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 ملخص البحث
 

موضوع البحث ىو إبراز فقو اإلمام البخاري يف ترامجو على األحاديث يف كتاب الديات    
وقد اختار الباحث ىذا ادلوضوع دلا لصحيح اإلمام البخاري ولو من  من جامعو الصحيح،

 .ادلكانة عند ادلسلمٌن وعند علمائهم خاصة، يف شرطو وما احتواه من االستنباطات الدقيقة
وقد قدم الباحث بدراسة عن معىن الرتاجم لغة، مث معناىا عند احملدثٌن، مث التعريف    

وبيان عدد أحاديثو وترامجو، وىو ميثل الباب األول من بكتاب الديات من صحيح البخاري، 
 البحث.

مث دّون الباحث الباب الثاين، وىو اخلاص بإبراز فقو اإلمام البخاري يف ترامجو يف كتاب    
الديات، فبلغ عدد الرتاجم اثنتٌن وثالثٌن ترمجة، ويف كل ترمجة مسألة فقهية، ورمبا تزيُد 

 أحيانًا.
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 شكر وتقدير
 
 الشكر هلل جل وعال الذي وفقين ذلذا، فكل شيء بتدبًنه، وكل خًن وفضل بتوفيقو.   

مث أتقدم بالشكر إىل جامعة ادلدينة العادلية دلا تقدمو لطالب العلم من تيسًن الدراسات    
 العليا، مما جعلها رائدة يف رلاذلا.

، املكي علي هللا فتح رضوان أكرممث أتقدم بالشكر للمشرف على البحث: فضيلة د.    
 أسأل هللا أن يبارك فيو وينفع بو.

 وأشكر كل من ساىم يف إمتام ىذا البحث.   
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 اإلهداء
 

 إىل الوالدين الكرميٌن اللذين بذال وتعبا وسهرا علي صغًنا ..   
 ىذا نتاُج جهادكما وتربيتكما .. أقدمو لكما .. عسى أن تقر عيونكما الغالية بو ..   
 كتب هللا لكما األجر وادلثوبة وأمدكما بعفوه وعافيتو ..    
 رب ارحهما كما ربياين صغًنا ..    
 مث أىديو إىل األسرة الكرمية ..   
، أسأل هللا أن ميد االتيويب الولوي زلمد بن علي آدم  أىديو إىل شيخي العالمة احملدث:مث   

 .. يف عمره على خًن، وينفع بو اإلسالم وادلسملٌن
 مث أىدي ىذا البحث إىل أىل احلديث .. معلمٌن ومرابطٌن ..   
 مث أىديو إىل أميت ادلسلمة ..   
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 ادلقدمة: :القسم األول
 املقدمة

 ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من إن احلمد هلل حنمده ونستعينو   
يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو ال هللا وحده ال شريك لو، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو، اللهم صل عليو وعلى آلو وصحبو ومن اقتفى أثرىم إىل يوم 

 .الدين

 :أما بعد   

مل يدخروا جهًدا يف خدمة سنة رسول هللا صلى هللا عليو  -رمحهم هللا-أئمة احلديث  فإن   
فصنفوا ادلصنفات النافعة ادلسندة إىل رسول هللا صلى هللا عليو وسلم، وابتكروا طرقًا وسلم، 

 .عديدة يف تصنيفها

الفقو يف دين هللا إمنا أصل ثابت يف القلوب، وىو أن وما كانت ىذه اجلهود إال نابعة من    
 .السنةو ىو مثرة تعلِم الكتاب 

من أمور رسول هللا وسننو الصحيح ادلختصر ادلسند اجلامع ومن ىذه ادلصنفات:    
ا، وأبان عن معرفة وفقو جهًدا عظيمً  -رمحو هللا-، فقد بذل مؤلفو اإلمام البخاري وأيامو

يف صحيحو الفوائد العلمية والنكت الفقهية اليت استنبطها من آيات فقد أودع ؛ متميزين
 وصحيح السنة.الكتاب العظيم، 

تفنن يف صياغتها وما حتتوي عليو، وىذا الرتاجم على األبواب، حيث ودما ابتكره مؤلفو:    
، دهى األحاديث اليت يرويها بأسانييتناول حتليل فقو اإلمام البخاري فيما ترجم بو علالبحث 

 .(ٔ)(ترامجو يف البخاري فقوفرتاجم أبواب الصحيح حوت فقهو، كما قال العلماء: )

                                                           

/ ٔ)وفتح الباري شرح فتح الباري ، (ٖٔ ص:) مقدمة فتح الباري ىدي الساري، العسقالين، ابن حجر (ٔ)
ٕٖٗ). 
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البخاري يف  يف فقو اإلمام احتواه من الفوائد والفرائد اخرتُت الكتابةودلكانة الكتاب ودلا    
 و.تراجم كتاب الديات من صحيح

 والقارئ عليو.أن ينفع هبذا البحث كاتبو وقارئو، إن ويل ذلك وهللا أسأل    
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني.   

