قتل بو، فيحد بإ٢باؽ الشْب بقذفو

أرأيت الرجل يقذؼ كلده أك كلد كلده من قبل ): كُب ا٤بدكنة الكربل ُب مذىب مالك 
ليس ذلك من : أما ابنو فإف مالكنا كاف يستثقل أف ٰبده فيو كيقوؿ: الرجاؿ كالنساء أٙبده هبم؟ قاؿ

.  ()(أما كلد كلده فإين ٓب أ٠بعو من مالك، كلكِب أرل أف يكوف مثل كلده. الرب
ككذلك قذؼ سائر األقارب من ذكم األرحاـ موجب للعقوبة مطلقنا، كال فرؽ بينهم كبْب 

.  األجانب، ال خبلؼ ُب ىذا بْب أىل العلم
كإف كاف من ذكم رٞبو اـر كاألخ يقذؼ أخاه أك أختو يقاـ عليو ): كقاؿ ابن قدامة 

، فالعبلقات االجتماعية ا٤بانعة من عقوبة القذؼ ىي عبلقة األصوؿ للفركع فقط دكف ما ()(ا٢بد
:  كتسقط العقوبة ُب حالتْب. عداىا من سائر القرابات

إذا قذؼ األصل فرعو مباشرة تعريضنا أك تصرٰبنا، أك تعريضنا فقط على رأم ا٤بالكية، : األكلى
.  ٗبعُب أف تكوف ا٤بطالبة با٢بد ثابتة للولد ابتداءن 

كلو منها  (أـ كلده)أف يرث الفرع ىذا ا٢بق على أصلو كما لو قذؼ الوالد زكجتو : الثانية
                                                           

. ْٔٔ، رقم اإلٝباع ُّّط،  ص .، داإلجماع ابن ا٤بنذر، ()
. ُِّ/ٗط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
. ِٖ/ٔ، ِ طالمدكنة الكبرل مالك، ()
. َِِ/ ٖط،  .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِِْ 

كلد كثبت ا٢بق للولد باعتباره كارثنا ٥با بعد موهتا، ففي ىذه ا٢بالة يسقط ا٢بد، كال يستحق االبن 
كما ىو رأم  - ()كما سبق- العقوبة على أبيو من باب أكٔب تعظيمنا ٢بقو قياسنا على القصاص

ٝبهور الفقهاء، أما ما استدؿ بو ابن حـز فإنو دليل عليو ال لو، فدعول النسخ ٙبتاج إٔب دليل كال 
دليل، كأما رده للقياس فقد خالف فيو ٝبهور األمة من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم، فالقياس 

.  ()دليل شرعي باتفاؽ أىل العلم الذين يعتد برأيهم
كعلى ىذا فالراجح ُب نظر الباحث ما ذىب إليو ا١بمهور من أف لعبلقة األصوؿ أثرنا ُب منع 

.  عقوبة القذؼ؛ كذلك ٢برمة األصوؿ كما سبق

                                                           

ط،  .، دحاشيتو، الباجورم، ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ٓٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
كإف قذؼ زكجتو فماتت كلو منها كلد سقط ا٢بد ): ، قاؿ الشّبازمِّٕ،ِِٕ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِٖٔ/ْ

ألنو ٤با ٓب يثبت لو عليو ا٢بد بقذفو ٓب يثبت لو عليو باإلرث عن أمو كإف كاف ٥با ابن آخر من غّبه كجب لو ألف حد 
. ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاجالقذؼ يثبت لكل كاحد من الورثة على االنفراد، الشربيِب، 

 . ُِ/ ّط  . دمناىج العقوؿ، ، البدخشي ()



 

 ِِٓ 

المبحث الثامن 
أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة السرقة 

: كيشتمل على تمهيد كأربعة مطالب
. عقوبة السرقة في الفقو اإلسبلمي: تمهيد

. في أثر عبلقة األصوؿ على عقوبة السرقة: المطلب األكؿ
. في أثر عبلقة الفركع على عقوبة السرقة: المطلب الثاني
. في أثر العبلقة الرحم المحـر على عقوبة السرقة: المطلب الثالث
. في أثر العبلقات االجتماعية المحرمية غير الرحمية على عقوبة السرقة: المطلب الرابع

 
 

 

 



 

 ِِٔ 

 تمهيد
 عقوبة السرقة في الفقو اإلسالمي

() كشركطها السابق ذكرىا كجب قطع يدهأركاهنااتفق الفقهاء على أف السرقة إذا ٙبققت 
 

: ا٤بائدة] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ): لقولو تعأب
خبلؼ بينهم ُب أف أكؿ ما يقطع من السارؽ يده اليمُب من مفصل الكوع، كإذا سرؽ  ، كال [ّٖ

.  ُب أنو تقطع يده اليسرل ثانية قطعت رجلو اليسرل، كال ٨بالف ُب ىذا إال ما حكي عن عطاء

 . ()(كىذا شذكذ؛ ٤بخالفتو قوؿ ا١بماعة كالصحابة): قاؿ ابن قدامة 
:  كاختلفوا فيما إذا سرؽ ثالثنا

.  إٔب أنو تقطع يده اليسرل، فإف سرؽ رابعنا قطعت رجلو اليمُب: ()فذىب ٝبهور الفقهاء

.  () بل يعزراليسرلكذىب ا٢بنفية كركاية ألٞبد إٔب أنو ال قطع عند الرجل 
كىذه العقوبة ليست لكل سارؽ على اإلطبلؽ، كإ٭با يستثُب منها بعض األقارب على رأم 

.  بعض الفقهاء لعلة خاصة ٤بعُب العبلقات االجتماعية، كىو ٧بل البحث
كقد تبْب ُب ا٤ببحث السابق أف األخذ من ماؿ األصوؿ أك الفركع أك األقارب عمومنا قد 

ينتفي عنو كصف ا١برٲبة، بسبب ٛبكن الشبهة ُب أخذ القريب من ماؿ قريبو؛ لقوة صلة العبلقات 
: االجتماعية بينهما ا٤بوجبة الٙباد ا٤بلك بينهما ُب ا٢باالت اآلتية

أخذ األب من ماؿ كلده ُب حدكد النفقة الواجبة باتفاؽ الفقهاء، كُب غّب النفقة عند : أكال
.  ا٢بنابلة

                                                           

، المختصر، ا٣برقي، َُْ/ ٔط، .،داألـ، ِٔٓ/ْط . الكربم، دالمدكنة، مالك، ُّّ/ٗط، .،دالمبسوطالسرخسي، ()
. ُّٓ/ُط، .د
. ُِٓ/ٕط،  .، دبهامش إرشاد السارم ،شرح مسلم، النوكم، َِٔ، ِٗٓ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ٖٓٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد ابن رشد، ()
. ٕٖ،ٖٕ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ِِٕ 

أخذ ا١بد ككذا األـ من ماؿ كلدٮبا ُب حدكد النفقة الواجبة على صورة السرقة على : ثانينا
.  رأم بعض الفقهاء

.  أخذ الفركع من ماؿ أصو٥بم ُب حدكد النفقة الواجبة على رأم ا٢بنفية: ثالثنا
.  أخذ الزكجة من ماؿ زكجها ُب حدكد النفقة الواجبة عند االمتناع عن اإلنفاؽ عليها: رابعنا

ُب ىذه ا٢باالت السابقة ينتفي كصف ا١برٲبة عن أخذ األقارب السابق ذكرىم على صورة 
السرقة من ماؿ أقارهبم، كقد ثبت ا١برٲبة كٛبتنع العقوبة كذلك فيما عدا ا٢باالت السابقة كىو ما يتبْب 

.  من خبلؿ ىذا ا٤ببحث
:  كلبياف أثر العبلقات االجتماعية على عقوبة السرقة ينقسم ىذا ا٤ببحث إٔب أربعة مطالب

.  ُب أثر عبلقة األصوؿ على عقوبة السرقة: المطلب األكؿ
.  ُب أثر عبلقة الفركع على عقوبة السرقة: المطلب الثاني
.  ُب أثر العبلقة الرحم اـر على عقوبة السرقة: المطلب الثالث
.  ُب أثر العبلقات االجتماعية ارمية غّب الرٞبية على عقوبة السرقة: المطلب الرابع



 

 ِِٖ 

في أثر عبلقة األصوؿ على عقوبة السرقة : المطلب األكؿ
:  سبق أف عبلقة األصوؿ تؤثر على جرٲبة السرقة كعقوبتها ُب ا٢باالت التالية

.  أخذ األب من ماؿ كلده على صورة السرقة ُب حدكد النفقة الواجبة اتفاقنا (أ)
.  أخذ األب من ماؿ كلده على صورة السرقة ُب غّب النفقة الواجبة على مذىب ا٢بنابلة (ب)
.  أخذ ا١بد من ماؿ كلد كلده ُب حدكد النفقة الواجبة عند الشافعية (جػ)
أخذ األـ من ماؿ كلدىا ُب حدكد النفقة الواجبة على صورة السرقة على رأم بعض  (د)

.  الفقهاء من ا٢بنفية، كا٤بالكية، كالشافعية
.  أخذ األـ من ماؿ كلدىا ُب غّب النفقة الواجبة على رأم بعض ا٢بنابلة (ىػ)

كفيما عدا ىذه ا٢باالت يتحقق كصف ا١برٲبة ُب أخذ األصوؿ من ماؿ فرعو، كذلك كما لو 
أخذ الوالد من ماؿ كلده ُب غّب النفقة الواجبة، كعلى صورة السرقة على رأم ا٢بنفية، كا٤بالكية، 

.  كالشافعية
كأخذ ا١بد كاألـ كلو ُب حدكد النفقة على رأم ا٢بنابلة ا٤بعتمد، كأخذٮبا ُب غّب النفقة على 

مذىب ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية، كأخذ غّبٮبا من األصوؿ مطلقنا كاألجداد كا١بدات من جهة األـ 
.  كا١بدة ألب كا١بد أيب أب األب

ففي أخذ ىؤالء من ماؿ الفرع على صورة السرقة يتحقق كصف ا١برٲبة، فبل أثر للعبلقة 
عليها، لكن ىل تؤثر على العقوبة أـ ال؟ 

 على أف لعبلقة األصوؿ () ا٢بنفية كا٤بالكية ُب ا٤بعتمد كالشافعية كا٢بنابلة  مناتفق الفقهاء
أثرنا ُب منع عقوبة السرقة ُب ا٢باالت الٍب يتحقق فيها ا١برٲبة، كما لو أخذ األب من ماؿ كلده لغّب 

                                                           

، الدسوقي، ُِّ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ٕٓ،َٕ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
، أصل مذىب ا٤بالكية االختبلؼ ُب أنو -ِِٓٔ/ّط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ّّٕ/ْط، .، دحاشيتو

يقطع كُب سائر األجداد : ال يقطع األبواف، كُب األجداد اختبلؼ فقوؿ مالك كابن القاسم ُب ا٢بد ال يقطع، كقاؿ أشهب
، َُّ/ٗط، .، دحواشيهما على تحفة المحتاجال يقطعوف كإف ٓب ٘بب ٥بم النفقة، الشركاين كابن القاسم، : قوؿ مالك
. ُٗٗ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ُِٔ/ ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، 



 

 ِِٗ 

حاجة كعلى صورة السرقة عند ا٢بنفية كا٤بالكية، كالشافعية، إذا أخذ األجداد أك ا١بدات عندىم 
.  ٝبيعنا ُب غّب النفقة الواجبة عندىم ٝبيعنا فيما عدا الشافعية
 : كىؤالء استدلوا على ذلك بالكتاب كالسنة كا٤بعقوؿ

: اآليات الٍب نوجب اإلحساف للوالدين كبرٮبا ُب ا٢بياة كمن ذلك قولو تعأب: فمن الكتاب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

فالقطع بأخذ  [ِّ: اإلسراء] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
.  ماؿ الفرع ليس من اإلحساف كا٤بصاحبة با٤بعركؼ كال من الرٞبة الٍب أمر ا هبا

 كاستدؿ ا١بمهور بالسنة كاألحاديث الٍب تفيد اٙباد ا٤بلك بْب الوالد ككلده، كمن ذلك ما
:  يلي

.  ()«أنت كمالك ألبيك»: ػػ قولو صلي ا عليو كسلمُ
 أفاد ا٢بديث أف لؤلب شبهة ُب ماؿ كلده إلضافتو إليو ببلـ التمليك، كيقاس :كجو الداللة

.  ما عدا األب من األصوؿ على األب ٔبامع أف كلهم كالد لعلة األصلية

  ()«ال يقاد الوالد بالولد»: صلي ا عليو كسلمػػ قولو ِ
 إذا ثبت أف األب ال يقتص منو فمن األكٔب عدـ قطعو، كىو قياس أكٔب؛ ألنو إذا :كجو الداللة

. ٓب يستوجب العقوبة بسبب ا١بناية على النفس، فبل يستوجبها بسبب ا١بناية على ا٤باؿ فهي أقل حرمة
.  ()كيقاس باقي األصوؿ على األب لعلة األصلية

:  كالعلة يف منع عقوبة السرقة بُت األصوؿ كالفركع عند صبهور الفقهاء تتلخص يف أمرين
ػ أف بينهما عبلقة ٧برمة للنكاح، كموجبة للنفقة لعبلقة ا١بزئية كالبعضية، كال تقبل شهادة ُ

كل منهما لآلخر، فهي عبلقة توجب اٙباد ا٤بلك بْب األصوؿ كفركعهم، كتلك شبهة كأدىن 
                                                           

. َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ( )
. ُٓٔتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
ط، .،دأحكاـ القرآف، ا١بصاص، َّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ِٕٓ/ٖط، .،دلمغني ابن قدامة، ا()

. ْٗ/ِط،  .، دالمجموع، النوكم،  ِْٗ/ِ



 

 َِّ 

 . ()الشبهات تكفي لدرء ا٢بدكد
ػ أف ُب قطع أحد األصوؿ ُب سرقتو من ماؿ فرعو قطيعة للرحم ا٤بأمور بوصلها، كاـر ِ

فثبت أف  (ماال يتم الواجب إال بو فهو كاجب): قطعها، كما يؤدم إٔب ا٢براـ حراـ عمبل بالقاعدة
.  ()القطع حراـ

٩با سبق يتبْب لنا أف لعبلقة األصوؿ أثرنا ُب منع عقوبة السرقة لعبلقة ا١بزئية كاألصلية، كشبهة 
اٙباد ا٤بلك فيما بينهم، كىذا يتفق كركح التشريع ُب األمر برب الوالدين كاإلحساف إليهما، أما ما 
ذىب إليو ابن حـز كمن كافقو فبل تقول أدلتهم على تأييده؛ خاصة كأف ما استدلوا بو عاـ قد 

.  خصص باألحاديث الٍب استدؿ هبا ا١بمهور، كأما دعواىم بالنسخ فلم تثبت كإال اشتهرت
أما ما رده القياس فهو ا٘باه خاص البن حـز كمن معو، كقد خالفوا بذلك ٝبهور أىل العلم، 

فاحلجة فيما ذىب إليو اجلمهور . () كصحابتو الكراـفالقياس ثابت بعمل النيب صلي ا عليو كسلم
 .من الفقهاء

                                                           

ط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ُِٓ/ٗط، .،دالمبسوط السرخسي، ()
،  القرطيب، ِٔٓط، .، دعلى منهاج النوكم السراج الوىاب، الغمراكم، ّٕٓ/ٖط، .،دالمغني،  ابن قدامة، ُُِ/ ْ

. ُٔ: ، تفسّب سورة النورِْٖٓ/ّط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف
. َٓٗ/ُط،  .، دشرحو البدخشي ، ()
 . َُ/ّط،  .، دشرحو البدخشي ، ()



 

 ُِّ 

في أثر عبلقة الفركع على عقوبة السرقة : المطلب الثاني
سبق أف تبْب أف الفرع ال ٰبل لو األخذ من ماؿ كالده، كلو ُب حدكد النفقة الواجبة إال عند 

ا٢بنفية، كفيما عدا ذلك فإف أخذه من ماؿ كالده على صورة السرقة جرٲبة موجبة لئلٍب لكن ىل 
:  توجب القطع أـ ال؟ اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

 إٔب أنو ال أثر لعبلقة الفركع على عقوبة السرقة، كأف ()ذىب أكثر ا٤بالكية، : القوؿ األكؿ
.  الفرع إذا أخذ من ماؿ كالده أك أصلو على صورة السرقة فهو جرٲبة موجبة للقطع

كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الٍب ٓب تفرؽ بْب عقوبة الفركع كغّبىا، كمن ذلك قولو 

 [. ّٖ: ا٤بائدة]( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ): تعأب

 عمـو اآلية يف حق السارؽ دكف تفرقة بُت كونو أصبل أكفرعا فيشمل سائر :وجو الداللة
. ادلخاطبُت

قياس القطع على جناية االبن على أحد أصولو، كما أهنا ال ٛبنع من :: كمن القياس
.  ()القصاص فكذا السرقة من ماؿ األصوؿ تكوف موجبة للقطع، كال ٛبنع عبلقة الفركع عقوبة القطع

، إٔب ()من ا٤بالكية ذىب ا٢بنفية، كالشافعية، كا٢بنابلة، كابن كىب، كأشهب: القوؿ الثاني
لعبلقة الفركع أثرنا ُب منع عقوبة السرقة، فإذا سرؽ الفرع من ماؿ أصلو، فبل يقاـ عليو حد : أف

.  القطع
، كاستدلوا على ذلك (كال يقطع االبن كإف سفل بسرقة ماؿ كالده كإف عبل): قاؿ ابن قدامة 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): بقولو تعأب

                                                           

ط،  .، دالركضة البهية، ُٗٗ/ٔط، .،دالشرح الصغير،ابن قدامة ، ُُٖ/ّ، ِ، طأسهل المدارؾ الكشناكم، ()
. ِِٓٔ/ّط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ّٕٕ/ِ

. ِِٓٔ/ّط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ّّٖ/ٓط،  .، دحاشيتو ا٣بشيمي، ()
، الكاساين، ُِّ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، َّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()

، ابن ُِٔ/ ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِّٓ/ٕ ط،.،دركضة الطالبين، النوكم، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع
. ِّٖ/ّ، ْ، طالركض المربع، البهوٌب، ّٕٔ/ٖط، .،دالمغنيقدامة، 



 

 ِِّ 

أفادت : كجو الداللة[ ُٔ: النور]( ک ک ک گ گ گ گ ڳ
اآلية حل األكل بالنص الصريح، كأكرثت شبهة األخذ كا٢بدكد تدرأ بالشبهات، كالعلة ا٤بانعة من 

 : القطع تتمثل ُب أمور
 أف إٯباب النفقة كالعتق للفركع ُب ماؿ أصو٥بم ببل فرؽ بْب كوهنم مسلمْب أك: األمر األكؿ

: ملسو هيلع هللا ىلصكفارنا يوجب ٥بم ا٢بق ُب األخذ لشبهة ا٤بلك، كأدىن الشبهات تكفي لدرء ا٢بد؛ لقولو 
 .()«ادرؤكا ا٢بدكد بالشبهات»

األخذ ٩با فيو شبهة ال يتكامل جناية النتقاص معُب ا٢برز بْب الفركع كاألصوؿ : األمر الثاني
 . ٢بق دخوؿ أحدىم حرز اآلخر ببل حشمة كال استئذاف، كإذا انتفى ا٢برز انتفت العقوبة

أف بْب الفركع كأصو٥بم عبلقة سببها الوالدة كا١بزئية، كىي غالبنا يتبعها البسوطة : األمر الثالث
ُب ا٤باؿ كاإلذف ُب دخوؿ ا٢برز من غّب استئذاف كال حشمة حٌب يعد كل منهما ٗبنزؿ اآلخر لشبهة 

.  ()البعضية؛ كلذا منعت شهادة كل منهما لآلخر فبل يقطعوف بالسرقة من أموا٥بم
٩با سبق يتبْب رجحاف القوؿ الثاين لقوة أدلتو كسبلمتها من ا٤بعارضة كأف ما استدؿ : الترجيح

: بو ا٤بالكية أدلة عامة، خصصت ٗبا استدؿ بو ا٢بنفية كالشافعية كمن كافقهم كأف ُب قولو تعأب

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

ما يفيد شبهة ُب أخذ الولد من ماؿ كالده،  [ُٔ: النور]( گ گ گ گ ڳ
.  «ادرؤكا ا٢بدكد بالشبهات»:  صلي ا عليو كسلمكأدىن الشبهات تكفي لدرء ا٢بدكد عمبل بقولو

                                                           

، ط، كتاب ا٢بدكد.د،سننوكأخرجو الَبمذم ُب ، ُٖٗ/ٖٔ، ُ ط،تاريخ مدينة دمشق أخرجو هبذا اللفظ ابن عساكر ُب ()
: كىو أصٌح، كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر، ركاه بعضهم كٓب يرفعو: كقاؿ، بلفظ آخر، ُِْْ ): برقم ، ّّ/ْ، باب درء ا٢بدكد

كىي تعاضد ا٤برفوع كتدؿ على أف لو ، كلو عدة ركايات موقوفةه صحح بعضها ا٢بافظ ابن حجر: قاؿ الصنعاين متعقبنا، ضعيف
 .ُٓ/ْ، ْ ط،سبل السبلـ في شرح بلوغ المراـ، الصنعاين.  أصبلن ُب ا١بملة

. ِْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ِِٕ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، َُِٓ/ ٗط، .،دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ِّّ 

على عقوبة  (عدا األصوؿ كالفركع)أثر عبلقة ذكم الرحم المحـر : المطلب الثالث
السرقة 

، كأنو ال أثر ٥با على جرٲبة  سبق أف تبْب من ا٤ببحث السابق أثر عبلقة ذكم الرحم اـر
. السرقة، ٗبعُب أف أخذ ذكم الرحم اـر من ماؿ قريبو على صورة السرقة يكوف جرٲبة موجبة لئلٍب

لكن ىل توجب العقوبة أكال؟ 
:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

 إٔب أنو ال أثر لعبلقة ذكم الرحم اـر ()  ذىب ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة:القوؿ األكؿ
سائر ذكم رٞبو اـر  على عقوبة السرقة، كإذا سرؽ األخ من أخيو أك أختو أك عمو أك عمتو أك

قطع، كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الٍب ٓب تفرؽ بْب عقوبة السارؽ من ذكم الرحم اـر أك 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): غّبىم من األجانب كقولو تعأب

[. ّٖ: ا٤بائدة](  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

أف العلة ُب عدـ تأثّب عبلقة ذكم الرحم اـر عدـ كجود شبهة مانعة من : كجو الداللة
.  القطع فبل فرؽ بينهم كبْب األجانب قياسنا على القصاص كالقذؼ ك٫بوٮبا

كأما سائر األقارب كاألخوة كاألخوات كمن عداىم فيقطع بسرقة ما٥بم ): قاؿ ابن قدامة 
كألهنا عبلقة ال ٛبنع الشهادة فبل ٛبنع القطع كعبلقة غّبه، كفارقت : )ٍب قاؿ (كيقطعوف بسرقة مالو

.  ()(عبلقة الوالدة هبذا

.  ()مثل ذلك كأشهب كنقل القرطيب عن ابن القاسم
 ذىب ا٢بنفية إٔب أف لعبلقة ذكم الرحم اـر أثرنا ُب منع عقوبة السرقة، فبل :القوؿ الثاني

                                                           

، ابن ِِٕ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ُُِ/ ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّّٕ/ْط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ُٗٗ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، ّٕٔ/ٖط، .،دالمغنيقدامة، 

. ّٕٔ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ِِٓٔ/ّط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 ِّْ 

 . ()يقطع السارؽ من ذكم رٞبو اـر
:  كاستدلوا على ذلك بالكتاب كا٤بعقوؿ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): فقولو تعأب: أما الكتاب

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
[.  ُٔ: النور]

أف ا تعأب رفع ا١بناح عن الداخل بيت األخوة كاألعماـ كأحل لو األكل : ككجو الداللة
.    كظاىر ىذا يقتضي اإلباحة

كالظاىر كإف ترؾ لدليل ا٤بنع تبقى شبهة اإلباحة، أال ترل أنو عطف بيت األخوة كاألعماـ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): على بيوت اآلباء كاألبناء ُب قولو تعأب

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

.  ، كحكم ا٤بعطوؼ حكم ا٤بعطوؼ عليو[ُٔ: النور] (ۓ

أف بينهما عبلقة ٧برمة للنكاح فكانت كالوالدة، كتأثّبىا يتحقق ُب أف : كا٤بعُب ُب ىذا
.  البعض يدخل بيت اآلخر ببل استئذاف حٌب يعد كل منهما ٗبنزلة اآلخر كعبلقة الوالدة

.  ()ك٥بذا منعت شهادة كل منهما لآلخر
كذلك داللة على ¸ كألف كل كاحد منهم يدخل بيت صاحبو بغّب إذنو عادة): قاؿ الكاساين

                                                           

. ّْٕط،  ص.، دشرح ملتقى األبحر، شيخي زاده، ِِّ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()
. ُِٓ/ٗط، .،دالمبسوط، السرخسي، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ِّٓ 

، كإذا اختل ا٢برز فبل تتكامل ا١بناية فبل توجب ()(شبهة اٙباد ا٤بلك بينهما فاختل معُب ا٢برز
.  القطع

:  ()كيرد على ىذا الوجو من الدليل ٗبا يلي
ال نسلم أف اآلية تفيد حل الدخوؿ ببل استئذاف، بل االستئذاف مأمور بو مطلقنا لقولو : أكال

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹): تعأب
 [. ٖٓ: النور]

لو سلمنا إباحة الدخوؿ فليست العبلقات االجتماعية ىي السبب ا٤بؤثر ُب عدـ : ثانينا
.  القطع، كلكن انتقاص ا٢برز لئلذف ُب الدخوؿ كما تدعوف

 ا١بواب على ىذا بأف كثّبنا من ا٢بنفية عللوا عدـ القطع بسرقة ااـر بقطيعة الرحم، كديكن
.  ()كما يؤدم إٔب ا٢براـ فهو حراـ، فالقوؿ بقطع ذكم الرحم اـر بسرقة ماؿ قريبو حراـ

، كإباحة دخوؿ بعضهم ُب ملك بعض بدكف : ثالثنا ال يلـز من إباحة األكل من بيوت ااـر
استئذاف حل األخذ؛ ألنو لو صح ىذا للـز أف يباح دخوؿ األصدقاء بيوت أصدقائهم كعدـ قطعهم 

: النور] ( ۓ ۓ ): بسرقتهم من ما٥بم، لعطفهم على ااـر ُب اآلية ُب قولو تعأب
.  ، مع أف الفقهاء ٝبيعنا متفقوف على ٙبرًن دخوؿ بيوت األصدقاء ببل إذف[ُٔ

كأجاب ا٢بنفية بأف الصداقة كصف ينتفي عند كجود السرقة؛ ألف السرقة تستلـز العداكة بْب 
السارؽ كا٤بسركؽ ٖببلؼ كصف العبلقات االجتماعية بْب ذكم الرحم اـر فهو الـز كاألخوة أك 

.  ()العمومة مثبل ال تنتفي باألخذ من أموا٥بم
 

                                                           

. ُِّ/ِ ،ط األخّبة،الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ُِٓ/ٗط، .،دالمبسوط السرخسي، ()
() ، . ّْٔ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ُّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ُّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ِّٔ 

:  استدؿ ا٢بنفية من القياس
بقياس عدـ قطع السارؽ من ذكم الرحم اـر على السارؽ من أصولو أك فركعو ٔبامع : أكال

.  أف بينهما العبلقة ٧برمة للنكاح كموجبة للعتق ٗبجرد الشراء
كقد  (الوالدة)القريبةابة بالقر (ذكم الرحم اـر: أم)ك٫بن أ٢بقناىم ): قاؿ ُب فتح القدير

 هبم ُب عدـ القطع بالسرقة أحلقناىمرأينا الشارع أ٢بقهم هبم ُب حرمة النكاح، كافَباض الوصل فلذا 
.  ()ككجوب النفقة

كأف ىذه الرحم ارمة يفَبض كصلها كٰبـر قطعها، كبالقطع ٙبصل القطيعة فوجب : ثانينا
.  ()صوهنا بدرئو

بأف قياس ىذه العبلقات االجتماعية على عبلقة الوالدة قياس مع الفارؽ، حيث : كيرد عليهم
؛ لعدـ كجود دليل يفيد اٙباد ا٤بلك  أف الشبهة ُب عبلقة الوالدة شبهة قوية ٖببلؼ عبلقة الرحم اـر

صلي ا ، كقولو ()« أنت كمالك ألبيك»:  صلي ا عليو كسلمأك شبهتو، كما ُب الوالدة ُب قولو
.  () «خذم ما يكفيك ككلدؾ بادلعركؼ»: () ذلند بنت عتبةعليو كسلم

أف القوؿ بأف بالقطع ٙبل القطيعة غّب مسلم؛ ألف أمر ا : الرد على ىذا الوجو من القياس
بإقامة ا٢بدكد على من أقيمت عليو إحساف إليو كتكفّب كتطهّب، فليس فيها قطيعة للرحم بل ىي من 

كقد أمر ا بالقياـ بالقسط كلو على أنفسنا أك الوالدين أك األقربْب ُب فقولو . اإلحساف لذكم القرىب
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ): تعأب

فصلة الرحم مأمور هبا ُب الطاعة كا٤بعركؼ، فإذا سرؽ القريب؛  [ُّٓ: النساء]( ٺ

                                                           

. بتصرؼ، ُْٗ/ّط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
.  َّْ/ّط، .،دأحكاـ القرآف بتصرؼ، ا١بصاص، ُِٓ/ٗط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
 .َُٔ ٚبرٯبو ص تقدـ(  )
. ُِْ ترٝبتها ص تقدـ( )
 .ُِْ ٚبرٯبو ص تقدـ(  )



 

 ِّٕ 

.  ()لوجوب ا٢بد عليو كال منافاة بينهما؛ ألنو ارتكب معصية بل كبّبة من الكبائر ا٤بنهي عنها
٩با سبق يتبْب أف االختبلؼ بْب الفقهاء ُب عبلقة ذكم الرحم اـر مبناه على : الترجيح

:  اختبلفهم ُب أمرين
فمذىب ٝبهور الفقهاء إٔب درء ا٢بدكد : االختبلؼ ُب درء ا٢بدكد بالشبهات: األمر األكؿ

  ()بالشبهات

. ()«ادرؤكا ا٢بدكد بالشبهات»:   صلي ا عليو كسلمعمبل بقولو
فعبلقة ذكم الرحم اـر توجب : اختبلفهم فيما يعد شبهة مسقطة للعقوبة: األمر الثاني

شبهة ُب أخذ القريب من ماؿ قريبو ذكم الرحم اـر عند ا٢بنفية الٙباد ا٤باؿ بينهما بسبب كجوب 
.  النفقة كالعتق بينهما كلشبهة اإلباحة ُب دخوؿ ا٢برز بدكف إذف

كخالفهم ُب ذلك ٝبهور الفقهاء فمذىب ا٤بالكية كالشافعية كا٢بنابلة أف عبلقة ذكم الرحم 
اـر ال توجب شبهة ُب أخذ أحدىم من ماؿ اآلخر، فالنفقة غّب كاجبة ٥بم، ككذا العتق، كشهادة 

.  ()أحدىم ال ترد لآلخر، فدؿ على اختصاص ملك كل كاحد ٗبلكو كال شبهة لغّبه فيو
ُب نظر الباحث ىو رأم ٝبهور الفقهاء؛ لعدـ كجود شبهة قوية ُب أخذ ذكم : كالراجح

الرحم اـر من ماؿ قريبو، كأف قرابتهم ضعيفة ليست كعبلقة الوالدة كال تناُب بْب صلة الرحم كقطع 
ٺ ٺ ٺ ): السارؽ منهم؛ لعدـ كجود الدليل فيبقى عمـو قولو تعأب

يتناكؿ الرحم اـر  [ّٖ: ا٤بائدة](  ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
.  كغّبىم من األجانب

                                                           

() ، . ، بتصرؼّْٔ،ّْْ/ُُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
، ّٕٔ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()

. ّّٖ/ٓ، ُ طحاشيتو،ا٣برشي، 
. ِْٗتقدـ ٚبرٯبو ص   ()
الهداية شرح بداية ، ا٤برغيناين، َّ،ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ُٔٔ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()

. ُّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ُِّ، ّٓ/ّ ،ط األخّبة، المبتدم



 

 ِّٖ 

في أثر العبلقات االجتماعية المحرمية غير الرحمية على عقوبة السرقة : المطلب الرابع
ال خبلؼ بْب الفقهاء ُب أف أخذ ااـر الذين ال رحم بينهم أك الرحم غّب اـر من ماؿ 

.  قريبو على صورة السرقة يعد جرٲبة موجبة لئلٍب؛ لعدـ كجود شبهة ُب األخذ
كاتفقوا كذلك على أف عبلقة الرحم غّب اـر ال أثر ٥با على عقوبة السرقة، فإذا سرؽ القريب 

.  ()من ذم رٞبو غّب ارمة كبِب العمومة كا٣بؤكلة يقطع كل منهم ببل فرؽ بينهم كبْب األجانب
:  كعلل ذلك الكاساين بأمرين

أف ا٤بباسطة بينهما بالدخوؿ من غّب استئذاف غّب ثابتة هبذه العبلقات : األمر األكؿ
.  االجتماعية

ال ٘بب صيانتها عن القطيعة؛  (الرحم غّب اـر)أف ىذه العبلقات االجتماعية : األمر الثاني
.  ()ك٥بذا ٓب ٯبب ٥با النفقة كال العتق ك٫بوٮبا فبل أثر ٥با على عقوبة القطع؛ لعدـ الشبهة

أما العبلقات االجتماعية ارمية غّب الرٞبية فقد اختلف الفقهاء ُب تأثّبىا على عقوبة 
:  كلبياف ذلك يلـز التفريق بْب حالتْب. السرقة

.  أثر العبلقة ارمية الثابتة بالرضاع على عقوبة السرقة: الحالة األكلى
.  أثر العبلقة ارمية الثابتة با٤بصاىرة على عقوبة السرقة: الحالة الثانية
.  أثر العبلقة المحرمية الثابتة بالرضاع على عقوبة السرقة: الحالة األكلى

:  اختلف الفقهاء ُب عبلقة الرضاع ىل تؤثر على عقوبة السرقة أـ ال؟ على قولْب
 ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٢بنفية عدا أيب يوسف كا٤بالكية كالشافعية :القوؿ األكؿ

 إٔب أنو ال أثر لعبلقة الرضاع على عقوبة السرقة مطلقنا، فيقطع الذم سرؽ من أمو من ()كا٢بنابلة
                                                           

، العمراين، البياف، ْٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ٕٓ/ٕط،  .، دبدائع الصنائعالكاساين، ()
. ِٕٔ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ْْٕ/ُِ ، ُط

. ٕٓ/ٕط،  .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
ركضة ، النوكم، ْٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، َُٗ/ٗط، .،دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ِّٗ 

.  الرضاع أكمن أختو رضاعنا ببل فرؽ بينهم كبْب األجانب
كاستدلوا على ذلك بعمـو األدلة الٍب ٓب تفرؽ ُب عقوبة السرقة بْب القريب رضاعنا كاألجنيب 

 ڤ ڤ ٹٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ): كقولو تعأب

[.  ّٖ: ا٤بائدة]( ڤ 

 عمـو اآلية يف حق السارؽ دكف تفرقة بُت كونو أصبل أكفرعا فيشمل سائر :وجو الداللة
 . ادلخاطبُت 

كعللوا عدـ تأثّب العبلقات االجتماعية بالرضاع على عقوبة السرقة بأف الثابت هبذه العبلقات 
االجتماعية ليس إال ا٢برمة ا٤بؤبدة للنكاح كأهنا ال ٛبنع كجوب القطع قياسنا على ارمية الثابتة بالزنا، 
كما لو سرؽ من أـ موطوءتو من الزنا، فبل تأثّب للمحرمية بالرضاع ُب ا٤بنع من كجوب القطع قياسنا 

: على عدـ تأثّب ارمية بالزنا أك قياسنا على ارمية الثابتة با٤بصاىرة بعد ارتفاع النكاح؛ لذا قالوا
.  ()فارمية كحدىا ال ٙبَـب

 إٔب أف لعبلقة األـ بالرضاع فقط أثرنا ُب منع عقوبة ()ذىب أبو يوسف: القوؿ الثاني
.  السرقة، فلو سرؽ من أمو رضاعنا ال يقطع فقط ٖببلؼ غّب األـ، فلو سرؽ من أختو كغّبىا يقطع

 يدخل ُب منزؿ أمو االبنبأف ا٤بباسطة بينهما ُب الدخوؿ ثابتة عرقنا كعادة، كأف : كعلل ذلك
رضاعنا من غّب إذف كما يدخل ُب منزؿ أمو من النسب ٖببلؼ األخت كغّبىا، فبل تأثّب ٥با ُب ذلك 

.  ()النعداـ ىذا ا٤بعُب فيها
:  كيرد على أيب يوسف بأمرين

أف األمية من الرضاعة كاألختية متساكيتاف ُب ارمية، فلو كانت األمية مؤثرة : األمر األكؿ
ُب إسقاط القطع، لـز أف تكوف األختية كذلك مؤثرة قياسنا على اتفاؽ األختية كاألمية من النسب ُب 
                                                                                                                                                                                     

. ِٕٔ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ّّٓ/ٕط، .،دالطالبين
. َُٗ/ْ، ِ،طاالختيار لتعليل المختار، ابن مودكد ، ِّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ّْٕط،  ص .، دشرح ملتقى األبحر، شيخي زاده، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ّْٕط،  ص .، دشرح ملتقى األبحر، شيخي زاده، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 َِْ 

.  إسقاط العقوبة
ال مباسطة بْب قرابات الرضاع؛ ألنو قلما يشتهر كالتهمة بينهم ال تغتفر ٖببلؼ : األمر الثاني

.  ()النسب، فا ٤بباسطة بينهم ثابتة بالوالدة؛ ألجل الزيارة كصلة الرحم
ؿ بو أبو استد ٩با سبق تبْب للباحث قوة أدلة رأم ٝبهور الفقهاء كضعف ما :الراجح

فالراجح أف يقطع من سرؽ أمو . يوسف؛ ألف الرضاع قلما يشتهر كال مباسطة بينهم ٖببلؼ النسب
.  رضاعنا أك أختو ببل فرؽ بينهم كاألجانب

.   بالمصاىرة على عقوبة السرقةالثابتةأثر العالقة المحرمية : الحالة الثانية
:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

 الثابتة با٤بصاىرة أثرنا ُب منع عقوبة () ذىب ا٢بنفية أب أف للعبلقة ارمية:القوؿ األكؿ
السرقة، كما لو سرؽ من زكجة أبيو، أك زكجة ابنو إال أهنم فرقوا بْب السرقة من منزؿ يضاؼ إٔب 

.  السارؽ، كبْب ما إذا كانت السرقة من منزؿ ال يضاؼ إٔب السارؽ
فاتفق فقهاء . إذا سرؽ من منزؿ يضاؼ إٔب السارؽ كمنزؿ أبيو، أك منزؿ أمو أك أختو: أكال

ا٢بنفية على أنو ال قطع باإلٝباع عندىم، فعبلقة ا٤بصاىرة ٥با أثر ُب منع عقوبة السرقة ُب ىذه ا٢بالة 
، كالعلة ُب ذلك أف السارؽ من منزؿ يضاؼ إليو مأذكف بالدخوؿ فيو عادة للزيارة، كصلة ()باتفاقهم

الرحم الواجبة فلم يكن ا٤بنزؿ حرزنا ُب حقو، فاختل معُب ا٢برز لرفع الشارع ا٢برج عنو ُب دخولو 
.  ()مناز٥بم من غّب استئذاف كشرط القطع أف يكوف من حرز

: كيرد عليهم بأف ال نسلم إباحة الدخوؿ ُب بيت األصهار بدكف إذف؛ لعمـو قولو تعأب
 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)

                                                           

. ِّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، َُٗ/ٗط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
. ُٖٖ/ٗط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()
. ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ، بتصرؼِِٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ُِْ 

[. ِٕ: النور]
 أف ىذه اآلية تدؿ على أف االستئذاف كاجب على كل حاؿ إال ما استثُب ُب :كجو الداللة

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): األقواؿ الثبلثة ا٤بذكورة ُب قولو تعأب

 ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮺﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

[. ٖٓ: النور]( ڭ         

إذا سرؽ القريب من منزؿ قريبو با٤بصاىرة كال يضاؼ ذلك ا٤بنزؿ إليو، كما لو سرؽ من : ثانينا
:  منزؿ زكجة أبيو ا٣باص هبا، اختلف الفقهاء ُب ذلك على رأيْب

؛ الختبلؿ ا٢برز كشركط ()إٔب أنو ال قطع استحساننا ذىب اإلماـ أبو حنيفة: الرأم األكؿ
.  القطع أف يكوف ا٤باؿ ٧برزنا

لعبلقة ا٤بصاىرة أثرنا إذ أف بْب األختْب كاألصهار مباسطة ُب الدخوؿ ُب : كعلل ذلك بأف
.  منازؿ البعض من غّب استئذاف، كال حشمة فتمكنت الشبهة ُب ا٢برز

ٲبنع الزيارة، كىذا  ألف حق التزاكر ثابت بينهما، ككوف ا٤بنزؿ لغّب قريبو ال) : قاؿ الكاساين
كيرد عليو فيما سبق بعدـ كجود دليل يبيح الدخوؿ . ()(يورث شبهة ُب إباحة دخوؿ ا٢برز فاختل

.   بل الثابت منع دخوؿ الغّب بدكف استئذاف لآليةإذفُب ا٢برز بدكف 

 ُب حالة السرقة من منزؿ غّب ()للصاحبْب ذىبا إٔب أنو ال أثر لعبلقة ا٤بصاىرة: الرأم الثاني
.  قريبو؛ لعدـ كجود شبهة مانعة من القطع

بأف ا٤بانع فيما سبق ىو العبلقات االجتماعية، كال العبلقة ُب ىذه ا٢بالة بْب : كعللوا ذلك
فالسارؽ سرؽ من منزؿ زكجة أبيو، كا٤بنزؿ خاص هبا، فبل عبلقة بينو كبينها، . السارؽ كا٤بسركؽ منو

فليس لو دخوؿ ا٢برز؛ ألنو ليس ٕبرز ألبيو؛ حٌب يكوف فيو شبهة ُب إباحة الدخوؿ، فكل منهما 

                                                           

. ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ، بتصرؼَُٗ،ُٖٖ/ ٗط،  .،دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ِِْ 

.  ()أجنيب عن اآلخر، فبل أثر للعبلقة حينئذ على كجوب القطع كاألجنيب

 على عقوبة () ذىب ٝبهور الفقهاء إٔب أنو ال أثر للمحرمية الثابتة با٤بصاىرة:القوؿ الثاني
.  السرقة مطلقنا، كما لو رؽ من منزؿ أـ زكجتو أك بنتها

 كالٍب ٓب تفرؽ بْب األقارب با٤بصاىرة أك للقطعبعمـو األدلة ا٤بوجبة : كاستدلوا على ذلك
[ . ّٖ: ا٤بائدة]( ٺ ٺ ٺ ٿ ): غّبىم من األجانب كقولو تعأب

 عمـو اآلية يف حق السارؽ دكف تفرقة بُت كونو أجنيب كقريب فيشمل سائر :وجو الداللة
 .ادلخاطبُت

:  كالعلة ا٤بانعة من تأثّب ارمية با٤بصاىرة على عقوبة السرقة أمرين
أنو ال شبهة بْب ااـر با٤بصاىرة ُب ا٤بلك كال تأكيل ُب األخذ فكانوا ٗبنزلة : األمر األكؿ

.  ()األجانب
أنو ال تأثّب للمحرمية الثابتة با٤بصاىرة قياسنا على عدـ تأثّب ارمية الثابتة : األمر الثاني

.  ()بالرضاع أك الزنا، أك التقبيل بشهوة
يَبجح ٩با سبق ما ذىب إليو ٝبهور الفقهاء من أنو ال أثر لعبلقة ا٤بصاىرة على : الترجيح

عقوبة السرقة؛ لقوة أدلتهم كردىم على ما استدؿ بو ا٢بنفية؛ كألف العبلقة بْب األصهار ليست إال 
أما . ارمية ككال رحم بينهم فبل بسوطو بينهم ُب األمواؿ عادة؛ ألف الوالدة ىي الٍب يتبعها ذلك

ارمية بدكف رحم فبل يَبتب عليها سول حرمة النكاح كما أف ا٤بصاىرة التثبت إال ٙبرًن النكاح 
. فقط ٖببلؼ ارمية الرٞبية توجب الصلة بالنفقة كا٤بّباث كالعتق على رأم ا١بمهور

 

                                                           

. ِّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ْٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ِٕٔ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ْٖٓ/ِ، ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد، ابن رشد، ّٖٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ابن ا٥بماـ، ()
. ِٕٔ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ّّٓ/ٕط، .،دركضة الطالبين، النوكم، َُٗ،ُٖٖ/ٗط، .،دالمبسوط السرخسي، ()



 

 ِّْ 

المبحث التاسع 
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبات التعزير الواجبة  

في االعتداء على حق اهلل تعالى 
لفظ التعزير من ألفاظ األضداد الٍب تطلق على ا٤بعاصي الٍب ليس فيها حد مقدر أك على 

تأديب على ذنوب ٓب : العقوبات غّب ا٤بقدرة ُب الشريعة اإلسبلمية؛ كلذا عرفو بعض الفقهاء بأنو
.  ()ضرب دكف ا٢بد: تشرع فيها ا٢بدكد، كعرفو البعض بأنو

كهبذا تكوف العقوبات التعزيرية أكسع نطاقنا من ا٢بدكد، فهي تشمل العقوبات غّب ا٤بقدرة الٍب 
.  كجبت ُب االعتداء على حق ا أك حق العبد

عقوبات غّب مقدرة كجبت حقنا  تعأب أك حقنا للعبد ُب كل : كلذا ٲبكن تعريف التعزير بأنو
  .()معصية ال حد فيها كال كفارة

:  تتنوع العقوبات التعزيرية باعتبارات مختلفة: أنواع العقوبات التعزيرية
 باللـو يبدأفتتنوع باعتبار جسامة العقوبة إٔب أنواع كثّبة، حيث نص الفقهاء على أنو  [أ] 

، كالزناكالتوبيخ، كقد يصل إٔب القتل ُب ا١برائم ا٣بطّبة،  ، ()ط كالقتل با٤بثقل عند ا٢بنفيةكاللوا ٗبحـر
، كاألمر فيها مَبكؾ ()، أك القتل()فالتعزير قد يكوف باللـو أك التوبيخ أكا٥بجر أكا٢ببس أك أخذ ا٤باؿ

                                                           

، ُٗ/ْ ط،.، دمغني المحتاج، الشربيِب،  ُّٕٕ ط،.، دحاشيتو، ابن عابدين، ّٔ/ٕ ط،.، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. َّٔ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ِٖٖ/ِ ،ط.دالمهذب،الشّبازم، 

. ِِٗط، .،دمغني المحتاج،الشربيِب، ِِْ، صُٔ، طاإلسبلـ عقيدة كشريعة،شلتوت، ٖٕط،ص .،دالعقوبة أيب زىرة،()

ط، .، دمغني المحتاج كذىب الشافعية كا٢بنابلة إٔب أنو ال يصل التعزير على القتل، كال يزيد عن ا٢بد، الشربيِب، ()
، كذىب ا٢بنفية كركاية ضعيفة للمالكية إٔب جواز ّْٖ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ُّٗ،ُِٗ/ْ

كالتعزير يكوف بالقتل كمن كجد رجبل يزين بامرأة ال ٙبل لو، كلو أكرىها فلها قتلو كدمو ): ذلك، قاؿ ُب الدر ا٤بختار
. ٓٓٓ، ْٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، كذىب ا٤بالكية إٔب جواز الزيادة عن ا٢بد، ابن عليش، ُٕ. /(ىدر

شرح منح أنو ال ٯبوز التعزير بأخذ ا٤باؿ، ابن عليش، :  ذىب ا٢بنفية ُب ركاية كا٤بالكية ُب ركاية، كالشافعية كا٢بنابلة إٔب()
، ابن قدامة، ُّٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٖٖ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ِٓٓ/ْط، .،دالجليل



 

 ِْْ 

.  للقاضي حسب ا٤بصلحة
كيتنوع باعتبار ا٢بق ا٤بوجب لو إٔب تعزير كاجب ُب االعتداء على حق ا تعأب،  [ب] 

.  كتعزير كاجب ُب االعتداء على حق العبد
، : فاألكؿ مثل تعزير تارؾ الصبلة، أك يكوف ا٤بغلب فيو حق ا تعأب كتعزير الزاين ٗبحـر

كتعزير من يشتم رجبل أك يسبو بغّب ما يوجب حد القذؼ، كقد سبق الفرؽ بْب : كمثاؿ الثاين
.  النوعْب

:  الفرق بين الحد والتعزير
:  يتفق ا٢بد كالتعزير ُب كجوه، كيفرؽ بينهما من كجوه

فيتفق ا٢بد كالتعزير ُب أف كبل منهما عقوبة شرعت إلصبلح الفرد كٞباية اجملتمع، فالغرض 
منهما كاحد كىو القضاء على ا١برٲبة، كتطهّب اجملتمع منها كما أف ا٥بدؼ منهما كاحد كىو إصبلح 

.  ()ا١باين، كهتذيبو كٙبقيق العدالة
:  كٱبالف ا٢بد التعزير ُب كجوه منها

ػ أف ا٢بد عقوبة مقدرة ليس فيها ٦باؿ لبلجتهاد، كليس لئلماـ أك غّبه فيها رأم، أما ُ
كاختلف . ()التعزير فهو عقوبة غّب مقدرة مَبكؾ تقديرىا لئلماـ حسب ا٤بصلحة، كليس لو حد أدىن

 إٔب أنو ال تزيد عن تسعة كثبلثْب ()،كذىب ا٢بنفية()الفقهاء ُب ا٢بد األقصى لو فذىب الشافعية

                                                                                                                                                                                     

إهنا منسوخة كال ): إٔب جوازه كحققها ابن عابدين كقاؿ: ، كذىب ا٢بنفية ُب ركايةّْٖ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير
. ُٕٗ-ُٖٕ/ّط، .، دحاشيتويعُب هبا ٤با فيها من تسليط الظلمة على أخذ أمواؿ الناس فيأكلوهنا، ابن عابدين، 

. ُٕٗ/ّط، .، دحاشيتو القتل على رأم ا٢بنفية كركاية مرجوحة للمالكية ، ابن عابدين ، ()
. ّْٕ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ُّٗ/ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ()
. ُّٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ْٔ،ّٔ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ِٖٖ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()
. ْٔ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 ِْٓ 

.  ()ٟبسة كسبعوف، كذىب ا٢بنابلة إٔب أف األمر مَبكؾ لئلماـ: سوطنا، كقيل
ػ العقوبة ا٢بدية ال توقع إال على ا٤بكلفْب ٖببلؼ التعزير يقاـ على غّب ا٤بكلف كالصيب ِ

.  ()كاجملنوف؛ ألهنا تأديبية كتأديب ىؤالء جائز شرعنا
ػ ا١بدكد تدرأ بالشبهات عند ٝبهور الفقهاء ٖببلؼ التعزير ٯبوز إقامتو، كلو مع كجود ّ

.  ()الشبهة؛ ألنو ٯبوز إثباتو بقرائن األحواؿ
ػ أف الناس سواسية ُب إقامة ا٢بدكد فبل فرؽ بْب غِب كال فقّب، كال عظيم كال حقّب لقصة ْ

ا٤برأة ا٤بخزكمية، ٖببلؼ التعزير، فإنو ٱبتلف باختبلؼ األعصار كاألمصار، فتعزير ذكم ا٥بيئات يكوف 
.  ()أخف من تأديب غّبىم

ػ الضماف الناشئ عن إقامة ا٢بد غّب مضموف باتفاؽ الفقهاء إذا كاف ا٢بد أقيم على الوجو ٓ
ا٤بشركع، فإذا جلد غّب اصن مائة جلدة فمات فدمو ىدر ٖببلؼ التعزير، فإف التلف الناشئ عنو 
٧بل اختبلؼ بْب الفقهاء فذىب ا١بمهور من ا٢بنفية كا٤بالكية كا٢بنابلة إٔب أنو غّب مضموف؛ ألنو 

.  ()مأمور بالتعزير، كفعل ا٤بأمور ال يتقيد بالسبلمة
كذىب الشافعية كبعض ا٢بنفية إٔب أنو يضمن؛ ألنو مَبكؾ لبلجتهاد، كاستدلوا بفعل علي مع ا٤برأة 

ففزعت كأسقطت جنينها كحكم بالضماف على أمَت ادلؤمنُت الٍب أرسل إليها عمر رضي ا عنو 
.  ()كضبلو الدية

اتفق الفقهاء على أف العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على عقوبات التعزير الواجبة ُب كقد 

                                                           

. ّْٖ،ّْٕ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير ابن قدامة، ()
. ُِٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّٔ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ُٕٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُُٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُٖٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
المغني كالشرح ، ابن قدامة، ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، ُٖٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ِّٕ، ِّٔ/َُط، .،دالكبير
. ُٕٗ/ّط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ُٗٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ِْٔ 

االعتداء على حق ا تعأب سواء كانت عقوبة التعزير كاجبة مع عقوبة مقدرة أك كجبت عند سقوط 
()العقوبة ا٤بقدرة

.  
:  كيتبْب ذلك ُب ا٢باالت اآلتية

ا إٔب :الحالة األولى  ذىب القائلوف بسقوط القصاص عن األصوؿ ُب قتل الفركع قتبل عمدن
.  ()كجوب التعزير على األصل القاتل لفرعو ٢بق ا تعأب

فعبلقة األصوؿ كإف منعت القصاص فإهنا ال ٛبنع التعزير ُب ىذه ا٢بالة؛ ألنو كجب جزاء 
التعمد ُب ا١بناية على الفركع، فيكوف كجوبو ٢بق ا تعأب، ُب ٨بالفة أكامره كارتكاب ما هنى ا 

عنو، كتغليظها ٢برمة الدماء؛ إذ حفظ النفوس ضركرة كلية فحٌب يتحقق الزجر كالردع كجب التعزير 
عبلقة األصوؿ : أم)على األصل القاتل لفرعو، كٓب ٛبنع منو العبلقات االجتماعية ُب أخص حاالهتا 

.  (للفركع
 العبلقات االجتماعية على التعزير الواجب ُب قذؼ األصوؿ تؤثركذلك ال : الحالة الثانية

لفركعهم تصرٰبنا أك تعريضنا عند ا٢بنفية كا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة، ؛ ألنو كاجب لبلعتداء على 
فالعبلقات االجتماعية منعت عقوبة القذؼ ا٤بقدرة عن األصوؿ ُب قذؼ فركعهم . ()حق ا تعأب

حق ا تعأب كحق العبد، سقط حق العبد لقوة : قياسنا على القصاص، ك٤با كاف القذؼ فيو حقاف
عبلقة األصوؿ كبقي حق ا تعأب، كاالعتداء عليو موجب التعزير كالعبلقات االجتماعية ال تؤثر 

.  على حق ا تعأب

.  ()(لو قذؼ األصل فرعو، ال ٰبد بل يعزر):  قاؿ النوكم

                                                           

. َّٔ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ُِٗ/ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب،   ()
، ُِٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِّٕ/ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. َّٔ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، 
ط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ِّٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير ، ابن ا٥بماـ، ُِٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َٕٓ،َٔٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، ِّٕ/ْ
. ُٔٓ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 ِْٕ 

.  ()(كىو ا٤بنصوص لئليذاء ٢بق ا تعأب (التعزير)كحيث ثبت أف ):  كقاؿ ا٣بطيب
كذلك يتبْب أف العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با على التعزير الواجب ُب : الحالة الثالثة

ا بالتحرًن كارمية على رأم 
ن
االعتداء على حق ا تعأب ُب عقوبة من عقد على ذات ٧بـر عا٤ب

ا  ا٢بنفية، سقط ا٢بد ا٤بقدر لشبهة العقد لكنهم أكجبوا التعزير بأف ما يكوف من عقوبة تعزيرنا ال حدن
.  مقدرنا شرعنا

كالعلة ُب ذلك أف جرٲبة العقد على ااـر كإف سقط ا٢بد لشبهة العقد على اصطبلحهم إال 
.  أف الشبهة ضعيفة؛ كلذا أكجبوا التعزير بأكثر ما يكوف ألف ا٢بق فيها  تعأب خالصنا

 كمن كافقهم ()ُب قتل من كطء ذات ٧بـر بعقد أك بدكنو على رأم ا٢بنابلة: الحالة الرابعة
إف اعتربناه تعزير فهو ٢بق ا تعأب؛ ألف ا٢بق ُب ااـر كصيانة األعراض ٣بالص حق ا تعأب، إذ 

 . ليس ُب حدكد الزنا القتل إال ُب الرجم للمحصن فقط
كعلى ىذا ٲبكن القوؿ بأف الفقهاء متفقوف على أف العبلقات االجتماعية ال أثر ٥با العقوبات 

الواجبة ٢بق ا تعأب ال بالتخفيف كال بالتغليظ، كأف عقوبة التعزير تسّب مع الشبهة سّبنا 
، فحيث ضعفت الشبهة كما ُب كطء ااـر غلظت العقوبة، كإذا قويت الشبهة كما ُب ()عكسينا

القصاص، كالقذؼ ضعف التعزير، أك أف عقوبة التعزير تسّب مع حق العبلقات االجتماعية سّبنا فإذا 
قوم حق العبد أك غلب ضعف التعزير كما ُب التعزير الواجب عند سقوط القصاص أك حد القذؼ، 
كإذا انتفى حق العبد أكغلب حق ا تعأب قوم التعزير كما ُب تعزير من كطء ذات ٧بـر بعقد عند 

.  ا٢بنفية، كمطلقنا عند ا٢بنابلة كمن كافقهم

                                                           

. ِٖٔ/ِط،  .، دحاشيتو البيجورم، ()
. ُِٖ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُْٓ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
 . َٖط، بتصرؼ، ص.،، دالعقوبة أبو زىرة، ()



 

 ِْٖ 

المبحث العاشر 
في أثر العبلقات االجتماعية على عقوبات التعزير الواجبة في االعتداء على حق اآلدمي 

لبياف أثر العبلقات االجتماعية على عقوبات التعزير الواجب ُب االعتداء على حق اآلدمي 
:  يلـز التفريق بْب كل من
.  عبلقة األصوؿ

.  عبلقة الفركع كغّبىا كااـر
:  كذلك ُب مطلبْب
ُب أثر عبلقة األصوؿ على عقوبات التعزير الواجبة ُب االعتداء على حق : المطلب األكؿ

.  اآلدمي
عداىا من القرابات على عقوبات التعزير الواجبة  ُب أثر عبلقة الفركع، كما: المطلب الثاني

.  ُب االعتداء على حق اآلدمي



 

 ِْٗ 

في أثر عبلقة األصوؿ على عقوبات التعزير الواجبة في االعتداء على : المطلب األكؿ
حق اآلدمي 

يتبْب ٩با سبق أف لعبلقة األصوؿ أثرنا ُب ٧بو كصف جرائم التعزير ا٢باصلة من األصل على 
فرعو، كما لو أدب األب أك ا١بد أك األـ الصغّب أك عزركه فإف ىذا الضرب أك التعزير ال يصّب جرٲبة 

ماداـ ُب حدكد األدب ا٤بباح أك ا٤بشركع، فإف زاد على األدب ا٤بشركع كاف جرٲبة، ككذا إذا ضرب 
.  ابنو الكبّب البالغ العاقل إذ ال كالية عليو للتكليف

كإذا ثبتت ا١برٲبة فهل يعاقب األب أك أحد األصوؿ أثرنا ُب ا١بملة ُب منع عقوبات التعزير 
الواجبة للفرع على أصلو ُب حاالت ثبوت ا١برٲبة؛ إال أف بعضهم قصر أثر العبلقات االجتماعية على 

األب، كبعضهم توسع حٌب مشل األصوؿ ٝبيعنا كالبعض اآلخر ضم إٔب األصوؿ من ُب معناىم 
:  كاألعماـ كاألخواؿ، كمن ٍب كاف اختبلفهم على ثبلثة آراء

إٔب أف عبلقة األصوؿ مانعة : ()، كركاية للحنابلة()، كالشافعية()ذىب ا٢بنفية: الرأم األكؿ
من عقوبات التعزير، فاألصوؿ مطلقنا ال يستوجبوف التعزير ٕبق فركعهم، فالفرع ال يستحق العقوبة 

.  على أصلو مطلقنا

كلفظ الوالد ا٤براد بو ا١بنس فيشمل األصوؿ . ()(كال يعزر الوالد ٕبقوؽ كلده) :قاؿ النوكم
ٝبيعنا؛ كلذا قاؿ ا٣بطيب
.  ()(األصل ال يعزر ٢بق الفرع):  

تتمثل ُب قياس عقوبات التعزير على عقوبات القصاص كالقذؼ بل أكٔب فإذا : كالعلة عندىم
سقط القصاص، كعقوبة القذؼ عن األصوؿ ٝبيعنا فسقوط التعزير أكٔب ٔبامع ىذه العقوبات كجبت 

.  لبلعتداء على حق اآلدمي أك ما غلب فيو حقو

                                                           

. ُِٖ،ُّٕ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُُٗ/ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ()
. ِِٖط، ص. ،داألحكاـ السلطانية أبو يعلي، ()
. ُِْ/َِ ط،.، دالمجموع النوكم، ()
. ُُٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()



 

 َِٓ 

كلو تشاًب كتواثب كالد مع كلده سقط تعزير الوالد ُب حق الولد كٓب يسقط ): قاؿ ا٤باكردم
.  ()(تعزير الولد ُب حق الوالد كما ال يقتل الوالد بولده كيقتل الولد بالوالد

للمالكية كىؤالء توسعوا ُب العبلقات االجتماعية ا٤بسقطة لعقوبات التعزير : الرأم الثاني
.  ()حٌب مشلوا كل من ىو ُب منزلة األب كالعم كا٣باؿ كا١بد

ُب الذم شتمو خالو أك عمو أك جده ال أرل عليو ): ففي حاشية الرىوين نقبل عن مالك 
.  كعللوا ذلك بأف لؤلب تأديب االبن كلو كاف كبّبنا. شيئنا إذا كاف على كجو األدب

رضي ا عنها ككاف صلي ا عليو  بأف أبا بكر طعن ُب خاصرة عائشة: كاستدلوا على ذلك
.  () الرضبن يف حديث الضيفاف ككذا سلاطبتو لعبد. () كاضعنا رأسو يف حجرىاكسلم 

أف العبلقات االجتماعية ا٤بانعة من عقوبات التعزير الواجب ُب : كىو للحنابلة: الرأم الثالث
 . ()االعتداء على حق اآلدمي ىي عبلقة األبوة الوالد فقط دكف غّبه

كالتعزير ُب كل معصية ال حد فيها كال كفارة كجناية ال قود فيها ككقذؼ غّب ):  قاؿ البهوٌب
.  أم أف قذؼ الولد بغّب الزنا ال يوجب العقوبة على الوالد. ()(كلد بغّب زنا كلواط

                                                           

كاألصل ال يعزر ٕبق ): ، كقاؿْٖٗ صط،.د، األشباه كالنظائر، السيوطي، ُّّ، صُ ،طاألحكاـ السلطانية ادلاكردم، ()
، ابن ْٖٗط،  ص.، دالحاكمالفرع كما ال ٰبد بقذفو، كإف ٓب يسقط حق اإلماـ من ذلك كما صرح بذلك ا٤باكردم ، 

.  بتصرؼُِٕ/ّط، .، دحاشيتوعابدين، 
أبيو كال ٲبكن منو كال من جده ُب حد : كال يقضي لبلبن بتحليفو أم): ، كجاء فيوُْٓ/ْ ط،.،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()

كره مالك، ٤بن بينو كبْب أبيو حقوؽ أف ٰبلفو كىذا : يقع لو عليو ٤با ُب العقوؽ كىو مذىب مالك، كىذا أظهر األقواؿ كُب العتبية
ليس )كُب باب التفليس : )كقاؿ (يدؿ على أف لو أف ٰبلفو كال يكوف عامنا بتحليفو إذ ال إٍب ُب فعل ا٤بكركه كإ٭با يستحب تركو

 . (لبلبن أف ٰبلف أباه إال ُب ا٢بقوؽ ا٤بتعلق هبا حق الغّب
، كتاب ا٢بيض، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ِّٕ ): برقم ، ُِٕ/ُ، كتاب التيمم، ّ ط،صحيحو أخرجو البخارم ُب ()

 .(ِْٖ ): برقم ، ُُٗ/ُ، باب التيمم
، ٕٕٓ ): برقم ، ُِٔ/ُباب السمر مع الضيف كاألىل ، كتاب مواقيت الصبلة، ّط ، ،صحيحو  أخرجو البخارم ُب ()

 .ْٖٔٓ ): برقم ، َُّ/ٔ، باب إكراـ الضيف كفضل إيثاره، كتاب األشربة،  ط. د،صحيحوكمسلم ُب 
. ُّٔ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، ِِٖط، ص. ،داألحكاـ السلطانية أيب يعلي، ()
. ُّٔ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات البهوٌب، ()



 

 ُِٓ 

بقياس عقوبات التعزير على القصاص، كعقوبة القذؼ كٮبا يسقطاف عن الوالد : كعللوا ذلك
.  حقو على كلده؛ ألنو الذم يتؤب تأديبو كحفظ نسبو

معلقنا على كبلـ القاضي أبو يعلي قاؿ البهوٌب
كلو شاًب كالد كلده ٓب يعزر الوالد ٢بق ): ()

ا ككلد : كإف تشاًب غّبٮبا أم: ٍب قاؿ. كلده، كما ال ٰبد لقذفو كال يقاد بو الوالد ككلده عزر كلو جدن
.  ()(كلده اك أما ككلدىا أك أخوين

.  ()كليس لبلبن أف يطالب أباه بدين كال قيمة متلف كال أرش جناية كال غّب ذلك
كاستدلوا على ذلك باآليات الٍب توجب اإلحساف كالرب للوالدين على ا٤بولودين، كأف ذلك 

ڈ ڈ ژ ژ ): ليس من اإلحساف إليهما بل فيو عقوؽ ٥بما كضرر ك٨بالفة لقولو تعأب

[.  ُٓ: لقماف](  ڳ ڳ ڳ ڳگڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

                                                           

. من أىل بغداد. عآب عصره ُب األصوؿ كالفركع كأنواع الفنوف:  ىو ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن خلف ابن الفىرَّاء، أبو يعلى()
ككاله القائم قضاء دار ا٣ببلفة كا٢برًن، كحراف كحلواف، ككاف قد امتنع، كاشَبط أف . ارتفعت مكانتو عند القادر كالقائم العباسيْب

لو تصانيف كثّبة، منها اإلٲباف ك . ال ٰبضر أياـ ا٤بواكب، كال ٱبرج ُب االستقباالت كال يقصد دار السلطاف، فقبل القائم شرطو
 .ٗٗ/ٔ ،ٓ، طاألعبلـالزركلي، . اإلحكاـ السلطانية كالكفاية ُب أصوؿ الفقو 

. ِِٖط، ص. ،داألحكاـ السلطانية، أيب يعلي، ِِِ/ٔط، .،دكشاؼ القناع البهوٌب، ()
. ُٗٓ/ٕ، ط.، دإلنصاؼ ا٤برداكم، ا()



 

 ِِٓ 

في أثر عبلقة الفركع على عقوبات التعزير الواجبة في االعتداء على : المطلب الثاني
حق اآلدمي 

يتبْب ٩با سبق أف عبلقة الفركع لؤلصوؿ، ليس ٥با أثر ُب منع أك ٚبفيف جرائم التعزير الٍب 
يكوف ا٢بق فيها لآلدمي، ككاف االعتداء فيها على حق أصو٥بم إ٭با كاف ٥با أثر ُب تغليظ ا١برٲبة الٍب 

.  يرتكبها الفرع مع أصلو ٗبقارنتها ٗبا لو حصلت مع غّب األصل كما سبق
ككذلك ال أثر لعبلقة الفركع ُب منع أك ٚبفيف عقوبات التعزير الٍب ٘بب لبلعتداء على حق 

 فإذا ارتكب الفرع جرٲبة ،()أصو٥بم، كقد اتفق الفقهاء على أف الفرع يعزر العتدائو على أحد أصولو
غّب موجبة لعقوبة مقدرة ُب حق أحد األصوؿ فبل يكوف لعبلقة األصوؿ أثر ُب ا٤بنع من ىذه العقوبة 

أك ٚبفيفها، كإ٭با يكوف األمر فيها كسائر العقوبات الٍب ٘بب لبلعتداء على حق اآلدمي فبل يعزر 
.  الفرع إال ٗبطالبة الوالد كيسقط بعفوه كسائر حقوؽ اآلدميْب

كلو تشاًب كتواثب كالد مع كلده سقط تعزير الوالد ُب حق الولد كٓب يسقط ): قاؿ ا٤باكردم 
كإف كاف تعزير مشَبكنا ): ٍب قاؿ(تعزير الولد ُب حق الوالد كما ال يقتل الوالد بولده كيقتل الولد بالوالد

بْب حق الوالد كالسلطة، فبل ٯبوز لوٕب األمر أف ينفرد بالعفو عنو مع مطالبة الوالد بو حٌب يستوفيو 
.  ()(لو

كما ٰبد بقذفو كيقاد بو كال ٯبوز تعزيره إال – أم الوالد - كيعزر الولد ٢بقو):  قاؿ البهوٌب
 . ()(ٗبطالبة الوالد؛ ألف للولد تعزيره بنفسو

 ككذلك قرابات غّب الفركع كاإلخوة كاألعماـ ال ٛبنع من عقوبات التعزير تبعنا لذات العلة 
.  ا٤بسقطة لعقوبات التعزير كىي القياس على القذؼ كالقصاص

بعمـو األدلة ا٤بوجبة لئلحساف على ا٤بولودين كاألدلة الٍب ٙبـر عقوقهما : كاستدلوا على ذلك

                                                           

 األحكاـ السلطانية دلاكردم،، ا(ِّْ/ُ)ط، .، دالقوانين الفقهية، بن جزم، (َُٓ/َِ)ط، .،دالمبسوطالسرخسي،  ()
 ُِِ/ٔ، ط.د، كشاؼ القناع، البهوٌب، ُّّ، صُ،ط

. ُِٗ،ُُٗ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ُّّ، صُ ،طاألحكاـ السلطانية دلاكردم، ا()
. ِِٖط ، ص. ،داألحكاـ السلطانية، أيب يعلي، ُِِ/ٔ،ط.د، كشاؼ القناع البهوٌب، ()



 

 ِّٓ 

الفعل كأف ذلك من ا٤بنكرات الٍب تستوجب العقوبة سواء كانت العقوبة للوإب  كإيذائهما بالقوؿ أك
  .()(السلطاف)أك الوٕب العاـ  (األب أك ا١بد)ا٣باص 

 ڻ ڻ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں): كمن ذلك قولو تعأب

 (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
[.  ِّ: اإلسراء]

عقوؽ : كذكر منها. «أال أنبئكم بأكرب الكبائر» :  صلي ا عليو كسلمقولو: كمن السنة
 . ()الوالدين 

كسواء فعل االبن ما يستوجب العقوبة مع أبيو أك مع غّبه من األقارب، فإف عبلقة الفركع 
لؤلصوؿ أك ااـر ال أثر ٥با على عقوبات التعزير با٤بنع أك التخفيف، كإ٭با يعزر الفرع ٢بق أصلو 

كغّبه، كإف كاف لعبلقة األصوؿ أثر ُب تغليظ العقوبة على الفرع الذم ارتكب ما يوجبها مع أصلو 
ٖببلؼ ااـر كغّبىم ٤با سبق من أف ا٤بعصية قد تكوف معصية مع غّب الوالدين ككبّبة مع الوالدين، 

.  كالعقوبات تتفاكت قوة كضعفنا ٕبسب ا١برائم ا٤بوجبة ٥با
من الرب هبما اإلحساف إليهما أال يتعرض ٥بما كال يعقهما، فإف ذلك من ): قاؿ القرطيب
. (الكبائر ببل خبلؼ

                                                           

ط،  .،، دتفسيره، أيب السعود، ّْٕ/ُ، ُٔٔ/ّط، .، دتفسيره، المسمى بباب التأكيل في معاني التنزيل ا٣بازف، ()
. ِٖ/ْ، ط. دركح المعاني، األلوسي، ُٔٔ/ٓ

 .ُّٖ ٚبرٯبو ص تقدـ  ()



 

 ِْٓ 

 الباب الثاين
 كالشريك كالجار أحكاـ األقضية كالشهادات كالجنايات كالعقوبات بين األصهار

 كالصديق
: فصلينكيشتمل على 
 .أحكاـ األقضية كالشهادات كالجنايات كالعقوبات بين األصهار: الفصل األكؿ 
 الشريك كالجارأحكاـ األقضية كالشهادات كالجنايات كالعقوبات بين : الفصل الثاني 

. كالصديق
  

 



 

 ِٓٓ 

 .أحكاـ األقضية كالشهادات كالجنايات كالعقوبات بين األصهار: الفصل األكؿ 
األقضية كالشهادات  : ؿالمبحث األك

: مطالب كيشتمل على أربعة 
. قضاء القاضي لزكجتو:  األكؿ المطلب
. شهادة أحد الزكجين لآلخر:  الثاني المطلب
. شهادة المرأة لولد الزكج كشهادة الرجل لولد زكجتو:  الثالث المطلب
. شهادة الرجل المرأة ابنو كالزكج البنتو:  الرابع المطلب

 



 

 ِٓٔ 

 األكؿ المطلب
 قضاء القاضي لزكجتو

:   على قولْبلزكجتو القاضي  ُب نفاذ حكم الفقهاءاختلف
 كحكمو أبعاضو فيكوف  تأخذ حكمكىو الصحيح؛ إنو ال ينفذ حكمو ٥با؛ ألهنا: األكؿ

.  لنفسو
فإف حكم ٥با ببينة نفذ حكمو، كإف كاف حكمو بعلمو فبل ينفذ : كىو على التفصيل: الثاني

. ()قطعان؛ ألف القاضي أسّب البٌينة؛ أم البد أف ٰبكم ٗبقتضاىا
ىو القوؿ الثاين القائل بعدـ جواز قضائو لزكجتو ألهنا ُب القرابة ٗبنزلة أصولو كفركعو : كالراجح

من حيث قوة الصلة كتوفر الدكاعي للتهمة ُب حقو، كىذا أسلم لو كأحفظ لو ُب أعْب الناس، كا 
.  أعلم

 الزكجية أك الصداقة صلة قد تنقطع، ألف؛ ذلك () زكجتو كصديقو فهو نافذ علىأما حكمو
.  فهي زائلة، بعكس القرابة، فإهنا صلة دائمة ال تنقطع

ككذلك ينفذ حكمو على ا٤بذكورين معو؛ أم شريكو إف كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ 
. ()بينهما، كأصولو كفركعو

 

                                                           

. ّّٗ/ْط،.، دمغني المحتاج،الشربيِب،َّّ/ْط، .،دكنز الراغبين،الي،َُٕط، ص.، دأدب القضاء ابن أيب الدـ، ()

. ّّٗ/ْط، .،، دحاشيتو عمّبة، ()
. َّّ/ْط،  .،، دكنز الراغبين الي، ()



 

 ِٕٓ 

 الثاني المطلب
 شهادة أحد الزكجين لآلخر

 (.)اتفق الفقهاء على عدـ جواز شهادة أحد الزكجُت لآلخر التصاؿ ادلنفعة  

. االنتفاع متصل عادة كىو ا٤بقصود فيصّب شاىدا لنفسو من كجو أك يصّب منهماألف 
:  إال ُب مسألتْب

قذفها الزكج ٍب شهد عليها بالزنا مع ثبلثة ٓب تقبل، كىي ُب ايط الرضوم كقدمناىا : األكلى
. ُب ا٢بدكد 

  . () شهد الزكج كآخر بأهنا أقرت بالرؽ لفبلف كىو يدعي ذلك ٓب تقبل: الثانية
فيستثُب من جواز الشهادة بْب األقارب شهادة الزكج لزكجتو، كالزكجة لزكجها، كاألب البنو، 
كاالبن ألبيو، ألف عبلقة األب بابنو عبلقة ٞبيمة، بضعة منو، ماذا قاؿ النيب الكرًن؟ صلى ا عليو 

، عبلقة األب بابنو عبلقة ٞبيمة، كذلك ()«فاطمة بضعة مِب، من أغضبها فقد أغضبِب»كسلم 
االبن بأبيو عبلقة ٞبيمة، عبلقة الزكج بزكجتو، كعبلقة الزكجة بزكجها، أما على مستول األخوة فرٗبا 

قبلت شهادة األخ ألخيو أك على أخيو، فالشهادة على أخيو مقبولة، كأما ألخيو فالعلماء أجازكا ىذه 
.  ()الشهادة، ككذلك ٘بوز شهادة الصديق لصديقو، األخ ألخيو 

                                                           

. 139 /7ط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم، ()
. ، السابق نفسو ط.، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم، ()
باب ، ، كتاب فضائل الصحابة(َُّٓ ): برقم ، ُُّٔ/ّ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث ا٤بسور بن ٨برمة()

باب فضائل ، ، كتاب فضائل الصحابة(َْٔٔ ): برقم ، َُْ/ٕ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، مناقب قرابة رسوؿ ا 
 . ،فاطمة بنت النيب عليها السبلـ

 بن قدامة ا٤بقدسي، ُِ/ْ، ط. دالمدكنة الكبرم، مالك، 85 /7،  ط،.، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٪بيم،  ()
. ِٖٕ/ْ،  ط. دالكافي



 

 ِٖٓ 

 الثالث المطلب
 شهادة المرأة لولد الزكج كشهادة الرجل لولد زكجتو

 ألنو منو ككذا شهادة الزكج لولد ،()اتفق الفقهاء على عدـ جواز شهادة ادلرأة لولد الزكج
جاء يف ادلدكنة قاؿ ، كإذا ثبتت ادلنفعة كاتصاذلا بُت الزكجُت فتلك فرع منها، الزكجة ألنو منها

كقد كاف كبار أصحاب مالك يقولوف أف شهادهتن ال ذبوز على شهادة كال على ككالة يف   : سحنوف
ماؿ، كىو إف شاء اهلل عدؿ من القوؿ، كال ذبوز تزكية النساء يف كجو من الوجوه ال فيما ذبوز فيو 

كليس للنساء : شهادهتن كال يف غَت ذلك، كال جيوز للنساء أف يزكُت النساء كال الرجاؿ، قاؿ مالك
  . ()  من التزكية قليل كال كثَت، كال تقبل تزكيتهن على ماؿ كال على غَت ذلك

أقوؿ كإذا كاف ذلك فيما ذبوز شهادهتن فيو ففي كل ما ال ذبب شهادهتن أكذل كالقصاص 
 . كاجلنايات كاجلركح

                                                           

، 220 /2 ،ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهد الشهادات، ابن رشد، 7/107،151 ، ط. دلمدونة الكبريامالك،  ()
 200/ 10 ط،.،دالمغنيابن قدامة، 

.  الشهادات7/107،151، ط.د الكبري لمدونةا مالك، ()



 

 ِٓٗ 

 الرابع المطلب
 شهادة الرجل المرأة ابنو كالزكج البنتو

ادلشهور بُت الفقهاء أف شهادة الرجل المرأة ابنو ال ذبوز للقرابة كاالتصاؿ بابنو كما ال ذبوز 
: عن شهادة الرجل البن امرأتو فقاؿ: كسئل: يف بعض كلده للبعض اآلخر، قاؿ يف البياف كالتحصيل

ال أرل أف ٘بوز كال شهادتو المرأة أبيو كال المرأة ابنو؛ ألنو كأنو إ٭با يشهد المرأتو أك البنو أك ألبيو؛ 
ألهنم ٯبركف ُب ذلك ألنفسهم، كليس ذلك ٗبنزلة شهادة األخ ألخيو، كشهادة األخ ألخيو قد ٘بوز 
كتسقط، كإ٭با ٘بوز إذا كاف منقطعا عنو كليس ُب عيالو كال ينالو معركفو كال صلتو، ككانت لو ا٢باؿ 
ا٢بسنة، ككاف عدال، فليس يتهم ىذا إذا كاف هبذه الصفة أف ٯبر إٔب نفسو، كقد خرج من التهمة، 

كأكلئك التهم فيهم بينة ك٥بم الزمة كإف كانوا منقطعْب عمن شهدكا لو؛ ألهنم يستجركف ذلك إٔب من 
 ٘بوز شهادة الرجل ألـ امرأتو كألبيها كلولدىا إال أف تكوف ا٤برأة ٩بن ألـز : يتهموف عليو، قاؿ سحنوف

السلطاف كلدىا النفقة عليها لضعف زكجها عن النفقة عليها، ك٘بوز شهادة الرجل لزكج ابنتو كالبن 
 . زكجها كألبيو كأمو

أما شهادة الرجل البن زكج ابنتو كأبويو فبل ٱبالف ابن القاسم سحنوف : ()قاؿ ٧بمد بن رشد
ُب أف شهادتو ٥بم جائزة؛ ألف التهمة فيهم بعيدة، كإ٭با ٱبالفو ُب شهادتو لزكج ابنتو كمن أشبهو، كقد 

مضى القوؿ ُب معاين ىذه ا٤بسألة كلها مستوَب ُب أكؿ رسم من ٠باع ابن القاسم، فبل معُب 
.  إلعادتو، كبا التوفيق

:  مسألة يشهد لبعض كلده على بعض
عن الرجل يشهد لبعض كلده على بعض لصغّب على كبّب أك : كسألتو: كمن كتاب ا١بواب

إف شهد لصغّب أك لكبّب سفيو ُب حجره على كبّب فبل ٯبوز؛ ألنو يتهم : لكبّب على صغّب، قاؿ
با١بر إٔب نفسو ٤بكاف الذم ُب حجره ككاليتو، كإف شهد لكبّب على صغّب أك لكبّب على كبّب جازت 

شهادتو إذا كاف عدال؛ إال أف يكوف ا٤بشهود لو ٩بن يتهم على مثلو؛ النقطاع يكوف منو إليو كاألثرة 
لو كا٢بب لو على غّبه، كاآلخر ليس بتلك ا٤بنزلة عنده أك عرؼ منو الشنآف لو كا١بفوة عنو دكف 

                                                           

 ،ٓ، طكنهاية المقتصد بداية المجتهدكراجع ابن رشد، ، ، الشهادات151- 7/107 ، ط. دالكبري لمدونةا مالك، ()
2/ 220  .



 

 َِٔ 

ال ٘بوز شهادة : كأنا أقوؿ: مثلو، كقاؿ سحنوف عن ابن القاسم اآلخر فبل ٯبوز ذلك، كركل سحنوف
.  األب البنو على حاؿ ال لكبّب على صغّب كال لصغّب على كبّب

 أما إذا شهد لصغّب أك سفيو ُب حجره على كبّب أك ٤بن لو إليو انقطاع :قاؿ ٧بمد بن رشد
على من ليس لو إليو انقطاع، أك كانت بينو كبْب ا٤بشهود عليو من بنيو عداكة فبل اختبلؼ ُب أف 

شهادتو ُب ذلك كلو غّب جائزة، كإ٭با االختبلؼ إذا شهد لكبّب على كبّب، أك على من ُب حجره من 
صغّب أك سفيو، أك ٤بن ُب حجره من صغّب على من ُب حجره من صغّب أك سفيو، فأجاز ذلك ابن 
القاسم كٓب ٯبزه سحنوف، كحكى ابن عبدكس عنو أهنا جائزة مثل قوؿ ابن القاسم، كلو ُب كتاب ابنو 

ال ٘بوز مثل قولو ىهنا، كلو شهد لولده على كلد كلده ٓب ٪بز شهادتو لو : أنو رجع عن ذلك فقاؿ
قوال كاحدا، كلو شهد لولد كلده على كلده جازت شهادتو لو قوال كاحدا كا أعلم، كمن ىذا ا٤بعُب 
شهادتو ألحد أبويو على اآلخر، كشهادتو على أبيو بطبلؽ أمو أك غّب أمو كأمو حية، كشهادتو ألبيو 
على كلده أك لولده على أبيو، كقد مضى ىذا القوؿ على ذلك كلو مستوَب ُب أكؿ ٠باع أشهب كُب 

.  ()(رسم يوصي ٤بكاتبو من ٠باع عيسى ىذا، فبل معُب إلعادة شيء من ذلك، كبا التوفيق
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 ُِٔ 

 الثاني المبحث
الجنػايػػػات 

: مطالبكيشتمل على خمسة 
. في أثر التأديب الثابت بعبلقتي النسب كالزكجية في محو كصف الجناية:  األكؿ المطلب
. الدفاع الشرعي بين األزكاج كالمحاـر كأثره في محو كصف الجناية:  الثاني المطلب
 .أثر العبلقة الزكجية على جريمة السرقة:  الثالث المطلب
أثر العبلقة الزكجية في محو كصف جرائم التعزير التي يكوف االعتداء فيها على :  الرابع المطلب

. حق هلل تعالى
أثر العبلقة الزكجية في محو كصف جرائم التعزير التي يكوف االعتداء فيها :  الخامس المطلب

. على حق اآلدمي
 

 



 

 ِِٔ 

 األكؿ المطلب

 الثابت بعبلقتي النسب كالزكجية ()في أثر التأديب
في محو كصف الجناية 

 على أف التأديب حق يثبت للقريب إذا كاف ذا كالية () الفقهاءاتفاؽ ذكرت يف الباب األكؿ
النسب أك )كاألب كا١بد كاألـ كالزكج، كىذا ا٢بق ثابت ٥بؤالء ٗبقتضى العبلقات االجتماعية 

.  إذنو ا٤بثبتة للوالية، كال يثبت لغّبىم من الوصي كا٤بعلم إال بإذف معترب ٩بن يعترب (الزكجية
كما أف اختيارىم ال يكوف إال للوٕب الذم لو النظر ُب مصاّب الصغّب؛ ألف اختياره يكوف 

على أساس ا٤بصلحة، أما الزكج فؤلنو ذك كالية على زكجتو ٗبقتضى عقد الزكاج الثابت بينهما حقيقة 
.  أك حكمنا

كيتبْب أثر العبلقات االجتماعية على ا١بناية من خبلؿ استعماؿ القريب كغّبه ىذا ا٢بق مع 
مراعاة أف غّب القريب من األكلياء يكوف تصرفو مشركطنا باإلذف كُب حدكد اإلذف ٖببلؼ األب كا١بد 

كالزكج فا٢بق ثابت ٥بم ابتداءن، فوصف العبلقات االجتماعية الذم أثبت الوالية، فالفقهاء متفقوف 
على إباحة الفعل الصادر من األب كا١بد ُب تأديب الصغار، ككذا الزكج ُب تأديب زكجتو ماداـ ٓب 

يؤد إٔب تلف النفس أك عضو من أعضائها، كال يباح لغّبىم إال بإذف، أما األب كا١بد ككذا األـ 
فضرب األب . ()«علموا أكالدكم الصبلة لسبع كاضربوىم عليها لعشر»:  صلي ا عليو كسلمفلقولو

األب يؤدب ابنو الصغّب »: قاؿ ابن شاش.. كمن ُب حكمو البنو ال ييعد جرٲبة ماداـ ٓب يسرؼ فيو
 . ()«دكف الكبّب كمعلمو يؤدبونو بإذنو

                                                           

عاقبو على اإلساءة، فهو يعِب التهذيب كالتعليم كاألدب ملكة ُب النفس تعصها : مصدر أدب تأديبنا أم:  التأديب ُب اللغة()
(. َِٔ/ ِ ،ِطلساف العرب، ابن منظور، )عما يشْب 

ط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ّْٓ/ْط، .، دالشرح الكبير، الدردير، ُْٔ/ِط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
، عبد القادر ُّٗ/ْ، ُ، طشرائع اإلسبلـ، أبو القاسم ا٢بلي، ِّٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُٗٗ،ُٓٗ/ْ

. ، الطبعة الثالثة، دار الَباث العريبُٖٓ/ُط،  .، دالتشريع الجنائي اإلسبلمي مقارننا بالقانوف الوضعيعودة، 
. ْٓ ٚبرٯبو صتقدـ ()
. ىػُِٗٗ، ت ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()



 

 ِّٔ 

كاألب كا١بد ٥بم ضرب الصغّب كاجملنوف البالغ، كالسفيو ُب األصح، »:  كقاؿ السيد البكرم
.  ()«كا٤بعلم يؤدب لكن بإذف الوٕب، كالزكج ُب نشوز زكجتو

فالعبلقات االجتماعية أباحت قدرنا من ا١بناية لكل من األب كا١بد كالزكج، كٓب يبح مع 
غّبىم إال بإذف، كىو الضرب كما دكنو كىو يدخل ٙبت مسمى جرائم التعزير، كسيأٌب مزيد من 

 . فيما خيص تأديب ادلعلم التوضيح ُب الباب الثالث
 على من ىو ُب كاليتهما إٔب - زكجتو موضوع حديثنا لكن إذا أدل ضرب الوالد أك الزكج

معُب قائمنا بو فهل يعد ذلك جناية موجبة للضماف  تلف نفس ا٤بؤب عليو أك عضو من أعضائو أك
كيكوف للعبلقة أثر على ا١بناية ُب ىذه ا٢بالة؟ 
:  اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

 ُب ركاية إٔب أنو ال أثر () ُب ركاية، كالشافعية()، كا٤بالكية()ذىب أبو حنيفة: القوؿ األكؿ
 للزكجة للعبلقة على ا١بناية على النفس كما دكهنا ُب ٘باكز األب أك الزكج ُب استعماؿ حق التأديب

 ، كأف التلف الناشئ عن ضرب الوالد كلده تأديبنا، ككذا الزكج يعد جناية موجبة للضماف، كلوأك الولد
.  ٓب يتجاكز ُب الضرب؛ ألنو بالتلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بشركع

:  كالعلة الموجبة للضماف تتمثل في اآلتي
إف الضرب ا٤بأذكف فيو من األب كالزكج للتأديب، كىو مشركط بسبلمة العاقبة، فإذا : أكالن 

.  ()ا٤بشركع لو أفضى إٔب تلف فالضماف عليهما؛ ألنو بالتلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بباح أك
                                                           

. ُٗٗ/ْ ط،.د،  على حل ألفاظ فتح المبين إعانة الطالبين البكرم، ()
الفتاكل الهندية للشيخ كبهامشو فتاكل قاضي خاف ، نظاـ كٝباعة من علماء ا٥بند، ُْٓ/ِط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()

.  ط بّبكتّْ /ٔط،  .، دكالبرازية
الجامع ، القرطيب، َِٓ/ِ ط،.د، تبصرة الحكاـ، ابن فرحوف، ِْٔ/ِ ط،.د، البهجة شرح التحفة أبو ا٢بسن التسوٕب، ()

.  من سورة النساءّْ، ُب تفسّب آية ُّٖٗ،ُّٖٖ/ِط، .،دألحكاـ القرآف
. َِٖ/ْط، .، دحاشيتهما على المنهاج، قليويب كعمّبة، ُّ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
مغني ، ا٣بطيب الشربيِب، ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل، ابن عليش، َّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()

. ِّٗ،ِّٗ/ُ،  ط. دالمحتاج



 

 ِْٔ 

إف ا٢بق ُب التأديب مباح ٗبعُب أنو مَبكؾ الجتهاده فلو فعلو، كلو تركو، كاألكٔب تركو؛ : ثانينا
. ()«لن يضرب خياركم»: يف شأف األزكاج  صلي ا عليو كسلملقولو

 صلي ا عليو كاستدلوا على ذلك ٗبا ركاه نافع عن مالك عن ٰبٓب بن سعيد أف رسوؿ ا
 . ()« اضربوا كلن يضرب خياركم»: استؤذف يف ضرب النساء فقاؿ كسلم

إف الزكج ال يضرب زكجتو كإف أمرىا كهناىا فلم تطعو، : معلقنا على ا٢بديث فقاؿ عطاء
.  كلكن يغضب عليها

كىذا من فقو عطاء كفهمو للشريعة؛ ألف األمر بالضرب أمر »: قاؿ أبو بكر بن العريب
 . ()«إباحة

يعمد أحدكم ٯبلد » :  صلي ا عليو كسلمكقد كقف على الكراىية من طريق آخر ُب قولو
. ()«امرأتو جلد العبد فلعلو يضاجعها من آخر يومو

ظاىر ا٤بذىب أف الزكجة ُب تدميتها على زكجها كاألجنبية خبلفنا البن :  كقاؿ ابن عرفة
.  زرقوف 

فالضرب الصادر من ذم الوالية للتأديب إذا أفضى إٔب تلف فهو مضموف على الضارب أبنا 
ا أك زكجنا كال فرؽ بينهم كبْب األجانب .  كاف أك جدن

األب إذا ضرب ابنو ُب أدب أك الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عند : ففي الفتاكم ا٥بندية
.  ، فبل أثر للعبلقة على ا١بناية على النفس كما دكهنا()أيب حنيفة

القوؿ بضماف ما سرل إليو التأديب، كىو مأذكف فيو لؤلكلياء من : كيعَبض على ذلك بأف
                                                           

. ٔٓص  ٚبرٯبو تقدـ ()
. ٔٓص  ٚبرٯبو تقدـ ()
. ُِْ،َِْ/ُط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
باب سورة ، كتاب التفسّب )(ْٖٓٔ: )برقم، (ُٖٖٖ/ْ، )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عبد ا بن زمعة ()

باب النار يدخلها ، كتاب ا١بنة كصفة نعيمها كأىلها )(َّٕٕ)برقم ، (ُْٓ/ٖ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، (الشمس
 . (ا١بباركف كا١بنة يدخلها الضعفاء

. ّ /ٔط،  .، دالفتاكل الهندية كبهامشو فتاكل قاضي خاف كالبرازية الشيخ نظاـ كٝباعة من علماء ا٥بند، ()



 

 ِٔٓ 

الشارع  مشكل، كبياف إشكالو أنو يعد من قبيل التكليف ٗبا ال يطاؽ، كالتكليف ٗبا ال يطاؽ ٧باؿ، 
:  ، كعلى ىذا اإلشكاؿ أنشد بعضهمسرايتوإذ كيف يكوف الفعل مأذكننا فيو كيضمن ا٤بأمور 

. ألقاه ُب اليم مكتوفنا كقاؿ                    لو إياؾ إياؾ أف تبتل با٤باء
أف : ، ك٧بمد، إٔب()، كأبو يوسف() ُب ركاية، كا٢بنابلة()ذىب ا٤بالكية: القوؿ الثاني

٥با أثر ُب ٧بو ا١بناية على النفس كما دكهنا ا٢باصلة بسبب كمنها عبلقة الزكجية العبلقات االجتماعية 
موجبة  التأديب ا٤بشركع من ذم الوالية إذ ال يعد الفعل الصادر من ذم الوالية ُب التأديب جناية

.  للضماف، كإف أدل إٔب تلف النفس أك عضو من أعضائها فبل ضماف ما داـ ٓب يسرؼ ُب التأديب
كليس على الزكج ضماف زكجتو إذا تلفت من التأديب ا٤بشركع ُب النشوز »: قاؿ ابن قدامة 

ا ال يكوف أدب للصيب ضمن؛ ألنو  كال ا٤بعلم إذا أدب صبيو األدب ا٤بشركع، كإف ضربو ضربنا شديدن
.  قد تعدل ُب الضرب
ا١بد الصيب تأديبنا  ككذلك ٯبيء على قياس قوؿ أصحابنا إذا ضرب األب أك: قاؿ القاضي

.  ()فهلك، أك ا٢باكم أك أمينو، أك الوصي فبل ضماف عليهم كا٤بعلم
دكهنا ال يعد  ما فالضرب الذم يكوف ُب حدكد األدب ا٤بشركع إف أفضى إٔب تلف النفس أك

جناية موجبة للضماف، كمعُب نفي الضماف أنو ال ضماف أصبل لكوف الفعل ُب أصلو مباحنا أكال 
.  يضمن بالقصاص أك الدية أك الكفارة

فعلى التأكيل األكؿ أنو ال ضماف أصبل تكوف العبلقات االجتماعية مؤثرة ُب نفي ا١بناية 
مطلقنا، فبل يعد ما انتهى إليو التأديب ا٤بشركع جناية؛ ألنو صادر من ذم الوالية، كمأذكف ُب الفعل 

.  من الشارع
كعلى التأكيل الثاين أنو ال ضماف أصبل بالقصاص كال بالدية كال بالكفارة، يكوف أثر العبلقات 
االجتماعية ُب نفي أثر ا١بناية، فهي كإف كانت جناية با٤بعُب العاـ ُب ثبوت اإلٍب ٢برمة الدماء إال أهنا 

.  فليست موجبة للحد كال التعزير ليست ٔبرٲبة كما عرفها ا٤باكردم
                                                           

. ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()
. ِّٕ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
 . َّٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ّْ/ٔط،  .، دالفتاكل الهندية الشيخ نظاـ كٝباعة من علماء ا٥بند، ()
. ِِٖ، صُ ،طاألحكاـ السلطانيةم، دلاكرد، اِّٖ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِٔٔ 

ال يقتص منو كٯبب عليو الدية كالكفارة، كعلى ىذا : كٰبتمل أف يكوف معُب عدـ الضماف أم
.   على ا١بنايةاالتأكيل ال يكوف للعبلقة أثر