 :مشكلة البحث
 قّوى عزمي على الكتابة والبحث يف ىذا ادلوضوع عدة أمور:   

موضوع )كتاب الديات( فهو يتعلق حبرمة النفوس ودمائها، وأحكام اجلناية  -ٔ
البحث فيو دلعرفة  عليها، وما يرتتب عليها من القصاص أو الديات. فاخرتتُ 
 بعض ما جاء يف السنة فيو، ومعرفة شيء من فقو ىذا الباب.

أن )صحيح البخاري( أصح كتاب بعد متاب هللا تعاىل، فاخرتُت دراسة ىذا  -ٕ
ادلوضوع منو، ألهنل من معينو، وأستفيد من فقو مؤلفو، فما أورده يف ىذه 

 راج فقهو وال غري.األبواب صحيٌح والشك، فاجلهد منصبّّ حينئٍذ على استخ
الرغبة يف االطالع على بعض جهود علماء األمة يف العناية باحلديث النبوي،  -ٖ

وباألخص منو ما كان اعتناؤىم بصحيح البخاري، واالستفادة من أقواذلم 
 واجتهاداهتم، ومعارفهم يف ىذا اجملال، والنهل دما صنفوه من شروح عليو.

 أهداف البحث:

اليت ناية على النفوس احملرمة، و ادلتعلقة بالديات وباجل معرفة األحكام الشرعية  -ٔ
 حاديث النبوية.تضمنتها األ

 معرفة فقو اإلمام البخاري يف ترامجو واالطالع على آرائو الفقهية.  -ٕ
 االطالع على منهج اإلمام البخاري يف تبويبو على األحاديث.  -ٖ

 منهج البحث وحدوده:

 منهجي يف كتابة البحث كالتايل:   
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رجعُت إىل الدراسات السابقة اليت حبث باب الديات بشكل خاص؛ لكي  -ٔ
 .يف دراسة فقو اإلمام البخاري يف ترامجو من كتاب الديات أستفيد منها

الدراسات اليت اىتمت بفقو اإلمام البخاري يف أبواب أخرى بعض ورجعُت إىل 
بواب من صحيحو، وذلك ألستفيد من ادلنهجية العامة وطريقة السلوك يف أ

 البحث.
ت، إن مل أجد نقال صرحًيا يف فقو اإلمام البخاري يف إحدى تراجم كتاب الديا -ٕ

أو ما كتبوه يف مناسبة احلديث يف كالم العلماء يف شرح أحاديث الباب،  نظرتُ 
كالم صريح عدم وجود    دينعيوملفقو اإلمام البخاري استنباطًا فأستنبط للتبويب، 

 .واالستنباطللعلماء من البحث والتأمل 
 أما آليات مجع البحث فهي دراسة مكتبية. -ٖ
، فهي تُعىن بصحيح اإلمام البخاري أواًل، مث بشروح الزمنية البحثحدود أما  -ٗ

متسُّ موضوع  ؤلفاتٌ كانت ذلم مو دمن اعتنوا بصحيح اإلمام البخاري، العلماء 
 .رسالةال

مُت بدراسة معىن -٘ كتاب عن  الرتمجة على أحاديث األبواب، مث بدراسة خمتصرة  قدَّ
 .اإلمام البخاريالديات يف صحيح 

فقو اإلمام البخاري يف واستنباط  حتليل فهي: ث ادلوضوعيةالبححدود أما  -ٙ
 فيها. ترامجو واالطالع على آرائو الفقهية

 والرتجيح بينها. الكالُم يف تفصيل ادلسائل الفقهية ومناقشتها وهبذا: خرج
 اتبعُت الرسم اإلمالئي وعالمات الرتقيم يف كتابة البحث. -ٚ
 عزوُت كل نقل إىل مصدره. -ٛ

 :(ٕ)الدراسات السابقة

اجلهود ادلبذولة يف شرح صحيح اإلمام البخاري كثرية ومتنوعة، وفيما يلي عرٌض ذلذه    
 بأنواعها:الدراسات 

                                                           

 بذكر امسها دون بيان طباعتها ونشراهتا اكتفاًء مبا يف مصدر ادلراجع وادلصادر فقد فصلُتها ىنالك. اكتفيتُ  (ٕ)
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 كتب شروح صحيح البخاري:  -1
ببيان فقو اإلمام البخاري يف ترامجو،  -بيف الغال-أن بعضها اعتىن  ُيالحظ

 .وبعضها مل يعنت بذلك أساًسا، لكن ال خيلو من إشاراٍت وإن قَ لَّتْ 
 ومن ىذه الشروح اليت رجعُت إليها:

 ادللك ابن عبد بن خلف بن علي احلسن أيب، لإلمام البخاري صحيح شرح
 .(ىٜٗٗت: ) بطال

، للعالمة أيب حفص عمر بن علي بن أمحد اجلامع الصحيحالتوضيح لشرح 
 (.ىٗٓٛاألنصاري، ادللقب بابن النحوي وادلعروف بابن ادللقن )ت: 

 للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري
 .(ىٕ٘ٛ)ت: 
 العيي أمحد بن حممود حممد، للعالمة البخاري صحيح شرح القاري عمدة
 (.ى٘٘ٛ)ت: 

 القسطالين حممد بن أمحد، للعالمة إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
 .(ىٖٕٜ)ت:  ادلصري القتييب

 :كتب مصنفة يف تراجم الصحيح كلو -2

 أنويالحظ أيًضا: مل تكن حاوية لرتاجم الصحيح كاماًل، وىذه الكتب قليلٌة، وأيًضا:    
من الكتب ادلصنفة يف ىذا اجملال  -، دما جعل استفاديت تعرض لكتاب الدياتيمل  أغلبها

ا. -بأنواعها   قليلٌة جدِّ

 ومن ىذه الكتب:   

: ت)ادلنري  ادلعروف بابن القاضي، حممد بن للعالمة أمحد، البخاري تراجم علي ادلتواري   
 .ثالث تراجم، وقد استفدُت منو يف ى(ٖٛٙ

، (ىٖٗٚ: مجاعة )ت بن إبراىيم بن حممد الدين بدر القاضي لإلمام ،البخاري تراجم   
 واستفدُت منو يف ترمجة واحدٍة.
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كتب ُصن ِّفت يف بيان فقو اإلمام البخاري يف تراجم كتاٍب معنٍي من   -3
 صحيحو:

 حيث اىتمت عدد منمن خالل الرسائل اجلامعية، يف الوقت ادلعاصر، وىذه ظهرت    
 والرسائل فظهرت بعض الدراساتكليات احلديث يف اجلامعات يف العامل اإلسالمي، 

 .وما زالت مل تستوعب الصحيح كلواجلامعية فيو، 

 .فيها من كتب يف فقو اإلمام البخاري يف كتاب الديات ومل أرَ    

الرمحن فرجعُت إىل كتاب: فقو اإلمام البخاري يف اجلنائز، لفهد بن عبد هللا بن عبد    
-ىٛٔٗٔ، للعام الدراسي: العريي، وىي رسالة مقدمة لنيل ادلاجستري، من جامعة أم القرى

 يف ىذا ادلوضوع. التأليفيف طريقة منو ، ألستفيد مٜٜٛٔ

 أهمية البحث:
 أمهية البحث من عدة أمور:تتجلى    

 .هللاذي ىو أصح كتاب بعد كتاب كتابو الجزٍء من  معرفة فقو اإلمام البخاري يف  -ٔ
 معرفة بعض أحكام اجلنايات على النفوس وما اجلناية على ما دوهنا. -ٕ
 تبويبو.معرفة شيء من منهج اإلمام البخاري يف  -ٖ

 :احملتوىالقسم الثاين: 
 أن تكون وفق اخلطة اآلتية: وقد اقتضت طبيعة البحث 
 ( حسب ما يقتضيو البحث.ادلطلب+  ادلبحث+  الفصل+  الباب: )النمط ادلتبع 

 :فصالن، وفيو الرتمجة على األحاديث، مفهومها ومعناىا الباب األول: 
 مفهوم الرتمجة على أحاديث األبواب.الفصل األول : 
  تعريف بكتاب الديات من صحيح البخاري.ال: الثاينالفصل 

  :حبث » فقو البخاري يف كتاب الديات من خالل ترامجوالباب الثاين
 فصال:، وفيو اثنان وثالثون «حتليلي
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  :قول هللا تعاىل: }ومن »الفصل األول: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.[ٖٜ]النساء:  يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم{

  :قول هللا تعاىل: }ومن »الفصل الثاين: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.[ٕٖ]ادلائدة:  أحياىا{

  :تعاىل: }يا قول هللا »الفصل الثالث: فقو اإلمام البخاري يف باب
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر 
والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء فاتباع 
بادلعروف وأداء إليو بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن 

 «.[ٛٚٔ]البقرة:  اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم{
 سؤال القاتل حىت يقر، »ري يف باب: الفصل الرابع: فقو اإلمام البخا

 «.واإلقرار يف احلدود
  :إذا قتل حبجر أو »الفصل اخلامس: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.بعصا
  :قول هللا تعاىل: }أن »الفصل السادس: فقو اإلمام البخاري يف باب

النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن 
قصاص فمن تصدق بو فهو كفارة لو ومن مل حيكم بالسن واجلروح 

 «.[٘ٗ]ادلائدة:  دبا أنزل هللا فأولئك ىم الظادلون{
  :من أقاد باحلجر»الفصل السابع: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  :من قتل لو قتيل فهو »الفصل الثامن: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.خبري النظرين
 من طلب دم امرئ »التاسع: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل

 «.بغري حق
  :العفو يف اخلطإ بعد »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل العاشر

 «.ادلوت
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  :قول هللا تعاىل: »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل احلادي عشر
}وما كان دلؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ 

قبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أىلو إال أن يصدقوا فإن كان فتحرير ر 
من قوم عدو لكم وىو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أىلو وحترير رقبة مؤمنة فمن 
مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما 

 «.حكيما{
  :إذا أقر بالقتل  »و اإلمام البخاري يف باب: فقالفصل الثاين عشر

 «.مرة قتل بو
  :قتل الرجل »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الثالث عشر

 «.بادلرأة
  :القصاص بني »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الرابع عشر

 «.الرجال والنساء يف اجلراحات
  :أخذ حقو من »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل اخلامس عشر

 «.أو اقتص دون السلطان
  :إذا مات يف »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل السادس عشر

 «.الزحام أو قتل
  :إذا قتل نفسو »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل السابع عشر

 «.خطأ فال دية لو
  :إذا عض رجال »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الثامن عشر

 «.فوقعت ثناياه
  :السن بالسن»فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل التاسع عشر.» 
  :دية األصابع»فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل العشرون.» 
  :إذا أصاب »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل احلادي والعشرون

 «.قوم من رجل، ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
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  :باب »ري يف باب: فقو اإلمام البخاالفصل الثاين والعشرون
 «.القسامة

  :من اطلع »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الثالث والعشرون
 «.يف بيت قوم ففقئوا عينو، فال دية لو

  :باب »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الرابع والعشرون
 «.العاقلة

  :جنني »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل اخلامس والعشرون
 «.ادلرأة

 جنني »فقو اإلمام البخاري يف باب: ل السادس والعشرون: الفص
 «.ادلرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، ال على الولد

  :من استعان »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل السابع والعشرون
 «.عبدا أو صبيا

  :ادلعدن جبار »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الثامن والعشرون
 «.جباروالبئر 

  :العجماء »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل التاسع والعشرون
 «.جبار

  :إمث من قتل ذميا »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل الثالثون
 «.بغري جرم

  :ال يقتل »فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل احلادي والثالثون
 «.ادلسلم بالكافر

  :إذا لطم »البخاري يف باب: فقو اإلمام الفصل الثاين والثالثون
 .«ادلسلم يهوديا عند الغضب
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  الباب األول: الرتمجة على
وفيو  ،ااألحاديث، مفهومها ومعناه

 :نفصال
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 ، وفيه مبحثان:فهوم الرتمجة على أحاديث األبوابالفصل األول: م
 متهيد: 

بل ىي مما ميز  ات احملدثٌن يف التصنيف،يف ادلصنفات احلديثية من مبتكر  الرتاجمُ  تعد  
ادلصنفات احلديثية عن غًنىا من ادلصنفات يف علوم الشريعة، وقد لفتت نظر العلماء 

 الدارسٌن ذلذه الكتب على مر العصور.
 .(ٔ)لذا كان من ادلهم دراسة معىن ىذه اللفظة يف اللغة واالصطالحو 
 

 يف اللغة: "الرتمجة"معىن األول:  املبحث 
 :قولٌن على اللفظة ىذه أصل يف اللغة أىل اختلف

 .أصيلة عربية أهنا -ٔ
 دلا مث" ترمجان" إىل فيها فتصرفوا" درغمان" أصلها وأن ،أصلها عريب وليس معربة أهنا -ٕ

 .(ٕ)األلفاظ من كغًنىا االشتقاق دخلها ذلك بعد عربت
 .(ٖ)معربة أهنا ترجيح كالمو فظاىرأما ابن حجر، فظاىر كالمو 

 :قولٌن على أصالً  عربية بأهنا القائلون اختلفو 
 ."َفعَلل" وزن على رباعي فالفعل ىذا وعلى أصلية" ترجم" فعلها يف التاء أن -ٔ

 .(ٗ)(التاء أصالة على يدل والفعل)واختاره الفًنوز آبادي، حيث قال: 
 وزنو رباعي الفعل وأن أصالتها على دال" ترجم" لفظو يف التاء فتح أن ىذا بقولو وادلراد

 ".َفعَلل"
 
 

                                                           

 احملدثني واصطالح اللغة يف استقرائية دراسة األبواب أحاديث تراجمالزبن بعنوان: ) هللا عبد بن عليالدكتور استفدت من حبث ( ٔ)
حيث خلصُت منو  (ٔٚٔ-ٙٗٔص ،٘ العدد) اإلسالمية، سعود بن زلمد اإلمام جامعة جلةمب(، وادلطبوع البخاري صحيح خالل من

 .ىذا مقاصد الفصل األول من ىذا البحث، فاهلل جيزيو كل خًن
 .(ٕٖٛ /ٖٔ) ، مادة "ترجم"اذلداية دار: الناشر، احملققٌن من رلموعة ،القاموس جواهر من العروس تاجالزبيدي،  (ٕ)
 (.ٖٗ/ ٔ) العسقالين، مرجع سابق (ٖ)
: بإشراف، الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق ،احمليط القاموس، يعقوب بن زلمد طاىر أبو الدين رلد، الفًنوز آبادي (ٗ)