لكن الصواب أف معُب نفي الضماف أنو ال قصاص كال دية بل كال جرٲبة أصبل، كالدليل على 
ذلك أف القائلْب بنفي ضماف الوالية فيما سرت إليهم أفعا٥بم قاسوا ذلك على تعزير اإلماـ، كمن عزره 
اإلماـ فمات فدمو ىدر أم ال قصاص كال دية كال شيء؛ ألنو مأمور بفعلو، ككذلك الضرب ا٤بعتاد من 

.  ()ذم الوالية للتأديب مأمور بو فبل يضمن عند التلف ماداـ ٓب يسرؼ ُب الضرب
 كقاؿ الصاحباف ال يضمن لو معتادنا أما غّب ا٤بعتاد ففيو الضماف اتفاقنا كضرب :قاؿ ابن عابدين

ا بغّب إذف أبيو كمواله، فالضماف على ا٤بعلم إٝباعنا . (عند ا٢بنفية) ()معلم صبيِّا أك عبدن
، أم ُب نفي الضماف عن األب ()ىذا رجوع من أيب حنيفة إٔب قوؿ الصاحبْب: كقاؿ أيضا

فالعلة ُب تأثّب العبلقات االجتماعية . كالزكج عند حدكث تلف االبن أك الزكجة من التأديب ا٤بشركع
 : ُب ٧بو كصف ا١بناية ا٢باصلة بسبب التأديب الصادر من القريب ذم الوالية على قريبو تتمثل ُب

قياس األب كالزكج ُب ضرهبما للصغّب كالزكجة على اإلماـ ٔبامع الوالية ُب كل، كأف : أكال
.  ()كبل منهما مأمور بالضرب تأديبنا أك تعزيرنا، ككما ال يضمن اإلماـ تلف ادكد فكذا األب كالزكج

:  كيرد عليهم من كجهْب
إف القياس مع الفارؽ حيث إف فعل اإلماـ مأمور بو ٖببلؼ األب كالزكج مأذكف فيو،  (أ)

كا٤بأمور فعلو كاجب، كىو ال يتقيد بالسبلمة، ٖببلؼ ا٤بأذكف فيو مقيد بالسبلمة فيضمن عند التلف 
 . ٖببلؼ األكؿ

                                                           

.  ط ا٢بليبُّٔط،  ص.، دشرح بدر المنتقى في شرح الملتقى داماد أفندم، ()
. ّّٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ّّٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
: ، كقاؿ الرىوينّْٗ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ٓٓٓ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()

، كُب ُٕٔ /ٖ (كنص غّب كاحد على أف تأديب الزكج لزكجتو على كجو ٯبوز لو إذا نشأ عنو ا٤بوت ال ضماف فيو)
أف التعزير جائز باالجتهاد مطلقنا كإف أثر على النفس كال ضماف فيما نشأ عنو إال تبْب ا٣بطأ كقد : كا٢باصل:  قاؿُٓٔص

كقاؿ  (كا٢باكم مثلو بل أحرل- نصوا على أف تأديب الزكج لزكجتو على كجو ٯبوز لو إذا نشأ عنو ا٤بوت ال ضماف فيو
. َّٓ/ّ،  ط. دشرح منتهى اإلرادات. (كمن أدب كلده أك أدب زكجتو ُب النشوز كٓب يسرؼ ٓب يضمن): البهوٌب



 

 ِٕٔ 

إف ضرب التأديب مباح ٖببلؼ ضرب التعزير أك ا٢بد كاجب على اإلماـ، كما أف  (ب)
الصغّب غّب مكلف كال يتصور منو ا٤بعصية، كأف الزكج مقيد بالضرب غّب ا٤بربح ٖببلؼ اإلماـ ُب 

.  ا٢بد أك التعزير، فبل يصح القياس
 استدؿ القائلوف بأثر العبلقات االجتماعية ُب ٧بو كصف ا١بناية ا٢باصلة بسبب :ثانينا

التأديب من ذم الوالية بقياس ضرب األب كالزكج على ا٤بعلم إذا ضرب صبيو كتلف فبل ضماف 
.  ()عليو

بأف ىناؾ فرقنا بْب ضرب التأديب كضرب التعليم، فاألكؿ مباح كىو مقيد : كيرد عليهم
بالسبلمة، كالثاين كاجب للحاجة إذ الناس ُب حاجة إٔب التعليم كا٢باجة إذا عمت نزلت منزلة 

.  الضركرة
 ما سبق تبْب أف الفقهاء اختلفوا ُب العبلقات االجتماعية ىل تؤثر ُب ٧بو كصف خالصةك

ا١بناية ا٢باصلة بسبب التأديب ا٤بشركع، كتبْب أف ضرب التأديب كإف كاف مأذكننا فيو إال أنو مباح؛ 
.  ()«لن يضرب خياركم»:  صلي اللع عليو كسلمكلذا فهو مَبكؾ الجتهاد الوٕب كاألكٔب تركو؛ لقولو

.  ()كأف ا٤بأذكف فيو التأديب فقط فإذا أفضى إٔب تلف تبْب أنو ٘باكز ا٢بد ا٤بشركع ُب التأديب
؟ كلكن ما شركط مباشرة حق التأديب
 : شركط مباشرة حق تأديب الزكجة

ٹ ٹ ): قاؿ تعاذل، شركط تأديب الزكجة قواعد الشريعة اإلسبلمية حددت

 . [34: النساء ](ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
: نشوز الزوجة: أوالً 

كالنشوز ، جيب أف يصدر سلوؾ معُت من الزكجة يوصف بالنشوز حىت يكوف لزكجها تأديبها
 . كأف زبرج من الدار دكف إذف زكجها، ىو عصياف الزكجة لزكجها فيما أمرىا اهلل أف تطيعو فيو

كلكن ليس كل عصياف من الزكجة لزكجها يقـو بو حق التأديب فقد يأمرىا دبعصية أك يأمرىا 
                                                           

. ّْٗ/َُط، .،دالمغني كالشرح الكبير، ابن قدامة، ّّٔ/ٓط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ٔٓص  ٚبرٯبو تقدـ ()
. ُِ /ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، بتصرؼ، الرملي، ُْٔ،ُْٓ/ ِط، .، دحاشيتو على الدر المختار الطحاكم، ()



 

 ِٖٔ 

، كما لو أمرىا بأف تقدـ اخلمر لضيوفو، فبل يقـو بعصياهنا لو حق التأديب، دبا ال سلطة لو عليها فيو
كالنشوز الذم تستحق عنو الزكجة التأديب ىو كل إخبلؿ منها بواجب من كاجباهتا ذباه اهلل تعاذل أك 

كال جيوز للزكج تأديب زكجتو إذا كاف الفعل الذم ارتكبتو الزكجة فيو ، ذباه زكجها أك ذباه الناس كافة
حد مقرر ألنو ليس من ضمن اختصاصو فعل ذلك بل عليو رفع األمر إذل القضاء كجهة سلتصة 

 . إخل... بالعقاب، كما لو ارتكبت جردية سرقة أك زنا أك قتل
كما ال جيوز للزكج تأديب زكجتو إذا كاف األمر حقان من حقوقها كأف زبرج من ادلنزؿ إذل 

أك للمشاركة يف ، أك أف تذىب لئلدالء بشهادهتا أماـ القضاء، القضاء لطلب احلق من زكجها
ككذلك ليس لو تأديبها إذا أجربىا على ارتكاب معصية ذباه اهلل أك ذباه الناس أك ذباه ، استفتاء عاـ

 . نفسها
 : كبناء على كل ما تقدـ ديكن لنا ربديد ادلقصود بالعصياف ادلوجب للتأديب

 . أف يقع من الزكجة ما يعد معصية فعبلن - 
 . أف تكوف تلك ادلعصية يف أمر ينبغي على الزكجة طاعة زكجها فيو- 
 . أف ال يوجد نصان يتضمن حكمان لتلك ادلعصية- 
 . أف ال يرفع أمر تلك ادلعصية إذل القضاء- 

كما ينبغي اإلشارة إليو أف القضاء العراقي قد قيد مباشرة حق التأديب بأف تكوف احلياة 
الزكجية مستقرة بُت الزكجُت كاف يسودىا االحًتاـ ادلتبادؿ بينهما كإال انعدـ ىذا احلق بانعداـ 

كعندئذ ال ديكن االحتجاج هبذا احلق النتفاء ، االحًتاـ ادلتبادؿ بُت الزكجُت كتفكك احلياة الزكجية
 . الفائدة ادلرجوة منو

 : وسائل التأديب: ثانياً 
مث اشًتط شركطان معينة يف بعضها ربدد القدر ادلسموح  حدد الشارع كسائل التأديب كرتبها

كألـز الزكج باتباع ترتيب معُت حبيث ال جيوز االلتجاء إذل كسيلة إال إذا استعمل الوسيلة األقل ، بو
كىذه الوسائل . (الوعظ كاذلجر كالضرب): ككسائل التأديب ىي، جسامة منها كثبت لو عدـ جدكاىا

جاءت على سبيل الًتتيب ادلتبلحق ادلتعاقب أم على الزكج إذا أراد تأديب زكجتو عن معصية ما أف 
 . يلجأ إذل الوعظ فإف دل ينفع فلو ىجرىا فإف دل ينفع فلو ضرهبا ضربان خفيفان 

 : الوعظ (1)



 

 ِٔٗ 

يراد بو النصح كاإلرشاد أم إسداء النصح للزكجة كتذكَتىا بضركرة ترؾ ادلعاصي دلا تسببو من 
كتذكَتىا بضركرة اتباع أكامر اهلل كالقياـ حبقوؽ الزكج كمنها طاعتو فيما ، ضرر أف ىي استمرت عليها

 . كتذكَتىا بعقاب اهلل إف دل تنصاع ألكامر زكجها، جيب فيو طاعتو كضركرة التزاـ األدب يف ادلعاملة
بل يتسع ليشمل اللـو كالتأنيب ، كالوعظ ال يشًتط بو أف يكوف بأسلوب صبيل كلطيف

كالتعنيف عندما يكوف ىذا األسلوب رلديان لوعظ الزكجة شرط أف ال يتعدل الوعظ إذل ادلساس 
كالوعظ ال خيتص بلفظ معُت كال ، بكرامة الزكجة أك ذبرحيها أك التشهَت هبا كال جيوز قذفها أك سبها

كالوعظ كسيلة سلمية ، بأسلوب معُت إال أنو ينبغي أف يكوف خاليا من أم إذالؿ أك ربقَت للزكجة
 . كدكاء ال يًتتب عليو ضرر كديكن اللجوء إليو حىت مع من دل تنِو النشوز

: الهجر في المضجع (2)
كاذلجر ىو اذلجر يف ، كىو الوسيلة الثانية من كسائل تأديب الزكجة كىو لغة ضد الوصل

: ادلضجع كليس اذلجر يف الكبلـ كالتفسَت اللغوم لكلمة ادلضجع الواردة يف اآلية الكردية

ككسيلة اذلجر ال يلجأ إليها إال إذا دل تنفع الوسيلة اليت سبقتها ،  ىو مكاف النـو(ڤ)
،  يف إصبلح الزكجة، كأف يرل ادلصلحة يف اللجوء إليها كأف مدة اذلجر زلل خبلؼ– الوعظ –

فقد يأيت شباره يف أياـ قليلة مع ، كلكن الرأم الراجح يذىب إذل أنو يًتؾ أمر ربديدىا إذل الزكج
كاذلجر يعٍت البعد بقصد التأديب كإرشادىا إذل أهنا ، إحداىن كقد يستغرؽ أشهرا طويلة مع غَتىا

 . قصرت يف حق زكجها
: الضرب (3)

الضرب ىو كل تأثَت يقع على أنسجة جسم اجملٍت عليو عن طريق الضغط دكف أف يؤدم إذل 

 (ڦ)كالضرب كوسيلة للتأديب تستند إذل قولو تعاذل ، قطع أك سبزيق يف ىذه األنسجة
كىي آخر كسيلة يلجأ إليها الزكج لتأديب زكجتو عندما يثبت لو عجز الوسائل األخرل األخف منها 

 صلي اهلل عليو ألف النيب، كاف كاف الضرب غَت زلبب شرعان ، يف ربقيق الغاية ادلنشودة من التأديب
 . ()«اضربوا كلن يضرب خياركم»:   استأذف يف ضرب النساء فقاؿكسلم

كأف ال يقع  كيشًتط بالضرب أف يكوف خفيفان كغَت مربح كال يًتؾ أثرا على جسم الزكجة،

                                                           

 .56ص   ٚبرٯبوتقدـ(  )



 

 َِٕ 

كأف يكوف ، على األماكن اخلطرة كالرأس كالوجو كالصدر كأف يكوف باليد كليس بالسوط أك العصا
كأف عدد الضربات ، مفرقان على البدف كأف ال يوارل بو يف موضع كاحد كأف يراعى الوسط الذم يتم فيو

غَت زلدد كغَت متفق عليو فهناؾ من يرل بأف يكوف دكف األربعُت، كمنهم قاؿ ال يبلغ العشرين، 
كاحلقيقة أف ، كمنهم من يرل بأف ال يتجاكز الثبلث ضربات، كمنهم من يرل بأف ال يتجاكز العشرة

كلكن ينبغي أف ال يزيد على ثبلث ضربات ، عدد الضربات خيتلف باختبلؼ النساء كاختبلؼ البيئة
كالضرب ، ألف اذلدؼ منو ىو ضبل الزكجة على إصبلح سلوكها كىو ليس عقوبة القصد منها اإليبلـ

فإذا عصت أكؿ مرة كعظها بالرفق ، ال يكوف ألكؿ معصية كإمنا يكوف لتكرار ادلعصية كاإلصرار عليها
: كذلك ألف الواك الواردة يف النص القرآين، كاللُت كإف عادت كاف لو ىجرىا كإف عادت كاف لو ضرهبا

ألنو ؛ نؤيد ىذا الرأم ككىذا الرأم يؤيده القضاء كالفقو اجلنائي، كردت للًتتيب كليس للجمع ادلطلق
مث ، حيث يبدأ العقاب باألخف عند اقًتاؼ ادلعصية ألكؿ مرة، ينطوم على معٌت التدرج يف العقاب

باإلضافة إذل أف الضرب يلحق ضرران بالزكجة كطادلا ، التدرج يف التشديد شيئان فشيئان مع تكرار الذنب
كانت ىناؾ كسائل أخرل اخف من الضرب كتؤدم ذات الغرض ادلقصود من الضرب فيتعُت اللجوء 

 . كعندما يثبت عدـ جدكاىا يتم اللجوء إذل كسيلة الضرب، إليها أكالن لدفع الضرر الناجم عن الضرب
سن النية: ثالثاً  :  حُت

ُحسن النية يف إطار حق تأديب الزكجة يتحقق بتحرم الزكج من كراء مباشرتو ألفعاؿ التأديب 
الواقعة على زكجتو هتذيب سلوكها كإصبلح حاذلا كضبلها على تنفيذ األكامر الشرعية ككاجباهتا الزكجية 

كأف استهداؼ ىذه الغاية عند مباشرة أفعاؿ التأديب ىو ضابط ُحسن النية يف ، كترؾ النشوز عليو
فإف ابتغى غاية أخرل كاف فعلو غَت مباح النتفاء ُحسن النية، كما لو أراد ، استعماؿ ىذا احلق

فالزكج يف ىذه احلاالت ، أك أراد بو ضبلها على معصية، االنتقاـ من الزكجة أك التشفي من أىلها
 . يكوف سيء النية، كىذا ما ذىب إليو القضاء اجلنائي

:  (الزوج)الصفة : رابعاً 
تكفل القانوف بتحديد صاحب حق تأديب الزكجة كىو من تتوافر فيو صفة الزكج بالنسبة 

تثبت من تاريخ سباـ عقد الزكاج إذل تاريخ انتهاء  (الزكج)كىذه الصفة ، للمرأة اليت يتوذل تأديبها
الرابطة الزكجية بالطبلؽ أك التفريق أك الوفاة كيًتتب على قياـ الرابطة الزكجية بُت الرجل كادلرأة ثبوت 

كىذا احلق مقرر للزكج دكف الزكجة ألف ، ىذا احلق للزكج سواءن كانا بالغُت سن الرشد أـ دكف البلوغ



 

 ُِٕ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): القوامة للرجاؿ دكف النساء مصدقان لقولو تعاذل

، كىذا احلق شلنوح قانونان للزكج [34: النساء ](پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
، عقوبات41/1/ككذلك ـ( الزكج ذك شوكة على زكجتو )( مدين116)إلقرار القانوف ادلدين يف ادلادة 

كىذا احلق ينتهي بانتهاء الرابطة الزكجية كعندئذ ال جيوز للرجل مباشرة أفعاؿ التأديب على مطلقتو، 
كذلك لزكاؿ صفة الزكج من جهة، كألف ىذا احلق قرر من أجل ربقيق مصلحة األسرة، فإذا ما حصل 
الطبلؽ أصبحت ادلرأة ادلطلقة خارج نطاقها كدل يعد تأديبها حيقق أم مصلحة لؤلسرة طادلا أصبحت 

كلكن جيوز مباشرة ىذا احلق أثناء فًتة العدة يف الطبلؽ الرجعي الف األخَت ، ادلطلقة امرأة أجنبية عنها
كال جيوز للخطيب تأديب خطيبتو الف اخلطبة ال تعدك إال أف تكوف رلرد ، ال يزيل الرابطة الزكجية

كحق التأديب ، كعلى الزكج أف يباشر أفعاؿ التأديب بنفسو كوف احلق متعلق بشخصو، كعد بالزكاج
 عقوبات كبذلك ديكن 41/1 دل يعد حقان شرعيان بل أصبح حقان قانونيان اقره القانوف صراحة يف ادلادة

كال حيق للزكج ضرب ، لؤلزكاج من العراقيُت مسلمُت كغَت مسلمُت مباشرة ىذا احلق عند توفر شركطو
زكجتو تأديبان إذا علم بأف ذلك ال يفيد كال جيدم معها كىذا يكوف يف حالة تفكك احلياة الزكجية 

كبناءان على ما تقدـ حكم بأف حق التأديب ينعدـ بانعداـ ، كانعداـ االحًتاـ ادلتبادؿ بُت الزكجُت
 . االحًتاـ ادلتبادؿ بُت الزكجُت كتفكك احلياة الزكجية

كما ، كأف ىذا احلق قاصر على الزكج كال ديتد إذل أقاربو فبل حيق ألبيو أك أخيو تأديب زكجتو
ال جيوز للزكج أف ينيب غَته يف التأديب أك يفوضو ىذا احلق ألف ىذا احلق ال يقبل اإلنابة أك 

 . التفويض
فالراجح ُب نظر الباحث ما ذىب إليو أبو حنيفة كالشافعية كمن كافقهم، كأنو ال أثر للعبلقة 

الزكج كمن ُب  ُب ٧بو كصف ا١بناية على النفس أك ما دكهنا ا٢باصلة بسبب تأديب األب أك
حكمها، كذلك ٢برمة الدماء كتقدٲبها ٢بق ا تعأب ُب حفظ النفوس على حق العبلقات 

. االجتماعية ُب التأديب ك٫بوه



 

 ِِٕ 

 الثاني المطلب
 الدفاع الشرعي بين األزكاج كالمحاـر كأثره في محو كصف الجناية 

األصل ُب الشريعة اإلسبلمية أف األفعاؿ ارمة ٧بظورة على الكافة بصفة عامة، لكن استثُب 
ا٤بشرع سبحانو كتعأب من ىذا األصل حاالت خاصة، أباح فيها األفعاؿ ارمة لبعض األشخاص 

لصفة معينة فيهم تقتضي ىذه اإلباحة، فالقتل مثبل ٧برمنا على الكافة، لكن إذا كاف لدفع االعتداء 
عن النفس أك العرض أك ا٤باؿ فإف حكمو ٱبتلف عن األصل العاـ، كٯبوز للشخص أف يدفع عن 

نفسو أك عرضو كإف أدل إٔب قتل ا٤بعتدم، كال يسمى فعلو ىذا ٔبناية با٤بعُب الشرعي العاـ أك 
ا٣باص؛ ألنو ال عقوبة عليو كال إٍب، كٓب ٱبالف ما أمر ا هبو بل فعل ما أمر بو بالدفع عن نفسو 

.  ()«من قتل دكف مالو فهو شهيد» :  صلي ا عليو كسلمكعن أقاربو؛ ألنو مأذكف ُب ذلك بقولو
كقد فرؽ بعض الفقهاء ُب ا٢بكم بْب الدفاع الشرعي عن النفس كاألقارب كبْب الدفاع عن 

األجانب أم غّب األقارب، كمن الفرؽ بينهما يتبْب أف لوصف العبلقات االجتماعية ميزة، كىو يدؿ 
على أف ٥با أثرنا ُب ٧بو كصف االعتداء الصادر على النفس أك ما دكهنا، ك٤با كانت ا٤بسألة ليست 

استدعى األمر أف أكرد مذاىبهم ُب ىذا الشأف، كقد اختلفوا ُب ذلك على – ٧بل كفاؽ بْب الفقهاء 
:  قولْب

، كىؤالء ذىبوا إٔب أف العبلقات () كركاية للحنابلة()كىو مشهور مذىب الشافعية: القوؿ األكؿ
االجتماعية ليس ٥با أثر ُب إباحة كصف ا١بناية على النفس أك ما دكهنا ُب الدفاع الشرعي مطلقنا عن 

ا٤باؿ، ٗبعُب أف الدفاع عن النفس أك العرض ال ٱبتلف إذا كاف ا٤بعوؿ عليو قريبنا  النفس أك العرض أك
فالدفاع عن النفس جائز مطلقنا إذا قصدىا مسلم سواء نفس ا٤بدافع أك نفس غّبه، أما إذا .. أجنبيِّا

قصدىا كافر فيجب، كأما الدفاع عن العرض فهو كاجب كذلك ُب عرضو أك عرض غّبه، فإذا قتل من 
يريد قتلو، أك رأل من يريد قتل شخص فقتلو، ككاف ال يندفع إال بالقتل فهو ىدر ال قصاص كال دية كال 

 . كفارة
                                                           

 .ّٕ تقدـ ٚبرٯبو ص()
. ِِٓ/ِ ،ط.دالمهذب،، الشّبازم، ُٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. َّٔ/َُ، ط.، دإلنصاؼ اادلرداكم،، ِّٕ/ ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِّٕ 

 إٔب أنو ٯبب الدفاع عن نفس غّبه إيثارنا ٕبق غّبه دكف حق نفسو؛ ()كذىب بعض الشافعية
.  ()«من أذؿ عنده مسلم فلم ينصره أذلو ا على رؤكس ا٣ببلئق يـو القيامة»: ملسو هيلع هللا ىلصلقولو 

فإف - أم يتدرج ُب الدفاع - كإذا كاف الدفاع عن النفس يشَبط أف يدفع باألخف فاألشد 
 ک ک ک ڑ): ، كاستدلوا على ذلك بقولو تعأب()فعل األشد ككاف يندفع باألخف ضمن

[. ُْٗ: البقرة] ( ک گ گ گ گ ڳ
من قتل دكف مالو فهو شهيد، كمن قتل دكف عرضو »:   صلي ا عليو كسلمقولو: كمن السنة

.  ()«فهو شهيد، كمن قتل دكف نفسو فهو شهيد
فإف قتل ا٤بصوؿ عليو الصائل فبل ضماف كال دية كال كفارة كال قيمة كال إٍب؛ ) : قاؿ ا٣بطيب

.  ()(ألنو مأمور بدفعو كُب األمر بالقتل كالضماف منافاة
كأما إذا كاف الدفاع عن العرض فقيل ال يشَبط التدرج ُب الدفع؛ ألف البضع ال يستباح 
ٕباؿ، كالفاعل مواقع ُب كل حاؿ، فإذا قتل ا٤بعتدم على العرض سواء عرض نفسو أك غّبه فبل 

جرٲبة؛ ألنو فعل ذلك للمنع من االستمرار ُب ا١برٲبة، ال فرؽ بْب ما إذا كاف ا٤بصوؿ عليو من ٧بارمو 
.  أك ليست من ٧بارمو
كٯبب الدفع عن البضع؛ ألنو ال سبيل إٔب إباحتو كسواء بضع أىلو أك ):  قاؿ ا٣بطيب

  .()(غّبىم
:  ُب ركاية()، كا٢بنابلة()، كا٤بالكية()كىو للحنفية: القوؿ الثاني

                                                           

. َِّ /ِط، .، دحاشيتو على ابن قاسم الباجورم، ()
 ): برقم ، ّٕ/ٔ، ِ ط،المعجم الكبيرُب ، كالطرباين، ُٖٓٗٓ ): برقم ، ُّٔ/ِٓ، ُ ط،المسند أخرجو أٞبد ُب ()

 .ُِٖ/ِ، ط. د،المغني عن حمل األسفار في األسفار، العراقي.  ، كا٢بديث ضعفو ا٢بافظ العراقيْٓٓٓ
. ُْٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
 .ِِٕ تقدـ ٚبرٯبو ص()
. ُٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُٓٗ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُٕٗ/ّط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ِّٓ/ ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 ِْٕ 

.  كىؤالء ذىبوا إٔب أف للعبلقة أثرنا ُب ٧بو كصف ا١بناية ُب الدفاع عن النفس كالعرض
فالدفاع الشرعي كإف كاف ىو السبب ُب اإلباحة إال أهنم فرقوا ُب درجة الدفع بْب القريب 
كاألجنيب ٩با ٯبعل للعبلقة أثرنا ُب ٧بو كصف ا١بناية، فأصل الدفاع عندىم أنو جائز، فإذا كاف ُب 

العبلقات االجتماعية فهو كاجب، ٗبعُب إذا صاؿ شخص على نفس أك بضع الغّب جاز لكل 
شخص أف يدفعو، كيتدرج ُب الدفع كال يدفع باألشد مع إمكاف دفعو باألخف سواء كاف صائبل 

على النفس أك البضع، فإذا كاف ا٤بصوؿ عليو قريبنا كجب الدفاع عنو سواء كاف رجبل أك امرأة 
  .()(قصاص كال دية كال كفارة ال)كللمدافع عنو ببل تدرج، كإف أتى عليو الدفع فهلك فبل ضماف 

ككذلك ُب الدفاع عن ا٤باؿ لو خاؼ بتلفو ىبلؾ نفسو أك أىلو كجب الدفع، فالعبلقات 
االجتماعية ٥با ميزة على غّبىا ُب أف الدفع ببل تدرج إف أدل إٔب جناية ال ضماف فيها ٖببلؼ 

.  األجنيب ففيها الضماف إف كاف يندفع بدكهنا
إف الدفاع عن الغّب من باب تغيّب ا٤بنكر باليد، سواء كاف دفاعنا عن : كالعلة ُب التفريق بينهما

من رأل منكرنا »: ملسو هيلع هللا ىلصالنفس أك البضع، كيشَبط أال يؤدم إٔب جناية أكرب من ا٤بنكر الواقع لقولو 
 . ()«فليغّبه بيده فإف ٓب يستطع فبلسانو، فإف ٓب يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٲباف

دفع االعتداء سواء على : أما إذا كاف ُب العبلقات االجتماعية فهو من باب الدفاع ٕبق أم

(  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ): النفس أك البضع؛ لقولو تعأب

 . [ُْٗ:البقرة]
 كمفاده الفرؽ بْب األجنبية -لو رأل رجبل يزين بامرأتو فقتلهما فهدر  : قاؿ ابن عابدين

، ففي األجنبية ال ٰبل القتل إال بشرط االنزجار أال ينزجر إال بالقتل كٓب يشَبط ذلك - كالزكجة كاـر

                                                                                                                                                                                     

. ُُٖ / ْط، .،دشرحو علي مختصر خليل الزرقاين، ()
. ّٖٕ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، َّٔ/َُ، ط.، داإلنصاؼ ادلرداكم، ()
، رسالة ماجستَت  في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة(دفع الصائل)الدفاع الشرعي الخاص زياد ضبداف زلمود ساخن،   ()

 .171ك 41: ص، ـ2008جامعة النجاح الوطنية 
. ٖٕ ٚبرٯبو ص تقدـ ()



 

 ِٕٓ 

.  ()ُب الزكجة كاـر
فإف عدؿ عن الَبتيب ُب الدفع كأف ضرب ٗبا يقتل مع إمكاف األخف كاف ضامننا ُب 

كجاز دفع صائل عن نفس -  رٞبو ا-األجنبية أما ُب العبلقات االجتماعية فبل يضمن، كقاؿ خليل
.  ()أك عرض أك حرًن بعد اإلنذار ندبنا

كا٤براد با١بواز اإلذف الصادؽ فبل يدفع إال بعد اإلنذار ما ٓب يعاِب الصائل :  قاؿ ا٣برشي
.  ()فلو قتلو، أما إذا صاؿ على نفسو أك عرضو أك أىلو كجب الدفع- ا٤بصوؿ عليو بالقتل

.  ()كالدفع قد ٯبب ٣بوفو على نفسو أك عضوه أك أىلو أك قرابتو:  الزرقاينقاؿ 
كاستدؿ القائلوف بأف للعبلقات االجتماعية أثر ُب ٧بو كصف ا١بناية ُب الدفاع الشرعي 

.  بالكتاب كالسنة كاآلثار

( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ): فعمـو قولو تعأب: أما الكتاب

[. ُْٗ:البقرة]
:  كأما السنة

  .()«من قتل دكف مالو فهو شهيد» :  صلي ا عليو كسلمقولو [أ]
لو رأيت رجبل مع :  قاؿ سعد بن عبادة: ما ركاه البخارم عن ا٤بغّبة بن شعبة قاؿ [ب]

أتعجبوف »: فقاؿ  صلي ا عليو كسلمامرأٌب لضربتو بالسيف غّب مصفح عنو، فبلغ ذلك رسوؿ ا
  .()«من غَتة سعد فو اهلل ألنا أغَت من سعد كاهلل عز كجل أغَت مٍت

                                                           

. ، بتصرؼُٕٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ، بتصرؼّْٓ/ٓ، ُ طحاشيتو، ا٣برشي، ()
. ّْٓ/ٓ، ُ، طحاشيتو ا٣برشي، ()
. ُُٖ/ْط، .،دشرحو الزرقاين، ()
. ِِٕ تقدـ ٚبرٯبو ص()
باب من ، كتاب ااربْب )(ْْٓٔ: )برقم ، (ُُِٓ/ٔ، )ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث سعد بن عبادة ()

 (.كتاب اللعاف  )(ّّٕٖ)رقم ،  (ُُِ/ْ)، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، (رأل مع امرأتو رجبلن فقتلو



 

 ِٕٔ 

أتعجبوف من غّبة » :  صلي ا عليو كسلمٛبسك من أجاز فعل سعد بقولو:  قاؿ بن حجر
  كقاؿ إف فعل ذلك ذىب دـ ا٤بقتوؿ ىدرنا كنسب ذلك إٔب ٝباعة من الفقهاء منهم ابن «سعد
٤با نزلت آية الرجم قاؿ النيب ) من ا٤بالكية، كذكر بن حجر كجهنا آخر يؤيد ىذا ا٤بعُب فقاؿ ()ا٤بواز

قد جعل ا ٥بن سبيبل، فقاؿ أناس لسعد بن عبادة قد نزلت آية الرجم ): صلي ا عليو كسلم
أرأيت لو كجدت رجبل مع امرأتك كيف كنت صانعا؟ فقاؿ كنت ضارهبما بالسيف حٌب يسكنا، 

فأنا أذىب كأٝبع البينة، فإٔب ذلك يكوف قد قضى ا٣بائب حاجتو، فأنطلق كأقوؿ رأيت فبلننا 
ا فذكركا ذلك للنيب  كفى بالسيف : فقاؿ صلي ا عليو كسلمفيجلدكين كال يقبلوف ٕب شهادة أبدن

- كفى بالسيف شاىدا:  فقولو() (لوال أين أخاؼ أف يتتابع فيها السكراف كالغَتاف): مث قاؿ، شاىدا
 . ()كال يعد ذلك جناية موجبة للعقوبة دليل على إباحة قتل الزاين بالزكجة ككذا أحد األقارب

صلي بأف ىذه الركاية معارضة ٗبا جاء ُب بعض ركايات ا٢بديث بإنكار النيب : كيعَبض عليهم
عبادة دلا قاؿ لو أأدعو على بطن لكاع مث أذىب فأتى بأربعة شهداء  بن على سعد ا عليو كسلم
صلي نعم، فذكر سعد ما يفيد أنو إذا كجده كذلك قتلو، فقاؿ : صلي ا عليو كسلم فقاؿ لو النيب

دبا يف  صلي ا عليو كسلم كقد اعتذر الناس للنيب «....انظركا إٔب ما يقوؿ سيدكم»: ا عليو كسلم
، كا٤بعُب أنو ال ٰبل لو القتل «كا أغّب منو»: صلي ا عليو كسلم سعد من شدة الغَتة كاحلمية فقاؿ

ككاف على : معَبضنا على صاحب حدائق األزىار هبذا السبب، كإ٭با عليو البينة، كلذا قاؿ الشوكاين
 . ()( للمرء قتل من كجده مع زكجتو كأمتو حاؿ الفعلليسك): ا٤بصنف أف يقوؿ

 دليل صريح  «كفى بالسيف شاىدا»: صلي ا عليو كسلمقولو : كٯباب على ذلك بأف
على ٧بو كصف ا١بناية، كما أف القتل ُب ىذه ا٢بالة يكوف استعماال لواجب الدفاع عن النفس 

                                                           

 ىػ، ُِٖىػ كتوُب سنة َُٖأبو عبد ا ٧بمد بن إبراىيم اإلسكندرم ا٤بعركؼ بابن ا٤بواز فقيو مالكي كلد سنة :  ابن ا٤بواز()
(. ٖٔط، ص.، دشجرة النور الزكيةابن سآب ٨بلوؼ، ) ا٢بكم كابنتفقو على ابن ا٤باجشوف 

 (.كتاب ا٢بدكد ، باب حد الزىن  ) (َُٗٔ: )برقم (ُُٓ / ٓ)" صحيحو"أخرجو مسلم ُب :  حديث عبادة بن الصامت ()
. ُٗ/ْ، ِ، طمعالم السنن، ا٣بطايب، َُٖ صُِ كتاب النكاح ، باب الغّبة جِّ/ ٗط، .، دفتح البارم ابن حجر، ()
. ّّ، ُ، طالسيل الجرار لشوكاين ، ا()
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 ِٕٕ 

كيدؿ على ذلك قضاء ()«من قتل دكف عرضو فهو شهيد»:صلي ا عليو كسلمكالعرض يؤيده قولو 
:   اآلٌبعمر كمنهم قضاء ()الصحابة

بينما ىو يتغذل إذ أقبل رجل كمعو سيف ملطخ   رضي ا عنوما ركم أف عمر: كأما اآلثار
فقاؿ ، يا أمَت ادلؤمنُت ىذا قتل صاحبنا: كجاء صباعة فقالوا، بالدـ، فجاء حىت قعد مع عمر فجعل يأكل

ككاف بينهما رجل فقد ، نعم يا أمَت ادلؤمنُت أنا قطعت فخذم امرأيت: ما يقوؿ ىؤالء؟ فقاؿ: عمر للرجل
ضرب بسيفو فقطع فخذم امرأتو فأصاب كسط : ما يقوؿ ىذا؟ قالوا: فنظر إليهم عمر كقاؿ- قتلتو

.  ()إف عادكا فعد: فقاؿ عمر، صاحبنا فقطعو نصفُت
جعل قتل الزكج زكجتو كالزاين هبا حاؿ الفعل دفاعنا عن   رضي ا عنوأف عمر: كجو الداللة

كدل يستفسر عما إذا كاف تدرج يف الدفع أك ، كدل جيعل ذلك جناية موجبة للضماف، عرضو مباحنا
كىذا يدؿ على أف الدفاع عن النفس أك العرض كإف كاف جائزنا شرعنا يبيح اجلناية يف الدفاع عن ، غَته

 . ()األقارب احملاـر كالزكجات كإف دفع ببل تدرج كما سبق
فالعبلقات االجتماعية ا٤بؤثرة ىنا ىى العبلقة الزكجية كعبلقة ااـر أم الذين يلحق الشخص 
بزناىم العار فيكوف الدفع عنهم ألجل ا٢بمية كالعار، كُب الدفاع عن النفس األصوؿ كالفركع كاإلخوة 

.  كاألخواؿ ذكورنا كإناثنا كاألعماـ
، كإف أفضى إٔب جناية على النفس أك ما ): مادلرداكقاؿ  كيلـز الدفع عن النفس كااـر

. ()(دكهنا، كال ضماف كال يدفع عن غّبه إال بشرط أال يفضي إٔب جناية على النفس أك ما دكهنا
.  كىذا الشرط ىو كجو الفرؽ بْب األقارب كغّبىم

شرع الدفاع الشرعي لرد العدكاف كا٢بيلولة دكف استمراره، كدليل مشركعيتو قولو : والخالصة
                                                           

. ّٕ تقدـ ٚبرٯبو ص()
. َّٔ/ َُ، ط.، داإلنصاؼ، ا٤برداكم، ِّٕ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، َِ،ُٗ /ْ، ِ،طمعالم السنن ا٣بطايب، ()
. ِّٖ،ِّٕ/ ٖ ط،.،دالمغني ابن قدامة، ()
كيشبو أف يكوف عمر ):  كجاء فيوَِ/ ْ،  ِ، طمعالم السنن، ا٣بطايب، ّٖٕ/ّ ط،.د، شرح منتهى اإلرادات البهوٌب، ()

إف جاء ببينة أنو كجده : )كنقل عن أٞبد قولو (إ٭با رأل دمو مباحنا فيما بينو كبْب ا إذا ٙبقق الزنا فعبل، ككاف الزاين ٧بصننا
. كىو قوؿ إسحاؽ(مع زكجتو ُب بيتو فقتلو يهدر دمو

. َّٔ/َُ، ط.، داإلنصاؼ ا ٤برداكم، ()



 

 ِٕٖ 

 .[ُْٗ: البقرة]( ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ): تعأب
 .()« لويوأيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ال د»:  أنو قاؿ صلي ا عليو كسلمكثبت عنو

استعماؿ القوة البلزمة ٤بواجهة خطر اعتداء حاؿ غّب ٧بق كال )كقد عرؼ الدفاع الشرعي بأنو 
. ()أم غّب مشركع كال سبب لو من ا٤بدافع (مثار

كقد تناكلو الشرعيوف كالقانونيوف باعتباره من األسباب ا٤بطلقة لئلباحة إذ يعترب الدفاع الشرعي 
()٧بمد عبد التواب. من أبرز أسباب اإلباحة ُب الشريعة ككذا القوانْب الوضعية يقوؿ د

يعترب ) :
الدفاع الشرعي من أبرز أسباب اإلباحة ُب القوانْب الوضعية باعتبار أنو يستفيد منو كافة من توافرت 
فيو الشركط العامة للدفاع الشرعي دكف شرط أك صفة خاصة ُب الشخص، كما أنو مطلق من حيث 

.  ا١برائم ٗبعُب أنو يؤثر ُب أم جرٲبة كانت
كعليو فإف أثر الدفاع الشرعي انقطاع عبلقة السببية بْب النتيجة كا٣بطأ؛فمن ا٤بقرر أف اإلعفاء 

من العقاب ليس إباحة الفعل أك ٧بو ا٤بسئولية ا١بنائية كما ىو مقرر للضعفاء كغّبىم عند الدفاع 
الشرعي، بل تثبت ا٤بسئولية ا١بنائية عند توفر شرطي التمييز كحرية االختيار كبانتفائهما تنتفي 

.  ا٤بسئولية
فإذا اقَبف الفعل اجملـر بسبب مبيح انتفت عنو صفة التجرًن فالقتل كالسرقة إذا كانتا بسبب 

.  القصاص أك ا١بوع كا٢باجة ٓب يكونا جرٲبتْب
كتأديب الزكج زكجتو أك كلده كدفاعهما الشرعي عن النفس عند ٦باكزة الزكج أك األب حد 

.  التأديب الشرعي سبب و كصف ا١برٲبة كإف ٙبققت ا١بناية عند ٝبهور الفقهاء
 
 

                                                           

باب إذا ، ، كتاب الديات(ْٕٗٔ ): برقم ، ِِِٓ/ٔ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عمراف بن حصْب()
باب الصائل على نفس ، ، كتاب القسامة(ْْٗٓ ): برقم ، َُْ/ٓ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، عضَّ رجبلن فوقعت ثناياه

 .،اإلنساف أك عضوه
. ـُْٖٗ، طبعة مكتبة كلية دجلة العراؽ َِِ صالوسيط في شرح قانوف العقوبات ا٤بشهداين، ()

 .ّٖ،ص ُ،طالدفاع الشرعي في الفقو االسبلميعبد التواب، ( )



 

 ِٕٗ 

 الثالث المطلب
أثر العبلقة الزكجية على جريمة السرقة 

: فركعكيشتمل على ثبلثة 
. في األساس الشرعي ألخذ أحد الزكجين من ماؿ اآلخر:  األكؿالفرع
. في أخذ الزكجة من ماؿ زكجها على صورة السرقة المحرمة:  الثانيالفرع
. في أخذ الزكج من ماؿ زكجتو على صورة السرقة المحرمة:  الثالثالفرع

 
 

 



 

 َِٖ 

 في األساس الشرعي ألخذ أحد الزكجين من ماؿ اآلخر:  األكؿالفرع
ٱبتلف حكم أخذ الزكج من ماؿ زكجتو عن أخذ الزكجة من ماؿ زكجها، كعن سائر 

 : القرابات؛ لوجود شبهة ُب ا٤بلك أك ا٢برز بينهما، كقد كردت أدلة تؤيد ذلك منها
 :في حكم أخذ الزكجة من ماؿ زكجها: أكال

:  كردت أدلة تقتضي حل األخذ منها
 چ چ ڇ چڃ ڃ ڃ ڃ چ): ػػ استحقاؽ النفقة ُب ماؿ زكجها؛ لقولو تعأبُ

[. ٕ: الطبلؽ] ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ك٥بن عليكم رزقهن ككسوهتن »:   ُب خطبة الوداع صلي ا عليو كسلمقولو: كُب السنة

  .  ()«با٤بعركؼ
 بوجوب النفقة ٯبعل للزكجة حق األخذ من ماؿ زكجها ُب بعض ا٢باالت، كقد صرح كاحلكم

 . ()«خذم ما يكفيك ككلدؾ بادلعركؼ»:  فقاؿ ذلا()ذلند بنت عتبة  صلي ا عليو كسلمالنيب 
كفيو داللة على كجوب نفقة الزكجة على زكجها، ): قاؿ ابن قدامة معلقنا على ىذا ا٢بديث

 . ()(كأف ذلك مقدر بكفايتو، كأف ٥با أف تأخذ ذلك بنفسها من غّب علمو إذا ٓب يعطها إياه
فيما ليس ٗبحجوب عنها؛ ألف العبلقة بْب الزكجة : ػ أف للزكجة تبسطنا ُب ماؿ زكجهاِ

كزكجها تشبو الولد ككالده، فيباح ٥با األكل من ماؿ زكجها، كاإلنفاؽ منو من غّب مفسدة، يؤيد ذلك 
. يا نيب ا إنا كل على آبائنا كأزكاجنا كأبنائنا فما ٰبل لنا من أموا٥بم؟: قالت امرأة: ما ركاه سعد قاؿ

أهنا ال تنفق من ماؿ زكجها شيئنا »: كركم. ()«الرطب تأكلينو كهتدينو» : صلي ا عليو كسلمقاؿ 

                                                           

 .َُُكقد تقدـ ٚبرٯبو ص ،   قطعة من حديث خطبة الوداع()
. ُِْ ترٝبتها ص تقدـ( )
. ُِْ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
. َِٖ/ٗط،  .، دفتح البارم، ابن حجر، ّٔٓ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
( كتاب الزكاة ، باب ا٤برأة تصدؽ من بيت زكجها  ) (ُٖٔٔ: )برقم (ٔٓ / ِ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث سعد ()

كتاب الزكاة ، باب ا٤برأة تتصدؽ من بيت زكجها بالشيء اليسّب  ) (ْٕٓٗ: )برقم (ُِٗ / ْ)" سننو الكبّب"، كالبيهقي ُب 
( . مسند سعد بن أيب كقاص رضي ا عنو   ) (ُُِْ: )برقم (ْٕ / ْ" )مسنده"، كالبزار ُب  (غّب مفسدة 



 

 ُِٖ 

.  ()«إال بإذنو
أما األكل من ماؿ األزكاج فذلك جائز للزكجة فيما ليس ٗبحجوب عنها، ):  قاؿ ابن العريب

كإف كاف ٧برزنا فبل سبيل ٥با إليو، كالزكجة أبسط ُب ما زكجها ٤با ٥با من حق النفقة، ك٤با يلزمها من 
 فأخذ الزكجة من ماؿ زكجها ليس حبلال بإطبلؽ كال ٧برمنا بإطبلؽ، كسوؼ يأٌب ()(خدمة ا٤بنفعة

.  تفصيلو
:  أخذ الزكج من ماؿ زكجتو: ثانينا

ٱبتلف حكم أخذ الزكج من ماؿ زكجتو عنها؛ ألنو ا٤بكلف باإلنفاؽ كالقياـ على زكجتو، فإف 
، كلذا فإنو ليس ()، أك تربعنا منها()أعسر كأنفقت الزكجة، فإف ذلك إما أف يعترب ديننا عليو ُب ذمتو

كإف كاف ىناؾ من األدلة ما يفيد كجود شبهة للزكج . للزكج ا٢بق ُب األخذ من ماؿ زكجتو بغّب إذهنا
.  ُب ماؿ زكجتو ُب إباحة األكل أك عدـ ٙبقق ا٢برز بينهما

 ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): كمن ذلك قولو تعأب

[. ُٔ: النور] (ڳ ڳ ڳ ڳ 
 . ()(باح ا األكل من أمواؿ عيالكم كأزكاجكم إال أهنم ُب بيت الرجلأ: ) قاؿ ابن العريب

فأخذ الزكج من ماؿ زكجتو يتحقق فيو شبهة؛ لكونو يباح لو األكل؛ كلعدـ تكامل معُب 
ا٢برز بينهما بسبب العبلقة الزكجية، إال أف تبسط الزكج ُب ماؿ زكجتو أقل من تبسط الزكجة ُب ماؿ 

.  زكجها

                                                                                                                                                                                     

قاؿ أبو زرعة كأبو حاًب زياد : ، كقاؿ الضياء ا٤بقدسي  (ُٕٔ / ٔ): علل ا٢بديث. ىذا حديث مضطرب : قاؿ أبو حاًب الرازم 
 (.ْٗٗ: )برقم (ُِٓ / ّ): األحاديث ا٤بختارة. بن جبّب عن سعد مرسل 

، ، باب ُب تضمْب العارية، ، كتاب اإلجارة(ّٕٔٓ ): برقم ، ُِّ/ّ، ط. د،سننوأخرجو أبو داكد ُب :  حديث أنس()
 .حديث حسن: كقاؿ، ، باب ُب نفقة ا٤برأة من بيت زكجها، ، كتاب الزكاة(َٕٔ ): برقم ، ٕٓ/ّ، ط. د،سننوكالَبمذم ُب 

. َُْٓ/ ّط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
. ٖٓٔ/ ْط، .، دحاشيتو، ابن عابدين، ِْْ/ّط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. (إف الزكج إف امتنع ككاف لو ماؿ ظاىر أخذت منو): ، قاؿ الدسوقيُٖٓ، كُب صُٕٓ/ ّط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. َُّْ/ ّط، .،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()



 

 ِِٖ 

 أثر العبلقة الزكجية على جريمة السرقة في أخذ الزكجة من ماؿ زكجها:  الثانيالفرع
إذا أخذ الزكجة من ماؿ زكجها على صورة السرقة، أك بغّب إذنو مع ٙبقق شركط السرقة فبل 

:  ٱبلو من حالتْب
.  إما أف تأخذ ُب حدكد النفقة الواجبة: الحالة األكلى
 . كإما أف تأخذ ُب غّب النفقة الواجبة: الحالة الثانية

يف حدكد النفقة ،  إذا أخذت الزكجة من ماؿ زكجها على صورة السرقة احملرمة:الحالة األولى
 : فإما أف يكوف الزكج شلتنعنا عن اإلنفاؽ أك غَت شلتنع، الواجبة

إذا أخذت الزكجة من ماؿ زكجها، ُب حدكد النفقة الواجبة، على صورة السرقة ارمة، : أكال
 باتفاؽ ()ُب حالة امتناع زكجها عن اإلنفاؽ عليها فبل يعد ذلك سرقة ٧برمة، فبل إٍب فيو بل ىو مباح

. ()الفقهاء ٝبيعنا ماداـ ُب حدكد النفقة الواجبة
كالعلة ُب ذلك أهنا أخذت حقها الواجب ٥با شرعنا كىو ٩بتنع عن أدائو، كُب منعها ضرر؛ 

ألف النفقة ال غُب عنها كال قواـ للحياة إال هبا، فإذا ٓب ينفق أدل ذلك إٔب ضياعها كىبلكها، 
 . ، كببل علمو، كال جرٲبة ُب ذلك()فّبخص ٥با ُب األخذ إف قدرت ببل إذف حاكم

يا رسوؿ ا إف أبا سفياف :  قالت()ٗبا ركاه البخارم أف ىند بنت عتبة :كاستدلوا على ذلك
رجل شحيح كليس يعطيِب ما يكفيِب ككلدم إال ما أخذت منو كىو ال يعلم فهل علي جناح؟ فقاؿ 

 .() «خذم ما يكفيك ككلدؾ با٤بعركؼ»  : صلي ا عليو كسلمالنيب 

                                                           

. ُْٗ،ُْٖ/ ٗط،  .، دفتح البارم، ابن حجر، َُ،ٗ/ ُِط، .،، دشرحو على صحيح مسلم النوكم، ()
 الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ُْٗ/ ٗط،  .، دفتح البارم، ابن حجر، ّٔٓ/ٕط، .،دلمغني ابن قدامة، ا()

البياف كالتحصيل كالشرح ، ابن رشد ا٢بفيد، ِِٓ،ِِْ/ٓط، .،دالمبسوط، السرخسي، ْْ، ّْ/ِ،ط األخّبة، 
. ُٖٓ/ِط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ّْٗ/ُٖ ، ط. دكالتوجيو كالتعليل في مسائل المستخرجة

. ْْ،ّْ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم، ا٤برغيناين، ُٕٓ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُِْ ترٝبتها ص تقدـ( )
. ُِْ ٚبرٯبو ص تقدـ( )



 

 ِّٖ 

.  () «ال حرج»: كُب ركاية
أمر إباحة بدليل قولو ُب بعض ركايات  (خذم): قولو) : كنقل ابن حجر عن القرطيب

 فأخذ الزكجة من ماؿ زكجها ُب حدكد نفقتها الواجبة مباح كال إٍب فيو فبل ()(ال حرج): ا٢بديث
.  يكوف جرٲبة ماداـ ُب حدكد ا٤بعركؼ ا٤بقيد بو ُب ا٢بديث

كا٤براد با٤بعركؼ أف اإلباحة كإف كانت مطلقة لفظنا إال أهنا مقيدة معُب : قاؿ ابن حجر 
ككذلك إذا كانت تستحق على زكجها شيئنا . ()القدر الذم عرؼ بالعادة أنو الكفاية: با٤بعركؼ أم

آخر غّب النفقة كا٤بهر فأخذت من مالو شيئنا بقصد االستبقاء على صورة السرقة، كبغّب علمو فبل 
.  جرٲبة؛ ألهنا أخذت حقها كال خبلؼ ُب ذلك بْب الفقهاء

أخذت الزكجة من ماؿ زكجها، ُب حالة عدـ امتناعو عن اإلنفاؽ، على صورة  إذا: ثانينا
 السرقة ارمة، فهل يعد ذلك جرٲبة أـ ال؟ 
:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

 إٔب أف للزكجة أف تأخذ من ماؿ زكجها قدر ()ذىب ا٢بنفية، كبعض الشافعية: القوؿ األكؿ
نفقتها الواجبة بغّب علمو، كبغّب رضاه، كال يعد ذلك جرٲبة موجبة لئلٍب؛ ألهنا أخذت حقنا مقدرنا ٥با 

كسواء كاف أخذىا من حرز، أكمن غّب حرز؛ ألهنا أخذت بقصد االستيفاء، كاألخذ بقصد . شرعنا
.  االستيفاء ال يعد جرٲبة كال إٍب فيو

: قاؿ ا٣بطيب ُب ٙبرير ٧بل االختبلؼ بْب السرقة ا٤بوجبة للقطع، كغّب ا٤بوجبة بْب الزكجْب
ك٧بل ا٣ببلؼ ُب الزكجة إذا ٓب تستحق على زكجها شيئنا حْب السرقة، أما إذا استحقت النفقة 

.  كالكسوة ُب تلك ا٢بالة
فا٤بتجو أنو ال قطع إذا أخذت بقصد االستبقاء كما ُب حق رب الدين ا٢باؿ ): كقاؿ ُب ا٤بطلب

                                                           

باب بياف ا٣برب ا٤بوجب على ا٢باكم أف ٰبكم بالظاىر ٕبجة ، كتاب ا٢بدكد، ُ ط،المستخرج  أخرجو أبو عوانة ُب ()
. ّّٖٔ ): برقم ، ُْٔ/ْا٤بدعي، 

. ُْٗ/ٗط،  .، دفتح البارم ابن حجر، ()
. ُْٗ/ٗط،  .، دفتح البارم ابن حجر، ()
. ُّٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِِْ/ْ،  ِ، ط، شرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ()



 

 ِْٖ 

.  ()(إذا سرؽ نصابنا من ا٤بديوف
.  ()فاألخذ بقصد االستيفاء ٢بقها ال يعد جرٲبة سرقة

ا ٢بقها  .   ٩باطبل عن أداء ما كجب ٥باأككقد يعَبض بأف ٧بل ذلك إذا كاف الزكج جاحدن
ال حاجة إٔب ىذا الكبلـ ُب السرقة، فاألخذ ): كيرد على ىذا االعَباض ٗبا قالو ا٣بطيب

بقصد االستيفاء ليس بسرقة، فالزكجة يباح ٥با األخذ عند ىؤالء من ماؿ زكجها قدر كفايتها، كلو ُب 
.  ()(حالة عدـ امتناعو عن اإلنفاؽ عليها، كال يعد ذلك جرٲبة موجبة لئلٍب

ككل من يقضى لو بالنفقة عند غيبة ا٤بنفق عليو جاز لو أف يأخذ قدر ): قاؿ ُب فتح القدير
نفقتو ببل قضاء كال رضاء كالوالداف كالولد كالزكجة إذا قدركا على ماؿ من جنس حقهم جاز ٥بم أف 

.  ()ينفقوه على أنفسهم إذا احتاجوا، كال يقضى بالنفقة ُب ماؿ غائب إال ٥بم
، إٔب () ُب ركاية، كا٢بنابلة()، الشافعية()ذىب ٝبهور الفقهاء من ا٤بالكية: القوؿ الثاني

ال ٯبوز للزكجة األخذ من ماؿ زكجها إال بإذنو كأمره ُب حالة عدـ امتناعو إال األكل با٤بعركؼ، : أنو
.  أما األخذ من مالو لغّب حاجة فبل ٯبوز. فإف ذلك مباح ٥با بدكف إذنو ٢باجتها

فإذا أخذت من مالو على صورة السرقة بدكف إذنو، كبدكف حكم حاكم فيعد ذلك جرٲبة 
موجبة لئلٍب، فإذا كاف ُب حرز فهي سرقة، كُب كجوب القطع خبلؼ، كإف كاف من غّب حرز فهي 

                                                           

. ُّٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ْْٓ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ، بتصرؼُّٔ/ْط،  .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ّٕ،ّٔ،ِٖ/ْط، .، دبدائع الصنائع، الكاساين، ِِْ/ْ،  ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
: ، قاؿ ابن رشدَّْٗ/ُٖ، ط. دالبياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل في مسائل المستخرجة ابن رشد ا٢بفيد، ()

أباح ذلند دلا اشتكت أف زكجها دينعها كال يعطها من الطعاـ  صلي ا عليو كسلمكأظهر األقواؿ إباحة األخذ ألف الرسوؿ )
ال  ككأف معٌت قولو بادلعركؼ أف تأخذ مقدار ما جيب ذلا (خذم ما يكفيك ككلدؾ بادلعركؼ: )ما يكفيها ككلدىا فقاؿ ذلا

. َّْٗ/ُٖ، ط.دالبياف كالتحصيل  ابن رشد ا٢بفيد، (فإذا تعدت فقد خانت، تتعدل كتأخذ أكثر شلا جيب ذلا
. ُّٔ/ْ، ِْْ/ّط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ( )
. ّٔٓ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 ِٖٓ 

.  ()، كجرٲبة خيانة عند ا٤بالكية()سرقة غّب موجبة للقطع؛ الختبلؿ ا٢برز عند الشافعية كا٢بنابلة
كالعلة ُب ٙبرًن أخذ الزكجة من ماؿ زكجها ُب ىذه ا٢بالة أف الزكج غّب ٩بتنع عن اإلنفاؽ 

على زكجتو، كال حاجة تدعو إٔب األخذ من مالو فإذا أخذت فقد تعدت ا٤بباح، كأخذت ما ال حق 
٥با فيو لكن الختبلؿ ا٢برز أك شبهة استحقاؽ النفقة، كىي مقدرة بالكفاية كا٤برجع فيها للعرؼ فهي 

ٚبتلف من زماف آلخر كباختبلؼ األشخاص تتحقق شبهة على العقوبة أما ا١برٲبة فقد ٙبققت 
.  بتحقق أركاهنا، كٓب تؤثر عليها شبهة العبلقات االجتماعية

، إذا أخذت الزكجة من ماؿ زكجها يف غَت النفقة الواجبة حيث ال نفقة ذلا: الحالة الثانية
ا على النفقة على صورة السرقة احملرمة .  كأخذت قدرنا زائدن

 على أنو ال ٰبل للزكجة األخذ من ماؿ زكجها ما ال حاجة ٥با فيو، ()فقد اختلف الفقهاء
فإذا أخذت الزكجة من ماؿ زكجها ما ال حاجة ٥با فيو، فقد تعدت ا٤بباح كا٢ببلؿ إٔب ا٢براـ، فإذا 

كاف على صورة السرقة ارمة، فهو جرٲبة سرقة موجبة لئلٍب، كُب القطع خبلؼ سيأٌب كإف كاف على 
.  غّب صورة السرقة فهو خيانة

خذم ما » : صلي ا عليو كسلم قولو ()كاستدلوا على ذلك ٗبا جاء ُب حديث ىند
 فاألمر باألخذ من ماؿ الزكج مقيد بالكفاية أم ُب حدكد النفقة ()«يكفيك ككلدؾ با٤بعركؼ

.  عداه ٧بـر كفيو اإلٍب الواجبة، فهذا ىو ا٤بباح كما

                                                           

. ُّٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِٕٕ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُٖٓ/ِط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. ّْٗ/ُٖط،  .، دالبياف كالتحصيل ابن رشد، ()
. ُِْ ترٝبتها ص تقدـ( )
. ُِْ ٚبرٯبو ص تقدـ ()



 

 ِٖٔ 

 في أخذ الزكج من ماؿ زكجتو على صورة السرقة المحرمة:  الثالثالفرع
.  ٱبتلف حكم أخذ الزكج من ماؿ زكجتو عن أخذىا من مالو

()إذ اتفق الفقهاء على أف ما أخذه الزكج برضا زكجتو فهو طيب مباح كال جرٲبة فيو
قل أك  

[.  ْ: النساء]( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): كثر؛لقولو تعأب
أما إذا أخذ من ما٥با على صورة السرقة بغّب رضاىا، كٙبققت شركط ا١برٲبة، فإف ذلك غّب 

مباح، كيكوف جرٲبة موجبة لئلٍب؛ ألف الزكج ليس لو حق األخذ من ماؿ زكجتو؛ ألنو ا٤بكلف 
باإلنفاؽ عليها، كأصدافها ككسوهتا كإخذامها، كال ٯبب على الزكجة لزكجها حقنا ماليِّا، كإذا أنفقت 

من ما٥با على نفسها، أك على زكجها حاؿ إعساره فإنو يكوف ديننا ُب ذمتو يلزمو إذا أيسر، ذىب إٔب 
.  ()، كذىب ا٤بالكية إٔب أهنا متربعة بذلك()ذلك ا٢بنفية كالشافعية

فليست الزكجة مكلفة باإلنفاؽ على زكجها ُب حالة إعساره، كحٌب يكوف لو حق األخذ أك 
يعد جرٲبة موجبة لئلٍب سواء كاف  (على صورة السرقة)شبهتو قياسنا عليها، فاألخذ من ما٥با بغّب إذهنا 

  .()من حرز أك من غّب حرز كُب كجوب القطع هبا خبلؼ بْب الفقهاء؛ لوجود شبهة ُب ا٢برز

                                                           

، أسنى المطالب، زكريا األنصارم، ِِٔ/ُٕ، ِ، طالبياف كالتحصيل، ابن رشد، ْٖ/ُِط، .، دالمبسوطالسرخسي،  ()
. ِّْٖ/ٖ، ُ،طمسائل اإلماـ أحمد، إسحاؽ بن منصور، ْٕٕ/ِط، .د
. ِْْ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ٖٓٔ/ْط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُٕٓ/ِط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
. َُْٓ/ّط، .،دأحكاـ القرآف، ابن العريب، ُِّ/ِ ،ط األخّبة، الهداية شرح بداية المبتدم ا٤برغيناين، ()



 

 ِٖٕ 

 الرابع المطلب
أثر العبلقة الزكجية في محو كصف جرائم التعزير  

التي يكوف االعتداء فيها على حق هلل تعالى 
يتضح أثر العبلقة الزكجية ُب ٧بو كصف ما يعد من قبيل جرائم التعزير، كما لو ضرب الزكج 

.  زكجتو على عصياهنا  تعأب
كقد اتفق الفقهاء على أنو ٯبوز للزكج ضرب زكجتو إذا كانت صغّبة على ترؾ الصبلة لواليتو 

، كبالتإب ال يعد ىذا من جرائم التعزير بل ىو مأمور بو كفعلو جائز فبل ()عليها قياسنا على الصيب
.  يعد جرٲبة ماداـ ٓب يتجاكز فيو

كاختلفوا ُب ضرب الزكج لزكجتو الكبّبة على ترؾ الصبلة ك٫بوىا ىل يعد جرٲبة أـ ال؟ على 
 :قولْب

 إٔب أنو ال أثر لعبلقة ()، كالشافعية()ُب ركاية، كركاية للمالكية ()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ
الزكجية على جرائم التعزير الواجب حقنا  تعأب؛ ألف ا٢بق فيها لئلماـ فبل ٯبوز ضرب الزكج زكجتو 

فبل فرؽ بْب الزكج كغّبه فبل ٯبوز ضرب ا٤بكلف على حق ا تعأب إال . ()على ترؾ الصبلة ك٫بوىا
.  ٤بن لو حق ُب ذلك كىو اإلماـ ما ٓب يبطل من حق الزكج شيئنا

:  كالعلة ُب ىذا تتمثل ُب أمرين

.  ()أف ا٤بكلف غّب ٧بتاج إٔب الزجر على حق ا تعأب النزجاره بالتكليف [أ] 
                                                           

. ِٖٗط،  ص.، دحاشيتو، البيجورم، ُْٔ/ِط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
. ُُِ/ّ،  ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()
. ُّٗ/ٔط،  .، دالتاج كاإلكليل بهامش مواىب الجليل الغرناطي، ()
. ِّٗ/ُأخّبة، . طنهاية المحتاج الرملي، ()
. ُٖٔ/ْ ط،.د، إعانة الطالبين السيد البكرم، ()
ٓب أرل حكم الصيب إذا كجب عليو التعزير للتأديب فبلغ، كنق : تنبيو: ، كجاء فيوُٖٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

. الفخر الرازم عن الشافعية سقوطو لزجره بالبلوغ



 

 ِٖٖ 

التعزير على حقوؽ ا ال ٯبوز ألحد إال اإلماـ كحده أك٤بن عينو نائبنا عنو، كبالتإب  [ب] 
.  فإذا ضرب الزكج زكجتو يعد ذلك جرٲبة تعزيرية

كال يعزر أم الزكج ٢بق ا تعأب إف ٓب يبطل من حقو شيئنا فيضرهبا إف أفاد ) :قاؿ البجّبمي
.  ()(الضرب كإال فبل، كال ٯبوز ضرهبا على الصبلة على ا٤بعتمد

.  ()(كليس للزكج تعزير زكجتو على ترؾ الصبلة):  كقاؿ ابن عابدين

، ()، كركاية مرجوحة للشافعية() ُب ركاية كا٤بالكية()ذىب ا٢بنفية: القوؿ الثاني
إٔب أف لعبلقة الزكجية أثرنا ُب ٧بو كصف جرائم التعزير الواجبة حقنا  تعأب، فإذا : ()كا٢بنابلة

ضرب الزكج زكجتو ٢بق ا تعأب فبل يعد ذلك جرٲبة بو، فهو مباح لو، كجائز لو فعلو بشرط أف 
.  يكوف الرب غّب مربح بينما ال ٯبوز لغّب الزكج ذلك كإال كاف جرٲبة

:  كاستدلوا على ذلك بالكتاب كالسنة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): قولو تعأب: من الكتاب

[. ٔ:التحرًن]( ې

.  كجوب تأديب كتعليم الرجل أىلو لوقايتهم من النار كيدخل فيو الزجر بالتعزيز: كجو الداللة 

يؤخذ من اآلية أنو حق على ا٤بسلم أف يعلم أىلو كقرابتو كعبيده ما فرض : ()قاؿ الضحاؾ

                                                           

. ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو على المنهج البجّبمي، ()
. ُٖٖ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()
. ُْٔ،ُْٓ/ِط، .، دحاشيتو الطحاكم، ()
. ُّٗ/ٔط،  .، دالتاج كاإلكليل بشرح مختصر خليل، الغرناطي، ِّْ صط،.د، تبصرة الحكاـ ابن فرحوف، ()
. ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو على المنهج البجّبمي، ()
. ِْٖط، ص. داألحكاـ السلطانية أبو يعلي، ()
. ِٖ/ِ،  ط. دشذرات الذىبىػ، ابن العماد ، ُِِ الضحاؾ بن ٨بلد بن الضحاؾ بن مسلم الشيباين البصرم توُب سنة ()



 

 ِٖٗ 

.  ()ا عليهم كما هناىم عنو
معُب الوقاية أف تأمرىم بطاعة ا كتنهاىم عن معصيتو، كتساعدىم على ): كقاؿ قتادة

.  ()(الطاعة كتزجرىم على ا٤بعصية
.  الضرب كال يكوف جرٲبة ُب حق الزكج كالزجر على ا٤بعصية يكوف بالتوبيخ أك

كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن » :  صلي ا عليو كسلمما ركم عنو: كمن السنة القولية
.  ()«رعيتو

رحم ا امرئ قاـ بالليل فصلى كأيقظ أىلو فإف ٓب تقم رش »: صلي ا عليو كسلم كقولو 
.  ()«كجهها ا٤باء

قومي فأكترم »: بالصبلة فيقوؿ ٥با رضي ا عنها أنو كاف يأمر عائشة: كمن السنة الفعلية
.  ()«عائشة يا

.   بادلندكبات السيما الفرائض رضي اهلل عنها عائشةصلي ا عليو كسلمكىذا دليل على أمره 
أخشى أف ال ٰبل لرجل يقيم مع امرأة ال تصلي كال تغتسل من ):  ٥بذا قاؿ اإلماـ أٞبد

 . ()(جنابة كال تتعلم القرآف

                                                           

. ّٖٔ/ْط، .، دبتوضيح تفسير الجبللين لفتوحات اإللهية العجيلي، ()
. ْٖ/ِط، .، دالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، َُٕ/َّط، .، دجامع البياف  القرطيب، ()
. ُْْ ٚبرٯبو ص تقدـ ()
، كابن ( كتاب الصبلة ، باب قياـ الليل  ) (َُّٖ: )برقم (َْٓ / ُ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب : حديث أيب ىريرة ()

، ( أبواب إقامة الصبلة كالسنة فيها ، باب ما جاء فيمن أيقظ أىلو من الليل  ) (ُّّٓ: )برقم (َّٔ / ِ)" سننو"ماجو ُب 
( كتاب قياـ الليل كتطوع النهار ، باب الَبغيب ُب قياـ الليل  ) (ْ / َُٗٔ: )برقم (ّْٓ / ُ)" اجملتىب"كالنسائي ُب 

 .ّْٓ/ُ، ُ ط،المستدرؾ على الصحيحين، ا٢باكم.  صحيح: قاؿ اإلماـ ا٢باكم 
باب صبلة الليل ، ، كتاب صبلة ا٤بسافرين(ُٖٕٔ ): برقم ، ُٖٔ/ِ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :  حديث عائشة()

 .، ُب الليلكعدد ركعات النيب 
. ْٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()



 

 َِٗ 

يضرهبا ضربنا خفيفنا غّب مربح، فضرب : كسئل اإلماـ أٞبد ُب رجل لو امرأة ال تصلي فقاؿ
.  ()الزكج لزكجتو على الصبلة ك٫بوىا ليس ٔبرٲبة ألنو جائز لو فعلو
أف للزكج ضرب زكجتو على أربعة ): كنقل صاحب الكنز من ا٢بنفية عن فتاكل قاضيخاف

.  ()(ا٣بركج من ا٤بنزؿ بغّب إذنو- ترؾ الصبلة- ترؾ اإلجابة للفراش- ترؾ الزينة: أشياء
فتعزير الزكج لزكجتو على عصياهنا  تعأب على ىذا الرأم ال يعد جرٲبة كال عقوبة عليو ماداـ 

غّب مربح، بينما لو صدر من غّب الزكج ٩بن ال حق لو ُب الفعل فهو جرٲبة تستوجب العقوبة كما 
.  يرل اإلماـ

                                                           

. ْٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
ط، .، دحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ُُِ/ّ،  ُطتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  الزيلعي، ()

. َِ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو على منهج الطبلب، البجّبمي، ٖٕ/ْ



 

 ُِٗ 

 الخامس المطلب
أثر العبلقة الزكجية في محو كصف جرائم التعزير التي يكوف االعتداء فيها على حق اآلدمي 

يتبْب أثر عبلقة األصوؿ ُب ٧بو كصف ما يعد من قبيل جرائم التعزير الٍب يكوف االعتداء 
عند نشوزىا ُب ا٢بدكد ا٤بقيد هبا الزكج ُب ضربو  فيها على حق اآلدمي كما لو ضرب الزكج زكجتو

إياىا ٢بقو، فبل يعد ضربو لزكجتو جرٲبة كال شيء عليو، بينما لو صدر ذلك الضرب ك٫بوه من غّب 
.  جرٲبة؛ لتعديو على حق آدمي بدكف كجو حق الزكج فهو

، كلو أف يضرهبا ضربنا غّب مربح ()كقد اتفق الفقهاء على أف للزكج تعزير زكجتو عند نشوزىا
كغّب مشْب، كإف نشأ عنو تلف أك عيب فبل شيء عليو ماداـ ُب ا٢بدكد ا٤بشركعة كا٤بأذكف لو فيها، 

 ال حد فيها كال كفارة، كأف يستخدـ الوسائل دبعصيةكال ينشأ ىذا ا٢بق للزكج إال إذا أتت الزكجة 
الوعظ ٍب ا٥بجر، ٍب الضرب غّب الشديد، كإذا غلب على ظنو أف صبلح : ا٤بأمور هبا ُب التأديب كىي

 . ()زكجتو ال يكوف إال بضرب ٨بوؼ أك شديد فبل ٯبوز لو الضرب بل يرفع أمرىا إٔب اإلماـ
.  كإذا ضرب الزكج زكجتو ُب ا٢بدكد ا٤بأمور فيها فبل يعد ذلك جرٲبة باتفاؽ الفقهاء

 . ()(كللزكج تعزير زكجتو ٢بقو كنشوز ك٫بوه): قاؿ األنصارم

.  ()(كالزكج يعزر ُب النشوز كما أشبهو):  كقاؿ ابن شاش
. (كللزكج تعزير زكجتو بإساءة أدب سواء كاف جناية على الزكج أك غّبه): قاؿ ابن عابدين

:  كاستدلوا على ذلك بالكتاب كالسنة كاآلثار

                                                           

، ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو، البجّبمي، ِّْ/ ْط، .، دحاشيتو، الدسوقي، ُِٔ/ُط، .، د، مجمع األنهر شيخي زاده()
. ْٕ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َّٓ/ٗ، ُ، طالبيافالعمراين، 

، قليويب كعمَتة، 3/260ط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ، 450 اجمللد األكؿ صط،.، د،أحكام القرآنالكيا اذلراسي،  ()
. 3/306 ط،.، دحاشيتهما

. َّٔ/ّط، .، دحاشيتهما، قليويب كعمّبة، ُِٖ/ْط، .، دحاشيتو البجّبمي، ()
. ُِٗ/ٔ،  ِ،طعلى مختصر خليل مواىب الجليل ا٢بطاب، ()



 

 ِِٗ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): قولو تعأب: من الكتاب

[.  ّْ: النساء] ( ڦ ڦ
 . ()دلت اآلية على تأديب الرجاؿ لنسائهم:  ُب معُب اآلية:قاؿ القرطيب
الرجاؿ على أدهبن كاألخذ فوؽ : أم: معُب قولو الرجاؿ قٌواموف على النساء): كقاؿ الرازم 

:  أيديهن، علل ذلك بأمرين
كىذا التفاضل  [ّْ: النساء]( ٱ ٻ ٻ ٻ): قولو تعأب: األمر األكؿ

القدرة؛ ك٥بذين السببْب حصلت األفضلية للرجاؿ على  (ب). العلم (أ): يرجع حاصلو إٔب أمرين
، كالقوة، كالفركسية، كأف منهم األنبياء كالعلماء، كمنهم اإلمامة الكربل،  النساء ُب العقل، كا٢بـز

.  كالصغرل، كا١بهاد كاألذاف، كاإلقامة، كا٣بطبة، كالشهادة ُب ا٢بدكد، كالقصاص باالتفاؽ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ما ذكره ا تعأب ُب قولو: األمر الثاني

، فالرجل يعطي ا٤بهر كينفق على [ّْ: النساء]( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
.  ()زكجتو

خرجت عن ٧بل طاعتو،  كعلى ىذا فالزكجة إذا نشزت عن زكجها بأف منعتو االستمتاع أك
 اآلخرة، كما يلزمها من طاعتو، فإف ٓب ٛبتثل فإنو يضرهبا بأموركٓب يقدر عليها، فإنو يعظها باف يذكرىا 

فإف غلب على ظنو عدـ تركها النشوز  (كىو الذم ال يكسر عظمنا كال يشْب جارحة)ضربنا غّب مربح 
.  ()بضربو ٓب ٯبز لو الضرب

.  كضربو ىنا يعد جرٲبة تستوجب التعزير، أما ُب حالة جواز الضرب ال يعد جرٲبة

                                                           

. ُْٕ/ِط، . ، دتفسيره، أيب السعود، ُِٗٔ/َُط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
. ُٕٗ،ُٔٗ/ٓ، ط.دالتفسير الكبير  الرازم، ()
المحرر ، ابن عطية، ّٖٔ/ْط، .، دالفتوحات اإللهية على الجبللين، العجيلي، ُُِ/ِ، ُ، طشرح كنز الدقائق الزيلعي، ()

. ٓٓٓ/ْط، .، د منح الجليل شرح مختصر خليل، ابن عليش، ْٖ،ْٕ/ِط، .، دالوجيز في تفسير الكتاب العزيز



 

 ِّٗ 

ا علق يف »: قاؿ،   صلي اهلل عليو كسلمعن النيبما ركم عن جابر : كمن السنة رحم اهلل عبدن
. ()«إف أبا جهم ال يضع عصاه عن عاتقو»: كقولو ،()«بيتو سوطنا ليؤدب أىلو

. ()«ال تسألن رجبل فيما ضرب امرأتو»: قاؿكما ركم أنو 
ألنو قد يضرهبا ألجل الفراش فإذا أخرب بذلك ): قاؿ اإلماـ أٞبد معلقنا على ا٢بديث

 . ()(استحيا، كإف أخرب بغّبه كذب
أف الزكج ٗبقتضى عقد الزكاج ذك كالية على زكجتو فيملك ضرهبا تأديبنا : كمن المعقوؿ

كهتذيبنا قياسنا على األب ُب تأديب كلده الصغّب بل أكٔب ألف الزكجية ٥با حقوؽ كاجبة على الزكجة 
.  ()لزكجها، كبدكهنا ال تستقيم ا٢بياة كا٤بعاشرة بينهما

فاعلم أف ا ٓب يأمر ُب كتابو – أم حل ضرب الزكج لزكجتو-إذا ثبت ىذا): قاؿ القرطيب
بالضرب صراحة إال ىنا، كُب ا٢بدكد، فساكل معصيتهن بأزكاجهن ٗبعصية الكبائر، ككٔب األزكاج 

.  ()(ذلك دكف األئمة، كجعلو ٥بم دكف القضاة بغّب شهود ائتماننا من ا، لؤلزكاج على النساء

                                                           

، السخاكم.  ، كا٢بديث ضعفو السخاكمّّٓ/ْ، ط. د،الكامل في ضعفاء الرجاؿأخرجو ابن عدٌم ُب :  حديث جابر()
 .ْٗٓص ، ط.د، المقاصد الحسنة

باب ا٤بطلقة ، ، كتاب الطبلؽ(َّٕٕ ): برقم ، ُٓٗ/ْ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :   حديث فاطمة بنت قيس()
 .،ثبلثنا ال نفقة ٥با

، كابن ( كتاب النكاح ، باب ُب ضرب النساء  ) (ُِْٕ: )برقم (ُُِ / ِ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :   حديث عمر ()
 ) ((ـ) ُٖٔٗ: )برقم (ُّٓ / ّ)، ( أبواب النكاح ، باب ضرب النساء  ) (ُٖٔٗ: )برقم (ُّٓ / ّ)" سننو"ماجو ُب 

كتاب القسم كالنشوز ،  ) (ُْٖٔٗ: )برقم (َّٓ / ٕ" )سننو الكبّب"، كالبيهقي ُب  (أبواب النكاح ، باب ضرب النساء 
 .ٖٗ/ٕ، ِ ط،إركاء الغليل، األلباين.  ا٢بديث ضعفو األلباينك .(باب ال يسأؿ الرجل فيم ضرب امرأتو 

. ْٕ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
، ُٔٔ/َّط، .، دجامع البياف في تأكيل القرآف، الطربم، ّٖٔ/ْط ، .د الفتوحات اإللهية على الجبللين،  العجيلي،()

. ُْٕ/ِ ، تفسيرهأيب السعود، 
. ُّٖٗ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 ِْٗ 

  الثالثالمبحث
العقوبػػػػػػات 

: مطالبكيشتمل على أربعة 
. في حكم القصاص من أحد الزكجين لآلخر:  األكؿ المطلب
. أثر الزكجية على عقوبة السرقة:  الثاني المطلب
. أثر الزكجية على عقوبات التعزير:  الثالث المطلب
تعزير الزكج زكجتو في الحقوؽ الواجبة في االعتداء على حق اهلل أك حق :  الرابع المطلب
. اآلدمي



 

 ِٗٓ 

 األكؿ المطلب
في حكم القصاص من أحد الزكجين لآلخر 

على أف الزكجة إذا قتلت زكجها كليس كٕب الدـ فرعنا ٥با اقتص منها؛ لعمـو  ()اتفق الفقهاء
.  األدلة الدالة على القصاص، كالٍب ٓب تفرؽ بْب الزكجة كغّبىا

، كىو مذىب ا٢بنفية، كا٤بالكية، ()كاتفقوا على القصاص لكل من الزكجْب باآلخر
.  كالشافعية، كا٢بنابلة، فبل أثر لعبلقة الزكجية على القصاص

. ()كٓب يشذ عن ىذا االتفاؽ إال الليث بن سعد
قولو : بعمـو األدلة الدالة على القصاص ببل فرؽ بْب الزكج كغّبه كمنها: كاستدلوا على ذلك

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮹ ): تعأب

[ . ْٓ: ا٤بائدة]( ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
يا أنس كتاب اهلل »: ألنس يف قصة الربيعقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم : كمن السنة

.  ()«القصاص
الزكجة إذا قتلت زكجها أف النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يفرؽ بْب الزكج كغّبه ؼ: كجو الداللة

. كليس كٕب الدـ فرعنا ٥با اقتص منها
صاحبو، فيقتل كل  بقتلوأف الزكجْب شخصاف متكافئاف ٰبد كل منهما : كمن المعقوؿ

 . ()منهما باآلخر كاألجانب
:  أثر العالقة الزوجية على القصاص

 الزكجية؛ ألف الزكج ٓب ٲبلك زكجتو، كإ٭با أفاد العقد حل لعبلقة٩با سبق تبْب أنو ال أثر 
                                                           

. ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني، ابن قدامة، َْٖ، صُ،طالموطأ، مالك، ُُٖ/ُط، .،دأحكاـ القرآف ا١بصاص، ()
، ابن ُّ/ٕط، .،دركضة الطالبين، النوكم، َْٖ، صُ،طالموطأ، مالك، ُُٖ/ُط، .،دأحكاـ القرآفا١بصاص،  ()

. ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغنيقدامة، 
. ٗٔٔ،ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. َُٓ ٚبرٯبو ص تقدـ(  )
. ٗٔٔ،ٖٔٔ/ٕ ط،.،دلمغني، ابن قدامة، اُّ/ٕط، .،دركضة الطالبين النوكم، ()



 

 ِٗٔ 

.  استمتاع كل منهما باآلخر على الوجو ا٤بشركع فقط
:  كالعلة ا٤بسقطة للقصاص عند الليث كمن كافقو تتمثل ُب أمرين

النكاح رؽ فلينظر »: أف النكاح فيو نوع رؽ؛ ٤با ركم عنو صلى ا عليو كسلم: األمر األكؿ
. ()«أحدكم أين يضع كرٲبتو

أف الزكج ٲبلك تأديب زكجتو، فيحتمل أف ا٤بوت كاف بسببو، فكاف ذلك : األمر الثاني
.  () تقـو مقاـ ا٢بقيقة فيدرأ هبا القصاصكالشبهةشبهة، 

أف األزكاج مسلطوف على أدب أزكاجهن، كاألخذ -  كقاؿ الرازم بعد أف ساؽ مثل ما ذكره القرطيب
: فوؽ أيديهن فكأنو تعأب جعلهم أمراء عليهن، فلما نزلت ىذه اآلية قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم

.  () كرفع القصاص«أردتي أمرنا كأراد ا غّبىه»

: النساء] ( ٱ ٻ ٻ ٻ): سبب نزكؿ قوؿ ا تعأب: كيؤيد ىذا
ّْ]().  

فلطم كجهها، فقاؿ زكجو أهنا نزلت ُب سعد بن الربيع نشزت عليو : ذكر اإلماـ القرطيب
. «لتقتص من زكجها»: يا رسوؿ ا أفرشتو كرٲبٍب فلطمها، فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: أبوىا

.  فانصرفت مع أبيها لتقتص منو

ٱ ): ارجعوا ىذا جربيل أتاين فأنزؿ ا ىذه اآلية: فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

 «كما أراد ا خّب»: كُب ركاية. «أردنا أمرنا كأراد ا غّبه»: ، فقاؿ النيب (ٻ ٻ ٻ
.  ()القصاص، فثبت أنو ال قصاص على الزكج لزكجتو:  كنقض ا٢بكم األكؿ أم()

                                                           

كإسناده صحيح، ، ُُٖ ): برقم ، ِٔٔ/ُ، ُ ط،كتاب العياؿُب ، أخرجو ابن أيب الدنيا:  حديث أ٠باء بنت أيب بكر()
 .ِٖ/ٕ، ط. د،السنن الكبرل، البيهقي.  كا سبحانو أعلم، كا٤بوقوؼ أصحٌ ، كركم ذلك مرفوعنا: قاؿ البيهقي

. ٗٔٔ،ٖٔٔ/ٕط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ُٔٗ/ٓط،  .، دمفاتيح الغيب الرازم، ()
حبيبة بنت زيد بن : ، ا٤بسألة األكٔب كاسم امرأة سعد بن الربيعُّّٖ/ ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()

. خارجة بن أيب زىّب 
 .ِِٕ/ُىػ، ُِّْ، ُط، تفسير مقاتل، مقاتل ،   ىذا من قوؿ مقاتل بن سليماف()



 

 ِٕٗ 

:  كيرد على ىذه األدلة
تقول على نفي القصاص بْب الزكجْب ُب حالة قتل أحدٮبا صاحبو، كإ٭با ٙبمل على  أهنا ال

ا لطم كجو امرأتو؛ كألنو – نفي القصاص ُب الضرب كاللطم  اقتصار على ما كرد ُب الركاية أف سعدن
مأمور بتأديبها عند نشوزىا، أما ُب حالة التجاكز ٢بدكد الضرب غّب ا٤بربح إٔب ما يؤدم إٔب جناية 

دكهنا، فاألكٔب أف يقتص من ا١باين كما ىو رأم ا١بمهور، حٌب ال يكوف ذلك  على النفس أك ما
.  ركم موقوفنا (النكاح رؽ): ذريعة للتعدم على األزكاج كظلمهن كالسيما أف ا٢بديث

كٯبوز للزكج ضرب زكجتو إذا نشزت عنو، فإف تلفت من ضربو ضمن ديتها ): كقاؿ ا٤باكردم 
.  ()(على عاقلتو إال أف يتعمد قتلها فيقاد هبا

أف الزكج ييقتص منو إذا قتل زكجتو ُب غّب ا٢بدكد ا٤بأمور بالضرب فيها؛ لعمـو : كالحاصل
األدلة الٍب ٓب تفرؽ بْب الزكج كغّبه ُب القصاص منو، السيما كأنو ٓب ٲبلك من زكجتو إال حل االنتفاع 

- بعد كعظها كىجرىا- هبا، كأنو مأمور با٤بعاشرة با٤بعركؼ أك التسريح بإحساف، فإذا نشزت ضرهبا
ضربنا خفيفن ال يشْب، كىذا ال قصاص فيو، فإف تعدل كجُب عليها جناية تستوجب قصاصنا ُب 

: ملسو هيلع هللا ىلصالطرؼ فلحرمة الدماء، كتقدٲبا ٢بق ا تعأب كرعاية ٢بق الزكجة يقتص منو لقولو  النفس أك
أيها الناس إف النساء عواف عندكم ال ٲبلكن ألنفسهن ضرا كال نفعا أخذٛبوىن بأمانة ا عز كجل »

.  ()«ال تضرب الوجو كال تقبح»: كقولو ُب بياف حق الزكجة () «كاستحللتم فركجهن بكلمة ا

                                                                                                                                                                                     

. ُّْٖ/ِط، .،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
كنصوا على أف الزكج ضرب زكجتو على ):  أما إذا ضرهبا تأديبنا كىلكت فإنو ال يقتص منو عند ا٤بالكية كا٢بنابلة، قاؿ الرىوين()

ككذلك الزكج إذا ضرب زكجتو عند ): ، كقاؿ أبو يعليُٓٔ/ٖط، .، دحاشيتوالرىوين،   (كجو ٯبوز لو فماتت فبل ضماف
، كمعناه أنو إذا ٓب الضرب للتأديب ِِٖط، ص. داألحكاـ السلطانيةأيب يعلى،  )نشوزىا فتلفت فبل ضماف عليو 

ألف ؛ نفى القصاص على الزكج  صلي ا عليو كسلمكعلى ىذا ٰبمل ا٢بديث السابق أنو... فالضماف عليو بالقصاص
ا فإف ذلك موجب للقصاص كال تؤثر ... الضرب كاف للتأديب كالنشوز أما الضرب بغَت حق كما لو قتل الزكج زكجتو عمدن

  (4/192 ،ُ، طشرائع اإلسبلـأبو القاسم ا٢بلي، )العبلقة الزكجية 
. جزء من خطبة الوداع.َُُتقدـ ٚبرٯبو ص   ()
كتاب النكاح ، باب ُب حق ا٤برأة  ) (ُِِْ: )برقم (َُِ / ِ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :  حديث معاكية بن حيدة ()

، باب . أبواب الفًب عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ) ((ـ) ُِِٗ: )برقم (َٔ / ْ)" جامعو"على زكجها ، كالَبمذم ُب 
( . أبواب السنة ، باب من بلغ علما  ) (ِّْ: )برقم (ُٖٓ / ُ" )سننو"، كابن ماجو ُب  (ما جاء ُب الشاـ 



 

 ِٖٗ 

 ال يكوف ا٤بقتوؿ فيها الفرع،  يقتص فيها من أحد الزكجُت لآلخربيد أف ىناؾ حاالت أخرل
، كيتحقق ذلك إذا قتل األصل قريبنا البنو ليس بفرع للقاتل، كلكن ٲبلك الفرع القصاص با٤بّباث

. فيكوف ا٢بق ُب استيفاء القصاص لفرع القاتل 
:  كىنا نفرؽ بْب حالتْب

ٗبعُب أف يكوف الفرع ىو كٕب ، أف يثبت ا٢بق ُب االستيفاء لفرع القاتل ابتداءن : الحالة األكلى
.  كلو منها كلد فالولد كٕب الدـ ابتداءن ، رجل قتل زكجتو: مثاؿ ذلك.. الدـ ابتداءن 

أف ينتقل : أف يثبت ا٢بق للفرع بطريق اإلرث بعد ثبوتو ابتداء لغّبه ٗبعُب: الحالة الثانية
كمات ، كما لو قتل رجل زكجة أخيو (أك امتناعو ُب حقو)القصاص إٔب الفرع بالوراثة ٤بوت ا٤بستحق 

. األخ قبل استيفاء القصاص فانتقل إٔب فرع القاتل مّباثنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

سئل عن حديث هبز عن أبيو عن جده عن النيب صلى ا عليو كسلم ٤با سئل عن حق ا٤برأة على زكجها ا٢بديث : قاؿ الدارقطِب 
 (َٗ / ٕ): العلل الواردة ُب األحاديث النبوية. ..فقاؿ حديث صحيح عن هبز يركيو األكزاعي 



 

 ِٗٗ 

 الثاني المطلب
أثر الزكجية على عقوبة السرقة 

سبق أف تبْب أف العبلقة الزكجية ٥با أثر ُب ٧بو كصف جرٲبة السرقة ُب أخذ الزكجة من ماؿ 
زكجها إذا كانت تستوجب عليو حقنا من ا٢بقوؽ ا٤بالية كالنفقة أكالكسوة، أكا٤بهر، فإذا أخذت من 

كإذا كاف غّب ٩بتنع ففيو . مالو على صورة السرقة ارمة ُب حالة امتناعو ال يكوف سرقة باتفاؽ الفقهاء
، ككذا أخذ الزكج من ماؿ زكجتو يعد جرٲبة  خبلؼ، كماعدا ذلك فأخذ الزكجة من ماؿ زكجها ٧بـر

موجبة لئلٍب، لكن ىل تستوجب العقوبة أـ ال؟ 
:  اختلف الفقهاء ُب ذلك على قولْب

أف لعبلقة الزكجية أثرنا : إٔب ()ذىب ا٢بنفية، كركاية للشافعية، كركاية للحنابلة: القوؿ األكؿ
.  ُب منع عقوبة السرقة مطلقنا سواء كاف السارؽ الزكج أك الزكجة سواء كاف ا٤بسركؽ ٧برزنا أك غّب ٧برز

:  كالعلة ا٤بانعة من القطع تتمثل ُب أمرين
أف بْب الزكجْب مباسطة ُب األمواؿ عادة، كداللة فكانت الشبهة بينهما ُب ا٤باؿ : أكلهما

قائمة، كا٢بدكد تدرأ بالشبهات، فكل منهما يدخل على اآلخر بدكف إذف كينتفع ٗبالو عادة، كذلك 
.  ، كأف الزكجة ٤با بذلت نفسها لزكجها فؤلف تبذؿ ا٤باؿ أكٔب()يوجب خلبل ُب ا٢برز
.  ()بأف الزكجية ٛبنع الشهادة، فؤلف ٛبنع القطع كىو ٩با يندرئ بالشبهة أكٔب: كعلل ا٢بنفية

أف كبل من الزكجْب يرث صاحبو من غّب حجب فأشبها الوالد كالولد فدؿ على : ثانيهما
.  ()كجود شبهة ُب ا٤بلك بينهما

بأف الزكجة تستحق النفقة على زكجها كذلك يوجب شبهة ُب ما٥با، كإذا : كعلل الشافعية
.  ()ٙبققت الشبهة انتفى القطع

                                                           

. ِٕٔ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ٕٓ/ٕط، .، دبدائع الصنائع الكاساين، ()
. ّْٕط، ص. ، دشرح ملتقى األبحر، شيخي زاده، ّٖٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ّٖٓ،ِّٖ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ُِْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ِٕٕ/ٖط، .،دالمغني ابن قدامة، ()
. ْْٓ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ّٖٓط، ص.، دحاشيتو الشرقاكم، ()



 

 ََّ 

كالثاين ال قطع على كاحد منهما للشبهة، فإهنا تستحق عليو النفقة، كىو ): قاؿ ا٣بطيب
.  ()(يستحق ا٢بجر عليها

:  كاستدلوا بالقياس كاآلثار
فقياس العبلقة الزكجية ُب منع عقوبة السرقة على عبلقة الوالدة بْب الوالد ككلده، : أما القياس

 ()فكما ال يقطع األصوؿ كالفركع ال يقطع الزكجْب ٔبامع أف كبل منهما يرث اآلخر من غّب حجب
.  لتبسط كل منهما ُب ماؿ اآلخر كاألب كابنو اتفاقنا

 قياس مع الفارؽ؛ ألف عبلقة الوالدة سببها ا١بزئية كالوالدة، أما العبلقة بأنو: كيرد على القياس
الزكجية سببها العقد، كىو موضوع ٢بل االنتفاع بالبضع؛ ك٥بذا ٱبتلفاف ُب كثّب من األحكاـ، أما 

.  ()التعليل بشبهة النفقة، فمردكد؛ ألهنا مقدرة ٧بددة فبل تتحقق الشبهة
القوؿ بعدـ قطع أحد الزكجُت بسرقتو من ماؿ )رضي ا عنو   ما ركم عن عمر: أما اآلثار

(). (اآلخر
 

 . ()(كال يقطع أحد الزكجْب بسرقتو من ماؿ اآلخر كلو ٧برزنا عنو) :قاؿ البهوٌب
، ال شيء عليو: )أنو قاؿ يف غبلـ سرؽ مرآة سيدهبأف ا٤بركم عن عمر : كيرد عليهم

 (الرقيق)فيوجد فرؽ بُت اخلادـ . فالزكج أكذل، فإذا دل يقطع خادـ الزكج؛ ()(خادمكم سرؽ متاعكم
يف بعض الركايات   رضي ا عنوكالزكجة ليست كذلك بدليل قوؿ عمر، ماؿ فالعبد، كبُت الزكجة

.  ()(مالك سرؽ بعضو بعضنا)
                                                           

. ُٖٗ،ُٖٖ/ْط، .، دحاشيتهما على شرح المنهاج، قليويب كعمّبة، ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ُِْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ّٖٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()
. ُِٔ/ْط،  .، دحل ألفاظ فتح المعية ا٤بلبيارم، ط،.د، إعانة الطالبين البكرم، ()
 .ُِْ/ٔط، . ، دكشاؼ القناعالبهوٌب ،  ()
. ُِْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع البهوٌب، ()
، كالبيهقي ( كتاب ا٢بدكد، باب ما ال قطع فيو) ، (ُٕٓٗ: )برقم (ّّ/ِ)، ُ،طالموطأأخرجو مالك ُب : حديث عمر  ()

(. ما ال قطع فيو)باب ( ا٢بدكد)، كتاب (ِْٔٔ: )برقم  (َِّ/ّ)ط،  .، دالصغرمُب 
(. ٕٔٓ/ٔ)ثابت : ، كقاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكار ٕٕٔ/ٖالبدر ا٤بنّب . صحيح: قاؿ ابن ا٤بلقن 

. ُِْ/ٔط، .،دكشاؼ القناع، البهوٌب، ّٖٓ/ٓ، ِ، طشرح فتح القدير  ابن ا٥بماـ، ()



 

 َُّ 

إٔب التفريق بْب أخذ : ()ذىب ا٤بالكية، كالشافعية، ُب ركاية، كركاية للحنابلة، : القوؿ الثاني
 : أحد الزكجْب من حرز أك من غّب حرز

 أنو يقطع من سرؽ ()إذا كاف ا٤باؿ ٧برزنا فذىب الشافعية، كا٢بنابلة، كركاية للمالكية: أكال
.  من الزكجْب من صاحبو ارز عنو ُب غّب بيتها الذم يسكنا فيو

أف السرقة من ا٤باؿ ارز ينتفي معها الشبهة ا٤بانعة من القطع فتجب العقوبة : كالعلة ُب ذلك
كفرؽ بعض ا٤بالكية بْب أف يكوف القصد من ا٢برز التحفظ من األجنيب، كبْب أف يتحفظ . كاألجنيب

.  ()أحد الزكجْب من صاحبو
فإف كاف التحفظ بالغلق كا٢برز من األجنيب فاألحسن عدـ القطع، كأما إف كاف ا٤باؿ ُب بيتها 

كركم عن الشافعية ركاية أخرل بعدـ قطع . الذم يسكناف فيو فمذىب الشافعية كا٢بنابلة عدـ القطع
.  ()الزكجة ُب أخذ ا٤باؿ ارز لزكجها لشبهة النفقة ٖببلؼ الزكج فبل يستحق عليها شيئنا