م، "باب ادلميم، ٕ٘ٓٓ - ىـ ٕٙٗٔ الثامنة،: الطبعة، لبنان - بًنوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة، العرقُسوسي نعيم زلمد
 (.ٖٛٓٔص: ) فصل التاء"
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 وغلطوا رباعية، والكلمة بزائدة ليست أصلية اللفظة ىذه يف والتاء): قال النووي وقواه
 .(٘)("رجم" فصل يف الكلمة وذكره زائدة التاء جعلو يف اجلوىري

 .(ٙ)(زائدة جعلها كونو اجلوىري على وأنكروا أصلية والتاء): أيضاً  وقال   
" دحرج" مثل" فـَْعَلل": "ترجم" فوزن أصليتان وادليم والتاء): قالحيث  الفيومي هبذا وصرح   

 باب من التهذيب نسخة يف ما ويوافقو" َرَجم" تركيب يف وأورده زائدة التاء اجلوىري وجعل
 .أيًضا" رجم"

مجان وىو: اللِّحياين قال    مجان الرتر  يقال فإنو وجو، ولو الرباعي يف الفعل ذكر لكنو والرت 
 .(ٚ)(التاء أصالة على األكثر لكن قواالً  فصيحاً  كان إذا ِمْرَجمٌ  لسان

 وزن حينئذ ووزهنا" رجم" من ثالثي فالفعل ىذا وعلى زائدة،" ترجم" فعلها يف التاء أن -ٕ
 .(ٛ)"تـََفَعل" ادلزيد

 من تفعالن: والرتمجان): الزبيديقال  ،(ٜ)اجلوىري اإلمام إليو نسبتو وكثرت بو قال وممن   
 مبعىن ادلراجعة من تفعالن ىو ادلفردات ويف وغًنه، اجلوىري سياق يقتضيو كما الرجم،
 اجلوىري، على بو استدرك أنو على باحلمرة وكتبو" م ج ر ت" يف ادلصنف ذكره وقد ،ادلسابة

 .(ٔٔ)(آنفا عليو نبهنا األئمة من وغًنه اجلوىري فعلو كما ،(ٓٔ)ىنا ذكره والصواب
 .(ٕٔ)(آخر بلسان فسره إذا كالمو ترجم قد ويقال): اجلوىري قال   
 
 

                                                           

 دار، ادلنًنية الطباعة إدارة مبساعدة العلماء شركة: بنشره عنيت، واللغات األمساء هتذيب ،شرف بن حيٍن الدين زليي زكريا أبو النووي، (٘)
 (.ٔٗ/ ٖ) بًنوت العلمية، الكتب

: الطبعة، بًنوت - العريب الرتاث إحياء دار، احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج، شرف بن حيٍن الدين زليي زكريا أبو النووي، (ٙ)
  .(ٗٓٔ /ٕٔ) ىٕٜٖٔ الثانية،

 .(ٖٚ /ٔ)بًنوت  - العلمية ادلكتبة، الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح، احلموي (ٚ)
 (.ٕٔٔ/ ٛ) مرجع سابقالزبيدي،  (ٛ)
 العلم دار، عطار الغفور عبد أمحد: حتقيق، العربية وصحاح اللغة تاجالصحاح ، الفارايب اجلوىري محاد بن إمساعيل نصر أبوالفارايب،  (ٜ)

 .(ٕٜٛٔ /٘) "رجم" مادة .مٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔ الرابعة: الطبعة، بًنوت - للماليٌن
 (.رجم) مدة يف يعين (ٓٔ)
 .(ٕٕٕ /ٕٖ) "رجم" مادة مرجع سابقالزبيدي،  (ٔٔ)
 (.ٕٜٛٔ /٘) "رجم" مادة مرجع سابقالفارايب،  (ٕٔ)
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مجان) :منظور ابن وقال    مجان الرتر  لرتمجان قال ىرقل حديث ويف للسان ادلفسر،: والرت 
 .(ٖٔ)(أخرى لغة إىل لغة من ينقلو: أي الكالم يرتجم الذي ىو والفتح: بالضم الرتمجان

 .الناس وبٌن عباس ابن يدي بٌن أترجم كنت :رهمج أبو قال (ٗٔ)مسلم صحيح ويف
 من منع لزحام إما الناس من عليو خفي من إىل عباس ابن كالم يبلغ أنو: الصالح ابن قال

 .(٘ٔ)فأمسعهم مساعو
 .(ٙٔ)(آخر بلسان كالمو فسر إذا عنو وترجم ترمجو وقد للسان ادلفسر): الزبيدي وقال
مَجة): النووي وقال  .(ٚٔ)(أخرى بلغة لغة عن التعبًن وىي واجليم التاء بفتح الرتر
 فهو؛ النقل أو التعبًن أو التفسًن: ىو اللغة أىل عند ادلشرتك الرتمجة معىن أن نفهم ىذا ومن
 .إليو منو نقل وإما، بو عنو تعبًن وإما ،معروف بلسان آخر للسان تفسًن إما
 