 أنو ال يقطع ()إذا كاف ا٤باؿ ا٤بسركؽ غّب ٧برز، فمذىب ا٤بالكية، كالشافعية، كا٢بنابلة: ثانينا
.  السارؽ من الزكجْب ماؿ صاحبو غّب ارز

بأف عدـ قطع أحد الزكجْب : كقد يعَبض. اختبلؿ شرط القطع كىو ا٢برز: كالعلة ُب ذلك
.  بسرقة غّب ارز سببو اختبلؿ ا٢برز كليس الزكجية

بأف سبب اختبلؿ ا٢برز ىو عبلقة الزكجية، كما يتبعها من تبسط كل من الزكجْب : كٯباب 
ُب ماؿ اآلخر داللة كعادة، كهبذا يظهر أف الزكجية ىي السبب ا٤بانع من كجود ا٢برز كمن ٙبقق 

.  العقوبة تبعا
 ما ذىب إليو ا٢بنفية كالشافعية، كمن كافقهم من أف لعبلقة الزكجية أثرنا ُب منع :كالراجح

                                                           

. ِٕٕ/ٖط، .،دالمغني، ابن قدامة، َِٕ/ٔط، .،دالشرح الصغير، ابن قدامة ، َّْ/ٓ، ُ ،طحاشية ا٣برشي، ()
، ابن قدامة، ُّٓ/ْ منح الجليل، ابن عليش، ُِٔ/ْ حل ألفاظ فتح المعية ا٤بليبارم، ط،.د، إعانة الطالبين البكرم، ()

. ِٕٕ/ٖط، .،دالمغني
. َِْ/ٓ، ُ، طحاشيتو، ا٣برشي، ُِٔ/ْط، .،دشرح منح الجليل ابن عليش، ()
. ْْٓ/ٖأخّبة، . طنهاية المحتاج، الرملي، ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج الشربيِب، ()
. ِٕٕ/ٖ ط،.،دالمغني،ابن قدامة،ُّٔ،ُِٔ/ْط، .، دمغني المحتاج،الشربيِب،ُّٓ/ْط،.، دمنح الجليل ابن عليش،()



 

 َِّ 

عقوبة السرقة بْب الزكجْب؛ لسمو العبلقة بينهما، كاٙباد ا٤بلك كالتبسط بينهما، كعدـ قبوؿ شهادة 
.  كل منهما لآلخر، األمر الذم يوجد شبهة بينهما، كا٢بدكد تدرأ بالشبهات



 

 َّّ 

 الثالث المطلب
أثر الزكجية على عقوبات التعزير 

 :  تعزير الزوج لزوجتوأقساـ
تعزير التأديب كالَببية، كتأديب الوالد لولده، كتأديب الزكج لزكجتو، كتأديب السيد : األكؿ

.  لعبده، كتأديب ا٤بعلم لتبلميذه، فهذا ال ٯبوز أف يزيد على عشرة أسواط
ٍعتي النَّيبَّ :  قاؿ رضي ا عنوعىٍن أيب بػيٍردىةى األٍنصىارًمَّ  ال ٘بىًٍلديكا فػىٍوؽى »:  يػىقيوؿي  صلي ا عليو كسلم٠بًى

.  ()متفق عليو. «عىٍشرىًة أٍسوىاطو ًإال ُب حىدٍّ ًمٍن حيديكًد ا
.  تعزير على ا٤بعاصي، إما ترؾ كاجب، أك فعل ٧بـر: الثاني

فهذا ٘بوز فيو الزيادة للحاكم ٕبسب ا٤بصلحة كا٢باجة، كٕبسب حجم ا٤بعصية كفحشها، 
.  كقلتها ككثرهتا كضررىا، كليس ٥با حد معْب

لكن إف كانت ا٤بعصية ُب عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا كالسرقة ك٫بوٮبا، فبل يبلغ بالتعزير 
ا٢بد ا٤بقدر، كإف ٓب تكن مقدرة اجتهد ا٢باكم ُب عقوبة ٙبقق ا٤بصلحة كتدفع ا٤بفسدة عن العباد 

.  كالببلد
:  شركط كجوب التعزير

من ارتكب جناية ليس ٥با حد مقدر ُب الشرع فيعزر، كيشَبط العقل فقط لوجوب التعزير، 
فيعزر كل إنساف عاقل، ذكران كاف أك أنثى، مسلمان كاف أك كافران، بالغان أك صبيان عاقبلن، ألف ىؤالء غّب 

.  الصيب من أىل العقوبة، أما الصيب فيعزر تأديبان ال عقوبة ٗبا يصلحو
فكل من ارتكب منكران أك آذل غّبه بغّب حق بقوؿ أك فعل أك إشارة فلئلماـ تعزيره ٗبا يصلحو كيردع 

 .غّبه
التعزير ٦بموعة من العقوبات ٚبتلف باختبلؼ األشخاص، كجنس ا٤بعصية، كحجمها، ك
.  كتكرارىا

                                                           

باب كم ، ، كتاب ااربْب(ْٖٓٔ ): برقم ، ُِِٓ/ٔ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب بردة األنصارم()
 .،باب قدر أسواط التعزير، ط.د، ، كتاب ا٢بدكد(ْٕٓٓ ): برقم ، ُِٔ/ٓ، صحيحوكمسلم ُب ، ، التعزير كاألدب



 

 َّْ 

كىي على كجو العمـو تبدأ بالنصح، كالوعظ، كا٥بجر، كالتوبيخ، كالتهديد، كاإلنذار، كالعزؿ 
 . ك٫بو ذلك

.  أسباب التعزير كثّبة، ٯبمعها ًفعل كل معصية ال حد فيها كال قصاص كال كفارة
:  كأسباب التعزير نوعاف

.  أسباب التعزير على فعل المحرمات- 1
 الٍب ال قود فيها، كالسرقة الٍب ال قطع فيها، كاستمتاع ٧بـر ال حد فيو،  كالغصب كاجلناية

كاالنتهاب كاالختبلس، كبيع ارمات كا٣بمور كا٤بخدرات ك٫بوٮبا، كالرشوة، كشهادة الزكر، كتزكير 
 يا: األكراؽ كالصكوؾ كالوثائق كالتوقيعات ك٫بوىا، كإتياف ا٤برأة ا٤برأة، كالقذؼ بغّب الزنا كاللواط كقولو

ٞبار يا كلب ك٫بوٮبا، كلعب ا٤بيسر كالقمار، كمشاىدة كتداكؿ األشرطة كاألفبلـ ا٣ببيثة ك٫بو ذلك 
. من منكرات األقواؿ كاألفعاؿ كاألخبلؽ

. أسباب التعزير على ترؾ الواجبات- 2
اإلخبلؿ بالواجبات الشرعية، كالتهاكف ُب أداء الصبلة، كتأخّب الصبلة ا٤بفركضة عن كقتها، 
كعدـ سداد الغِب الدَّين، كترؾ األمر با٤بعركؼ، كترؾ النهي عن ا٤بنكر، كحلق اللحى، كعدـ طاعة 

.  الوالدين، كعدـ طاعة الزكجة لزكجها ك٫بو ذلك
 : من يملك حق التعزير

التعزير كا٢بدكد كالقصاص منوط باإلماـ أك نائبو، كليس ألحد حق التعزير إال ٤بن لو كالية 
.  التأديب مطلقان كاألب، كالزكج، كالسيد، كا٢باكم، كا٤بعلم

فاألب لو تأديب كلده الصغّب، كتعزيره للتعلم كالتخلق بأحسن األخبلؽ، كزجره عن سيئها، 
.  كأمره بالصبلة، كضربو عند ا٢باجة، كاألـ كاألب ُب أثناء ا٢بضانة

كللزكج تأديب زكجتو كتعزيرىا ُب أمر النشوز كأداء حق ا تعأب كإقامة الصبلة، كأداء 
.  الصياـ، كالبعد عن ارمات، أداء لواجب القوامة عليها، كنصحان ٥با

.  كالسيد يعزر رقيقو ُب حق نفسو كُب حق ا تعأب ًمٍن ترًؾ كاجب، أك ًفعل ٧بـر
.   يؤدب تبلميذه ٗبا يصلح أحوا٥بم، كٰبسِّن أخبلقهمادلعلمك



 

 َّٓ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): قاؿ ا تعأب-  ُ

[.  ّْ: النساء] ( ڦ
ٍعتي رىسيوؿى ا:   قاؿى  رضي ا عنهماكىعىًن عبد ا بن عيمىرى - ِ   صلي ا عليو كسلم٠بًى

ـي رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىالرَّجيلي رىاعو ُب أٍىًلًو »: يػىقيوؿي  ، كىكيلُّكيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، اإلمىا كيلُّكيٍم رىاعو
ـي رىاعو ُب مىاًؿ سىيًِّدًه  ىٍرأةي رىاًعيىةه ُب بػىٍيًت زىٍكًجهىا كىمىٍسئيولىةه عىٍن رىًعيًَّتهىا، كىا٣بىاًد

كىىيوى مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىا٤ب
كىالرَّجيلي رىاعو ُب مىاًؿ أبًيو كىمىٍسئوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، »: كىحىًسٍبتي أٍف قىٍد قاؿ: قاؿ. «كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتوً 

 . ()متفق عليو . «كىكيلُّكيٍم رىاعو كىمىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتوً 
، كاتفقوا على ()كقد اتفق الفقهاء على جواز تأديب الزكج زكجتو فيما يتعلق ٕبقوقو الزكجية

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ): أنو غّب كاجب لقولو تعأب

فقد نصت اآلية على طرؽ التأديب الثبلثة الٍب سنفصل أحكامها ُب  [ّْ: النساء] ( ڦ
ىذا ا٤بطلب، كنصت كذلك على أف ىذه الطرؽ ال يتأىن هبا إٔب تفاقم ا٣ببلؼ، بل تبدأ مع أكؿ 

.  ظهور أماراتو، فلذلك عرب با٣بوؼ من النشوز
 ىو أف يذكر الرجل زكجتو ما أكجب ا عليها من حسن الصحبة كٝبيل :يقوؿ القرطيب

 قاؿ لو  صلي ا عليو كسلمإف النيب: العشرة للزكج كاالعَباؼ بالدرجة الٍب لو عليها، فيقوؿ ٥با مثبل
ال ٛبنعو نفسها كإف كانت على : أمرت أحدا أف يسجد ألحد ألمرت ا٤برأة أف تسجد لزكجها، كقاؿ

أٲبا امرأة باتت ىاجرة فراش زكجها لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح ُب ركاية حٌب تراجع : ظهر قتب، كقاؿ
.  ()كتضع يدىا ُب يده كما كاف مثل ىذا

كا٤بنهج اإلسبلمي ال ينتظر حٌب يقع النشوز بالفعل، كتعلن راية العصياف؛ ): يقوؿ سيد قطب
كتسقط مهابة القوامة؛ كتنقسم ا٤بؤسسة إٔب معسكرين، فالعبلج حْب ينتهي األمر إٔب ىذا الوضع 

كال بد من ا٤ببادرة ُب عبلج مبادئ النشوز قبل استفحالو، ألف مآلو إٔب فساد ُب ىذه . قلما ٯبدم
                                                           

. ُْْ ٚبرٯبو ص تقدـ(  )
( ، ُ، طالحاكم، ا٤باكردم، ّٕ/ٓ،ِ، طالبياف كالتحصيل، القرطيب، َّّ/ُط، .،دالمعتصر من المختصرا٤بلطي،  (
ُّ/ِّْ. 

. ُُٕ/ٓ ط،.،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()



 

 َّٔ 

ا٤بنظمة ا٣بطّبة، ال يستقر معو سكن كال طمأنينة، كال تصلح معو تربية كال إعداد للناشئْب ُب اضن 
.  ا٣بطّب

كمآلو بعد ذلك إٔب تصدع كاهنيار كدمار للمؤسسة كلها؛ كتشرد للناشئْب فيها؛ أك تربيتهم 
()(بْب عوامل ىدامة مفضية إٔب األمراض النفسية كالعصبية كالبدنية

.  
كننبو كذلك إٔب أف ىذه الطرؽ مبنية على ما سبق ذكره من كفاء الرجل ٕبقوؽ زكجتو عليو، 

كما تتطلبو ا٢بياة الزكجية من كاجبات، كبذلك ٲبكن تصور الضرر الناتج لو بعد إرىاقو بكل تلك 
التكاليف، فإذا تعالت عليو زكجتو بعد ذلك ٓب يكن ىناؾ من حرج عليو ُب تأديبها ٗبا نص عليو 
الشرع من كسائل التأديب، خاصة إف كاف ذلك منها تعاليا ككربا، كطعنا ُب أخص حقوقو عليها، 

:  كىي مرتبة كما يلي
:   ػ الوعظُ

كىو الكبلـ اللْب الطيب الذم ٱباطب بو الزكج عقل زكجتو كقلبها، ٧باكال صدىا عن التعإب 
الذم تتعامل بو معو، كٱبتلف الوعظ ٕبسب نوع النشوز، كٕبسب ا٤بوضوع الذم يريد أف يؤدهبا فيو، 

كٱبتلف منهجو كذلك ٕبسب معرفتو بطبيعتها، كلذلك ٰبتاج الزكج إٔب تعلم كل ذلك لتطبيق ىذا 
األمر اإل٥بي، فهو من العلم ا٤بفركض على األزكاج، حٌب ال يبادركا لطرؽ التأديب األخرل قبل ا٤بركر 

.  هبذا الطريق
ىذا ىو األسلوب األكؿ الذم أراد اإلسبلـ من خبللو لؤلزكاج ): يقوؿ ٧بمد حسْب فضل ا

أف يعا١بوا حالة التمرد ا٢باصلة من الزكج على ا٢بقوؽ الزكجية، كىو أسلوب الوعظ، كذلك بإتباع 
األساليب الفكرية كالركحية الٍب ٙبذرىا من نتائج عملها على الصعيد الدنيوم كاألخركم، فيخوفها 

من عقاب ا تعأب على معصيتو فيما أكجبو عليها من حقوؽ الزكج، كمن أداء ذلك إٔب هتدًن 
.  ()ا٢بياة

ٍب ينص على كجوب الدراسة ا٤بتأنية لطريقة الوعظ كموضوعو كأسلوبو كالذم يتفق مع حاجة 
كٚبتلف أساليب باختبلؼ ذىنية الزكجة من ناحية فكرية كركحية كعاطفية، فبل بد من ): ا٤برأة، فقاؿ

                                                           

 .ّٓٔ/ِ، ُٕ ، طفي ظبلؿ القرآفسيد قطب ،  ()
. ُٕٓ/ٕط،  .، دمن كحي القرآف الرافعي، ()



 

 َّٕ 

دراسة ذلك كلو مع مبلحظة نقاط الضعف كالقوة ُب شخصيتها الذاتية كالدينية، ٍب مواجهة ا٤بوقف 
ٗبا يتطلبو من حكمة كمركنة كٚبطيط زمِب للمراحل البلزمة للوصوؿ إٔب قناعتها كالتزامها، ألف بعض 

ا٢باالت قد ٙبتاج إٔب كقت طويل، فبل يكتفي اإلنساف بالكلمة العابرة ا٤بر٘بلة كما يفعلو بعض الناس 
الذين يعا١بوف مثل ىذه ا٢باالت بالكلمات التقليدية الٍب يطلقوهنا بطريقة جافة ال ركح فيها كال 

.  ( )(حياة
كقد ذكر الفقهاء اختصارا بعض ما ينبغي أف يقولو ٥با، كسنذكر ذلك ىنا من باب التمثيل ال 

:  من باب لزـك التطبيق، فاألمر ُب ذلك موكوؿ للزكج، كٕبسب طبيعة الزكجة
 ىو أف يذكر الرجل زكجتو ما أكجب ا عليها من حسن الصحبة كٝبيل :يقوؿ القرطيب

 قاؿ لو  صلي ا عليو كسلمإف النيب: العشرة للزكج كاالعَباؼ بالدرجة الٍب لو عليها، فيقوؿ ٥با مثبل
ال ٛبنعو نفسها كإف كانت على : أمرت أحدا أف يسجد ألحد ألمرت ا٤برأة أف تسجد لزكجها، كقاؿ

أٲبا امرأة باتت ىاجرة فراش زكجها لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح ُب ركاية حٌب تراجع : ظهر قتب، كقاؿ
.  ()كتضع يدىا ُب يده كما كاف مثل ىذا

 ىو التذكّب با ُب الَبغيب ٤با عنده من ثواب، كالتخويف ٤با لديو من :كيقوؿ ابن قدامة
عقاب، إٔب ما يتبع ذلك ٩با يعرفها بو من حسن األدب ُب إٝباؿ العشرة، كالوفاء بذماـ الصحبة، 

.  () كالقياـ ٕبقوؽ الطاعة للزكج، كاالعَباؼ بالدرجة الٍب لو عليها
كوين من الصا٢بات القانتات ا٢بافظات للغيب كال تكوين من كذا : كيقوؿ ٥با: قاؿ الكاساين

.  () ككذا
 
 

                                                           

. ُٕٓ/ٕط،  .، دمن كحي القرآف الرافعي، ()
. ُُٕ/ٓ ط،.،دالجامع ألحكاـ القرآف القرطيب، ()
. ِّٓ/ُ ط،.،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
. ّّْ/ِ ط،.، دبدائع الصنائع الكاساين، ()



 

 َّٖ 

 : ػ ا٥بجر ُب ا٤بضجعِ

. ()القطع، ضد الوصل: ا٥بجر ُب اللغة

:  ()اختلف الفقهاء كا٤بفسركف ُب معُب ا٥بجر ُب ا٤بضجع على أقواؿ كثّبة، منها: كُب الشرع
ا٥بجر ُب ا٤بضاجع ىو أف يضاجعها كيوليها ظهره كال ٯبامعها، كىو قوؿ ابن : ا٤بعُب األكؿ

.  عباس كغّبه
كا٢بسن  كقتادة كالشعيب اجتناب ا٤بضجع، كىو قوؿ ٦باىد كإبراىيم النخعي: ا٤بعُب الثاين

. عن مالك كابن القاسم كركاه ابن كىب البصرم
:  كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي

أف ا٥بجر من ا٥بجراف كىو البعد يقاؿ ىجره أم تباعد كنأل عنو كببل ٲبكن بعدىا إال بَبؾ 
().مضاجعتها

  
أف الزكج باإلعراض عن فراشها يعرؼ سبب عدـ طاعتها لو، فإف كانت ٧ببة لو، فإف ذلك 

.  يشق عليها فَبجع للصبلح، كإف كانت مبغضة يظهر النشوز، فيتبْب أف النشوز من قبلها
كاف لو نساء  بلغنا أف عمر بن عبد العزيز: عن مالك أنو قاؿ ُب تفسّب اآلية ركل ابن كىب

كذلك : فكاف يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها يفرش ُب حجرهتا كتبيت ىي ُب بيتها فقلت ٤بالك
().(ڤ ڤ ڦ): نعم، كذلك ُب كتاب ا تعأب: لو كاسع؟ قاؿ

 

()غلظوا عليهن ُب القوؿ كضاجعوىن للجماع: ا٤بعُب الثالث
كىو قوؿ ابن عباس كسفياف  

.  الثورم، على اعتبار اىجركىن من ا٥بجر كىو القبيح من الكبلـ
                                                           

. ُٖٓ/ِ، ْ، طالصحاح ا١بوىرم، ()
، ابن ا٥بماـ، ُِٓ/ِ ط، .، دالدر المنثور، السيوطي، ّٔ/ٓط .، دتفسيره، الطربم، ُُٕ/ٓ ط، .، دتفسيره القرطيب، ()

 .ِٓ/ٓ ، ط. دركح المعاني، األلوسي، ّٕ/ِ ط، .، دزاد المسير، ابن ا١بوزم، ُْٔ/ُ، ِ، طشرح فتح القدير 
 .ُُٕ/ٓ، ِ ، طتفسيرهالقرطيب ،  ()
 ّْٓ/ُ، ّ ، طأحكاـ القرآفابن العريب ،  ()
 .ُُٕ/ٓ، ِ ، طتفسيرهالقرطيب ،  ()



 

 َّٗ 

()ركل الطربم ُب معُب ا٥بجر قوال شاذا ىو شدكىن كثاقا ُب بيوهتن: ا٤بعُب الرابع
 كقد اختار ،

 : ىذا القوؿ مستدال لو ٗبا يلي
أف معُب ا٥بجر ُب كبلـ العرب ٧بصور ُب ثبلثة أكجو، كقد ناقش ىذه األكجو : من اللغة

:  ٝبيعا، كبنب ا٫بصار ا٤بعُب فيما اختاره
يقاؿ ىجر الرجل كبلـ الرجل كحديثو كىو رفضو كتركو يقاؿ منو ىجر فبلف : ا٤بعُب األكؿ

.  أىلو يهجرىا ىجرا كىجرانا
اإلكثار من الكبلـ بَبديد كهيئة كبلـ ا٥بازئ، يقاؿ منو ىجر فبلف ُب كبلمو : ا٤بعُب الثاين

.  يهجر ىجرا إذا ىذل كمدد الكلمة كما زالت تلك ىجّباه كإىجّباه
يقاؿ ىجر البعّب إذا ربطو صاحبو با٥بجار كىو حبل يربط ُب حقويها : ا٤بعُب الثالث

 .()كرسغها

: الضرب غّب ا٤بربح. ّ
الوسيلة األخّبة من كسائل التأديب، كال يلجأ إليها إال ُب حاؿ الضركرة، كمع من  كىي

يصلح لو ذلك من النساء، فا٢بكم الشرعي ُب تأديب الزكجة عند نشوزىا ىو أف يبدأ با٤بوعظة أكال 
 اللجوء إٔب ىذه الوسيلة مع اعتبارىا ()ٍب با٥بجراف، فإف ٓب ينجعا فقد أباح الشرع من باب الرخصة

.  غّب ٧ببذة ُب الشرع كقاصرة على حاؿ الضركرة كمقيدة بقيود كثّبة كُب ظركؼ معينة

، كالضرب ُب ىذه اآلية ىو ( ڦ): كقد نص على ىذه الوسيلة ُب قولو تعأب
                                                           

 .ّْٔ/ٔ، ُ، طاللباب في علـو الكتابسراج الدين عمر ،  ()
 .ّْٔ/ٔ، ُ، طاللباب في علـو الكتابسراج الدين عمر ،  ()
: ٩با يدؿ على أف الضرب رخصة شرعية كليست أصبل حديثْب مرسلْب ركيا ُب سبب نزكؿ اآلية الٍب أباحت الضرب، كٮبا ()

تشكو أف زكجها لطمها فقاؿ رسوؿ ا    صلي ا عليو كسلمقاؿ ا٢بسن البصرم جاءت امرأة إٔب النيب: ا٢بديث األكؿ
 ﴾ اآلية الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاًء ٗبىا فىضَّلى اللَّوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو ﴿:  القصاص فأنزؿ ا تعأبصلي ا عليو كسلم
يا رسوؿ ا :  رجل من األنصار بامرأة لو، فقالتصلي ا عليو كسلمأتى رسوؿ ا : ا٢بديث الثاين. فرجعت بغّب قصاص

 ليس لو ذلك، فأنزؿ :صلي ا عليو كسلمإف زكجها فبلف بن فبلف األنصارم، كإنو ضرهبا فأثر ُب كجهها، فقاؿ رسوؿ ا 
صلي ا عليو ﴾ أم ُب األدب فقاؿ رسوؿ ا الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاًء ٗبىا فىضَّلى اللَّوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو  ﴿:تعأبا 

 .ِْٗ/ُ: ط، .، دتفسيره أردت أمرا كأراد ا غّبه،  ابن كثّب، كسلم



 

 َُّ 

ضرب األدب غّب ا٤بربح، كىو الذم ال يكسر عظما كال يشْب جارحة، ألف ا٤بقصود منو الصبلح ال 
اتقوا ا ُب النساء، فإنكم أخذٛبوىن »:  عن ىذه الرخصة بقولوصلي ا عليو كسلمغّب، كقد عرب 

بأمانة ا، كاستحللتم فركجهن بكلمة ا، كلكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرىونو، فإف فعلن 
 .  ()«فاضربوىن ضربا غّب مربح

أال »:  ُب خطبتو ٕبجة الوداع صلي ا عليو كسلمكقد فصل ىذا ا٢بديث كفسر بقولو
كاستوصوا بالنساء خّبا فإهنن عواف عندكم ليس ٛبلكوف منهن شيئا غّب ذلك إال أف يأتْب بفاحشة 

، فإف فعلن فاىجركىن ُب ا٤بضاجع، كاضربوىن ضربا غّب مربح، فإف أطعنكم فبل تبغوا عليهن ()مبينة
سبيبل أال إف لكم على نسائكم حقا كلنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فبل يوطئن 

يأذف ُب بيوتكم من تكرىوف، أال كحقهن عليكم أف ٙبسنوا إليهن ُب  فرشكم من تكرىوف، كال
 . ()«كسوهتن كطعامهن

كنبلحظ أف كل النصوص الٍب رخصت ُب الضرب حثت على اإلحساف للزكجة كاحَبامها 
كاعتبار العبلقة هبا عبلقة ُب ا كبكلمة ا، ٍب قصرت إباحة الضرب على ا٤بعصية كقيدت ا٤بعصية 

على األمر الكبّب ا٣بطّب الذم تأنف منو الطباع، كىو أف تدخل ا٤برأة األجانب لبيت زكجها من غّب 
إذنو، ٍب قيدت الضرب بكونو غّب مربح، كفسر ٗبا ال يشْب كال يدمي، كفسرت كسيلتو بالسواؾ 

.  ك٫بوه
أما اآلية الوحيدة الٍب كردت فيها ىذه الرخصة، فقد جعلت الضرب ىو الوسيلة النهائية 
المرأة ٓب ٯبد معها القوؿ الرقيق الواعظ، كال السلوؾ الذم ٲبس صميم مشاعر ا٤برأة، فلم يبق مع 

ىذه ا٤برأة الٍب ٓب يستجب عقلها كال قلبها إال اللجوء إٔب ىذه الوسيلة كحل ضركرم مؤقت ك٧بدد، 
:  كقد ختمت اآلية بنهي كفاصلة ككبلٮبا توجيو شديد للرجل بعدـ الظلم كالتعدم

                                                           

 .َُُتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
كليس ا٤براد بذلك الزىن فإف ذلك ٧بـر . قولو بفاحشة مبينة يريد ال يدخلن من يكرىو أزكاجهن كال يغضبنهم: قاؿ القرطيب ()

 .ُّٕ/ٓ ط،.،دالجامع ألحكاـ القرآف. كيلـز عليو ا٢بد
ألجل التسَب على األسرار الزكجية، جاء ُب ا٢بديث أف عمر رضي ا عنو ضرب امرأتو فعذؿ ُب ذلك فقاؿ ٠بعت رسوؿ  ()

 .َّٓ/ٕط .،  البيهقي، سننو، د«ال يسأؿ الرجل فيم ضرب أىلو:  يقوؿصلي ا عليو كسلما 



 

 ُُّ 

 ڃ ڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): أما النهي فلقولو تعأب

[ .  ّْ:النساء]( چ 

أم ال ٘بنوا عليهن بقوؿ أك فعل كىذا هنى عن ظلمهن بعد تقرير ): ُب تفسّبه يقوؿ القرطيب
. ()(الفضل عليهن كالتمكْب من أدهبن، كقيل ا٤بعُب ال تكلفوىن ا٢بب لكم فإنو ليس إليهن

كٯبب أف يكوف الضرب غّب مربح، كغّب مدـ، كأف يتوقى فيو الوجو كاألماكن ا٤بخوفة، ألف 
 صلي ا عليو ا٤بقصود منو التأديب ال اإلتبلؼ، كقد اشَبط ا٢بنابلة أال ٯباكز بو عشرة أسواط لقولو

 . ()«ال ٯبلد أحد فوؽ عشرة أسواط إال ُب حد من حدكد ا»: كسلم
زيادة على ىذا، فقد كرد ُب النصوص ما ينفر عن الضرب، كيعتربه نقصا ُب الرجل، ألف 

ما ضرب ): قالت  رضي ا عنهاعجزه ُب الوسيلتْب األكليتْب دليل على ىذا القصور، فعن عائشة
 شيئا قط بيده كال امرأة كال خادما إال أف ٯباىد ُب سبيل ا، كما نيل  صلي ا عليو كسلمرسوؿ ا

 .  () (منو شيء قط فينتقم من صاحبو إال أف ينتهك شيء من ٧باـر ا فينتقم  تعأب
فهذا بياف أف الضرب ٨بالف لسلوؾ القدكة، كىو ما يدعو أصحاب النفوس ا٤بَبفعة الباحثة 

.  عن الكماؿ إٔب اجتنابو
كُب حديث آخر تصريح ٗبوضع الرخصة من استعماؿ ىذه الوسيلة، كبياف لنقص من 

يستعملها، كىو إشارة إٔب أف استعما٥با قصور بشرم ال كسيلة شرعية، فعن إياس بن عبد ا بن أيب 
، فجاء عمر إٔب رسوؿ ا «ال تضربوا إماء ا»: صلي ا عليو كسلم قاؿ رسوؿ ا : ذباب قاؿ

ذرئن النساء على أزكاجهن، فرخص ُب ضرهبن، فطاؼ بآؿ رسوؿ ا :  ، فقاؿصلي ا عليو كسلم
لقد طاؼ بآؿ »: صلي ا عليو كسلم نساء كثّب يشكوف أزكاجهن، فقاؿ النيب صلي ا عليو كسلم

                                                           

 . السابق نفسوط، .، د،تفسيرهالقرطيب،  ()
. ِّْتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
باب مباعدتو لآلثاـ ، ،  كتاب الفضائل(ُٓٗٔ ): برقم ، َٖ/ٕ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :  حديث عائشة()

 .،كاختياره من ا٤بباح أسهلو



 

 ُِّ 

.  ()«٧بمد نساء كثّب يشكوف أزكاجهن ليس أكلئك ٖبياركم
صلي ا عليو  على من يضرب زكجتو مع أنو صلي ا عليو كسلمكُب حديث آخر يدعو 

 أف امرأة الوليد بن  رضي ا عنو ال يدعو إال على من بالغ ُب الظلم كالعتو كالتجرب، فعن عليكسلم
قوٕب لو قد : يا رسوؿ ا إف الوليد يضرهبا، فقاؿ:  ، فقالتصلي ا عليو كسلمعقبة أتت النيب 

ما زادين إال ضربا، فأخذ : فلم تلبث إال يسّبا حٌب رجعت، فقالت: رضي ا عنو أجارين، قاؿ علي 
 صلي ا عليو كسلمقوٕب لو إف رسوؿ ا :  ىدبة من ثوبو فدفعها إليها، كقاؿصلي ا عليو كسلم

 صلي ا عليو كسلمما زادين إال ضربا، فرفع : قد أجارين، فلم تلبث إال يسّبا حٌب رجعت، فقالت
. ()اللهم عليك الوليد أٍب يب مرتْب: يديو كقاؿ

 الفعلية التحذير صلي ا عليو كسلمكللتحذير من استعماؿ ىذه الوسيلة أجازت سنة النيب 
قاؿ ٕب رسوؿ : من التزكيج ٤بن ال ٲبلك نفسو أماـ عتوىا، فيضرب زكجتو، قالت فاطمة بنت قيس

 إذا أحللت فآذنيِب، فآذنتو فخطبها معاكية بن أيب سفياف كأبو ا١بهم صلي ا عليو كسلما 
ترب ال ماؿ لو، كأما أبو  أما معاكية فرجل»: صلي ا عليو كسلمكأسامة بن زيد، فقاؿ رسوؿ ا 

  .() «ا١بهم فرجل ضراب للنساء
ك٥بذه النصوص كغّبىا، فإف إطبلؽ القوؿ باإلباحة خطأ عظيم، ألنو إما أف يكوف تشجيعا 

لؤلزكاج على استعماؿ ىذه الوسيلة، كلو ُب غّب ٧بلها، أك إساءة لدين ا تعأب، دين الرٞبة 
.  كالسماحة، ليتخذ ذلك ا١بهلة ذريعة لغرس الشبهات

ك٥بذا فإف القوؿ باعتبار األصل ُب الضرب التحرًن ىو األكٔب، ليبقى للرخصة بعد ذلك ٧بلها 
 .(الضركرات تبيح اظورات)من قاعدة 

                                                           

 .ُُْتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
مسند  ) (َُِّ: )برقم (َّّ / ُ)" مسند أٞبد"أخرجو كعبد ا بن أٞبد بن حنبل ُب زكائده على :   حديث علي ()

( ) ِْٗ: )برقم (ِّٓ / ُ" )مسنده"، كأبو يعلى ُب  (العشرة ا٤ببشرين با١بنة كغّبىم ، مسند علي بن أيب طالب رضي ا عنو 
..( . مسند علي بن أيب طالب ) (ٕٕٔ: )برقم (ُٗ / ّ" )مسنده"، كالبزار ُب  (مسند علي بن أيب طالب ، 

 (ِّّ / ْ): ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد. رجالو ثقات : قاؿ ا٥بيثمي 
 .ّٔٓتقدـ ٚبرٯبو ص ()



 

 ُّّ 

ال يضرهبا كإف أمرىا كهناىا فلم تطعو، كلكن يغضب ):  فقد قاؿ، كقد قاؿ بنحو ىذا عطاء
()(عليها

ىذا من فقو عطاء؛ فإنو من فهمو بالشريعة ككقوفو ): بقولو  كقد علق على ىذا ابن العريب،
ككقف على الكراىية من طريق أخرل . على مظاف االجتهاد علم أف األمر بالضرب ىاىنا أمر إباحة

يعمد أحدكم ٯبلد امرأتو جلد العبد »:  ُب حديث عبد ا بن زمعةصلي ا عليو كسلمُب قوؿ النيب 
 .   ()«فلعلو يضاجعها من آخر يومو

 استؤذف ُب صلي ا عليو كسلمكركل ابن نافع عن مالك عن ٰبٓب بن سعيد أف رسوؿ ا 
 ، فأباح كندب إٔب الَبؾ، كإف ُب ا٥بجر لغاية   ()اضربوا، كلن يضرب خياركم: ضرب النساء، فقاؿ

.  ()(األدب
كالذم عندم أف الرجاؿ كالنساء ال : ٍب بْبَّ ما ذكرناه من ٧بدكدية ىذه الرخصة، فقاؿ

كمن النساء، بل من الرجاؿ من ال ؛ يستوكف ُب ذلك؛ فإف العبد يقرع بالعصا كا٢بر تكفيو اإلشارة 
يقيمو إال األدب، فإذا علم ذلك الرجل فلو أف يؤدب، كإف ترؾ فهو أفضل لكن بعد ىذا، كمع كل 

ىذا قد ٪بد من يتخذ ىذه الوسيلة سبيبل لرمي اإلسبلـ ٗبا امتؤل ُب قلبو من حقد، كيتصور ما يسمى 
.  ()(بتسلط الرجل على ا٤برأة

 : ك٩با ذكره من ردكد على ىذا االعَباض
أف اآلية تسمح ٗبمارسة التنبيو ا١بسدم ُب حق من ال ٰبَـب كظائفو ككاجباتو، الذم ال تنفع 

معو أم كسيلة أخرل، كىذا األسلوب ليس بأمر خاص باإلسبلـ، بل ٝبيع القوانْب العا٤بية تتوسل 
كالتنبيو ا١بسدم ا٤بسموح بو . باألساليب العنيفة ُب حق من ال تنجح معو الوسائل كالطرؽ السلمية

.  ىنا ٯبب أف يكوف خفيفا، كأف يكوف ضربا غّب مربح أم ال يبلغ الكسر كا١برح
٤باذا ال يعاقب الرجل ُب حاؿ نشوزه أك تقصّبه ُب حق زكجتو مثلما : كقد يقاؿ كذلك

                                                           

 .ّٔٓ/ُ، ّابن العريب ، أحكاـ القرآف ، ط ()
 .ِْٔص  ٚبرٯبو تقدـ( )
 .ٔٓص  ٚبرٯبو تقدـ( )
 .ّٔٓ/ُ ط،.،دأحكاـ القرآف ابن العريب، ()
 .ُٓٗ/ّ، ُ ط، األمثل، الشّبازم()



 

 ُّْ 

تعاقب ا٤برأة؟ 
كا١بواب على ذلك بأف الفقهاء قد نصوا ُب مواضع كثّبة على أف الرجل يؤدب كيعزر، بل 

كيسجن إذا طالبت ا٤برأة بذلك ُب حاؿ تقصّبه ُب حقوقها أك إضراره هبا، كقد سبق ذكر بعض ذلك 
.  ُب الفصوؿ ا٤باضية، كسيأٌب بعضو ُب األجزاء التالية من اجملموعة الثالثة

 :الضرر الناتج عن التأديب ا٤بعتاد
، كاختلفوا ُب تضمْب الزكج كالوٕب، إذا حصل ()اتفق الفقهاء على حرمة التأديب العنيف

:  التلف من تأديبهما من غّب ٘باكز للقدر ا٤بشركع على قولْب
ال ضماف على الزكج كالوٕب من التلف الذم ينشأ من التأديب ا٤بعتاد، كىو قوؿ : القوؿ األكؿ

. كأٞبد مالك
مضت السنة أف الرجل إذا : عن مالك أنو ٠بع ابن شهاب يقوؿ: كمن األدلة على ذلك

كإ٭با ذلك ُب ا٣بطأ أف ): أصاب امرأتو ٔبرح أف عليو عقل ذلك ا١برح، كال يقاد منو، قاؿ مالك
.  ()(يضرب الرجل امرأتو فيصيبها من ضربو ما ٓب يتعمد فيضرهبا بسوط فيفقأ عينها، ك٫بو ذلك

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ):  كاستدلوا بقولو تعأب

 . [ّْ: النساء] ( ڦ ڦ

أف الزكج لو تأديب الزكجة كىو مصدؽ ُب جنايتو عليها، ك٨بالفتها لو على : كجو الداللة
ا٤بعركؼ فكاف أدبو ٥با مباحا فما تولد منو فبل قصاص فيو، كإف عمد إٔب الضرب ا٤بتلف لؤلعضاء 

كُب كتاب ا تعأب قولو ، ()«كتاب ا قصاص»: صلي ا عليو كسلمفعليو القصاص لقوؿ النيب 

 [. ْٓ: ا٤بائدة](  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ): تعأب

                                                           

( ، حاشيتو ا١بمل، ٕٗ/ٕ ،ُط، المنتقىالباجي، ، ُٓٗ/ّ، ُ ط، األمثل، الشّبازم،ّٖٗ/ٔط،  .، دالبنايةالعيُب،  (
 .ِٖٗ/ْط، .د
 .ٕٗ/ٕ ،ُط، المنتقى الباجي، ()
. ُّٖتقدـ ٚبرٯبو ص  ()



 

 ُّٓ 

، ()يضمن الزكج إذا أفضى تأديبو ا٤بعتاد إٔب ا٤بوت، كىو قوؿ ا٢بنفية كالشافعية: القوؿ الثاين
أف تأديب الزكجة إذا تعْب سبيبل ٤بنع نشوزىا مشركط بأف يكوف غّب : كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي

مربح، فإذا ترتب عليو ا٤بوت تبْب أنو قد جاكز الفعل ا٤بأذكف فيو، فيجب عليو الضماف ألنو غّب 
.  ()فشرط فيو سبلمة العاقبة كاجب

أرل أف األرجح ُب ا٤بسألة ىو تقيد الضرب ٗبا كصف ُب اآلية من كونو غّب مربح، :الَبجيح
.  فإف ٘باكز ذلك كاف ظلما يستحق صاحبو العقوبة بقدر اعتدائو

  

                                                           

ذىب الشافعية إٔب كجوب الضماف ُب التأديب كإف ٓب يتجاكز القدر ا٤بعتاد ُب مثلو، فإف كاف ٩با يقتل غالبا ففيو القصاص  ()
كإال فدية شبو العمد على العاقلة، ألنو فعل مشركط بسبلمة العاقبة، إذ ا٤بقصود التأديب ال  (األب كا١بد)على غّب األصل 

ا٥ببلؾ، فإذا حصل بو ىبلؾ تبْب أنو جاكز القدر ا٤بشركع فيو، كال فرؽ عندىم بْب اإلماـ كغّبه ٩بن أكتوا سلطة التأديب، 
. ِٖٗ/ْط، .، دحاشيتو، ا١بمل، ّٖٗ/ٔط،  .، دالبناية  العيُب، .كالزكج كالوٕب

يعترب أبو حنيفة أف التأديب الواجب ال يتقيد بسبلمة العاقبة، أما ا٤بباح فيتقيد هبا، كمن ا٤بباح ضرب األب أك األـ كلدٮبا  ()
تأديبا كمثلهما الوصي، فإذا أفضى إٔب ا٤بوت كجب الضماف، كإف كاف الضرب للتعليم فبل ضماف، ألنو كاجب، كالواجب 

كذىب الصاحباف إٔب أنو ال ضماف عليهم ألف التأديب منهم فعل مأذكف فيو إلصبلح الصغّب، . ال يتقيد بسبلمة العاقبة
كضرب ا٤بعلم بل أكٔب منو، ألف ا٤بعلم يستمد كالية التأديب من الوٕب، كا٤بوت نتج من فعل مأذكف فيو، كا٤بتولد من فعل 

 ابن عابدين، رد اتار، .كنقل عن بعض ا٢بنفية أف اإلماـ رجع إٔب قوؿ الصاحبْب. مأذكف ال يعد اعتداء فبل ضماف عليهم
 .ٕٕ/ْ، ِط



 

 ُّٔ 

 الرابع المطلب
 تعزير الزكج زكجتو في الحقوؽ الواجبة في االعتداء على حق اهلل أك حق اآلدمي

كما ُب  سبق أف لعبلقة الزكجية أثرنا ُب ٧بو كصف ما يعد من قبيل جرائم التعزيرفيما  تبُت
ضرب الزكج زكجتو، كتأديبها ألجل نشوزىا أك على ترؾ فرائض ا على رأم بعض الفقهاء، كإذا 

ف ضرهبا ضربنا مربحنا كأانتفت ا١برٲبة فبل عقوبة؛ ألنو ال عقوبة بدكف جرٲبة، أما إذا ٘باكز ُب الضرب 
أك ال سبب أك على ترؾ فرائض ا على رأم من منع الزكج من الضرب على حق ا تعأب، فإف 

ذىاب بعضو، فهل  ا١برٲبة ٙبققت ُب ىذه األحواؿ جرٲبة تعزيرية، حيث ٓب يؤد إٔب تلف عضو أك
 ُب سواء  ٚبفيفهاأكيعذر الزكج لتعديو على زكجتو أك يكوف لعبلقة الزكجية أثر ُب ا٤بنع من العقوبة 

أك حقا ،  ُب إباحة التعزير الواجب حقنا  تعأبأكتعزير الزكج زكجتو على عصياهنا  تعأب، 
 . آلدمي

:  اختلف الفقهاء في ذلك على قولينأقول 
إٔب أنو ال أثر لعبلقة الزكجية على : () ُب ركاية كا٤بالكية()ذىب ا٢بنفية: القوؿ األكؿ

عقوبات التعزير فالزكج إذا ضرب زكجتو حيث ال ٯبوز لو الضرب استحق العقوبة، كذلك كما لو علم 
أهنا ال تَبؾ النشوز إال بضرب ٨بوؼ كضرهبا أك تعدم الزكج على زكجتو بأف كاف يضرىا با٥بجر أك 

الضرب أك الشتم فللحاكم أف يزجره أم ٲبنعو باجتهاده فيسلك معو ما كاف ينبغي أف يسلكو مع 
زكجتو كأف يعظو ٍب يضربو، ككذلك إذا ثبت تعدم كل من الزكجْب على اآلخر كعظهما ا٢باكم ٍب 

.  ضرهبما باجتهاده
.  ()(كلو ادعت على زكجها ضربنا فاحشنا كثبت ذلك عزر): قاؿ ُب الدر ا٤بختار

فصرحوا بأنو إذا ضرهبا بغّب حق كجب عليو التعزير كإف ٓب يكن فاحشنا ):  كقاؿ ابن عابدين

                                                           

 ُِٔ/ُط،  .، دمجمع األنهر شرح ملتقى األبحر شيخي زاده، ()
. ّّْ/ِط، .، دحاشيتو الدسوقي، ()
ادعت على زكجها ضربنا فاحشنا كثبت ذلك عليو يعزر ): قاؿ ُب البحر: كجاء فيو- َُٗ/ّط، .، دحاشيتو ابن عابدين، ()

 كأنو ( ال يسأؿ الرجل فيما ضرب زكجتو: )كاستدؿ ٕبديث (الزكج كظاىره أنو لو ٓب يكن فاحشنا كىو غّب ا٤بربح ال يعزر فيو
. 3/237ط،.، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهنى أف تشكو ادلرأة زكجها، ابن صليم ، صلي اهلل عليو كسلم 



 

 ُّٕ 

.  ()(كيضمنو لو ماتت
كىذا يعِب أف العبلقة الزكجية ال أثر ٥با على عقوبات التعزير الواجبة ُب تعدم أحد الزكجْب 

.  على اآلخر بغّب حق كبدكف سبب
ٓب يبح ا ا٥بجر ُب ا٤بضجع إال إذا خاؼ النشوز كأباح  تعأبأنو كاستدلوا على ذلك ب

 ک ک ک ک گ گ گ گ ): الضرب كٓب يبح الكسر كال ا١برح، كقولو تعأب

، كاآلية عامة ُب األزكاج كغّبىم كال ٨بصص، فإذا اعتدل الزكج على زكجتو [ُْٗ: البقرة] (ڳ
.  اقتص منو

 إٔب أف الزكجية ٥با أثر ُب ()، كا٢بنابلة()كالشافعية ()ذىب ا٢بنفية ُب ركاية: القوؿ الثاني
منع عقوبة التعزير الواجبة ُب اعتداء الزكج على زكجتو فقط إال أهنم اختلفوا ُب بياف ىذا األثر على 

:  رأيْب

إٔب أف الزكجية ٥با أثر ُب منع عقوبة : () كالشافعية()ذىب ا٢بنفية ُب ركاية: الرأم األكؿ
التعزير عن الزكج ا٤بتعدم على زكجتو أكؿ مرة، فإذا ثبت أف الزكج ضرب زكجتو بدكف سبب أك ٘باكز 

حد التأديب هناه ا٢باكم فقط كال يعزره أكؿ مرة، فإف عاد إٔب ضرهبا مرة أخرل بدكف حق عزره إف 
.  طلبت الزكجة تعزيره لتعديو عليها

أف اإلساءة تكثر بْب الزكجْب، كالتعزير عليها يورث كحشة : كالعلة ُب منع التعزير أكؿ مرة
.  ()بينهما فيقتصر أكال على النهي لعل ا٢باؿ يلتئم بينهما فإف عاد عزره ا٢باكم

                                                           

() ، . ُْ/َُ،  ط. دالمحلى ابن حـز
. ِّٓ/ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()
. َٕ،ٗٔ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()
. ِِٖط، ص. داألحكاـ السلطانية أبو يعلي، ()
. ِّٓ/ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()
. َٕ،ٗٔ/ِ ،ط.دالمهذب، الشّبازم، ()
. َِٔ/ّط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، ِّٓ/ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ، ()



 

 ُّٖ 

.  كانفرد ا٢بنفية بالقوؿ بأف للزكجية أثرنا على عقوبة ا٢ببس فبل يعزر الزكج با٢ببس
.  بأف ا٢ببس ال يستدرؾ معو ا٢بق؛ ألف حق الزكجة يسقط ٗبضي الزماف: كعللوا ذلك 
كحاصلو أنو ال يعزر ُب ا٤برة األكٔب، كإذا عزره فتعزيره بالضرب كال يعزر ):  قاؿ ابن ٪بيم

.  ()(با٢ببس؛ ألنو ال يستدرؾ ا٢بق فيو با٢ببس؛ ألنو يفوت ٗبضي الزماف
أف الزكجية ٥با أثر ُب منع عقوبة التعزير الواجبة : () كركاية للمالكية()للحنابلة: الرأم الثاني

ُب تعدم الزكج على زكجتو إذا كاف تعديو عليها بسبب النشوز أك التأديب، فإذا ضرب الزكج زكجتو 
.  تأديبنا يضمن

ككذلك ): ٍب قاؿ (كالتعزير ال يوجب ضماف ما حدث عند التلف): قاؿ القاضي أبو يعلي
.  (الزكج إذا ضرب زكجتو عند النشوز كتلف فبل ضماف عليو

.  إذا كاف ُب أدب يضرهبا فبل: ىل بْب ا٤برأة كزكجها قصاص؟ فقاؿ: كسئل
ُب الرجل يضرب امرأتو فيكسر يدىا أك رجلها على كجو األدب ): ككذلك نقل بكر بن ٧بمد

الزكج إذا ضرب زكجتو ُب غّب األدب كالنشوز كما لو ضرهبا  كمقتضى ىذا أف. ()(فبل قصاص عليو
.  بغّب سبب استحق التعزير كال ٲبنع من عقوبتو العبلقة ألنو متعدم ُب فعلو

كا٢باصل أف التعزير جائز باالجتهاد مطلقنا، كإف أثر على النفس كال ضماف ) : قاؿ الرىوين
فيما نشأ عنو إال أف يتبْب ا٣بطأ، كقد نصوا على أف تأديب الزكج زكجتو على كجو ٯبوز لو إذا نشأ 
عنو ا٤بوت ال ضماف فيو، كا٢باكم مثلو بل أحرل، كإذا كاف تأديب الزكج لزكجتو ينبغي فيو الضماف 

.  ()(كلو بالقصاص فمن أكٔب عقوبة التعزير ألهنا دكنو

.  [ّْ: النساء] ( ڦ): كاستدلوا على ذلك بقولو تعأب
.  ضرب األزكاج لزكجاهتم، كا٤بأمور ال يتقيد بالسبلمة أف اآلية تبيح: كجو الداللة

                                                           

. ِّٓ/ّط، .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن ٪بيم ا٤بصرم، ()
. ِِٖط، ص. ،داألحكاـ السلطانية أبو يعلي، ()
. ُٓٔ/ٖط، .، دحاشيتو الرىوين، ()
. ِِٖط، ص. ،داألحكاـ السلطانية أبو يعلي، ()
. ُٓٔ/ٖط، .، دحاشيتو الرىوين، ()



 

 ُّٗ 

.  ()اآلية مبيحة للرجاؿ تأديب النساء (فعظوىن) ُب تفسّب : قاؿ ابن عطية
: ، كقاؿ غّبه(ال قصاص بْب الرجل كزكجتو ُب النفس): كقاؿ القاضي أبو ٧بمد بن شهاب 

.  ()كعللوا ذلك بأف للزكج ا٢بق ُب التأديب (ُب النفس كا١براح)
أف العبلقة الزكجية ٥با أثر ُب منع عقوبة التعزير عن الزكج ا٤بتعدم  ُب نظر الباحث: كالراجح

على زكجتو أكؿ مرة، فإذا ثبت أف الزكج ضرب زكجتو بدكف سبب أك ٘باكز حد التأديب هناه ا٢باكم 
. فقط كال يعزره أكؿ مرة، فإف ضرهبا مرة أخرل بدكف حق عزره إف طلبت الزكجة تعزيره لتعديو عليها

. كا أعلى أعلم
  

                                                           

. ْٖ/ِط، . دالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ()
. ِِٖط، ص.  ،داألحكاـ السلطانية أيب يعلي، ()



 

 َِّ 

 الفصل الثاني
أحكاـ األقضية كالشهادات كالجنايات كالعقوبات بين الشريك كالجار كالصديق 

: مباحثكيشتمل على ثبلثة 
. األقضية كالشهادات:  األكؿ المبحث
. الجنايات:  الثاني المبحث
. العقوبات:  الثالث المبحث

 



 

 ُِّ 

  األكؿالمبحث
  األقضية كالشهادات 

: مطالبكيشتمل على ثبلثة 
. قضاء القاضي لشريكو كصديقة كجاره:  األكؿ المطلب
.             شهادة الشريك لشريكو كالصديق لصديقو كالجار لجاره:  الثاني المطلب
. شهادة األجير لمستأجره:  الثالث المطلب

 



 

 ِِّ 

 األكؿ المطلب
 قضاء القاضي لشريكو كصديقة كجاره

 شريكو إذا كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ علىال ينفذ حكم القاضي لنفسو اتفق الفقهاء على أنو 
 . ()ا٤بشَبؾ بينهما، أم إذا كانت ا٣بصومة متعلقة بشركة بْب القاضي كغّبه للتهمة

 إذا كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ  ككذا الصديق كاجلاركلكن ينفذ حكمو على نفسو كشريكو
 . ()ا٤بشَبؾ بينهما؛ كيعترب ذلك من قبيل اإلقرار ُب الراجح ال من قبيل ا٢بكم

 الزكجية أك الصداقة صلة ألف؛ ذلك ()عليهم فهو نافذجاره ك كصديقو كلشريكوكأما حكمو 
ككذلك ينفذ حكمو على ا٤بذكورين . قد تنقطع، فهي زائلة، بعكس القرابة، فإهنا صلة دائمة ال تنقطع

 . ()معو؛ أم شريكو إف كانت ا٣بصومة ُب ا٤باؿ ا٤بشَبؾ بينهما، كأصولو كفركعو

                                                           

، ّ، طمواىب الجليل، الي، ا٢بطاب، ٖٓ/ٖلبناف، – دار الكتب العلمية، بّبكت ، ُ، طالمحيط البرىاني ابن مازة، ()
ابن قدامة، ، ّّٗ /ْط، .، دمغني المحتاج، الشربيِب، َّّ/ْط، .، دكنز الراغبين، ُّْ/ٔدار الفكر، 

 .َّّ/ْط،  .، دالراغبين كنزالي، ، 8377: مسألة رقم، 10/200،202 ط،.،دالمغني
. ُّٗ/َُط، .،دتحفة المحتاج ا٥بيثمي، ()
. ّّٗ/ْ ط،.، د حاشيتهما قليويب كعمّبة،()
. َّّ/ْ ط، .، دكنز الراغبين الي، ()



 

 ِّّ 

 الثاني المطلب
 شهادة الشريك لشريكو كالصديق لصديقو كالجار لجاره

 كالصديق لصديقو كاجلار على شريكو ال تصح شهادة الشريك علي  الفقهاء أنوادلشهور بُت
، أم إذا كانت ا٣بصومة متعلقة كاألمواؿ كالدكر ادلشًتؾ إذا كانت ا٣بصومة ُب جاره للتهمة سيما

 . ()كغّبه للتهمةكاجلار كجاره للمشاحة  الشريك كشريكوبشركة بْب 
؛ كيعترب ذلك إلثبات احلقوؽ إذا كانت  ككذا الصديق كاجلار على نفسو كشريكوتصحكلكن 

.  ()من قبيل اإلقرار ُب الراجح
كالشهادة ٤بتأكد القرب الهتامو ٔبر النفع لقريبو : جاء يف حاشية الصاكم على الشرح الصغَت

أم الوالد : كا١بد كأبيو ككلد لوالده كإف سفل كابن االبن أك البنت كزكجهما: كوالد لولده كإف عبل
كالولد، فبل يشهد الوالد لزكجة ابنو، كال لزكج بنتو، كال الولد لزكجة أبيو كزكج أمو؛ فأكٔب أف ال يشهد 
لزكجتو، ٖببلؼ شهادة أخ ألخيو أك مؤب لعتيقو ك صديق مبلطف فتجوز إف برز الشاىد منهم ُب 

().العدالة، بأف فاؽ أقرانو فيها كاشتهر هبا
  

أم ُب غّب ماؿ الشركة إف برز، كٓب يكن ُب : كشريك ٘بوز شهادتو لشريكو ُب غّبىا: كقاؿ
كقيدىا ا٤بصنف تبعا للمدكنة بشركة ا٤بفاكضة، فظاىره أف شركة . عيالو، ال ُب ماؿ الشركة كلو برز

(). العناف ال يشَبط فيها التربيز
 

إف أخاؾ ا٢بق من كاف معك كمن يضر نفسو : ا٤ببلطف ىو الذم قيل فيو: كقاؿ ابن فرحوف
لينفعك كمن إذا ريب الزماف صدعك شتت فيك نفسو ليجمعك، كىذا الذم قالو بعيد قل أف يوجد 

().أحد هبذه الصفات فاألكٔب تفسّبه ٗبا ُب التنبيهات
  

                                                           

كنز ، الي، ّّٗ /ْط، .، دمغني المحتاجالشربيِب، ، 8390 مسألة رقم 10/220،230 ط،.،دالمغنيابن قدامة،  ()
 .َّّ/ْط،  .، دالراغبين

. ُّٗ/َُط،.،د تحفة المحتاج ا٥بيتمي، ()
 .ِْْ/ِط ، . ، دحاشيتوالصاكم ،  ()
. ِْٓ/ْط ، . ، دحاشيتوالصاكم ،  ()
 .َُْ/ٖط ، . ، دمنح الجليل شرح مختصر خليلعليش ،  ()



 

 ِّْ 

ُب بن الصواب إف برز بفتح الباء كتشديد الراء فعل الـز مبِب للفاعل كاسم : [إف برز]: قولو
(). الفاعل منو مربز بكسر الراء ا٤بشددة أم ظاىر العدالة

 

                                                           

 .ُٗٔ/ْط . ، دحاشيتوالدسوقي ،  ()



 

 ِّٓ 

 الثالث المطلب
 شهادة األجير لمستأجره

 .()أنو الذبوز شهادة األجَت دلستأجره  على الفقهاءاتفق
  صلي ا عليو كسلم عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أف رسوؿ اعن ا ثبتمبكاستدلوا 

رد شهادة ا٣بائن كا٣بائنة، كذم الغمر على أخيو، كرد شهادة القانع ألىل البيت، كأجازىا لغّبىم 
() .  

 :كجو الداللة
 .قياس القانع على األجَت جبامع النفع ادلستوجب للتهمة يف كل

إف القانع ا٤بنقطع إٔب القـو : القانع ىو السائل كا٤بستطعم، كأصل القنوع السؤاؿ، كيقاؿك
.  ٣بدمتهم كيكوف ُب حوائجهم كاألجّب كالوكيل ك٫بوه

:   رد ىذه الشهادةعلة
التهمة ُب جر النفع إٔب نفسو؛ ألف التابع ألىل البيت ينتفع ٗبا يصّب إليهم علة رد شهادتو 

من نفع، ككل من جر إٔب نفسو بشهادتو نفعان فهي مردكدة، كمن شهد لرجل على شراء دار كىو 
.  ()شفيعها، ككمن حكم لو على رجل بدين كىو مفلس فشهد للمفلس على رجل بدين 

القانع السائل ا٤بقتنع الصابر بأدىن قوت، كا٤براد بو ىاىنا أف من : ()(عوف ا٤بعبود)كجاء ُب 
كاف ُب نفقة أحد كا٣بادـ كالتابع ال تقبل شهادتو لو؛ ألنو ٯبر نفعا بشهادتو إٔب نفسو؛ ألف ما 

.  حصل من ا٤باؿ للمشهود لو يعود إٔب الشاىد ألنو يأكل من نفقتو
كىذا النفع قائم ُب حق األجّب كالوكيل ك٫بوه فتحققت فيو التهمة فانتفى بذلك مقصود 

                                                           

، ا٤باكردم، ِْٓ/ْط،  .، دحاشيتو على الشرح الصغيرالصاكم، ، َُْ/ٗ، ُ ، طالبناية شرح الهدايةالغيتاين ،  ((
 .ُْٖ/ٔط، .، دكشاؼ القناع، البهوٌب، ُِٕ/ّ، ُ، طالحاكم

 .ٖٓتقدـ ٚبرٯبو ص  ()
 .ُّٗ/4  السابق نفسو،ِ، طمعالم السنناخلطايب،  ()
. 6/2ّٗ ط، .، دعون المعبود شرح سنن أبي داودالصديقي،  ()



 

 ِّٔ 

 .الشهادة من استيفاء ا٢بقوؽ كحفظها
 ٛبنع من الشهادة فكذا عكسها  ٩با يستوجب القرب العداكة تورث هتمة شديدة٤با كانت  قكألف

 . كإف ٓب تكن بصلة النسبلقرابة القريبةؿ، فمنعت الشهادة كتتحقق بو الصلةكاإلجارة
إ٭با منع من شهادتو ٤بن ىو قانع ٥بم؛ ألنو مظنة هتمة فيحب دفع الضرر عنهم كجلب ا٣بّب ك

.  إليهم فمنع من الشهادة
(). القانع كالتابع ألىل البيت كا٣بادـ :كقاؿ الغيتايب

 

كقد استدؿ هبذا ا٢بديث لكل ما ينزؿ منزلة القانع من األشخاص، فتسرم عليو أحكاـ 
 :الشهادة قبوال كردا، كُب مقدمتها من يلتحق بو ُب ا٤بنع من الشهادة

كا١بد كأبيو ككلد لوالده كإف : متأكد القرب الهتامو ٔبر النفع لقريبو كوالد لولده كإف عبلؾ 
أم الوالد كالولد، فبل يشهد الوالد لزكجة ابنو، كال لزكج بنتو، : سفل كابن االبن أك البنت كزكجهما

 .كال الولد لزكجة أبيو كزكج أمو
شهادة أخ ألخيو أك مؤب لعتيقو ك صديق مبلطف فتجوز  فأكٔب أف ال يشهد لزكجتو، ٖببلؼ

أم عياؿ : كٓب يكن الشاىد ُب عيالو، إف برز الشاىد منهم ُب العدالة، بأف فاؽ أقرانو فيها كاشتهر هبا
ُب جازىا بعضهم  كأجّب فتجوز شهادتو ٤بن استأجره إف برز كأل،ا٤بشهود لو، كإال ٓب ٯبز كلو برز

.  عيالو
٘بوز شهادتو لشريكو ُب غّب ماؿ الشركة إف برز، كٓب يكن ُب عيالو، ال ُب  ؼشريكأما اؿك

.  ماؿ الشركة كلو برز
 ال يشَبط فيها  خاصة ٩با بشركة ا٤بفاكضة، فظاىره أف شركة العنافبعض ا٤بالكيةكقيدىا 

(). التربيز
 

 كإال فبل تقبل ؛ ألف ا٢بمية تأخذ ُب  ُب عيالو الشهادة بغّب جرح عمد فيو قصاصكإف كانت
 .()القصاص كإ٭با يشهد ُب األمواؿ أك ُب ا١براح الٍب فيها ماؿ ،كما ُب ا٣برشي

كقبوؿ ىذه الشهادة موقوؼ على نظر القاضي، فحكمو يفصل النزاع كيرفع ا٣ببلؼ بْب 

                                                           

 .َُْ/ٗ، ُ ، طالبناية شرح الهدايةالغيتاين ،  ()
 .ِْٓ/ْط،  .، دحاشيتو على الشرح الصغيرالصاكم،  ()
. ِْْ/ْط،  .، دحاشيتو على الشرح الصغيركالصاكم، .ُٖٖسبقت ترٝبتو ص  ()



 

 ِّٕ 

.  ا٤بتخاصمْب
 لوجود التهمة، أما اجتماعهما أم األجّب كمستأجره، أك ،كإ٭با ترد شهادة األجّب كالقانع

 . القانع كمن قنع لو على شهادة لشخص آخر أك عليو، فبل هتمة فيها
  



 

 ِّٖ 

   الثانى المبحث
الجنايػػػػػػػػػات    

: مطالبكيشتمل على ثبلثة 
. جناية الشريك على شريكو:  األكؿ المطلب
. جناية الجار على جاره:  الثاني المطلب
. جناية الصديق على صديقو:  الثالث المطلب

 



 

 ِّٗ 

 األكؿ المطلب
 جناية الشريك على شريكو

 أك ٫بوه أال ٰبق أمواؿ أك عنافاتفق الفقهاء أف الشركة تقتضي حاؿ شراكة اثنْب أك أكثر ُب 
()ألحدىم التصرؼ ُب حق شريكو إال بإذنو

 كُب ٝبيع األحواؿ تقتضي الشراكة سواء كانت معلنة ،
 صلي ا عليو أك خفية حسن النية بْب أصحاهبا كعدـ خيانة أحدىم لشريكو عمبلن بقوؿ رسوؿ ا

كقد تقتضي طبيعة ٧بل . ()«أنا ثالث الشريكْب ما ٓب ٱبن أحدٮبا صاحبو»:  قاؿ ا عز كجلكسلم
الشراكة كقوع حصة الشريك على ا٤باؿ كلو كما ىو ا٢باؿ ُب أرض ال تقبل القسمة إما لطبيعتها، أك 

.  لوجود تنظيم ٲبنع ٘بزئتها
كقد تقتضي طبيعة الشراكة إمكانية قسمة ا٤باؿ ا٤بشَبؾ فيجتمع الشريكاف ُب كقت ٍب يفَبقاف 

ُب كقت آخر بعد قسمتو كُب ىذه ا٢باؿ ال يتصور كجود مشكلة؛ ألف كبلن من الشريكْب قد تفرَّد 
.  ٕبقو كما ىو ا٢باؿ ُب األرض القابلة للقسمة

كعندما تستمر الشراكة برضاء الشريكْب أك الشركاء أك لعدـ قسمة ما٥بما ا٤بشَبؾ ألم سبب 
يصبح حق كل شريك منصبان على ا٤باؿ كلو فبل ٯبوز ألحد منهما االنفراد بالتصرؼ فيو ما ٓب يأذف 

.  لو ُب ذلك شريكو كإال عد متعديان على حقو

                                                           

،الشركاين كالعبادم، َِٓ،ِْٖ /ٔ ط،.،دشرح منح الجليل، ابن عليش، ٔٔ ،ٓٔ /ٔ ط،.، دبدائع الصنائعالكاساين،  ()
ط، .، دمطالب أكلي النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباين، ، ِٖٓ،ِْٖ /ٓ ط،.، دحواشهما على تحفة المحتاج

ّ/َُٓ .
، كالبيهقي ( كتاب البيوع ، باب ُب الشركة  ) (ّّّٖ: )برقم (ِْٔ / ّ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :  حديث أيب ىريرة ()

كتاب البيوع ، باب  ) (ِّّٗ: )برقم (ِْْ / ّ" )سننو"،  كالدارقطِب ُب  (ُُُْٓ: )برقم (ٖٕ / ٔ)" سننو الكبّب"ُب 
 . (الصلح 

 ّ: )عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد. ، كأعلو ابن القطاف  (ُٕٗ / ٔ): ىذا ا٢بديث جيد اإلسناد البدر ا٤بنّب : قاؿ ابن ا٤بلقن 
 /ِْٔ) 



 

 َّّ 

. على حقو- جناية - كيعِب ذلك أف كل تصرؼ من الشريك دكف إذف شريكو يعد تعديان 
أما إذا ككل أحد الشركاء شريكو ُب التصرؼ فعندئذو ينفذ تصرفو ُب ٝبيع ا٤باؿ، كذلك ٕبكم ا٤بلك 

()ُب نصيبو كٕبكم الوكالة ُب نصيب شريكو؛ ألهنا مبنية على الوكالة كاألمانة
 .

فقد كقع ا٣ببلؼ بْب العلماء ُب حكم إعبلـ الشريك شريكو أما حق الشفعة بُت الشريكُت 
بأنو يريد أف يبيع حصتو، فذىب بعض العلماء إٔب أنو غّب كاجب، كإ٭با ىو مستحب كلو أف يبيع 

.  حصتو من غّب إعبلـ شريكو، قاؿ بو بعض الشافعية
.  ٯبب عليو أف ييعلم شريكو أنو يريد بيع حصتو كبو قاؿ القرطيب من ا٤بالكية: كالقوؿ الثاين

بأنو إ٭با باع ملكو، كا٤بلك يقتضي حق التصرؼ فيو دكف : كاستدؿ أصحاب القوؿ األكؿ
. إذف

. بأف ا٤بلك إذا تعلق بو حق الغّب احتاج إٔب اإلذف، كقد تعلق بو حق شريكو: كنوقش
. كأف الشركة تكوف على الشيوع، ٩با يؤدم إٔب ارتباط حقوؽ اإلدارة كالتصرؼ بكل ا٤باؿ

   ()كأبو داكد    ()   كالنسائي ()با٢بديث الذم ركاه مسلم : كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاين
 قضى بالشفعة ُب كل شركة ٓب تقسم أك حائط، ال ٰبل لو أف يبيع حٌب يؤذف ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب 

.  شريكو فإف شاء أخذ كإف شاء ترؾ، فإف باعو كٓب يؤذنو فهو أحق بو
الذم يدؿ على حرمة عدـ إعبلـ الشريك، قالو « ال ٰبل»: كالدليل على الوجوب قولو: قالوا

.   القرطيب
يَبجح لدم القوؿ األكؿ بأف الواجب على الشريك إعبلـ شريكو بالبيع، لقوة أدلتو : الراجح

كالشريك الشفيع ليس لو إال األخذ بالشفعة مٌب علم بالبيع، فيجوز لو . كألنو أحفظ ٢بقوؽ الشركاء
. أف يتملك حصة شريكو البائع بنفس الثمن، أك أف يسقط حقو ُب الشفعة

                                                           

 .َُٓ /ّ ط، .، دمطالب أكلي النهى في شرح غاية المنتهى الرحيباين، ()
 .ُِّْ ): برقم ، ٕٓ/ٓ، باب الشفعة، كتاب ا٤بساقاة، ط. د،صحيحو، مسلم  ()
 .َُْٕ ): برقم ، َِّ/ٕباب الشركة ُب ا٤برباع ، كتاب البيوع،  ِط ، ،سننو،   النسائي()
 .ُّٓٓ ): برقم ، َّٔ/ّ، باب اإلجارة، ط. د،سننو،    أبو داكد()



 

 ُّّ 

أما ا٤بصا٢بة أك أف يصا٢بو ا٤بشَبم أك ىو يصاّب ا٤بشَبم على أف يسقط حقو ُب الشفعة 
. مقابل ماؿ، فهذا ٧بل خبلؼ بْب العلماء، فذىب ا٢بنفية كالشافعية  كا٢بنابلة إٔب أنو غّب جائز

: كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي
. أف الشفعة خيار كخيار الشرط ال ٯبوز أخذ العوض عنو-ُ
عنها تبْب لنا أال « ا٤باؿ»أف الشفعة ثبتت إلزالة الضرر عن الشريك، فإذا رضي بالعوض -ِ

. ضرر
.  أنو حق ٦برد ال ٯبوز بيعو كال ىبتو-ّ

.  جواز أخذ العوض عن حق الشفعة من ا٤بشَبم كىو قوؿ ا٤بالكية: القوؿ الثاين
كاستدؿ القائلوف بقصر الشفعة على الشريك ُب ا٤ببيع دكف الشريك ُب حق ا٤ببيع أك ا١بار ٗبا 

 : يأٌب

  صلي ا عليو كسلمقضى النيب: قاؿ عن جابر بن عبد ا  ()ما ُب صحيح البخارم (ُ)
إ٭با جعل النيب : بالشفعة ُب كل ما ٓب يقسم فإذا كقعت ا٢بدكد كصرفت الطرؽ فبل شفعة، كُب لفظ

. إْب...  الشفعة ُب كل ما ٓب يقسمصلي ا عليو كسلم
صلي ا قضى رسوؿ ا »: قاؿ ما ُب صحيح مسلم من حديث أيب الزبّب عن جابر (ِ)

إٔب «  بالشفعة ُب كل شركة ٓب تقسم ربعة أك حائط كال ٰبل لو أف يبيع حٌب يؤذف شريكوعليو كسلم
 . آخر ا٢بديث

 أنو صلي ا عليو كسلمبإسناده إٔب أيب الزبّب عن جابر عن النيب  ()ما ركل الشافعي (ّ)
 . «يقسم فإذا كقعت ا٢بدكد فبل شفعة الشفعة فيما ٓب»: قاؿ

قاؿ رسوؿ ا :  قاؿ  رضي ا عنو بإسناد صحيح إٔب أيب ىريرة()ما ُب سنن أيب داكد  (ْ)
                                                           

، كسبق . ََُِ ): برقم ، َٕٕ/ِ، بيع األرض كالدكر كالعركض مشاعنا، كتاب البيوع، ّ ط،صحيحو،   البخارم()
 .ْٕالتعريف بالبخارم ص 

 .ِٖٖ ): برقم ، ُُٖ/ُ، ط. د،مسنده،   الشافعي()
 .ُّٕٓ ): برقم ، َّٔ/ّ، باب ُب الشفعة، كتاب اإلجارة، ط. د،سننو،   أبو داكد()



 

 ِّّ 

 . «إذا قسمت األرض كحددت فبل شفعة فيها»: صلي ا عليو كسلم 

صلي ا قضى رسوؿ ا »:   قاؿ رضي ا عنوبإسناده إٔب أيب ىريرة ()ما ُب ا٤بوطأ  (ٓ)
.  « بالشفعة فيما ٓب يقسم فإذا صرفت الطرؽ ككقعت ا٢بدكد فبل شفعةعليو كسلم

إذا :  بإسناده إٔب عبيد ا بن عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب قاؿ ()ما ذكره البيهقي (ٔ)
 . صرفت ا٢بدكد كعرؼ الناس حدكدىم فبل شفعة بينهم

، كألف  فهذه األحاديث كاآلثار تدؿ على أف الشفعة مشركعة فيما ىو مشاع غّب مقسـو
الضرر البلحق بالشركة ىو ما توجبو من التزاحم ُب ا٤برافق كا٢بقوؽ كاألحداث كالتغيّب كاإلفضاء إٔب 
التقاسم ا٤بوجب لنقص قيمة ا٤بلك بالقسمة، أما إذا قسمت األرض فوقعت ا٢بدكد كصرفت الطرؽ 

.  فبل شفعة حينئذ النتفاء الضرر بذلك
ككجو القائلوف بذلك القوؿ حصر الشفعة للشريك دكف غّبه كأجابوا عن األحاديث الواردة 

 فرؽ بْب الشريك كا١بار شرعا كقدرا، ففي الشركة حقوؽ ال توجد ُب ا١بوار  بأف ىناؾبالشفعة للجار
فإف ا٤بلك ُب الشركة ٨بتلط كُب ا١بوار متميز كلكل من الشريكْب على صاحبو مطالبة شرعية كمنع 

شرعي، أما ا٤بطالبة ففي القسمة كأما ا٤بنع فمن التصرؼ، فلما كانت الشركة ٧ببل للطلب ك٧ببل للمنع 
كانت ٧ببل لبلستحقاؽ ٖببلؼ ا١بوار فلم ٯبز إ٢باؽ ا١بار بالشريك كبينهما ىذا االختبلؼ، كا٤بعُب 
الذم كجبت بو الشفعة رفع مؤكنة ا٤بقا٠بة كىي مؤكنة كثّبة، كالشريك ٤با باع حصتو من غّب شريكو 
فهذا الدخيل قد عرضو ٤بؤكنة عظيمة فمكنو الشارع من التخلص منها بانتزاع الشقص على كجو ال 

يضر بالبائع كال با٤بشَبم، كٓب ٲبكنو الشارع من االنتزاع قبل ا٤ببيع ألف شريكة مثلو كىميسىاكو لو ُب 
الدرجة فبل يستحق عليو شيئا إال كلصاحبو مثل ذلك ا٢بق عليو، فإذا باع صار ا٤بشَبم دخيبل 

.  كالشريك أصيبل فرجح جانبو كثبت لو االستحقاؽ
ككما أف الشارع يقصد رفع الضرر عن ا١بار فهو أيضا يقصد رفع الضرر عن ا٤بشَبم، : قالوا

كال يزيل ضرر ا١بار بإدخاؿ الضرر على ا٤بشَبم فإنو ٧بتاج إٔب دار يسكنها ىو كعيالو، فإذا سلط 
كأم دار اشَباىا كلو جار فحالو معو ىكذا . ا١بار على إخراجو كانتزاع داره منو أضر بو إضرارا بينا

                                                           

 .ِّّٔ ): برقم ، َُُّ/ْ، باب ما تقع فيو الشفعة، ، كتاب الشفعةُط،الموطأ،    مالك()
 .ُِٔكسبق التعريف بالبيهقي ص .ُُّٓٓ ): برقم ، َُٓ/ٔ، ط. د،السنن الكبرل،    البيهقي()



 

 ّّّ 

كطلبو دارا ال جوار ٥با كا٤بتعذر عليو أك كا٤بتعسر فكاف من ٛباـ حكمة الشارع أف أسقط الشفعة 
بوقوع ا٢بدكد كتصريف الطرؽ لئبل يضر الناس بعضهم بعضا كيتعذر على من أراد شراء دار ٥با جار 

أف يتم لو مقصوده كىذا ٖببلؼ الشريك كإف ا٤بشَبم ال ٲبكنو االنتفاع با٢بصة الٍب اشَباىا كالشريك 
.  ٲبكنو ذلك بانضمامها إٔب ملكو فليس على ا٤بشَبم ضرر ُب انتزاعها منو كإعطائها ما اشَباىا بو

كحينئذ فتعْب ٞبل أحاديث شفعة ا١بوار على مثل ما دلت عليو أحاديث شفعة الشركة : قالوا
.  فيكوف لفظ ا١بار فيها مرادا بو الشريك

ككجو ىذا اإلطبلؽ ا٤بعُب كاالستعماؿ، أما ا٤بعُب فإف كل جزء من ملك الشريك ٦باكر ٤بلك 
صاحبو فهما جاراف حقيقة كأما االستعماؿ فإهنما خليطاف متجاكراف كلذا ٠بيت الزكجة جارة فتسمية 

.  الشريك جارا أكٔب كأحرل
كنت بْب جارتْب ٕب ىذا إف ٓب ٰبتمل إال إثبات الشفعة، فأما إف كاف : كقاؿ ٞبل بن مالك

ا٤براد با٢بق فيها حق ا١بار على جاره فبل حجة فيها على إثبات الشفعة، كأيضا فإنو إ٭با أثبت لو 
على البائع حق العرض عليو إذا أراد البيع، فأين ثبوت حق االنتزاع من ا٤بشَبم كال يلـز من ثبوت 

(). ىذا ا٢بق ثبوت حق االنتزاع
 

: كقد ناقش القائلوف بثبوت الشفعة للجار ىذه األدلة ٗبا يأٌب  
فقد « ...فإذا كقعت ا٢بدكد كصرفت الطرؽ فبل شفعة»: فإف قولو بالنسبة ٢بديث جابر (ُ)

ذكر أبو حاًب بأنو مدرج من قوؿ جابر، قالوا كيؤيد ذلك أف مسلما ٓب ٱبرج ىذه الزيادة كأجيب عن 
ذلك بأف األصل أف كل ما ذكر ُب ا٢بديث فهو منو حٌب يثبت اإلدراج بدليل، فضبل عن أف ىذه 

 . رضي ا عنو الزيادة قد كردت ُب حديث آخر كحديث أيب ىريرة
كأما القوؿ بأف العقار إذا كاف مقسوما معركؼ ا٢بدكد مصرفة طرقو فبل ضرر على مالكو  (ِ)

بتداكؿ األيدم اجملاكرة فغّب صحيح؛ ذلك أف من الضرر الذم قصد الشارع رفعو ضرر سوء ا١بوار 
فإف ا١بار قد يسيء ا١بوار غالبا فيعلي ا١بدار كيتتبع العثار كٲبنع الضوء كيشرؼ على العورة كيطلع 
على العثرة كيؤذم جاره بأنواع األذل، كقد أٝبعت األدلة على ثبوت الشفعة للشريك لدفع الضرر 
الناشئ عنو اشَباؾ ُب الغالب فإذا ثبتت الشفعة ُب الشركة ُب العقار إلفضائها إٔب اجملاكرة فحقيقة 

                                                           

 ٗٗ/ِ، ُابن القيم ، إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ، ط ()



 

 ّّْ 

 . اجملاكرة أكٔب بالثبوت فيها
، «إذا كقعت ا٢بدكد كصرفت الطرؽ فبل شفعة» كأما االحتجاج ٗبا ُب صحيح البخارم (ّ)

فعلى فرض انتفاء اإلدراج من جابر فإف ا١بار ا٤بشَبؾ مع غّبه ُب مرفق خاص ما، مثل أف يكوف 
طريقهما كاحدا، أك أف يشَبكا ُب شرب أك مسيل أك ٫بو ذلك من ا٤برافق ا٣باصة ال يعترب مقا٠با 

مقا٠بة كلية بل ىو شريك ١باره ُب بعض حقوؽ ملكو كإذا كاف طريقهما كاحدا ٓب تكن ا٢بدكد كلها 
كجو يستلـز أك يتضمن تصريف كاقعة بل بعضها حاصل كبعضها منتف، إذ كقوع ا٢بدكد من كل

 . الطرؽ
كأما القوؿ بأف الشفعة شرعت للشريك لدفع ضرر ا٤بقا٠بة فغّب مسلم بو فمشركعيتها  (ْ)

لرفع الضرر مطلقا سواء كاف الضرر نا٘با عن ا٤بقا٠بة أـ عن االشَباؾ، كٚبصيص الشفعة برفع ضرر 
معْب دكف غّبه من األضرار ٚبصيص ٰبتاج إٔب ما يسنده شرعا، كأيضا فلو كانت الشفعة مشركعة 

.  لدفع ضرر ا٤بقا٠بة فقط لثبتت مشركعيتها ُب ا٤بنقوالت ا٤بشَبكة لرفع ضرر ا٤بقا٠بة فيها



 

 ّّٓ 

 الثاني طلبالم
 جناية الجار على جاره

كألٮبية « ا١بار للجار كلو جار»للجار حقوؽ ُب اإلسبلـ تبْب أٮبية ىذه العبلقة، حٍب قيل 
ا١بار، كما ٲبثلو ُب الثقافة العربية كاإلسبلمية، كالٍب ٛبتلئ بالقصص كاألمثلة ا٢بية الٍب تبْب ٧ببة ا١بّباف 

. لبعضهم البعض
من يساعدؾ عندما ٙبتاج العوف، كىو من يسعفك عند مرضك، كىو من يطلع : فا١بار ىو

على بيتك، فالوصية ٕبسن ا١بوار من أىم األمور الٍب حث عليها االسبلـ، كحفظ ُب تعاليمو حق 
، ()«ما زاؿ جربيل يوصيِب با١بار حٌب ظنت أنو سوؼ يورثو»: صلي ا عليو كسلم قاؿ : ا١بار

رٌد السبلـ، إجابة الدعوة، كف : كذلك لعظم حقو، كيكوف اإلحساف للجار بطرؽ ٨بتلفة
األذل عنو، ٙبٌمل األذل الذم يصدر من بعض ا١بّباف، سَبه كصيانة عرضو، هتنئتو عند فرحو، تعزيتو 

عند الوفاة، إذا اشَبل الفاكهة أف يهديو منها، احَباـ ا٣بصوصيات، قبوؿ األعذار با٤بسا٧بة كالرفق 
.  كاللْب، النصح برفق كلْب، السَب كترؾ التعيّب، الزيارة ُب األكقات ا٤بناسبة، اجملاملة اللطيفة

كقد جاء ُب حد ا١بوار أنو يطلق على عليو جار ا٤ببلصق لدار، كحٌب يصل : مراتب ا١بّباف
. أب أربعْب بيتا مبلصق لبيتك
:  كللجار مراتب ثبلث

. كىو ا٤بشرؾ لو حق ا١بوار: جار لو حق كاحد
. كجار لو حقاف، كىو ا١بار ا٤بسلم لو حق ا١بوار، كحق اإلسبلـ

.  كىو ا١بار ا٤بسلم لو رحم لو حق ا١بوار، كحق اإلسبلـ، كحق القرىب: كجار لو ثبلثة حقوؽ
أما عن ا١بار غّب ا٤بسلم فلو أيضان من ا٢بقوؽ ما للجار ا٤بسلم من حقوؽ :  غّب ا٤بسلماجلار

.  ما داـ ال يعمل على أذيتو، كالتخطيط ليكيد لو

                                                           

، ، باب الوصاءة با١بار، ، كتاب األدب(ٗٔٔٓ ): برقم ، ِِّٗ/ٓ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث عائشة()
 .،باب الوصية با١بار كاإلحساف إليو، ، ُب الرب كالصلة(ِٖٓٔ ): برقم ، ّٔ/ٖ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب 



 

 ّّٔ 

كذلذه العبلقة تعد اجلناية على اجلار أشد كأعظم اجلنايات فسرقة ادلرء من عشرة بيوت أىوف 
. كأعظم الفواحش أف يزين اجلار حبليلة جاره، من سرقتو من جاره

ا كىو »: أم الذنب أعظم؟ قاؿ: صلي ا عليو كسلم  كقد سئل النيب  أف ٘بعل  ندن
أف تزاين »: ٍب أم؟ قاؿ: ، قيل«أف تقتل كلدؾ ٨بافة أف يطعم معك»: ٍب أم؟ قاؿ: ، قيل«خلقك

.  ()«حليلة جارؾ
:  ألصحابوصلي ا عليو كسلمقاؿ رسوؿ ا :  قاؿ رضي ا عنوكعن ا٤بقداد بن األسود

صلي فقاؿ رسوؿ ا : قاؿ. حرمو ا كرسولو، فهو حراـ إٔب يـو القيامة:  قالوا«ما تقولوف ُب الزنا؟»
: قاؿ. «ألف يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليو من أف يزين بامرأة جاره»:  ألصحابوا عليو كسلم

ألف يسرؽ الرجل من »: قاؿ. حرمها ا كرسولو فهي حراـ:  قالوا«ما تقولوف ُب السرقة؟»: فقاؿ
.  ()« عشرة أبيات أيسر عليو من أف يسرؽ من جاره

يا نساء ا٤بسلمات ال ٙبقرف جارة ١بارهتا كلو ًفٍرسن »: صلي ا عليو كسلمكيقوؿ النيب 
ا، ألف : ظلف شاة، كا٤بعُب: ، يعِب ()«شاة ال ٙبقرف جارة أف هتدم ١بارهتا شيئنا كلو كاف شيئنا زىيدن

ا٥بدية ٦بلبة للمحبة، مذىبة للغل ككحر الصدر، كىي ٗبعناىا ال بقيمتها كٜبنها، كعلى ا٤بهدم إليها 
.  قبو٥با كعدـ احتقارىا مهما صغرت

كأشّب بذلك إٔب ا٤ببالغة ُب إىداء الشيء اليسّب كقبولو ال إٔب حقيقة ):  ()قاؿ ابن حجر
الفرسن، ألنو ٓب ٘بر العادة بإىدائو، أم ال ٛبنع جارة من ا٥بدية ١بارهتا ا٤بوجود عندىا الستقبللو، بل 

                                                           

، باب سورة البقرة، ، كتاب التفسّب(َِْٕ ): برقم ، ُِٔٔ/ْ، ّ ط،صحيحو البخارم ُب أخرجو:  حديث ابن مسعود()
 .،باب كوف الشرؾ أقبح الذنوب كبياف أعظمها، ، كتاب اإلٲباف(ِٕٔ ): برقم ، ّٔ/ُ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، 
كالبزار .. ( مسند األنصار رضي ا عنهم  ) (ِّْٕٕ: )برقم (َِٕٓ / ُُ)" مسنده"أخرجو أٞبد ُب :  حديث ا٤بقداد ()

 / َِ" )الكبّب"كالطرباين ُب ..( مسند ا٤بقداد بن عمرك بن األسود رضي ا عنو  ) (ُُِٓ: )برقم (َٓ / ٔ)" مسنده"ُب 
( . باب ا٤بيم ، أبو ظبية الكبلعي عن ا٤بقداد  ) (َٓٔ: )برقم (ِٔٓ

 (ُِٖ / ّ): ٙبفة األحوذم شرح سنن الَبمذم. ركاتو ثقات : قاؿ ا٤بنذرم 
باب فضلها ، ف كتاب ا٥ببة كفضلها(ِِْٕ ): برقم ، َٕٗ/ِ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :   حديث أيب ىريرة()

 .،باب ا٢بثِّ على الصدقة كلو بالقليل، ، كتاب الزكاة(ِِْٔ ):برقم ، ّٗ/ّ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، كالتحريض عليها
 .ُٖٔ/ٓ:  تفسيره، كذكر ٫بوه القرطيب، ُبُٖٗ/ٓ ، ط. د،فتح البارمابن حجر،  ()



 

 ّّٕ 

ينبغي أف ٘بود ٥با ٗبا تيسر كإف كاف قليبلن، فهو خّب من العدـ، كذكر الفرسن على سبيل ا٤ببالغة، 
كٰبتمل أف يكوف النهي إ٭با كقع للمهدل إليها كأهنا ال ٙبقر ما يهدل إليها كلو كاف قليبلن، كٞبلو 

.  على األعم من ذلك أكٔب
ا٢بض على التهادم كلو باليسّب، ألف الكثّب قد ال يتيسر كل الوقت، كإذا : كُب ا٢بديث

.  (كفيو استحباب ا٤بودة كإسقاط التكلف. تواصل اليسّب صار كثّبنا

لتوادد ا١بارة جارهتا : كىو كناية عن التحابب كالتوادد، فكأنو قاؿ): ()كقاؿ ُب موضع آخر
هبدية كلو حقرت، فيتساكل ُب ذلك الغِب كالفقّب، كخص النهي بالنساء، ألهنن موارد ا٤بودة 

.  (كالبغضاء، كألهنن أسرع انفعاالن ُب كل منهما
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر »: صلي ا عليو كسلمقاؿ رسوؿ ا : قاؿ كعن أيب ذر

.  ()«ماءىا كتعاىد جّبانك
نبو بذلك على تيسّب األمر على « فأكثر ماءىا»-: عليو السبلـ -  ٤با قاؿ :كجو الداللة

البخيل تنبيهنا لطيفنا، كجعل الزيادة فيما ليس لو ٜبن كىو ا٤باء، كلذلك ٓب يقل إذا طبخت مرقة فأكثر 
.  ٢بمها؛ إذ ال يسهل ذلك على كل أحد

فحض عليو السبلـ على مكاـر األخبلؽ،٤با يَبتب عليها من ابة كحسن ):()قاؿ القرطيب
قدر جاره، كرٗبا تكوف لو ذرية،فتهيج من ()العشرة، كدفع ا٢باجة كا٤بفسدة، فإف ا١بار قد يتأذل بقيتىار

ضعفائهم الشهوة، كيعظم على القائم عليهم األٓب كالكلفة،السيما إف كاف القائم ضعيفنا أك أرملة، 
. فتعظم ا٤بشقة،كيشتد منهم األٓب كا٢بسرة، ككل ىذا يندفع بتشريكهم ُب شئ من الطبيخ ييدفع إليهم

: كما أكـر جاره من بات شبعاننا تاٟبنا، كبات جاره جائعنا طاكينا، كُب ا٢بديث الصحيح

                                                           

 .ْْٓ/َُ ، ط. د،فتح البارم ابن حجر، ()
باب الوصية با١بار ، ، كتاب الرب كالصلة(ٖٓٓٔ ): برقم ، ّٕ/ٖ، ط. د،صحيحوأخرجو مسلم ُب :   حديث ايب ذر()

 .،كاإلحساف إليو
 . ُٖٔ،ُٖٓ/ٓ ، ط. د،تفسيرهالقرطيب،  ()
. ّّٗ،ُ، طجمهرة اللغة األزدم، .رائحة الطعاـ ُب القدر، كمثلو رائحة الشواء: القتار ػ بضم القاؼ ػ ()



 

 ّّٖ 

ما آمن يب من بات شبعاننا، كجاره » كُب ركاية «ليس ا٤بؤمن الذم يشبع، كجاره جائع إٔب جنبو»
. ()«جائع إٔب جنبو كىو يعلم بو

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):  تعأبلوقوكاستدلوا كذلك ب

[. ّٔ: النساء] ( ۀ ۀ ہ ہ ہ

ٝبع سبحانو بْب األمر بعبادتو كاألمر باإلحساف إٔب خلقو، كمن ذلك : كجو الداللة
عىٍن عبد اللًَّو بن عىٍمروك قىاؿى ، اإلحساف إٔب ا١بار مسلمنا كاف أـ كافرنا، قريبنا أـ غريبنا، مبلصقنا أـ بعيدنا

يػٍري ا١بًٍّبىاًف ًعٍندى »:  صلي ا عليو كسلم قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً  يػٍريىيٍم ًلصىاًحًبًو كىخى يػٍري اأٍلىٍصحىاًب ًعٍندى اللًَّو خى خى
يػٍريىيٍم ١بًىارًهً   .  جارافأكشريكاف، أك صديقاف، أك صاحباف، أم  .()«اللًَّو خى

                                                           

مسند أنس بن مالك ، علي بن زيد عن  ) (ِْٕٗ: )برقم (ِٔ / ُْ)" مسنده"أخرجو البزار ُب : حديث أنس بن مالك ()
( باب األلف ، ك٩با أسند أنس بن مالك رضي ا عنو  ) (ُٕٓ: )برقم (ِٗٓ / ُ" )الكبّب"كالطرباين ُب  (أنس 

 (ّّ / ٔ): علل ا٢بديث. ىذا حديث منكر جدا ك٧بمد بن زياد األثـر لْب ا٢بديث : قاؿ أبو حاًب الرازم 
كتاب الرب كاإلحساف ، ذكر  ) (ُٖٓ: )برقم (ِٕٔ / ِ)" صحيحو"أخرجو ابن حباف ُب : حديث عبد ا بن عمرك ()

أبواب الرب  ) (ُْْٗ: )برقم (ْٕٗ / ّ" )جامعو"، كالَبمذم ُب  (البياف بأف خّب ا١بّباف عند ا من كاف خّبا ١باره ُب الدنيا 
( ) ٕٕٔٔ: )برقم (ُُّٖ / ّ" )مسنده"كأٞبد ُب  (، باب ما جاء ُب حق ا١بوار . كالصلة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

 .  (مسند عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهما
 (.ّٖٖٕ: )برقم (ُْٔ / ْ): ا٤بستدرؾ على الصحيحْب. ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه : قاؿ ا٢باكم 



 

 ّّٗ 

 الثالث                                    المطلب
 جناية الصديق على صديقو

  صاحبو غالبا ما يؤثر ُب سلوؾالصديقك اإلنساف كائن اجتماعي ال يستغِب عن الصحبة كالصداقة،
إما إٯبابا فّبفع إٔب الفوز كالنجاح، أك سلبا فيخفض إٔب الفشل كا٣بسراف؛ فالصاحب ساحب كما 

أىل النار   أفيقوؿ ا٤بثل، لذا كاف أمر الصداقة ذا شأف كبّب ُب، كلقد عظمت منزلة الصديق، حٌب

  ے ے ۓ ۓ ﮲): ليستغيثوف بو كيدعوف بو ُب النار قبل القريب ا٢بميم، قاؿ ا ٨بربا عنهم

[.  َُُ-ََُ: الشعراء] (﮳ ﮴ ﮵ 

[.  ٕٔ: الزخرؼ] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  تعأبكقاؿ

 صلي  أف النيبم رضي ا عنو عن أيب موسى األشعر ُب صحيحيهماكمسلم  البخارمكأخرج
مىثىلي ا١بليًس الصاّب كالسوًء، كحاًمٍل ا٤بسك كنافًخ الًكّب، فحاملي ا٤بسك إمَّا »:  قاؿا عليو كسلم

أف ٰبيًٍذيىك كإمَّا أف تبتاع منو، كإمَّا أف ٘بدى منو رٰبنا طيبة، كنافخي الكّب إمَّا أف ٰبرؽ ثيابك، كإمَّا أف 
 .()«٘بد منو رٰبنا خبيثة

.  ()«ال تصاحب إال مؤمنان، كال يأكل طعامك إال تقيٌ »كقاؿ صلى ا عليو كسلم 
 كمن ينبغي مصادقتو كمىن ال ينبغي، كما يؤثر قٙبدثت اآليات عن الصديق كأٮبية اختيارفقد 

                                                           

باب السهولة ، كتاب البيوع، (ُٓٗٗ ): برقم ، ُْٕ/ِ، ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب موسي األشعرم()
باب استحباب ٦بالسة ، ،  كتاب الرب كالصلة(َٖٔٔ ): برقم ، ّٕ/ٖ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، كالسماحة ُب الشراء كالبيع

 .،الصا٢بْب
كتاب األدب ، باب من يؤمر أف  ) (ِّْٖ: )برقم (َْٕ / ْ)" سننو"أخرجو أبو داكد ُب :  حديث سعد بن مالك ()

، باب ما . أبواب الزىد عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ) (ِّٓٗ: )برقم (َُِ / ْ" )جامعو"، كالَبمذم ُب  (ٯبالس 
( . مسند أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو ،  ) (ُُُِٓ: )برقم (ُِّٕ / ٓ" )مسنده"كأٞبد ُب  (جاء ُب صحبة ا٤بؤمن 

، ُ ط،المستدرؾ على الصحيحين، ككافقو الذىيب،  ا٢باكم، حديث حسن، كا٢بديث صححو اإلماـ ا٢باكم: قاؿ الَبمذم 
ْ/ُّْ. 