  :ة:اللغيف  عنا مب وارتباطه"الرتمجة" يف االصطالح،  معىناملبحث الثاين 
 :منها معانٍ  على الرتمجة يطلقون فهم ىذا على تعريفات للمحدثٌن

 :نوعٌن على ىذا يف العلماء تكلم وقد ادلتون من عدد بو يروى معٌن إسناد سلسلة -ٔ
 .األسانيد أصح تراجم - أ

 .(ٛٔ)األسانيد أوىى تراجم - ب
 .(ٜٔ)األحاديث فيو تساق الذي الباب عنوان -ٕ
 

                                                           

"باب ىـ ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة، بًنوت - صادر دار، العرب لسان، منظور ابني عل بن مكرم بن الفضل زلمد أبواألنصاري،  (ٖٔ)
 (.ٜٕٕ /ٕٔ) ادليم، فصل التاء"

 .ٕٗ، رقم احلديث ٚٗ/ ٔ، إليو والدعاء الدين، وشرائع ورسولو، باهلل باإلديان األمر بابكتاب اإلديان،   ،مسلم صحيح (ٗٔ)
 (.ٖٛٓ/ ٔ، )بًنوت - العريب الرتاث إحياء دار، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أمحد بن زلمود زلمد أبوالعيين،  (٘ٔ)
 .(ٕٖٚ /ٖٔ) ، مادة "ترجم"مرجع سابقالزبيدي،  (ٙٔ)
 (.ٙٛٔ /ٔ)، مرجع سابق احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاجو (،ٔٗ /ٖ) مرجع سابق، واللغات األمساء هتذيبالنووي،  (ٚٔ)
 البحث عمادة: الناشر، ادلدخلي عمًن ىادي بن ربيع، حتقيق: الصالح ابن على نكتالالعسقالين، أمحد بن علي ابن حجر،  (ٛٔ)

 (.ٓٓ٘/ ٔ) مٜٗٛٔ/ىـٗٓٗٔ األوىل،: الطبعة، السعودية العربية ادلملكة ادلنورة، ادلدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي
، عويضة بن زلمد بن صالح الرمحن عبد أبوحتقيق: ، ملعاين تنقيح األنظار األفكار توضيح، الصنعاين األمًن، زلمد بن صالح (ٜٔ)

 .(ٗٗ /ٔ)م ٜٜٚٔ/ىـٚٔٗٔ األوىل: الطبعة، لبنان -بًنوت، العلمية الكتب دار: الناشر
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 يذكر عما يعرب لكونو الرتمجة اسم وكذا كذا باب: مقوذل على أطلقوا وقد: الصالح ابن وقال
 .(ٕٓ)هبا

 العنوان أن وىوالصطالحي؛ بٌن ادلعىن اللغوي وادلعىن ااالرتباط  ظهري ىن الثاينعوهبذا امل
 :(ٕٔ)حاالت ثالث إحدى عن خيرج ال األحاديث، حتت ويسوق اإلمام يكتبو الذي
 .وسلم عليو هللا صلى باحلديث ادلتلفظ لسان يفسر الرتمجة صاحب ادلؤلف لسان أنو: األوىل
 .والسالم الصالة عليو ادلتحدث لسان عن ادلرتجم ادلؤلف بلسان تعبًن أنو: الثانية
 .ادلرتجم ادلؤلف لسان إىل وسلم عليو هللا صلى ادلتحدث لسان من نقل أنو: الثالثة

 :(ٕٕ)ويظهر من القسمة العقلية أن ىذه الرتاجم ذلا أسس ثالث
 الذي الفقيو اإِلمام وىو .الفاعل اسم وىو الرّتمجان: ويقال ،-اجليم بكسر- املرتِجم: األول
 والرتمذي، وأمحد، البخاري،: ادلشهورين كاألئمة؛  صحيحة أصول على النصوص معاين يدرك
 .هللا رمحهم وغًنىم حبان، وابن داود، وأيب

 اليت النصوص أو النص وىو ادلفعول اسم وىو ادلرتَجم: يقال ،-اجليم فتح- له املرتَجم: الثاين
 .الرتمجة معىن تضمنو ما على للداللة يساق

 :أنواع ثالثة عن خترج ال الرتاجم حتت ترد اليت والنصوص
 .الكردية القرآنية اآليات -ٔ
 .الشريفة النبوية األحاديث -ٕ
 .أمجعٌن عنهم هللا رضي التابعٌن أو الصحابة عن اآلثار -ٖ

إن -يف ادلرتجم لو يأيت احلديث عنها يف الفصل الثاين من ىذا الباب وطريقة اإلمام البخاري 
 .-شاء هللا

 حتتو مبا قائم معىن على للداللة ادلرتجم يضعو الذي العنوان، وىي الرتمجة به املرتجمالثالث: 
 . أكثر أو نص من