 

 َّْ 

ُب كسب ا٤بزيد من األصدقاء أك خسارهتم، كعن ضركرة اختبار الصداقات للتأكد من سبلمتها كما 
تنطوم عليو قبل منحها كامل الثقة، كعن ا٢بقوؽ ا٤بتبادلة بْب الصديقْب الٍب تكفل مراعاهتا استمرار 

.  الصداقة ا٢بقة كجِب أفضل الثمار من حدائقها
حٌق ا٤بسلم على ا٤بسلم »:  حق الصديق ا٤بسلم فقاؿصلي ا عليو كسلمكقد بْب النيب 

.  ()«ٟبس، رد السبلـ، كعيادة ا٤بريض، كإتباع ا١بنائز، كإجابة الدعوة، كتشميت العاطس
 الصديق ألصق بصديقو كأخرب بفرحو كضيقو، كانت جناية الصديق على صديقو ا كافكٓب

 . كما قيل يف اجلار أكعى للصديق اجلارمنافية للمركءة جالبة للعقوبة

() شهادة الصديق لصديقو، كألجل ىذا ا٤بنزلة فقد اتفق الفقهاء على جواز
على  أما حكمو 

 الصداقة صلة قد تنقطع، فهي زائلة، بعكس القرابة، فإهنا صلة دائمة ألف؛ ذلك ()صديقو فهو نافذ
.  ال تنقطع

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

باب األمر باتباع ، كتاب ا١بنائز ،(ُُّٖ ): برقم ، ُْٖ/ُ ،ّ ط،صحيحوأخرجو البخارم ُب :  حديث أيب ىريرة()
 .،باب من حق ا٤بسلم على ا٤بسلم رٌد السبلـ، ، كتاب السبلـ(ٕٕٔٓ ): برقم ، ّ/ٕ، ط. د،صحيحوكمسلم ُب ، ، ا١بنائز

 بن قدامة ا٤بقدسي، ُِ/ْ، ط. دالمدكنة الكبرم، مالك، 85 /7،  ط،.، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٪بيم،  ()
. ِٖٕ/ْ،  ط. دالكافي

. ّّٗ/ْط، .،، دحاشيتو عمّبة، ()



 

 ُّْ 

  الثالثالمبحث
العقوبػػػػػػات 

: مطالبكيشتمل على أربعة 
. عقوبة زنا الجار بحليلة جاره:  األكؿ المطلب
. تنفيذ العقوبة كما يعتريها من شبهات:  الثاني  المطلب
. عقوبة سرقة الشريك من ماؿ الشركة:  الثالث  المطلب
. ضماف المعلم تأديب تبلميذه:  الرابع  المطلب

                                               
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ِّْ 

 األكؿ المطلب
 عقوبة زنا الجار بحليلة جاره

دبا يؤثر ؛ كقفنا يف الفصل السابق عند حقوؽ اجلار كما يًتتب عليها من عظم اجلناية يف حقو
 . العقوبة اجلزائية الدنيوية كاألخركية على

.  كقد استقر ا٢بكم بعد ذلك علي جلد غّب اصن كتغريبو كعلي رجم غّب اصن
:  عقوبة البكر الزاني

 امرأة عوقب بعقوبتْب أك٥بما ا١بلد كالثانية ىي التغريب لقوؿ أك زنا البكر سواء كاف رجبل إذا
 الشريعة تفرؽ أفكيبلحظ ،  ()«البكر بالبكر جلد مائة كتغريب عاـ»: صلي ا عليو كسلم الرسوؿ 

 ُب الزنا فتخفف من عقوبة الرقيق كتشدد من عقوبة ا٢بر مراعية ُب األرقاء كعقوبة األحراربْب عقوبة 
(). ذلك ظركؼ كبل منهما

 

 زنا البكر عوقب با١بلد مائة جلدة، كىذه العقوبة ىي إذاكعلي ذلك فإنو : عقوبة ا١بلد
 أك يزيد عليها ألم سبب من األسباب أك ينقص منها أفعقوبة حدية، أم مقدرة، فليس للقاضي 

 .  بعضهاأك كٕب اآلمر ال ٲبلك شيا ُب ذلك كال ٲبلك العفو عنها كلها أف يستبد٥با بغّبىا ، كما أف
: اختلف الفقهاء ُب عقوبة التغريب على ثبلثة أقواؿ: عقوبة التغريب
 عقوبة التغريب ليست كاجبة كلكنهم ٯبيزكف أف ذىب اإلماـ أبو حنيفة إٔب :القوؿ األكؿ

 يقتصر علي عقوبة ا١بلد فعقوبة أف أك دعت لذلك ا٤بصلحة إذا ٯبمع بينها كبْب ا١بلد أفلئلماـ 
.  التغريب ليست عنهم حدا كا١بلد إ٭با ىي عقوبة تعزيزية

إٔب كجوب ا١بمع بْب ا١بلد كالتغريب كيعتربكف التغريب حدا  ٞبدأك كالشافعي كذىب مالك
البكر بالبكر جلد مائة كتغريب »: صلي ا عليو كسلم كا١بلد كحجتهم ُب ذلك حديث رسوؿ ا 

.  ()«عاـ
                                                           

 .ِِْ  تقدـ ٚبرٯبو ص ()
. َّٖ/ِط ، .عبد القادر عودة ، التشريع ا١بنائي اإلسبلمي ، د ()
 .ِِْتقدـ ٚبرٯبو ص   ()



 

 ّّْ 

 كاف بكرا، إذا فرقت الشريعة اإلسبلمية بْب عقوبة الزاين اصن عنو :عقوبة المحصن
فخففت عقوبة البكر كشددت عقوبة اصن فجعلت عقوبة البكر ىي ا١بلد، أما اصن فعقوبتو 

.   ما أشبوأكىي الرجم، كالرجم ىو القتل رميا با٢بجرة 
كعلة التخفيف علي البكر ىي علة التشديد علي اصن، فالشريعة اإلسبلمية تقـو علي 

 من التلوث كاالختبلط، كتوجب علي اإلنساف كاألنسابالفضيلة كٙبرص علي اإلخبلص كاألعراض 
 بلغ الباءة إذا من طريق ا٢ببلؿ كىو الزكاج، كما يتوجب عليو إال ٯباىد شهوتو، كال يستجيب ٥با أف
 ٰبملها ما ال تطيق، فإذا ٓب يتزكج كغلبتو علي عقلة أك الفتنة إرل يتزكج حٍب ال يعرض نفسو أف

 إرل ٯبلد مائة جلدة كيغرب سنة كشفيعة هبذه العقوبة ا٣بفيفة الزكاج الذم أدم بو أفكعزٲبتو فعقابو 
 تزكج فأحصن ٍب أٌب ا١برٲبة فعقوبتو ا١بلد كالرجم، ألف اإلحصاف يسد الباب علي إذاا١برٲبة، أما 

 ا١برٲبة، فلم ٘بعل الزكاج أبديا حٍب ال يقع إرلا١برٲبة، كألف الشريعة ٓب ٘بعل لو بعد اإلحصاف سبيبل 
 ٯبعل للزكجة العصمة ُب يدىا كقت أف فسد ما بينهما، كأباحت للزكج إذاُب ا٣بطيئة أحد الزكجْب 
 تطلب الطبلؽ للغيبة كا٤برض كالضرر كاإلعسار، كأباحت للزكج الطبلؽ أفالزكاج ،كما أباحت ٥با 

 يعدؿ بينهما كهبذا فتحت الشريعة أفُب كل كقت، كأباحت لو الزكاج بأكثر من كاحدة علي 
للمحصن أبواب ا٢ببلؿ كأغلقت دكهنما باب ا٢براـ فكاف عدال كقد انقطعت األسباب الٍب تدعوا 

(). للجرٲبة
 

 عقوبة الزاين اصن ىي ا١بلد مائة  أفصلي ا عليو كسلمكيتبْب من حديث رسوؿ ا 
ٞبد أحنيفة كمالك كالشافعي كركاية ُب مذىب  باأ ٝبهور الفقهاء أف إالجلدة كالرجم با٢بجارة، 

 الغامدية قبل أك ٓب ٯبلد ماعز صلي ا عليو كسلميكتفوف برجم الزاين اصن بغّب جلد ألف النيب 
. رٝبهما، كىكذا كاف هنج عمر كعثماف كالصحابة من بعدىم فعقوبة ا١بلد عندىم قد نسخت

صلي ا  ٕبديث الرسوؿ إعماالنو يلـز ا١بمع بْب ا١بلد أكال ٍب يعقبو الرجم أكُب ركاية ألٞبد 
نو جلد شارحة ا٥بمدانية يـو ا٣بميس كرٝبها يـو أ كسنتو فقد ركم عن علي رضي ا عنة عليو كسلم

.   كعندناصلي ا عليو كسلم ا١بمعة قائبل جلدهتا بكتاب ا كرٝبتها بسنة رسولو
ف كاف شابا رجم كٓب ٯبلد، إ كاف شيخا جلد كرجم كإذا الثيب أف يرم الفقوكىناؾ رأم ُب 

                                                           

 .ّْٖ/ِط ، . ، دالتشريع الجنائي االسبلميعبد القادر عودة،  ()



 

 ّْْ 

. يب ذر قاؿ الشيخاف ٯبلداف كيرٝباف كالثيباف يرٝباف كالبكراف ٯبلداف كينفيافأ٤با ركم عن 
ف الرسوؿ أ زنا الشيخ مكركه كأفمثل ىذا كلعل أساس ىذا الرأم  كعن أيب كعب كمسركؽ

ليم شيخ زاف كملك أثبلثة ال ينظر ا إليهم كال يزكيهم ك٥بم عذاب » قاؿ صلي ا عليو كسلم
 ()«كذاب كعائل مستكرب

 : معني اإلحصاف
يعرؼ بعض الفقهاء بأف من جامع ُب نكاح صحيح كلو مرة، كمؤدل ىذا التعريف أنو ال 

 :  زناإذايكوف ٧بصننا كمن ٍب غّب مستحق للرجم 
من جامع ُب نكاح فاسد فجمهور الفقهاء يشَبطوف ُب النكاح الذم يتحقق بو : أكال
ف كاف العقد فاسدا فإف الوطء فيو يكوف ُب غّب ملك فبل إ يكوف بعقد صحيح، كأفاإلحصاف 

.  لشبهةاٰبصل بو اإلحصاف كالوطء ُب 
 فيو كاف عقد النكاح صحيحا، كلكن ٓب ٰبصل إذامن ٓب ٯبامع كلو ُب عقد صحيح : ثانيا

ٝباع بْب الزكجْب فإف أيهما ال يعد ٧بصننا ألف العلة ُب تشديد العقاب علي اصن ىي أنو قادر 
 ما حرمو ا كاف خليقا بعقاب مشدد، كىذه إرلعلي قضاء شهوتو بطريق مشركع فإف ىو عدؿ عنو 

 با١بماع أم إال كاف ا٤بتزكج ٓب يفرغ شهوتو بالفعل، كال يتحقق اإلحصاف إذاالعلة ال يكوف ٥با كجود 
 أكبالوطء ُب القبل الذم تغيب فيو حشفة الذكر أـ مثلها ُب فرج الزكجة إما ما دكف ذلك من تقبيل 

 مفاخرة لو مع إنزاؿ فبل يتحقق بو معِب اإلحصاف ككذلك ا٢باؿ بالنسبة ٤بن أك إتياف الدبر أكخلوة 
.   صغّبا يستحيل عليو ا١بماعأكتزكجت ٦ببوبا 

فا٤برأة ال تعترب ثيبا ُب أم من ىذه ا٢باالت فتبقي علي بكارهتا كال تطبق بشأهنا سوم عقوبة 
 كاف شيخا جلد كرجم كاف كاف شابا إذا الثيب أف يرم الفقوالزانية البكر ا١بلد مائة، كىناؾ رأم ُب 

ٯبلداف كيرٝباف كالثيباف يرٝباف : رجم كٓب ٯبلد ٤با ركم عن أيب ذر رضي ا عنو، قاؿ الشيخاف
. مثل ىذا  كالبكراف ٯبلداف كينفياف، كعن أيب كعب كمسركؽ

ثبلثة »:  قاؿصلي ا عليو كسلم زنا الشيخ مكركه، كأف الرسوؿ أفكلعل أساس ىذا الرأم 
                                                           

باب بياف غلظ ٙبرًن إسباؿ ، ، كتاب اإلٲباف(َّٗ ): برقم ، ِٕ/ُ، ط.د ، ،صحيحوأخرجو مسلم ُب :  حديث أيب ىريرة()
 .اإلزار كا٤بنِّ بالعطية



 

 ّْٓ 

.  () «ال ينظر ا إليهم كال يزكيهم ك٥بم عذاب أليم شيخ زاف كملك كذاب كعائل مستكرب

                                                           

 .ّْْص  ٚبرٯبو تقدـ(  )



 

 ّْٔ 

 الثاني المطلب
تنفيذ العقوبة كما يعتريها من شبهات 

نتناكؿ ُب ىذا ا٤ببحث بإذف ا كيفية تنفيذ العقوبة كالقائم عليها، كالشبهات الٍب تعَبم ا٢بد 
 الفرع تنفيذ العقوبة كُب األكؿ الفرع نتناكؿ ُب فرعْب تسقطها، كذلك ُب أككتوقف تنفيذ العقوبة 

 . الثاين ما يعَبم ا٢بد من شبهات
تنفيذ العقوبة :  األكؿالفرع

 ٰبكم بعقوبة ا٢بد كىو أفدكف شبهة كجب علي القاضي من اجلار أك غَته  ثبت الزنا إذا
 حد الزنا حق  أففقد أٝبع الفقهاء علي  رجم اصن كجلد غّب اصن مائة جلدة كأما تغريبو

 استوجبتو ا٤بصلحة العامة كىو دفع الفساد عن إذا ا٢بد يعترب حقا  تعإب أفتعإب كاألصل عندىم 
.  الناس كٙبقيق الصيانة كالسبلمة ٥بم

 العامة كمنفعة عقوباهتا تعود عليهم فتعترب العقوبة إرلككل جناية ذات حد يرجع فسادىا 
.  ا٤بقررة عليها حقا  تعإب

 الشبهات المسقطة للحد:  الثانيالفرع
:  جد ما يسقط ا٢بد بعد ا٢بكم بو كمسقطات ا٢بد ىيك إذاٲبتنع التنفيذ 

 أك كاف الزنا ثابتان باإلقرار، سواء كاف اإلقرار صرٰبا إذا إقرارهيسقط ا٢بد برجوع ا٤بقر ُب : أكال
. ضمنيان 

 بعضهم، كيسقط ا٢بد ُب حلو عدكؿ الشهود عن شهادتو قبل أكعدكؿ الشهود : ثانيا
.  بعضهم، ما داـ عدد الشهود الباقْب علي شهادهتم أقل من أربعةأكالتنفيذ، كلهم 

 كاف ا٢بد ثابتا بإقرار أحدىا، كىو إذا ادعاؤه النكاح أكتكذيب أحد الزانيْب لآلخر، : ثالثا
ف ادعاء النكاح ال يسقطو أ التكذيب ال يسقط ا٢بد كأف الثبلثة يركف األئمةما أيب حنيفة أمذىب 

 .  قاـ الدليل علي النكاحإذا إال
بطبلف أىلية شهادة الشهود قبل التنفيذ كبعد ا٢بكم كىو مذىب أيب حنيفة كال يوافقو : رابعا
 . األئمة الثبلثة



 

 ّْٕ 

 األئمةموت الشهود قبل الرجم خاصة، كىو مذىب أيب حنيفة أيضا كال يأخذ بو : خامسا
 . الثبلثة

 من أصحاب أيب حنيفة  زكاج الزاين من ادلزين هبا،كالقائل هبذا الرأم ىو أبو يوسف:سادسا

كحجتو أف النكاح يورث شبهة تدرأ احلد،ألنو يعطي الزكج حق ادللك كاالستمتاع كلكن فقهاء 
 . ()ادلذىب ال يوافقونو علي ىذا الرأم ألف الفعل كقع زنا ككاف سابقا علي الزكاج

                                                           

للدكتور منصور زلمد منصور :  كراجع ىذا ادلوضوع454ص ، التشريع الجنائي االسبلميالقادر عودة، عبد : راجع ()
حيث أف سيادتو قد تناكؿ ىذا ادلوضع بتعمق ، ط. د،الشبهات وأثرىا في العقوبة الجنائية في الفقو اإلسالمي، احلفناكم
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 ّْٖ 

 الثالث المطلب
 عقوبة سرقة الشريك من ماؿ الشركة

ال شك أف جرٲبة السرقة من ا١برائم ا٤بتنوعة كا٤بتجددة كالشاىد أف قانوف العقوبات ُب معظم 
. ()الدكؿ اإلسبلمية قد أفرد ٥با فصبلن كامبلن بصفتها من ا١برائم الواقعة على ا٤باؿ

كا١بدير بالذكر أف ا٤بتابع للقضايا ا٤بتداكلة بااكم سيما ما ٫بن بصدده بْب الشركاء؛ يدرؾ 
.  خطورة جرٲبة السرقة؛ خاصة بْب األقرباء كاألصدقاء كالشركاء

فإذا تعرضنا ١برٲبة السرقة كأركاهنا ا٤بادية كا٤بعنوية كالظركؼ ا٤بشددة كنوع ا١برٲبة كحدكد 
العقوبة ُب ا١برٲبة التامة أك الشركع فيها، كذلك ببياف معُب جرٲبة السرقة، حيث يشّب القانوف إٔب أف 

السرقة ىي االستيبلء على ماؿ منقوؿ ٩بلوؾ للغّب بنية ٛبلكو، كما يساىم ُب تنوع كتعدد أشكاؿ 
.  جرٲبة السرقة ىو عدـ خضوع ا٤باؿ ا٤بنقوؿ للحصر ُب ظل تطور عنصر ا٤باؿ كتعدد أشكالو

يتم تصنيف كتكييف نوع جرٲبة السرقة سواء كانت جناية أك جنحة طبقان للعقوبة حيث تصل 
 إليهاعقوبة جرٲبة السرقة ُب حدىا األقصى إٔب ا٢ببس ا٤بؤبد، إذا توافرت الظركؼ ا٤بشددة ا٤بشار 

بالقانوف كتتدرج إٔب أف تبلغ ا٢ببس مدة ال ٘باكز سنتْب، لكل من ارتكب جرٲبة سرقة ٓب يتوافر فيها 
.  ظرؼ من الظركؼ ا٤ببينة ُب القانوف

علمان بأف القانوف ييعاقب ا١باين على الشركع ُب جرائم السرقة، ٗبا ال ٯباكز نصف ا٢بد 
. األقصى للعقوبة ا٤بقررة للجرٲبة التامة

كغِب عن البياف أف ا٤بقصود بالشركع ىو قياـ ا١باين بالتحضّب كاإلعداد كالتخطيط لتنفيذ 
ا١برٲبة كلكن يتم اكتشاؼ أمره قبل التنفيذ الفعلي، كسوؼ نعرض صور جرائم السرقة كجرائم 

.  االعتداء على ا٤باؿ الحقان 
                                                           

ا١بنايات، كا١بنح، كا٤بخالفات، كٰبدد نوع ا١برٲبة كفقان للحد األقصى للعقوبة ا٤بقررة ٥با : تنقسم ا١برائم إٔب ثبلثة أنواع، ىي ()
ُب قانوف العقوبات حيث إف ا١بنايات ىي ا١برائم ا٤بعاقب عليها باإلعداـ أك ا٢ببس ا٤بؤبد أك ا٢ببس الذم يزيد على ثبلث 
سنوات، بينما ا١بنح ىي ا١برائم ا٤بعاقب عليها با٢ببس ٤بدة ال تزيد على ثبلث سنوات كبالغرامة الٍب تزيد على ألف لاير، أك 
بالتشغيل االجتماعي، أك بإحدل ىذه العقوبات، أما ا٤بخالفات فهي ا١برائم ا٤بعاقب عليها بالغرامة الٍب ال تزيد على ألف 

 .لاير، ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذلك
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:  التكييف الفقهي لسرقة الشريك كعقوبتو
احتوت اجمللة القانونية كالقضائية الٍب تصدر عن مركز : من ا٤ببادئ القانونية َب خيانة األمانة

، بوزارة العدؿ على العديد من ا٤ببادئ القضائية الٌب تقرىا ()الدراسات القانونية كالقضائية بدكلة قطر
أعلى ىيئة قضائية َب الدكلة كالٍب تعترب سوابق قضائية يستفيد منها ا١بميع، نقتطف منها أحد 

ا٤ببادئ ا٤بتعلقة ٔبرٲبة خيانة األمانة، حيث ميزت اكمة حكمان قضى برباءة شريك من هتمة التبديد 
بسبب خطأ ُب تطبيق القانوف، حيث إف حكم الرباءة أسس قضاؤه على أف ا٤بتهم قد استلم ا٤ببلغ 
٧بل التبديد ٗبوجب عقد شراكة مع اجملِب عليو كىذا العقد ليس من بْب العقود الواردة على سبيل 

 من قانوف العقوبات، األمر الذل تنتفي معو جرٲبة خيانة األمانة، كقد ِّٔا٢بصر بنص ا٤بادة 
طعنت النيابة العامة ُب ىذا ا٢بكم استنادان إٔب أف ا٢بكم قد شابو ا٣بطأ ُب تطبيق القانوف ألف ا٢بكم 

ٓب يفطن إٔب أف يد الشريك على ماؿ شريكو تعترب يد ككيل ٩با يعيب ا٢بكم كيستوجب ٛبييزه، 
 من قانوف العقوبات قد أكجبت عقاب كل من اختلس أك استعمل أك بدد ِّٔكحيث إف ا٤بادة 

مبالغ أك سندات أك أم ماؿ منقوؿ آخر إضراران بأصحاب ا٢بق فيو أك بواضعي اليد عليو مٌب كاف قد 
سلم إليو بناءن على كديعة أك إٯبار أك عارية استعماؿ أك رىن أك ككالة، لذا فقد قررت اكمة أف يد 
الشريك على نصيب شريكو ُب ماؿ الشركة تعترب يد ككيل فإذا ما استحوذ لنفسو على شيء من ماؿ 

الشركة فيكوف قد ارتكب فعل االختبلس الذل يكوف جرٲبة خيانة األمانة، بناءن عليو فقد قضت 
اكمة بتمييز ا٢بكم ا٤بطعوف فيو كأعادت القضية إٔب ٧بكمة االستئناؼ لتحكم فيها من جديد هبيئة 

كعليو إذا سرؽ الشريك من ماؿ الشركة فبل قطع للشبهة، أما ماؿ شريكو فخيانة . استئنافية أخرل
 . لؤلمانة كعقوبتو يقدرىا القاضي

 
 
 
 

                                                           

 .ـ دكلة قطرََِْ/ُُقانوف العقوبات رقم  ()
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  الرابعالمطلب
ضماف المعلم تأديب تبلميذه 

األمُت ال : كالقاعدة، ين فقهاء ادلذاىب الفقهية أف ادلعلم أمُت على تبلميذهب ادلشهور
إال أف بعض الفقهاء كالقانونيُت كالًتبويُت ميزكا بُت التأديب ادلشركع كغَت ادلشركع من حيث ، يضمن

 . السبب كالوسيلة كالنتيجة

يفرؽ  حيث،  خاصةكضعت اللوائح كالقوانُت شركطا كضوابط ()ففي ادلملكة العربية السعودية
 ضماف الضرر الناتج ُب التأديب ا٤بشركع لو فيو كبْب ما ليس مشركعنا لو بُت كادلختصوفيفرؽ الفقهاء 

فإذا كاف الضرر نا٘بنا عن تأديب غّب مشركع لو فباتفاؽ العلماء فإنو يضمن، كإذا أدب ا٤بعلم تلميذه 
ٗبا ىو مشركع لو فيو فأدل ذلك ٥ببلؾ التلميذ أك تضرر فللفقهاء ُب ا٤بسألة قوالف الراجح منهما أنو 

.  ال ضماف عليو
بينما الضرر الناتج ُب النظاـ ا٘بهت اآلراء الٍب قيلت ُب مدل التزاـ ا٤بعلم بضماف سبلمة 

:  التلميذ ٗبقتضى عقد التعليم بثبلثة ا٘باىات
.  ػ أف عقد التعليم ال ينشئ التزامنا على عاتق ا٤بعلم بضماف سبلمة التلميذُ
ػ عقد التعليم ينشئ التزامنا بضماف السبلمة ُب ا٢بالة الٍب يقيم فيها التلميذ بالقسم الداخلي ِ
.  با٤بدرسة

.  ػ عقد التعليم ينشئ التزامنا على عاتق ا٤بعلم بضماف سبلمة التلميذ كىو ا٤برادّ
:  صور الضرر الناتج من ا٤بعلم ُب رقابتو على التلميذ

.  الضرر بفعل مباشر من ا٤بعلم- أ
:  التإب كذلك على النحو. الضرر الناتج من القصور ُب الرقابة- ب
.  انعداـ أك عدـ كفاية الرقابة- 

                                                           

 رقابة المعلم على تالميذه رسالة ماجستير، دراسة مقارنة بين النظام السعودي والشريعة اإلسالميةالعزيز الدكد، عبد  ()
 .ـ كزارة التعليم السعودية1/2/2012تقرير دبجلة ادلعرفة بتاريخ 
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.  تسهيل كقوع الضرر- 
.  عدـ اٚباذ االحتياطات األمنية- 

يتفق موقف الفقو اإلسبلمي مع موقف النظاـ من مسألة ضماف ا٤بعلم للضرر الذم يقع على 
 مسؤكلية كاملة عن مسئوالكلكن ا٤بعلم ُب النظاـ يعترب . التلميذ نتاجنا عن تأديب غّب مشركع لو

ا٤بعلم  التلميذ، كأم ضرر يقع عليو ُب كقت الدكاـ الر٠بي، ٖببلؼ ا٢باؿ ُب الفقو اإلسبلمي فبل يعترب
.   عنو مسؤكلية توجب الضماف عليو حاؿ انصرافو أك دخولو كخركجومسئوال

أثبتت للمعلم كالية خاصة على تلميذه ٲبارس من خبل٥با كاجبات أف الشريعة  :والخالصة
.  كمتطلبات التعليم، كأف لو بذلك أف يتعرض لتأديب من يستحق ذلك منهم

رىكىل اٍبني كىٍىبو 
، »:  قىاؿى صلي ا عليو كسلمأىفَّ رىسيوؿى اللًَّو   ًة ًلسىٍبعو يىافى بًالصَّبلى ميريكا الصِّبػٍ

نػىهيٍم ُب اٍلمىضىاًجعً  ا لًعىٍشرو كىفػىرِّقيوا بػىيػٍ ا التٍَّأًديبي كىاًجبه عىلىى اٍلوىٕبِّ بًاتػِّفىاًؽ ،  ()« كىاٍضرًبيوىيٍم عىلىيػٍهى كىىىذى
ـً  اًء لًٍلحىًديًث اٍلميتػىقىدِّ ا لًيىٍألىفىهىا كىيػىٍعتىادىىىا كىالى يػىتػٍريكىهىا . اٍلفيقىهى كىىيوى ُب حىقِّ الصَّيبِّ لًتىٍمرًيًنًو عىلىى الصَّبلىًة كى٫بىٍوًىى

 . ًعٍندى اٍلبػيليوغً 
قىاؿ اإلماـ النػَّوىًكمُّ 

 كىااًلٍسًتٍدالىؿ ًبًو كىاًضحه، أًلنَّوي يػىتػىنىاكىؿ الصَّيبَّ كىالصًَّبيَّةى ُب اأٍلٍمًر بًالصَّبلىًة : 
()"كىالضٍَّرًب عىلىيػٍهىا

اًء :  قاؿ بعض العلماء. - ا٢بٍىنىًفيَّةي كىالشَّاًفًعيَّةي كىا٢بٍىنىابًلىةي - كىقىٍد ٞبىىل ٝبيٍهيوري اٍلفيقىهى
اًلًكيَّةي عىلىى النٍَّدبً  .  اأٍلٍمرى ُب ا٢بٍىًديًث عىلىى اٍلويجيوًب، كىٞبىىلىوي اٍلمى

قىاؿ اٍلًعزُّ بن عبد السَّبلىـً 
 كىًمٍن أىٍمًثلىًة اأٍلفػٍعىاؿ اٍلميٍشتىًملىًة عىلىى اٍلمىصىاًلًح كىاٍلمىفىاًسًد مىعى ريٍجحىاًف : 

يىاًف عىلىى تػىٍرًؾ الصَّبلىًة كىالصِّيىاـً كىغىٍّبً ذىًلكى ًمنى اٍلمىصىاًلحً : مىصىا٢ًبًهىا عىلىى مىفىاًسًدىىا ().ضىٍربي الصِّبػٍ
  

كىقىٍد ٞبىىل ٝبيٍهيوري : عىًن األئمة كيجيوبىوي عىلىى اآٍلبىاًء كىاأٍلمَّهىاًت، قاؿ بعض العلماء كىنػىقىل الرَّاًفًعيُّ 
اًء  . ()اأٍلٍمرى ُب ا٢بٍىًديًث عىلىى اٍلويجيوبً - ا٢بٍىنىًفيَّةي كىالشَّاًفًعيَّةي كىا٢بٍىنىابًلىةي - اٍلفيقىهى

                                                           

 .ْٓص  ٚبرٯبو تقدـ( )
 .ُُ/ّط ، . ، دالمجموع شرح المهذبالنوكم ،  ()
 .ََُ/ُط ، . ، دقواعد األحكاـ في مصالح األناـعز الدين بن عبد السبلـ ،  ()
. ُٕٓ/ُ،  ط.د، الكافي، بن قدامة ا٤بقدسي، ُّْ/ِ، ط. د،الحاكم، ا٤باكردم، ٓٓ/ُ، ط. د،اللبابا٤بيداين،  ()
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ا مىا صىحَّحىوي النػَّوىًكمُّ   . كىدىلًيل كيجيوًب تػىٍعًليًم الصًَّغّبً  كىىىذى
إما أف يضرب تبلميذه على التعليم أك :  من أمرينإذا ١بأ ا٤بعلم إٔب كسيلة الضرب، فبل ٱبلو

األدب، فإف كاف األكؿ فإنو يشَبط ُب جواز ضربو للصغّب على التعليم إذف كليو على الصحيح، كإف 
- كاف على إساءة األدب فيشرع لو أف يؤدب تلميذه على ذلك ٕبسب ما يراه كافينا ُب ردع الولد 

؛ ألف ىذا التأديب على سوء األدب، كليس من التعليم ُب شيء، فيؤدب عليو -كإف ٓب يأذف األب 
كما يؤدب على سوء األدب، كليس من التعليم ُب شيء، فيؤدب عليو كما يؤدب ا٤بكلَّف إذ يتعذر 

.  طلبو عند غّب ا٤بعلم لعسر إثبات موجبو
. اإلسبلـ، كالبلوغ، كالعقل، كالقدرة: ا٤بتفق عليو، كىي: كلوالية التأديب ا٣باصة شركط، منها

.  الرشد، كا٢برية، كالعدالة: ا٤بختلف فيو، كىي: كمنها
الردة، كا١بنوف ا٤بطبق، ): ا٤بتفق عليو، كىي: كما أف لوالية التأديب ا٣باصة مسقطات، منها

ا١بنوف : )ا٤بختلف فيو، كىي: كمنها (كالعتو، كالعجز، كالغىٍيبة، كا٤بوت، كا٤بضارة ُب حق التأديب،
الوعظ، كالتوبيخ، كا٥بجر، : كطرؽ للتأديب ُب الوالية ا٣باصة؛ ىي. ا٤بتقطع، كالرؽ، كالفسق

. كا٢برماف، كالطرد، كا٢ببس، كالضرب
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 الخاتمة كنتائج البحث
 كمدم بأنواعها االجتماعية للعبلقة متعددة نتائج أستخلص أف تعأب ا ٕبمد استطعت

٨بتلفة،  كألواننا متعددة صورنا يتخذ األثر كالشهادات، كىذا كاألقضية كالعقوبات ا١بنايات على تأثّبىا
 كتغليظها، كذلك بتشديدىا: أم العكس أك ٚبفيفها أك ٗبحوىا ا١بناية على أثرنا للعبلقة يكوف فتارة

 تغليظها أك ٚبفيفها أك ٗبنعها العقوبة على األثر ذلك يكوف كاألجنيب، كتارة القريب بْب با٤بقارنة
:  النتائج تلك أبرز يلي كفيما كالشهادات األقضية ُب ا٢باؿ ككذلك كتشديدىا
 ما أك النفس على ا١بناية كصف ٧بو ُب بنفسها تؤثر ال االجتماعية العبلقات أف -2

 الدفاع أك التطبيب أك كالتأديب آخر حق إليها انضم إذا للعبلقة يكوف قد مطلقنا، لكن دكهنا
 . القريب من ا٢باصلة ا١بناية كصف ٧بو ُب ميزة الشرعي

ا أثرنا األصوؿ لعبلقة أف البحث من تبْب -ّ  على ا١بناية كصف ُب ٚبفيف ُب كاضحن
ا، قتبل كلده عبل كإف ا١بد أك األب قتل إذا فيما النفس، كذلك  فنزؼ بسيف حذفو لو كما عمدن

 قتبل ا٤بالكية اعتربه حيث ا١بمهور عند التخفيف ُب أثر ٥با ىنا االجتماعية فمات، فالعبلقات جرحو
 . للقصاص موجب عمد فهو األب غّب من صدر عمد، كلو شبو أك خطأ

 االبن كقتل قريبو على القريب من الصادر ا٤بباح الفعل ٘برًن ُب أثرنا للعبلقة أف تبْب -ْ
 با٤بنكر، فيعد ا٤بتلبس أباه االبن دفع با٤بنكر، فإذا ا٤بتلبس دفع الباغي، أك أك اارب ا٤بشرؾ ألبيو
ا األب غّب ُب كاف جناية، كإف ىذا فعلو  . مباحن

 النفس، لكن على ا١بناية عقوبات على أثرنا للعبلقة أف ىذه دراستنا خبلؿ من اتضح -ٓ
 : التالية النتائج فكانت عقوبة كل ٕبسب ٱبتلف األثر ىذا

 ٕبسب ا١بنايات ُب الواجبة القصاص عقوبة على االجتماعية العبلقات أثر ٱبتلف -ٔ
 .األصوؿ بْب القصاص منع ُب األصوؿ لعبلقة االجتماعية، فيثبت العبلقات درجة

 بينهم فرؽ القصاص، كال على ٥با أثر فبل القرابات من كغّبىا لؤلصوؿ الفركع عبلقة -ٕ
 منع ُب أثر للزكج فثبت الزكجية العبلقة أما. دكهنا ما أك النفس على ذلك ُب األجانب كبْب

.  الفقهاء بعض رأم على زكجتو من االقتصاص
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 الزكجْب، ظهر بْب القصاص على أثرنا الزكجية للعبلقة يعتربكا ٓب الفقهاء عند ٝبهور -ٖ
 .ٚبفيفها أك بتشديدىا إما الدية عقوبة على أثرنا للعبلقة أف البحث خبلؿ من

 .ا٤بوصي حاؿ باختبلؼ الوصية من ا٢برماف على االجتماعية العبلقات أثر ٱبتلف -ٗ
تعأب؛ إلعداـ النفس،  ا ٢بق كاجبة عقوبة الكفارة؛ ألهنا عقوبة على للعبلقة أثر ال -10

 ىو كما فقط ا٣بطأ القتل الشافعية، أكُب رأم ىو كما نفسو القاتل على حٌب قاتل كل على فتجب
 ىو ما على إال أثرىا يتبْب ال االجتماعية ألٞبد، فالعبلقات كركاية الشافعية عدا الفقهاء ٝبهور رأم
 . حقو فيو ا٤بغلب أك لآلدمي حق

 أك بعقد كاف سواء بااـر الزنا جرائم على أثرنا للعبلقة أف البحث خبلؿ من  تبْب -ُُ
 انضمت جرٲبة يعد عليهن العقد نكاح، بل بعقد ٕباؿ، كلو كطؤىن ٯبوز ال ااـر عقد؛ ألف بدكف

 . اـر الوطء إٔب
 فيما القذؼ، كذلك جرٲبة ُب بالتخفيف تؤثر االجتماعية العبلقات أف أيضنا كظهر -ُِ

 من فرعو األصل قذؼ فيعد الفقهاء ٝبهور رأم على تصرٰبنا أك تعريضنا فركعهم األصوؿ قذؼ إذا
 . عندىم، كالشافعية، كا٢بنابلة الراجح ُب ا٢بنفية، كا٤بالكية ذلك إٔب ذىب. للتعزير ا٤بوجبة ا١برائم قبيل

 الواجبة النفقة حدكد ُب فركعهم ماؿ من الوالدين أخذ يعد ال السرقة جرٲبة ُب  -ُّ
 على الفقهاء؛ لواليتو بعض رأم على ا١بد هبما ٝبيعهم، كيلحق الفقهاء باتفاؽ سرقة، كذلك

.  الصغّب
 كاإلباضية ا٢بنابلة رأم على مطلقنا سرقة جرٲبة كلده ماؿ من الوالد أخذ يعد ال  -14

 . بولده ٯبحف ٓب ماداـ
ا٢بنفية،  رأم على الواجبة النفقة حدكد ُب سرقة أصو٥بم ماؿ من الفركع أخذ يعد -ُٓ

 . كالشافعية، كا٢بنابلة
 من حقنا أك بنفقتها النفقة عن ا٤بمتنع أك الغائب زكجها ماؿ من الزكجة أخذ يعد ال  -ُٔ

 السرقة،  جرٲبة ٰبقق ال االستيفاء بقصد األخذ بسرقة؛ ألف حقوقها
 فعقوبتو لو ٧بـر بذات القريب زنا إذا فيما كذلك الزنا جرٲبة ُب بالتغليظ أثر للعبلقة -ُٕ



 

 ّٓٓ 

 كابن ا٢بنابلة رأم كىذا. «فاقتلوه ٧بـر ذات على كقع من»:  صلي ا عليو كسلم بقولو القتل، عمبل
 . حـز

ا ال التعزير أنواع أشد من بعقوبة فيعاقب لو ٧بـر ذات على عقد من ككذا -ُٖ  مقدرنا حدن
  .()«فاقتلوه ٧بـر ذات نكح من » : صلي ا عليو كسلمبقولو عمبل ا٢بنفية رأم شرعنا، كىذا
القذؼ كالسرقة،  على ٥با أثر ال االجتماعية العبلقات أف إٔب: الفقهاء بعض ذىب -ُٗ

 . كا٢برابة
:  من خبلؿ التأمل كالنظر ُب التعزيزات كأثر العبلقات االجتماعية عليها تبْب لنا اآلٌب -َِ
ليس للعبلقة أثر على جرائم التعزير الٍب يكوف االعتداء فيها على حق من حقوؽ ا  -ُِ

 . تعأب
.  على األقضية كالشهادات منعا كجوازا جليأف للعبلقات االجتماعية أثر  -ِِ
.  ال ٯبوز قضاء القاضي كال شهادتو ٤بصلحة أصولو كفركعو ككذلك للزكجية -ِّ
.  ٯبوز قضاء القاضي كشهادتو ١باره كصديقو لو أك عليو النتفاء التهمة كا٤بصلحة -ِْ
ٯبوز شهادة األصوؿ للفركع كال شهادة الفركع لؤلصوؿ للتهمة؛ إال ما كاف  ال -ِٓ

.  إلثبات حق، ككذلك يعود لعبلقة الزكجية
كأخّبا ىذا جهدم فإف أصبت فمن ا تعأب، كإف أخطأت فمن نفسي كمن الشيطاف،    

. كأسأؿ ا تعأب التوفيق كالعوف كالسداد
 

                                       
  

                                                           

. ُِّ ٚبرٯبو ص تقدـ( )



 

 ّٓٔ 

 التوصيات
كفي ختاـ بحثي ىذا أكصي باالىتماـ بعدة جوانب شرعية كقانونية إلتماـ اإلفادة 

 :كتحقق النفع
إضافة االعتبارات االجتماعية الٍب تؤثر على األقضية كاألحكاـ إٔب القرائن ا٤بعتربة ُب  -ُ

 . إثبات ا٢بقوؽ
 . االىتماـ هبذه الصبلت االجتماعية ُب قانوف العقوبات سنا كٚبفيفا كتشديدا -ِ
إعادة النظر ُب ترتيب أثر الصبلت االجتماعية على األحكاـ الشرعية كفق درجة  -ّ

 .الصلة ٕبيث ال يقدـ منها ما يستحق تأخّبه كالعكس
 جرائم التعزير الٍب يكوف االعتداء عدـ اعتبار الصبلت االجتماعية ُب التأثّب على -ْ

 . فيها على حق من حقوؽ ا تعأب
االىتماـ باألٕباث ا٤بتعلقة بالقرائن ا٤بؤثرة ُب ترتيب ا٢بقوؽ ُب غّب ىذا ا٤بوضوع،  -ٓ

 .فهي تقوم قانوف اإلثبات، كتؤدم لتطوير كسائل اإلثبات كفق اعتبارات شرعية دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ّٕٓ 

الفهػػػػػػػارس 
: كتشتمل على

. فهرس اآليات الكريمػػػػة: أكالن 
. فهرس األحاديث الشريفة: ثانيػػػػان 
.  فهرس األعػػػػػبلـ: ثالثػػػػان 
. المصادر كالمراجػػػػػػع: رابعػػػان 

 
 

  



 

 ّٖٓ 

 فهرس اآليات الكريمػػػػة

رقم الصفحة اآلية كرقمها ـ 
 سورة البقرة

1.  
 ّْ[. ُٖٕ]  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 ّٓ [.ُٖٕ]  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )  .2

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )  .3

 [ُٖٕ: البقرة ](ڻ

ّٖ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )  .4

 [ُٕٗ ] ( ۈ

ّْ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )  .5

 ائ ەئ ەئ ائې ې ى ى

)[ َُٖ] 

َِّ 

 (  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڑ)  .6
[ُْٗ] 

ِّٕ 

 ھ ھ ھہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  .7

 [ُٓٗ ] ( ھ ے ے 

ُٔ 

 ُٔ [ُٓٗ ] ﴿كال تلقوا يأيديكم إلى التهلكة﴾  .8
 ُّ [ُٔٗ ] ( جس حس خس مس حص مص جض )  .9

 ُِِ [ِّّ]  ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)  .10

 ُِِ [ِّّ ] (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)  .11



 

 ّٓٗ 

 سورة النساء
1.  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

 ( ٿ ٿ ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
[ٕ ]

ُٕٗ 

 ڱ ڳ ڳ ڱ ڱڳگ گ گ ڳ)  .2

 [ُُ ] ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ُٕٗ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )  .3

 چ چ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ

 [ِِ ]( ڇ 

ُٓ 

﴾ ھ ھ ہ ہ ہ﴿  .4
[ِّ] 

ُٓ 

ڍ ڌ ڌ ڎ )  .5

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 [ِّ]( ڑ

ُٓ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿  .6

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [ِّ]﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ُٓ 

ک ک ک ک گ )  .7

 [ِّ ](گ گ گ

ُٔ 

 ِٕٔٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )  .8



 

 َّٔ 

 [34 ](ڦ ڦ

 ُِِ [ّٔ]( ں ں)  .9

 ےڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)  .10

 [ْٖ ](ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

ُٗٔ 

 ڀ ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  .11

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 [ِٗ] ٹ(ٿ ٹ ٹ

ّٕ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ )  .12

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [93 ](ڻ 

ِٔ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  .13

 [ُّٓ ](ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ُٓٗ 

 سورة المائدة
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ). 1

 [ّٖ]( ٿ ٹ ٹ ٹ

َُْ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ). 2

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  

 [ْٓ ]( ﮻ ﮼ ﮽

َُٓ 

 سورة األنعاـ
 ْٗ ] (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ). 1



 

 ُّٔ 

ُُٓ] 
 ُٖٓ [ُْٔ ] ( ېئ ىئ ىئ ىئ ی). 2

 سورة األعراؼ
 ُّ [ُِٖ] ( ۆ ۆ) .1

 سورة األنفاؿ
 ُٖٗ [ٕٓ] (  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئېئ). 1

 سورة التوبة
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ). 1

 [ٓ ](ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ّٕ 

 سورة اإلسراء
 ] (  ک ک ک ک گ ڑژ ژ ڑ). 1

ِّ] 

ّٗ 

 ڻ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں). 2

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 [ِّ] ( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ُّٗ 
 

 سورة مريم
 ھ ے ے ھہ ہ ہ ہ ھ ھ). 1

 [ْٔ] (  ﮲ ﮳ ۓۓ

ٕٗ 

 ۋ ۋ ۅ ٴۇ ۆ ۈ ۈۆڭ ۇ ۇ). 2

 [ْٕ ] (ۅ 
 

ُّٖ 

 سورة األنبياء



 

 ِّٔ 

 َُٔ (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ). 1

 سورة المؤمنوف

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ). 1

 [ٔ- ٓ]( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ٖٗ 

 ٗ [َُُ]( ې ې ى ى ائ ائ ەئ . 2

 سورة النور
 ٿ ٿ ٹ ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ). 1

 ڄ ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 [ِ ] ( ڄ ڄ ڄ ڃ 

َِٖ 

2 .
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

[. ْ ]( ڱ ں ں ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ُِٖ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ). 3

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 [ُٔ ](گ

َُٓ 

 سورة العنكبوت
 َُٔ [ِٕ ] (گ گ ڳ ڳ). 1

 سورة لقماف
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ). 1

( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

[ُْ] 

َُْ 



 

 ّّٔ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ). 2

 [ُٓ ]( ڳ ڳ ڳ ڳگگ

ٕٗ 

 سورة األحزاب
 ې  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿. 1

 [ٔ]﴾ ې

َُ 

 سورة الحجرات
 ۉ ې ۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ). 1

 [َُ]( ې ې ې

ُٖ 

 سورة الحشر
 ُّ [ُٕ ](ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ). 1

 سورة الطبلؽ
 چ چ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ ڃ ڃ چ). 1

 [ٕ ]( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڌڇ ڍ ڍ

َِٖ 

 سورة التحريم
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ). 1

 [ٔ]( ې 

ُّّ 

 

 
 

 



 

 ّْٔ 

فهرس األحاديث النبوية الشريفة 

رقم الصفحة طرؼ الحديث       ـ
 ِٕٓ «أتعجبوف من غَتة سعد فو اهلل ألنا أغَت من سعد»  .1
 ِِّ« ادرؤكا ا٢بدكد بالشبهات»  .2
 ٔٓ «اضربوا كلن يضرب خياركم»  .3
 ّٕ «اقتلوا ا٤بشركْب كاستحيوا شرخهم»  .4

 ُْٓ« أكرموا أكالدكم كأحسنوا أدهبم»  .5

 ُٖٕ «أال إف ُب قتيل عمد ا٣بطأ»  .6
 ُّٖ «أال أنبئكم بأكرب الكبائر»  .7

 َِٖ «البكر بالبكر جلد مائة كنفي سنة»  .8

 ُٗ« جار لو حق كاحد كىو أدىن ا١بّباف: ا١بّباف ثبلثة»  .9
 ُٖٗ «أحلقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلكذل رجل ذكر»  .10
 َِٖ «الرطب تأكلينو كهتدينو»  .11
 ّْ «العمد قود إال أف يعفوا أكلياء ا٤بقتوؿ»  .12
 ُِّ «اللهم عليك الوليد أٍب يب مرتْب»  .13
 ِٔٗ «النكاح رؽ فلينظر أحدكم أين يضع كرٲبتو»  .14
 ُٖٔ «جيٍت عليك كال ذبٍت عليو أما أنو ال»  .15
 ُُٕ.  «أمك»: مث من؟ قاؿ: قاؿ. «أمك»  .16
 َِٓ  « أف أبا بكر طعن ُب خاصرة عائشة»  .17
 ِّٗ« إف أبا جهم ال يضع عصاه عن عاتقو»  .18
إف أطيب ما أكل الرجل من كسبو، كإف كلده من »  .19

  «كسبو
َُٔ 

 َُٖ «إف الرحم شجنة من الرٞبن»  .20



 

 ّٔٓ 

 َِّ« إف ا تصدؽ عليكم عند كفاتكم بثلث أموالكم»  .21

ا كىو خلقك»  .22  ّّٔ «أف ٘بعل  ندن
 ِّٗ «أنا ثالث الشريكْب ما ٓب ٱبن أحدٮبا صاحبو»  .23
 َُٔ «أنت كمالك ألبيك»  .24
 ُٖٗ «إ٭با بعثت ألٛبم مكاـر األخبلؽ»  .25
 ُِٖ« أهنا ال تنفق من ماؿ زكجها شيئنا إال بإذنو»  .26
 َُُ «أيعجز أحدكم أف يكوف مثل أيب ضمضم»  .27
 ِٖٕ « لويوأيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ال د»  .28
 ُِِ «أٲبا امرأة نكحت بغّب إذف كليها فنكاحها باطل»  .29
 ّْْ «ليمأثبلثة ال ينظر ا إليهم كال يزكيهم ك٥بم عذاب »  .30
 َّْ« حٌق ا٤بسلم على ا٤بسلم ٟبس»  .31
 ُِْ «خذم ما يكفيك ككلدؾ بادلعركؼ»  .32
يػٍريىيٍم ًلصىاًحًبوً »  .33 يػٍري اأٍلىٍصحىاًب ًعٍندى اللًَّو خى  ّّٖ« خى

 ِٖٗ «رحم ا امرئ قاـ بالليل فصلى كأيقظ أىلو»  .34

ا علق يف بيتو سوطنا ليؤدب أىلو»  .35  ِّٗ «رحم اهلل عبدن
 َُْ «رضى الرب ُب رضى الوالد»  .36

 ُّْ «رفع القلم عن ثبلث»  .37

 ْٓ «علموا أكالدكم الصبلة لسبع كاضربوىم عليها لعشر»  .38
 ِٕٓ «فاطمة بضعة مِب، من أغضبها فقد أغضبِب»  .39
 ٕٗ «فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم بينكم حراـ»  .40
 ُّٗ «ففيهما فجاىد»  .41