 :نوعان الرتمجة ولفظ

                                                           

: ، حتقيقوالسقط اإلسقاط من ومحايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة الرمحن، عبد بن عثمان عمرو أبو، الشرْهَرُزوري (ٕٓ)
 (.ٖ٘ٔ)ص:  ٛٓٗٔ الثانية،: الطبعة، بًنوت - اإلسالمي الغرب دار، عبدالقادر عبدهللا موفق

 (.ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ)ص:  مرجع سابقالزبن،  (ٕٔ)
 (.ٚ٘ٔ-ٕ٘ٔ)ص:  مرجع سابقالزبن،  (ٕٕ)
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 أو شرطو، على ليس حديث أو شرطو، على حديث أو آية إما وىو :نصًّا يكون ما -ٔ
 صحايب. أثر

؛  الـُمرتِجمِ  اإلمام كالم من بل األول النوع قبيل من ليس ما وىو: استنباطًا يكون ما -ٕ
 .هللا رمحو البخاري كاإلمام
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  تعريف بكتاب الديات من صحيح البخاريال: الثاينالفصل: 
 

 املبحث األول: تعريف الديات لغة واصطالًحا: 
 :لغةتعريف الديات 

ياُت  . الواو من عوض واذلاء الديات، واحدة: والديةمجُع ِديٍَة، بكسر الدال ادلهملة، الدِّ
: ولالثنٌن فالنا، وادُ : قلت منو أمرت وإذا .ديتو أعطيت إذا دية، أديو القتيل وديت: تقول

 .(ٖٕ)فالنا وادُ : وللجماعة فالنا، يادِ 
 ذفتفحُ  ةٌ يَ دْ وَ  الديةِ  وأصلُ . ويِّ لِ وَ  إىل وتَ يَـ دِ  ىأدّ  إذا فالنا ودىاألزىري عن الليث: وقال 

 .(ٕٗ)يشْ الوَ  من ةٌ يَ شِ : قالوا كما؛  الواو
...  :منقاسة غًن كلمات ثالث: ادلعتل واحلرف والدال الواو( ودى)وقال أمحد بن فارس: 

 .(ٕ٘)ِديَةً  أَِديوِ  الررُجلَ  َوَدْيتُ : والثرانية
 َبَدلُ  ُىوَ  الرِذي اْلَمالَ  َولِيروُ  أَْعَطى إَذا ولَ ادلقت الَقاتلُ  َوَدى مصدر( الدية) قال يف ادلغرب:

 يف  َوزِنَةٍ  ِعَدةٍ  ِمْثلُ  َوِىيَ  مجَُِعتْ  َوِلَذا بِاْلَمْصَدرِ  َتْسِمَيةً ( الدِّيَةُ ) اْلَمالِ  ِلَذِلكَ  ِقيلَ  مُثر ، النـرْفسِ 
 .(ٕٙ)اْلَفاءِ  َحْذفِ 

 :اصطالًحاتعريف الديات 
 .(ٕٚ)أوليائو إىل أو عليو، اجملين إىل ادلؤدى ادلال هبا مسي: البعليقال 

                                                           

 احملسن عبد زىًن: حتقيق ،جممل اللغة احلسٌن أبو ،القزويين زكرياء بن فارس بن أمحدوالرازي، ، (ٕٕٔ٘/ ٙ) مرجع سابقالفارايب،  (ٖٕ)
أبو زكريا حيٍن بن شرف، والنووي، ، (ٕٜٔ)ص:  مٜٙٛٔ - ىـ ٙٓٗٔ ،الثانية :الطبعة، بًنوت - الرسالة مؤسسة: النشر دار، سلطان
 بن عمراألنصاري، و ، (ٖٖٓ: ص) ٛٓٗٔ األوىل،: الطبعة، دمشق - القلم دار: الناشر، الدقر الغين عبدحتقيق:  ، التنبيه ألفاظ حترير
 األوقاف وزارة إصدارات فتحي، مجعة - الرباط خالد بإشراف الفالح دار حتقيق ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، أمحد بن علي

 .(ٕٜٕ/ ٖٔ) مٕٛٓٓ-هٜٕٗٔ: األوىل ط قطر، بدولة اإلسالمية والشؤون
 مٕٔٓٓ، ، حتقيق: زلمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث، الطبعة: األوىلاللغة هتذيبزلمد بن أمحد ابن األزىري، اذلروي،  (ٕٗ)
(ٔٗ /ٔٙٗ). 
 ، الفكر دار: الناشر، ىارون زلمد السالم عبد، حتقيق: اللغة مقاييس، احلسٌن أبو ،القزويين زكرياء بن فارس بن أمحدالرازي،  (ٕ٘)

 .(ٜٛ-ٜٚ/ ٙ). مٜٜٚٔ - ىـٜٜٖٔ
: ص) تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، العريب الكتاب دار ،املعرب ترتيب يف املغرب، ناصر بن أيب ادلكارم بن علي، ُمَطّرِزِىّ ـال(ٕٙ)

 .(ٖٖٓ: ص) سابق ، مرجعالتنبيه ألفاظ حتريرالنووي، ، و (ٓٛٗ
 مكتبة، اخلطيب زلمود وياسٌن األرناؤوط زلمود، حتقيق: املقنع ألفاظ على املطلع، الفضل أيب بن الفتح أيب بن زلمدالبعلي،  (ٕٚ)

 .(ٖٗٗ: ص) م ٖٕٓٓ - ىـٖٕٗٔ األوىل الطبعة: الطبعة، للتوزيع السوادي
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 .(ٕٛ)النفس بدل ىو الذي ادلال وليو أعطى إذا ةً ديَ  ديوِ يِ  القتيلَ  القاتلُ  ودى: الفيوميوقال 
 .(ٜٕ)وطرفِ  َأو احْلر، نفسِ  بدل: السيوطيوقال 

  

                                                           

 بإشراف العلماء من مجاعة وصححو ضبطو، التعريفات، علي بن زلمد بن علي، جلرجاينوا، (ٗ٘ٙ/ ٕ) مرجع سابقاحلموي،  (ٕٛ)
 .(ٙٓٔ: ص) مٖٜٛٔ- ىـٖٓٗٔ األوىل: الطبعة، لبنان - بًنوت العلمية الكتب دار: الناشر، الناشر

 مكتبة: الناشر، عبادة إبراىيم زلمد د. أ: ، حتقيقوالرسوم احلدود يف العلوم مقاليد معجم ،بكر أيب بن الرمحن عبدالسيوطي،  (ٜٕ)
 .(ٛ٘: ص) م ٕٗٓٓ - ىـٕٗٗٔ األوىل،: الطبعة، مصر/  القاىرة - اآلداب
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  وعدد أبوابه وأحاديثهسبب ترمجته بكتاب الديات :الثايناملبحث ،: 
 فيو جيب ما كل ألن بالقصاص يتعلق ما الرتمجة ىذه حتت البخاري وأورد :حجرقال ابن 
 وأدخل القصاصِ  كتابَ  هغًنُ  وترجمَ  ،أمشلُ  الدية فتكون مالٍ  على عنو العفو جيوز القصاص

 .(ٖٓ)العمد يف األصل ىو القصاص أن على بناء الديات حتتو
رمحو -البخاري  أن اإلمامَ  ر يلتأملُت أبواب كتاب احلدود وأبواب الديات فظهَ : قال الباحثُ 

مباٍل  ضُ عور ما ىو من حق هللا تعاىل فال يُ ِـ ل بكتاب احلدودفرتجم  ؛أراد معىًن آخرلعلو  -هللا
فِلما ىو من حقوق عباد هللا،  الدياتكتاب للهم إال أن يكون فيو كفارة، فأما وحنو ذلك، ا

وقد احتوى على استيفاء احلد أو التعويض عنو ، من اجلنايِة على النفس وما دون النفسِ 
يِة،   ، وهبذا أيًضا يُعلم مناسبة كتاب الديات لكتاب احلدود.بكتاب الدياتِ  فرتجمَ بالدِّ

، شَرَحه احلافظ ابن حجر آنًفا، فهو ما دلا احتواه الكتابُ  فأما مناسبة الرتمجة هبذه اللفظة
 وهللا أعلم.

لة بٌن الباحثٌن، وختتلف و االثون ترمجًة، على الرواية ادلتدنتان وثكتاب الديات: اث  تراجموعدد 
عدهتا باختالف النسخ، فبعضها مضاف إىل بعض من غًن َفْصٍل، واحلافظ ابن حجر يف 

 .يف كل بابٍ  النسخِ  اختالفَ  شرح كتاب الديات بٌّنَ 
 ابن حجر:أما عدد أحاديثو: فقال و 

 ادلعلق؛ احديثً  ومخسٌن أربعة على ادلرفوعة األحاديث من والقصاص الديات كتاب اشتمل
 وفيما فيو منها ادلكرر، موصول والباقي أحاديث سبعة ادلتابعات من معناىا يف وما منها

 بنا حديث سوى خترجيها على مسلم وافقو، حديثا عشر أربعة منها واخلالص أربعون مضى
 يف ملحد ثالث هللا إىل الناس أبغض» عباس بنا وحديث «األمور ورطات من» :عمران
 «سواء وىذه ىذه» عباس بنا وحديث «عليك اطلع لو أنس» وحديث احلديث «احلرم

 دخل» ادلرسل وحديثو «ثالث إحدى يف إال قط أحد قتل ما» ادلرسل قالبة أيب وحديث
 مثانية بعدىم فمن الصحابة عن اآلثار من وفيو القسامة يف احلديث «األنصار من نفر على

 .(ٖٔ)أعلم وتعاىل سبحانو وهللا، معلقٌ  ىاوسائرُ  موصولٌ  هابعضُ  أثرا وعشرون

                                                           

 .(