 ِٖٗ« عائشة قومي فأكترم يا»  .42

 َُٓ «كتاب ا القصاص»  .43
 ِٕٔ «كفى بالسيف شاىدا»  .44



 

 ّٔٔ 

 َُُ «كل أحد أحق بكسبو من كالده كالناس أٝبعْب»  .45
 ٕٗ «كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ دمو كمالو كعرضو»  .46

 ُْْ« كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو»  .47

ال ٘بىًٍلديكا فػىٍوؽى عىٍشرىًة أٍسوىاطو ًإال ُب حىدٍّ ًمٍن حيديكًد »  .48
 «ا

َّّ 

 ْٔ «ألبيوال ٘بوز شهادة االبن »  .49
 ِّٗ «ال تسألن رجبل فيما ضرب امرأتو»  .50
 َّْ «ال تصاحب إال مؤمنان، كال يأكل طعامك إال تقيٌ »  .51
 ِٗٗ «ال تضرب الوجو كال تقبح»  .52
 َٔ «رال ضرر كال ضرا»  .53
 َِْ «ال كصية لوارث إال أف تشاء الورثة»  .54
ال ٯبوز شهادة خائن، كال خائنة، كال ذم غمر على »  .55

 «أخيو
ْٔ 

 ٕٔ «ال يرث ا٤بسلم الكافر كال الكافر ا٤بسلم»  .56
 ُٖٔ« ال يؤخذ الرجل ٔبريرة أبيو كال ٔبريرة أخيو»  .57
ألف يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليو من أف يزين »  .58

 «بامرأة جاره
ّّٔ 

 َُْ «لعن ا السارؽ يسرؽ البيضة فتقطع يده»  .59
لو أف امرأ اطلع بغَت إذنك فحذفتو حبصاة ففقأت »  .60
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المصادر كالمراجػػع 

عز الدين أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن ابن األثّب، •      
، ُ، ٙبقيق علي ٧بمد معوض ، عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، طأسد الغابةعبد الواحد الشيباين ا١بزرم، 

  .قُُْٓدار الكتب العلمية، 

، ط.د، الجوىر النقي على سنن البيهقيعبلء الدين علي بن عثماف، ، ابن الَبكماين    •      
. ت.د، دار الفكر: بّبكت
، ٪بم عبد الرٞبن خلف: ٙبقيق، كتاب العياؿ، عبد ا بن ٧بمد، ابن أيب الدنيا• 

. ـَُٗٗ، دار ابن القيم: الدماـ، ُط

فريق من الباحثْب : ٙبقيق، العللعبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس، ، ابن أيب حاًب• 
مطابع : ـ.د، ُط، كخالد بن عبد الرٞبن ا١بريسي، سعد بن عبد ا ا٢بميد: بإشراؼ كعناية

.  ـََِٔ- ىػُِْٕ، ا٢بميضي

، الكتاب المصنف في األحاديث كاآلثار، ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد ا بن ٧بمد• 
. ىػَُْٗ، مكتبة الرشد: الرياض،  ُط، كماؿ يوسف ا٢بوت: ٙبقيق

ط ، بّبكت ، دار ا٤بعرفة ، .، دطبقات الحنابلةابن أيب يعلي، أبو ا٢بسْب ٧بمد، • 
.  ت.د



 

 ّٕٕ 

 ا٤بطيعي،  ،عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب السبكي ابن السبكي، تاج الدين• 
ف ، .ـ ، د.ط ، د. ،  دتكملة المجموع كىو شرح المهذب للشيرازم٧بمد ٪بيب ا٤بطيعي ، 

.  ت .د

ط ، بّبكت ، . ، دأحكاـ القرآفابن العريب ا٤بالكي، أبو بكر ٧بمد بن عبد ا ، • 
.  ت .دار ا٤بعرفة ، د

ط ، .، دشذرات الذىب في أخبار من ذىبابن العماد، أبو الفبلح عبد ا٢بي ، • 
.  ت .ف ، د.بّبكت ، د

، بياف الوىم كاإليهاـ في كتاب األحكاـ، أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد، ابن القطاف• 
. ىػُُْٖ، دار طيبة: الرياض، ط.د، ا٢بسْب آيت سعيد: ٙبقيق

البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار ، سراج الدين عمر بن علي، ابن ا٤بلقن• 
، دار ا٥بجرة: الرياض، ُط، كآخراف، مصطفى أبو الغيط: ٙبقيق، الواقعة في الشرح الكبير

. ىػُِْٓ

 تكملة،  كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد بن عبد ا٢بميد ابن مسعودابن ا٥بماـ،• 
، كىو شرح فتح القدير المسمى بنتائج األفكار في كشف الرموز كاألسرار على شرح الهداية

ىػ كحاشية ا٤بؤب سعد ا بن عيسى الشهّب ٖٕٔللهداية كهبامشو شرح العناية على ا٥بداية للبابرٌب
.   ىػُّٕٗـ ، دار الفكر ، . ، دِبعدم جلي ،ط

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ابن تيمية  ابن تيمية،• 
ط ، القاىرة ، ا٤بطبعة .، دالسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي،

. ت .السلفية ، د



 

 ّٕٖ 

 ، بّبكت ،  ُ ، طالقوانين الفقهية ، ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن عبد اابن جزم، • 
.  ت.دار الفكر ، د

شهاب الدين أبو الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن ، ابن حجر العسقبلين• 
: القاىرة، ُط، مكتبة ابن تيمية: ٙبقيق،  لئلماـ أٞبدالقوؿ المسدد في الذب عن المسند، علي

. قَُُْ، مكتبة ابن تيمية

شهاب الدين أبو الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي، ابن حجر، • 
عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، علي : ، ٙبقيق اإلصابة في تمييز الصحابة الكناين، العسقبلين، الشافعي،

.  ق ُُْٓ ، بّبكت ، طبعة دار الكتب العلمية ، ٧ُبمد معوض، ط

 شهاب الدين أبو الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي، ابن حجر،• 
.  ت.ـ ، دار الفكر ، د.ط ، د.،دتهذيب التهذيب الكناين، العسقبلين، الشافعي،

تحفة المحتاج شرح ابن حجر، أٞبد بن ٧بمد بن علي ابن حجر ا٥بيتمي ، • 
. ت .ط ، بّبكت ، دار الفكر للطباعة كالنشر ، د. ،دالمنهاج

 • ، ، األندلسي، الظاىرمابن حـز ط ، .، دالمحلى ، علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز
. ت .ف ، د.بّبكت ، د

زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي،  ابن رجب،• 
.  ت .ف ، د.ط ، بّبكت ، د.، دكتاب الذيل على طبقات الحنابلة ،البغدادم

زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي، ابن رجب، • 
.   ىػُُّٗـ ، مكتبة الكليات األزىرية ، . ،  دُ، طالقواعد ،البغدادم



 

 ّٕٗ 

البياف كالتحصيل كالشرح ابن رشد ، ٧بمد بن أٞبد ابن رشد ا١بد، أبو الوليد • 
ـ ، دار .ط ، د.، ٙبقيق األستاذ أٞبد ا١ببائي ، دكالتوجيو كالتعليل في المسائل المستخرجة

.  ت.الغرب اإلسبلمي ، د

، ِ، ٙبقيق عصاـ القلعجي، طمنار السبيلابن ضوياف، إبراىيم بن ٧بمد بن سآب ، • 
.   ىػ َُْٓالرياض ، الناشر مكتبة ا٤بعارؼ ، 

حاشية ق، ُِِٓ ٧بمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ابن عابدين،• 
.  ت.ـ ، ا٢بليب ، د.ط ، د. ، درد المحتار على الدر المختار

، التمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد، يوسف بن عبد ا، ابن عبد الرب• 
. ت.د، مؤسسة القرطبة: ـ.د، ط.د، ك٧بمد عبد الكبّب البكرم، مصطفى بن أٞبد العلوم: ٙبقيق

يوسف عبد الرٞبن ، المحرر في الحديث، ٧بمد بن أٞبد، ابن عبد ا٥بادم• 
. ىػُُِْ، دار ا٤بعرفة: بّبكت، ّط، ا٤برعشلي، كآخراف

ٰبٓب : ٙبقيق، الكامل في ضعفاء الرجاؿ، عبد ا بن عدم ا١برجاين، ابن عدمٌ • 
. ىػَُْٗ، دار الفكر: بّبكت، ط.د، ٨بتار غزاكم

تاريخ مدينة دمشق كذكر فضلها كتسمية ، أبو القاسم علي بن ا٢بسن، ابن عساكر• 
٧بب الدين أيب سعيد عمر بن : ٙبقيق، من حلها من األماثل أك اجتاز بنواحيها من كارديها كأىلها

. ىػُُْٗ، دار الفكر: بّبكت، ُط، غرامة العمرم

، معجم مقاييس أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب الرازمابن فارس، أبو ا٢بسْب • 
.  ـُٕٗٗ- ىػ ُّٗٗ بّبكت دار الفكر ُ، ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف، طاللغة



 

 َّٖ 

تبصرة الحكاـ في أصوؿ  ،إبراىيم بن علي بن ٧بمد، ابن فرحوف ابن فرحوف،• 
.  ىػَُُّط ، بّبكت ، دار الكتب ،.، داألقضية كمناىج األحكاـ

 ،أبو بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر األسدم الشهيب الدمشقيابن قاض شهبة، • 
ط ، بّبكت ، دار الندكة ا١بديدة ، .ا٢بافظ عبد العليم خاف ، د. ، ٙبقيق دطبقات الشافعية

.  ـُٕٖٗ- ىػ َُْٕ

الشرح الكبير على متن ابن قدامة، مشس الدين عبد الرٞبن بن قدامة ا٤بقدسي ، • 
. ىػ َُِْط ، بّبكت ، دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ، .هبامش كتاب ا٤بغِب ، د- ، المقنع

، على مًب أيب القاسم المغنيابن قدامة، عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ، • 
.  ىػَُْٓط ، بّبكت ، دار الكتاب العريب ، .ا٣برقي ، د

الكافي في فقو اإلماـ أحمد بن ابن قدامة، عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ، • 
. ت .ط ،بّبكت ، ا٤بكتب اإلسبلمي ، د.، دحنبل

ابن قيم ا١بوزية، مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدػ، • 
.  ت.ف، د.ـ، د.ط ، د.  دإعبلـ الموقعين عن رب العالمين

مختصر  ػ، عماد الدين أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر البصرم ٍب الدمشقيابن كثّب، • 
. ت.ط ، القاىرة ، دار الصابوين ، د.، ٙبقيق ٧بمد بن علي الصابوين ، دتفسير ابن كثير

، ط.د، ٧بمد فؤاد عبد الباقي: ٙبقيق ، سنن ابن ماجو، ٧بمد بن يزيد، ابن ماجو• 
. ت.د، دار الفكر: بّبكت

ـ ، دار .ط ، د.، دشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةابن ٨بلوؼ، ٧بمد، • 
.  ت.الفكر ، د



 

 ُّٖ 

 إبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد ابن مفلحابن مفلح، برىاف الدين أبو إسحاؽ • 
. َُْٓـ ، عآب الكتب . ، دْ،طالفركع، 

 • ، .  ت. ، بّبكت دار صادر ، دِ، ، طلساف العربابن منظور، ٧بمد بن مكـر

ط ، بّبكت ، دار .، دالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن ٪بيم، زين العابدين ، • 
.  ت.ا٤بعرفة ،د

، األشباه كالنظائر على مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف ،ابن ٪بيم، زين العابدين • 
.  ت .ـ ، ا٢بليب، دار الفكر ، د.ط ، د.ٙبقيق ٧بمد مطيع ا٢بافظ ، د

، دار الكتاب العريب: بّبكت، ط.د، سنن أبي داكد، سليماف بن األشعث، أبو داكد• 
. ت.د

ـ ، دار الفكر .ط ، د.، دالجريمة كالعقوبةأبو زىرة، ٧بمد بن أٞبد بن مصطفى، • 
.  ت.العريب ، د

.  ـُٕٔٗط ، القاىرة ، دار الكتاب العريب، .، دالبناء االجتماعيأبو زيد، أٞبد، • 

أٲبن بن عارؼ : ٙبقيق، مستخرج أبي عوانة، يعقوب بن إسحاؽ، أبو عوانة• 
. ىػُُْٗ، دار ا٤بعرفة:  بّبكت، ُط، الدمشقي

، ْط، حلية األكلياء كطبقات األصفياء، أٞبد بن عبد ا، أبو نعيم األصفهاين• 
. ىػَُْٓ، دار الكتاب العريب: بّبكت

ـ ، مصطفى ا٢بليب .ط ، د.، داألحكاـ السلطانيةأبو يعلى، أبو يعلي الفراء ، • 
. ت.ط ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، د. ىػ، كدُّٖٔ



 

 ِّٖ 

ط ، القاىرة .، دمسند اإلماـ أحمد بن حنبل.  أٞبد ، أبو عبد ا أٞبد بن حنبل• 
.  ت.، دار الفكر للطباعة كالنشر كمؤسسة قرطبة ، بّبكت ، دار الكتب العلمية  كدار صادر ،د

، ِط، شعيب األرنؤكط كآخركف: ٙبقيق، المسند، أٞبد بن ٧بمد بن حنبل، أٞبد• 
. (ـُٗٗٗ- ىػَُِْ، مؤسسة الرسالة: بّبكت)

، ٙبقيق مفردات غريب القرآف ،  ا٢بسْب بن ٧بمد بن ا٤بفضلاألصفهاين، الراغب• 
.  ت .ط ، بّبكت ، دار ا٤بعرفة ، د.٧بمد سيد كيبلين د

: الكويت، ُط،  ، ضعيف أبي داكد٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج نوح، األلباين• 
. ـََِِ- ىػُِّْ، مؤسسة غراس

إركاء الغليل في تخريج أحاديث منار ، ٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج نوح، األلباين• 
. ـُٖٓٗ- ىػ َُْٓ، ا٤بكتب اإلسبلمي: بّبكت، ِط، السبيل

سلسلة األحاديث الضعيفة كالموضوعة ، ٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج نوح، األلباين• 
. ـُِٗٗ- ىػُُِْ، دار ا٤بعارؼ: الرياض، ُط، كأثرىا السيئ في األمة

سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من ،٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج نوح، األلباين• 
. ـُٓٗٗ- ىػ ُُْٓ، مكتبة ا٤بعارؼ: الرياض، ُط، فقهها كفوائدىا

ط ، بّبكت . ، دركح المعاني ، شهاب الدين ٧بمود بن عبد ا ا٢بسيِباأللوسي، • 
.  ت .لبناف ، دار إحياء الَباث العريب ، د

أبو ا٢بسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٧بمد بن سآب  اآلمدم، سيف الدين• 
.  ت.ف ، د.ط ، بّبكت ، د.،داإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ، الثعليب



 

 ّّٖ 

 ، حقيق عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاألندلسي، ابن عطية ػ، • 
.  ت.ط ، بّبكت ، دار ا٤بعرفة ،د.السبلـ عبد الشاُب ٧بمد ،د

ط  ، . ، دتحفة الطبلب شرح تحرير تنقيح اللباباألنصارم، زكريا بن ٧بمد، • 
. ت .ـ ، ا٢بلىب، د.د

شرح العضد على مختصر ابن االٯبي، عضد الدين كا٤بلة عثماف بن عمر، • 
.   ت.ف ، د.ـ ، د.ط ، د. ، دالحاجب

 ، ُ، شرح موطأ مالك ، طالمنتقىالباجي، سليماف بن خلف الباجي القرطيب، • 
.  ىػُُّّبّبكت ، دار الكتاب العريب ،– لبناف 

 البرؽ اللماع فيما في المغني من اتفاؽ كافتراؽ كإجماعالباركدم، عبد ا عمر، • 
.  ت.ـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، د.ط ، د.، د

 تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعركؼ باإلقناعالبجّبمي، عمر بن ٧بمد، • 
.  ىػ َُّٕمصطفى ا٢بليب ، - ،ط االخّبة ، مدينة ديار بكر بَبكيا ، ا٤بكتبة اإلسبلمية 

ط  . ، دحاشية البجيرمي على منهج الطبلب لؤلنصارمالبجّبمي، عمر بن ٧بمد، • 
.  ىػَُّٗبوالؽ ، ا٤بطبعة األمّبية ، 

الجامع الصحيح ، أبو عبد ا ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة، البخارم• 
- ىػَُْٕ، دار ابن كثّب: بّبكت، ّط، مصطفى ديب البغا: ٙبقيق ، المسمى صحيح البخارم

. ـُٕٖٗ

، مناىج العقوؿ شرح مناىج الوصوؿ إلى علم األصوؿالبدخشي، أبو ا٢بسن، • 
.  ت.ف ، د.ـ ، د.ط ، د.د



 

 ّْٖ 

ط ، كراتشي ، مشإب أباد ، .، دقواعد الفقوالربكٍب، ٧بمد عميم االحساف اجملددم، • 
. ت.د

حاشية الشيخ إبراىيم البرماكم على الربماكم ، برىاف الدين إبراىيم بن ٧بمد، • 
 ، القاىرة ، ا٤بطبعة األزىرية ا٤بصرية ، ُ كهبامشو تقارير العبلمة ٧بمد األلباين ،طشرح الغاية

.  ىػ ُُّٗ

٧بفوظ : ٙبقيق، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أٞبد بن عمرك، البزار• 
ـ كانتهت ُٖٖٗبدأت ، مكتبة العلـو كا٢بكم: ا٤بدينة ا٤بنورة، ُالرٞبن زين ا، كآخراف ط

. ـََِٗ

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح البكرم، أبو بكر عثماف بن السيد الدمياطي، • 
دار الفكر للطباعة - كط . ط ، بّبكت ، ا٢بليب دار إحياء الكتب العربية. دالمعين للمليبارم

ت .كالنشر ،د

ككبلٮبا حاشية البناني، على شرح الزرقاني البناين، ٧بمد بن ا٢بسن بن مسعود، • 
.  ت.ط ، بّبكت ، دار الفكر ، د.على ٨بتصر سيدم خليل ، د

، كىو شرح كتاب كشاؼ القناع عن متن اإلقناعالبهوٌب، منصور بن يونس ، • 
ت .ط ، الرياض ، مكتبة النصر ا٢بديثة ، د.اإلقناع للحجاكم ، د

 ، الركض المربع شرح زاد المستقنع على متن المقنعالبهوٌب، منصور بن يونس ، • 
.  ق َُُْف، . ، بّبكت ، دْط

ط ، القاىرة ، .، دشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، منصور بن يونس بن صبلح ، • 
.  ـُْٕٗمطبعة أنصار السنة امدية ، 



 

 ّٖٓ 

٧بمد : ٙبقيق، مصباح الزجاجة في زكائد ابن ماجو، أٞبد بن أيب بكر، البوصّبم• 
. ىػَُّْ، دار العربية: ـ.د، ط.د، ا٤بنتقى الكشناكم

دار : بّبكت، ط.، دأحكاـ القرآف لئلماـ الشافعي، أٞبد بن ا٢بسْب، البيهقي• 
. ت.د، الكتب العلمية

: ٙبقيق، السنن الكبرل، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسىالبيهقي، أبو بكر • 
. ـُْٗٗ- ىػُُْْ، دار الباز: مكة ا٤بكرمة، ط.د، ٧بمد عبد القادر عطا

عبد : ٙبقيق، ، شعب اإليمافأٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسىالبيهقي، أبو بكر • 
. ـََِّ- ىػُِّْ، مكتبة الرشد: الرياض، ُط، العلي عبد ا٢بميد حامد

 ،، معرفة السنن كاآلثارأٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسىالبيهقي، أبو بكر • 
: بّبكت- جامعة الدراسات اإلسبلمية، دمشق : كراتشي، ُط، عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي: ٙبقيق

.  ـُُٗٗ- ىػُُِْ، دار الوفاء: دار الوعي، القاىرة: دمشق- دار قتيبة، حلب 

أٞبد ٧بمد : ٙبقيق، سنن الترمذم، أبو عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورة، الَبمذم• 
. ت.د، دار إحياء الَباث العريب: بّبكت، ط.د، شاكر كآخركف

، كهبامشو شرح البهجة شرح التحفةالتسوٕب، أبو ا٢بسن علي بن عبد السبلـ، • 
األرجوزة ا٤بسماة بتحفة ا٢بكاـ ُب علم الوثائق كاإلبراـ للقاضي أيب بكر ٧بمد بن عاصم األندلسي 

.  ىػ َُّٕ ، بّبكت ، دار الفكر ، ِالغرناطي، كشرح األرجوزة أليب عبد ا ٧بمد التناكدم ،ط

، كىو شرح التلويح عن التوضيحالتفتازاين، العبلمة سعد الدين مسعود بن عمر ، • 
ط .ىػ ، دْٕٕتنقيح األصوؿ للقاضي صدر الشريعة عبد ا بن مسعود البخارم ا٢بنفي ا٤بتوَب سنة 

.  ت.ـ ، صبيح ، د.، د



 

 ّٖٔ 

 ُ، طالفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلميالثعاليب، ٧بمد بن ا٢بسن ا٢بجوم ، • 
.  ىػ ُّٔٗ، ا٤بدينة ا٤بنورة ، ا٤بكتبة العلمية  

 ُ دار الكتاب العريب بّبكت ، ط:، الناشر التعريفاتا١برجاين، السيد الشريف ، • 
.  ـُّٖٗإبراىيم اإلبيارم ، /ٙبقيق -  ىػ َُْٓسنة 

ط ، القاىرة ، دار الفكر . دأحكاـ القرآف ،ا١بصاص، أبو بكر أٞبد بن علي • 
. ت.للطباعة كالنشر ، د

، ٙبقيق ٧بمد فؤاد األدب المفردالبخارم، ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد ا البخارم، • 
.  ـ ُٖٗٗ ىػ َُْٗ ، بّبكت دار البشائر اإلسبلمية ، ّعبد الباقي، ط

ـ ، .ط ، د. ،دحاشية الجمل على شرح المنهاجا١بمل، الشيخ سليماف، • 
.  ت.ا٤بكتبة التجارية الكربل ، د– مصطفى ٧بمد 

ط ، بّبكت ، دار ا٢بضارة . ،دالصحاحا١بوىرم، أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ، • 
.  ت .العربية ،د

ط ، القاىرة ، .، داألنثركبولوجيا أسس نظرية كتطبيقات عمليةا١بوىرم، ٧بمد، • 
. ت.دار الكتاب العريب ، د

، عبد القادر عطا: ٙبقيق، المستدرؾ على الصحيحين، ٧بمد بن عبد ا، ا٢باكم• 
.  ـَُٗٗ- ىػ ُُُْ، دار الكتب العلمية: بّبكت، ُط

 مواىب الجليل شرح مختصر خليلا٢بطاب، أبو عبد ا ٧بمد بن عبد الرٞبن ، • 
.  ىػُّٖٗف ، .ـ ، د. ، دِ،ط



 

 ّٖٕ 

شرائع اإلسبلـ لمسائل الحبلؿ ا٢بلي، ٪بم الدين أبو القاسم جعفر بن ا٢بسن ، • 
ىػ ُّٖٗف ،. ، النجف األشرؼ ، دُ، طكالحراـ

لباب التأكيل في ػ،  أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن عمر الشيحيا٣بازف، • 
.  ت .ف ، د. ، بوالؽ ، دُ ، طمعاني التنزيل

حاشية الخرشي على مختصر سيدم ، ٧بمد بن عبد ا ا٣براشي ا٤بالكيا٣برشي، • 
 ، بّبكت ُ، ط.  رٞبة ا كبلٮبا على ٨بتصر سيدم خليلكبهامشو حاشية العبلمة العدكم خليل

.    ىػُُّٔ، ط دار الفكر ، 

 ػ معالم السنن ،ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ابن ا٣بطاب البسٍبا٣بطايب، أبو سليماف • 
.   ىػَُُْ ، بّبكت ، ا٤بكتبة العلمية ، ِكىو شرح سنن أيب داكد ،ط

ط ، بّبكت ، دار .، ، دتاريخ بغداد ،ا٣بطيب، أبو بكر أٞبد بن علي ا٣بطيب • 
.  ت .الكتب العلمية ، د

،  ملحق على ٦بلة مقدمة قبل الهجرة في الحلف كاإليبلؼا٣بطيب، علي أٞبد، • 
.  ىػُُْٓاألزىر الشريف عدد شهر صفر 

السيد عبد ا ىاشم ٲباين : ٙبقيق، سنن الدارقطني، علي بن عمر، الدارقطِب• 
. ـُٔٔٗ- ىػ ُّٖٔ، دار ا٤بعرفة: بّبكت، ط.د، ا٤بدين

العلل الواردة الدارقطِب، أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعود، • 
. ىػَُْٓ، دار طيبة: الرياض، ُط، ٧بفوظ الرٞبن زين ا: ٙبقيق، في األحاديث النبوية

 ، بّبكت ، دار الكتاب ُ، طسنن الدارميالدارمي ،عبد ا بن عبد الرٞبن ، • 
. ت .العريب ، د



 

 ّٖٖ 

ط . ، دطبقات المفسرين، الداكدم، مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن علي بن أٞبد • 
.  ت.ف ، د.ـ ، د.، د

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى الدردير، أبو الربكات أٞبد بن ٧بمد، • 
.  ت.ـ ، مطبعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاه ، د.ط ، د. ، دمذىب مالك

حاشية الدسوقي على  ، ٧بمد بن أٞبد بن عرفة الدسوقي ا٤بالكيالدسوقي، • 
.  ت .ط ، القاىرة دار إحياء الكتب العربية ، د.ىػ ، دٕٕٔ ا٤بتوَب سنة مختصر سيدم خليل

التفسير الكبير المشهور بمفاتيح الرازم، فخر الدين أبو عبد ا ٧بمد بن عمر ، • 
. ت.ط ، القاىرة ، دار الفكر ، د. ، دالغيب

ط ، بّبكت،  .، ٙبقيق ٧بمود خاطر، دمختار الصحاحالرازم، ٧بمد بن أيب بكر ، • 
 .  ُُْٓمكتبة لبناف ، 

حاشية - ىػ َُٔٗالرشيدم ، أٞبد بن عبد الرازؽ بن ٧بمد بن أٞبد ا٤بتوَب سنة • 
.  ت.ف ، د.ـ ، د.ط ، د. ، دالرشيدم على نهاية المحتاج

 حاشية الرىوني على شرح الزرقاني لمختصر سيدم خليل٧بمد الرىوين، ، الرىوين• 
.  ت.ط ، بّبكت ،  دار الفكر، د.ىػ ، دُّٖٗا٤بتوَب سنة 

، تاج العركس من جواىر القاموسالزبيدم، ٧بب الدين ٧بمد مرتضى ا٢بسيِب، • 
.   ىػَُّٔ ، مصر ، ا٤بطبعة العمالية ، ُط

 شرح الزرقاني على مختصر سيدم خليلالزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أٞبد، • 
.  ت.ط ، بّبكت ، دار الفكر ،د.، د



 

 ّٖٗ 

األعبلـ قاموس تراجم ، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارسالزركلي، • 
ـ ، دار العلم للمبليْب ، . ، دٓ، طألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كالمستعربين كالمستشرقين

.  ـَُٖٗمايو

ط ، .، دالطبقات الكبرلالزىرم، ٧بمد بن سعد بن منيع أبو عبدا البصرم ، • 
. ت .بّبكت ، دار صادر ، د

ت .ط ، بّبكت ، دار الثقافة ، د. ، دتاريخ األدب العربيالزيات، أٞبد حسن، • 

، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ٝباؿ الدين عبد ا بن يوسف، الزيلعي• 
- ىػُُْٖ، دار القبلة للثقافة اإلسبلمية: جدة، مؤسسة الرياف: بّبكت، ُط، ٧بمد عوامة: ٙبقيق

. (ـُٕٗٗ

 ، ُ، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، فخر الدين عثماف بن علي ، • 
.  ىػُُّّف ، .بّبكت ، د

طبقات الشافعية السبكي، تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب، • 
.  ت.ـ ، دار إحياء الكتب العربية ، د.ط ، د.، دالكبرل

المقاصد الحسنة في بياف كثير من ، مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن، السخاكم• 
. ت.د، دار الكتاب العريب: بّبكت، ط.د، األحاديث المشتهرة على األلسنة

ف ، .ـ ، د. ، دُ، طأحكاـ العرض في الفقو اإلسبلميالسرجاين، ٧بمد فهمي، • 
.  ىػَُْٕ

كىو شرح - ، المبسوط ،٧بمد بن أٞبد بن أيب سهل السرخسى، مشس األئمة • 
 ىػ َُْٗط ، بّبكت ، دار ا٤بعرفة ، .كتاب الكاَب أليب الفضل ا٤بركزل ، د



 

 َّٗ 

تحفة  ، عثماف بن ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن ىاركف بن كردافالسمرقندم، • 
 ، بّبكت ، دار الكتاب العريب ،  ِط- ىػ َُْٓ ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، ُ، طالفقهاء
.  ىػَُْٕ

الركض األنف في تفسير السيرة السهيلي، أبو القاسم عبد الرٞبن بن عبد ا ، • 
ط ، القاىرة ، مؤسسة ٨بتار للطباعة كالنشر ، .، ٙبقيق طو عبد الرؤكؼ سعد ، دالنبوية البن ىشاـ

. ت.د

ط ، . ، داإلتقاف في علـو القرآف ، عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، جبلؿ الدين• 
.  ت .ـ دار ا٤بعرفة ، د.د

األشباه كالنظائر في قواعد  ،  عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي، جبلؿ الدين• 
.  ت.ط ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، د. ، دكفركع الشافعية

، كىو شرح لبلوغ الجامع الكبير ،  عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي، جبلؿ الدين• 
.  ت.ف ، د.ـ ، د.ط ، د.ىػ ، دِٖٓا٤براـ من ٝبع أدلة األحكاـ للعسقبلين ا٤بتوَب سنة 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين  ،  عبد الرٞبن بن أيب بكرالسيوطي، جبلؿ الدين• 
.  ت.ط ، بّبكت ا٤بكتبة العصرية ، دار الفكر ، د.ٙبقيق أٞبد أبوا لفضل ، د– ، كالنحاة

، ٙبقيق الموافقات في أصوؿ الشريعةالشاطيب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى ، • 
.  ت.ـ ، دار الفكر ، د.ط ، د.عبد ا دراز، د

. ت.د، دار الكتب العلمية: ط بّبكت. د،المسند، الشافعي ، ٧بمد بن إدريس• 

. ىػُّّٗ، دار الغد- دار ا٤بعرفة: بّبكت، ِط، األـ، ٧بمد بن إدريس، الشافعي• 



 

 ُّٗ 

ف ، .ـ ، د.ط ، د. ، دحاشية الشبراملسيػ ،نور الدين على بن علي ، الشرباملسي• 
.   ت.د

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  ا٣بطيب ، ٧بمد بن أٞبد الشربيِبالشربيِب، • 
.   ىػُّٖٕـ ، ا٢بليب ، .ط ، د. ، دالمنهاج

 ، ت مكتب اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، ٧بمد بن أٞبد الشربيِبالشربيِب، • 
.   ىػ ُُْٓط ، بّبكت ، دار الفكر ،.البحوث كالدراسات ، د

حاشية على تحفة الطبلب شرح الشرقاكم، عبد ربو بن حجازم بن إبراىيم ، • 
.  ىػَُّٔـ ، ا٢بليب ،.ط ، د. أليب زكريا األنصارم ، دتنقيح اللباب

حاشية على تحفة المحتاج شرح ، عبد ا٢بميد الشركاين الداغستاينالشركاين، • 
. ت.ط ، بّبكت ، دار الفكر للطباعة كالنشر ، د. لئلماـ ابن حجر ا٥بيثمي ،دالمنهاج

، هبامش تبييْب حاشية الشلبي على تبيين الحقائقالشليب، شهاب الدين أٞبد، • 
.  ىػُّٓٗف ، .ـ ، د.ط ، د.ا٢بقائق ، د

 ،  إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ٧بمد بن علي ، ، الشوكاين• 
.  ت.ف ، د.ـ ، د.ط ، د.د

ف .ـ ، د. ، دُ، طالدرارم المضية شرح الدرر البهية، ٧بمد بن علي، الشوكاين• 
.  ىػُّْٕ،

، ٙبقيق السيل الجرار المتدفق على حدائق األزىار، ٧بمد بن علي، الشوكاين• 
.   ىػَُْٓف ، . ، بّبكت ، د٧ُبمود إبراىيم زايد، ط



 

 ِّٗ 

دار : مصر، ُط، نيل األكطار في شرح منتقى األخبار، ٧بمد بن علي، الشوكاين• 
. ىػُُّْ، ا٢بديث

 ، ط االخّبة ، نيل األكطار كىو شرح منتقى األخيار، ٧بمد بن علي، الشوكاين• 
.  ت .ف ، د.بّبكت ، د

ط ، .، دالمهذبالشّبازم، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي يوسف أبو إسحاؽ ، • 
.  ت.بّبكت ، دار الفكر كط ا٢بليب ، د

ط .، دطبقات الفقهاءالشّبازم، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي يوسف أبو إسحاؽ ، • 
.  ت.ف ، د.، بّبكت ، د

بّبكت ، مكتبة الغزإب – ط ، دمشق . ، دصفوة التفاسيرالصابوين، ٧بمد بن علي، • 
. ت .، القاىرة ا٤بطبعة العربية ا٢بديثة ، د

، ٙبقيق إبراىيم سبل السبلـ شرح بلوغ المراـالصنعاين اليمِب، ٧بمد بن إ٠باعيل ، • 
.  ت.ط ، القاىرة ، دار ا٢بديث ، د.عصر ، د

: ـ.د، ْط، سبل السبلـ في شرح بلوغ المراـ، ٧بمد بن إ٠باعيل، الصنعاين• 
. ىػُّٕٗ، مكتبة مصطفى البايب ا٢بليب

.  ت.ف ، د.ـ ، د. ، دُ، طالمصنف الصنعاين، ا٢بافظ عبد الرزاؽ بن ٮباـ ، • 

طارؽ بن عوض ا بن : ٙبقيق، المعجم األكسطسليماف بن أٞبد ، ، الطرباين• 
. ىػُُْٓ، دار ا٢برمْب: القاىرة، ط.د، كعبد اسن بن إبراىيم ا٢بسيِب ، ٧بمد

، ٞبدم بن عبد اجمليد السلفي: ٙبقيق، المعجم الكبيرسليماف بن أٞبد ، ، الطرباين• 
. ىػَُْْ، مكتبة العلـو كا٢بكم: ا٤بوصل، ِط



 

 ّّٗ 

، ٞبدم بن عبد اجمليد السلفي: ٙبقيق، مسند الشاميين، سليماف بن أٞبد، الطرباين• 
. ىػَُْٓ، مؤسسة الرسالة: بّبكت، ُط

ط ، . ، دمجمع البياف في تفسير القرآفالطربسي، أبو على الفضل بن ا٢بسن، • 
.  ت .بّبكت ، دار ا٤بعرفة، د

ٙبقيق أٞبد  - جامع البياف في تأكيل القرآفالطربم، أيب جعفر ٧بمد بن جرير ، • 
. ت .ف ، د.ـ ، د.ط ، د.فؤاد شاكر  د

، الركضة البهيو شرح اللمعة الدمشقيةالعاملي، ٧بمد بن ٝباؿ الدين ا٤بكي، • 
 ىػ ُّٕٗف ، .ط ، بّبكت ، د.تصحيح الشيخ عبد ا البسٌب ، د

العجلوين، الشيخ إ٠باعيل بن ٧بمد بن عبد ا٥بادم بن عبد الغِب الشهّب با١براحي • 
، كشف الخفاء كمزيل تا فلباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسالشافعي العجلوين ، 

.  ، بّبكت ، مكتبة الغزإب كمؤسسة مناىل العرفاف كنشر مؤسسة الرسالة ْٙبقيق أٞبد القبلش،  ط

ط ، .، دالفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجبللينالعجيلي، سليماف بن عمر ، • 
. ت .القاىرة ، عيسى ا٢بليب ، د

حاشية العبلمة علي الصعيدم العدكم المالكي على ، علي الصعيدم، العدكم• 
.   ىػُُْٕط ، دار الفكر كدار ا٤بعرفة ، .د- رسالة أبي زيد القيركاني

المغني عن حمل األسفار لتخريج ما ، زين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب، العراقي• 
. ىػُُْٓ، مكتبة طربية: الرياض، ط.د، أشرؼ عبد ا٤بقصود: ٙبقيق، في اإلحياء من األخبار

ط ، بّبكت ، دار .، دحاشية الطحاكم على الدر المختارالعماكم، السيد أٞبد، • 
. ت .ا٤بعرفة ، د



 

 ّْٗ 

، البناية شرح الهدايةالعيِب، زين الدين أبو ٧بمود عبد الرٞبن بن أيب بكر بن ٧بمد، • 
.  ىػََُْ ، بّبكت ، دار الفكر ، ُط

ط ، بّبكت ، دار ا٤بعرفة ، .، دإحياء علـو الدينالغزإب، ٧بمد بن ٧بمد أبو حامد، • 
. ت .د

ط ، .  ،دالسراج الوىاج على منهاج الطالبين للنوكمالغمراكم، ٧بمد الزىرم، • 
.  ىػُِّٓـ ، مصطفى ا٢بليب ، .د

ـ ، دار الدعوة .ط ، د.، ، دالقاموس المحيطالفّبكز أبادم، ٧بمد بن يعقوب ، • 
. ت.،د

ط ، بّبكت ، دار .، دالفركؽالقراُب، شهاب الدين أيب العباس أٞبد بن إدريس ، • 
.  ت.ا٤بعرفة ، د

 ، بّبكت ، ِ، طالبداية كالنهايةالقرشي، إ٠باعيل بن عمر بن كثّب أبو الفداء، • 
. ت .مكتبة ا٤بعارؼ ، د

ط .، دالجواىر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، ٧بي الدين عبد القادر ٧بمد، • 
.  ت .ـ ، مكتبة اإلٲباف ، عيسى ا٢بليب د.، د

قدـ لو الشيخ - ، بداية المجتهد كنهاية المقتصدالقرطيب، ابن رشد ا٢بفيد ، • 
 ، القاىرة ، دار الكتب ا٢بديثة ، ٓالسيد سابق، كراجعو عبد ا٢بليم، كعبد الرٞبن حسن ٧بمود ، ط

ىػ  َُُْبّبكت ، دار ا٤بعرفة ، 

 ، بّبكت ، ُ ، طالكافي في فقو أىل المدينةالقرطيب، أبو عمر يوسف عبد ا، • 
.  ىػَُْٕدار الكتب العلمية ، 



 

 ّٗٓ 

 ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطيب، ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرج األنصارم ، • 
. ت.ط ، القاىرة ، دار الغد ، د.د

ط ، بّبكت ، دار الكتب .، دكشف الظنوفالقسطنطيِب، مصطفى بن عبد ا ، • 
.  ـُِٗٗالعلمية ، 

، ٞبدم بن عبد اجمليد السلفي: ٙبقيق، مسند الشهاب، ٧بمد بن سبلمة، القضاعي• 
. ـُٖٔٗ، مؤسسة الرسالة: بّبكت، ِط

حاشية على شرح جبلؿ ، القليويب، شهاب الدين أٞبد بن سبلمة ، كالربنسي أٞبد • 
.  ت .ـ ، ا٢بليب ، د.ط ، د. لئلماـ النوكم ، دالدين المحلى على منهاج الطالبين

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، عبلء الدين أيب بكر بن مسعود ، • 
.   ىػَُِْف ، .ط ، بّبكت ، د.د

أسهل المدارؾ شرح إرشاد السالك في فقو اإلماـ الكشناكم، أبو بكر ٧بمد، • 
.  ت.ـ ، عيسى ا٢بليب ، د. ، دِ، طمالك

 ، ُ ، كىو هبامش تبصرة ا٢بكاـ ، ط، العقد المنظم للحكاـالكناين، ابن سلموف• 
.  ىػ َُُّبّبكت ،  دار الكتب العلمية ، 

، األحكاـ أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب البصرم البغدادم ،ا٤باكردم• 
. ت . ، ا٤بنصورة ، دار الوفاء ، دُ ، طالسلطانية

تحفة األحوذم بشرح جامع ا٤بباركفورم أبو العبل ٧بمد عبد الرٞبن بن عبد الرحيم، • 
نشر ا٤بكتبة – ط ، ا٤بدينة ا٤بنورة ، مطبعة االعتماد .، صححو عبد الرٞبن ٧بمد عثماف ، دالترمذم

.  ت .السلفية ، د



 

 ّٗٔ 

اإلنصاؼ في معرفة ا٤برداكم، عبلء الدين أيب ا٢بسن علي بن سليماف أبو ا٢بسن ، • 
ط ، .، ٙبقيق ٧بمد حامد الفقي ، دالراجح من الخبلؼ على مذىب اإلماـ أحمد بن حنبل

.  ىػ ُّٖٕبّبكت ، دار إحياء الَباث العريب 

 علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاين ا٤برغيناينا٤برغيناين، أبو ا٢بسن برىاف الدين • 
.  ت .ـ ، مصطفى ا٢بليب ، د.، ط األخّبة ، دالهداية شرح بداية المبتدم، 

الناشر ا٤بكتبة – ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرا٤بناكم، عبد الرؤكؼ، • 
. ق ُّٔٓف ،  .ـ ، د. ، دُالتجارية الكربل مصر ، ط

الرملي، مشس الدين ٧بمد بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة العريب الشهّب بالشافعي • 
.  ت .ـ ، مصطفى ا٢بليب ، د.ط ، د.، دنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالصغّب ، 

، كىو التاج كاإلكليل شرح مختصر خليلا٤بواؽ، أبو عبد ا ٧بمد بن يوسف ، • 
. ت .ف ، د.ـ ، د.ط ، د.مطبوع هبامش مواىب ا١بليل للحطاب ، د

، مع تعليقات الشيخ االختيار في تعليل المختارا٤بوصلي، عبد ا بن ٧بمود، • 
. ت . ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، دار الكتاب اإلسبلمي ، د٧ِبمود أبو دقيقة ، ط

عبد الفتاح أبو : ٙبقيق، سنن النسائي، أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب، النسائي• 
. ىػَُْٔ، مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية: حلب، ِط، غدة

، ٙبقيق عبد سنن النسائي الكبرلالنسائي، أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب ، • 
.   ـ ُُٗٗق سنة ُُُْط ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، .الغفار سليماف ، د

، كشف األسرار المصنف على المنارالنسفي، حافظ الدين عبد ا بن أٞبد ، • 
. ت .ط ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، د.د



 

 ّٕٗ 

 ، ُ، طمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيلالنسفي، حافظ الدين عبد ا بن أٞبد ، • 
.  ت .ـ ، مطبعة بوالؽ ، د.د

ط ، بّبكت ، دار الفكر ، .د. المجموعالنوكم، أبو زكريا ٰبيي بن شرؼ ػ، • 
.  ـُٕٗٗ

منتقى الينبوع فيما زاد :  كمعوركضة الطالبينالنوكم، أبو زكريا ٰبيي بن شرؼ اػ، • 
 ٙبقيق الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ػعلى الركضة من الفركع للحافظ جبلؿ الدين السيوطي 

.  ت.ط ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، د.كالشيخ على ٧بمد معوض ، د

: بّبكت، ط.د، مجمع الزكائد كمنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر، ا٥بيثمي• 
. ُُِْدار الفكر، 

، إعداد ٧بمد مجمع الزكائد كمنبع الفوائدا٥بيثمي، نور الدين علي بن أيب بكر، • 
.   ىػُُِْط ، بّبكت لبناف ، دار الكتب العلمية ، دار الفكر ،.السعيد بسيوين زغلوؿ ، د

ط ، . ػ ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي ، دسنن ابن ماجوػ،  بن ماجو ، ٧بمد بن يزيدا• 
. ت .بّبكت ، ا٤بكتبة العلمية ، د

ـ ، . ، دُ، طالعبلقات االجتماعية دراسة انثركبولوجياحساـ الدين، كرًن زكي، • 
. ىػ  َُُْدار الشعب ، 

مجمع األنهر داماد أفندم، عبد الرٞبن بن ٧بمد بن سليماف ا٤بدعو بشيخي زاده، • 
ـ ، دار إحياء الَباث العريب ، .ط ، د. كهبامشو بدر ا٤بتقى ُب شرح ا٤بلتقى ، دشرح ملتقى األبحر

.  ت.د

.  ت.ـ ، دار إحياء الَباث العريب ، د.ط ، د.، دمعجم المؤلفينرضا كحالة، • 



 

 ّٖٗ 

 ، القاىرة ، دار الشركؽ ُٔ، طاإلسبلـ عقيدة كشريعةشلتوت، ٧بمود شلتوت • 
.  ىػ َُُْ

ط ، . ، دتذكرة الحفاظ، مشس الدين أبو عبد  ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز• 
.  ت.ـ ، دار الفكر العريب ، د.د

ـ ، دار الفكر العريب ، . ، دْ، طالتعزير في الشريعة اإلسبلميةعامر، عبد العزيز، • 
.  ت.د

ف ، .ـ ، د.ط ، د.، دأثر التوبة في إسقاط الحدكدعامر، ٧بمد سيد أٞبد، • 
.  ىػَُْٕ

، مع الفوائد البهية في تراجم الحنفيةعبد ا٢بي، أبو ا٢بسنات ٧بمد اللكنوم، • 
ت  .ف ، د.ـ ، د.ط ، د.التعليقات ، د

حبيب الرٞبن : ٙبقيق، المصنف، عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، عبد الرزاؽ• 
. ىػَُّْ، ا٤بكتب اإلسبلمي: بّبكت، ِط، األعظمي

.  ىػَُُْ ، ديب ، دار الفضيلة ، ُ، طالقضايا الثبلثعثماف، ٧بمد رأفت، • 

دراسة مقارنة  – فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسبلميةعكاز، فكرم أٞبد عكاز، • 
.  القاىرة- جامعة األزىر – رسالة دكتوراه كلية الشريعة كالقانوف – بْب الشريعة كالقانوف – 

ط ، طرابلس ليبيا ، . ، دشرح منح الجليلعليش، أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد، • 
.  ت.مكتبة النجاح ،د

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالك لمعرفة عياض، عياض بن موسى بن عياض ، • 
.  ت .ط  ، بّبكت ، دار الكتب العلمية ، د.، دمذىب االماـ مالك



 

 ّٗٗ 

. ت.ف ،د.ـ ، د.ط ، د. ، دنظرية الدفاع الشرعيقاسم، يوسف، • 

ف ، .ـ ، د.ط ، د.، دبحث في العاقلة دراسة مقارنةقزامل، سيف رجب، • 
.  ىػَُْٕ

.  ت.ـ دار الشركؽ ، د.ط ، د. ، دفي ظبلؿ القرآفقطب، سيد قطب، • 

 بركاية سحنوف بن المدكنة الكبرلمالك أبو عبد ا مالك بن أنس إماـ دار ا٥بجرة • 
ط ، بّبكت ، دار الفكر العريب .ىػ ،  دَِٓا٤بتوَب سنة - سعيد التنوخي، كمعها مقدمات ابن رشد 

.  ىػََُْ، 

، ُط، ٧بمد مصطفى األعظمي: ٙبقيق، الموطأ، أبو عبد ا مالك بن أنس، مالك• 
. ـََِْ، مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف: ـ.د

، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج، مسلم• 
. ت.د، دار اآلفاؽ ا١بديدة- دار ا١بيل: بّبكت، ط.د

، ٙبقيق صحيح مسلممسلم، مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسْب القشّبم النيسابورم ، • 
.  ت .ط ، بّبكت ، دار إحياء الَباث العريب ، د.٧بمد فؤاد عبد الباقي ، د

، عبد ا ٧بمود شحاتو: ٙبقيق، تفسير مقاتل، أبو ا٢بسن مقاتل بن سليماف، مقاتل• 
.  ىػُِّْ، دار إحياء الَباث: بّبكت، ُط

الفجالة مطبعة هنضة مصر - ط ، القاىرة .، دعلم االجتماعكاُب، على عبد الواحد، • 
.  ت.، د

ط ، طنطا ، ا٤بكتبة القومية ا٢بديثة .، دمدخل إلى علم االجتماعكإب، عبد ا٥بادم، • 
.  ـُّٗٗ، 



 

 ََْ 

ف، .ـ، د.ط ، د.، دموجز أحكاـ الشريعة في التجريم كالعقاب كىبة، أٞبد،• 
 .ت.د

  ،لئلماـ حاشية على تحفة المحتاج شرح المنهاج، أٞبد بن قاسم الصباغالعبادم 
. ت.ط ، بّبكت ، دار الفكر للطباعة كالنشر ، د.ابن حجر ا٥بيثمي ،د

 




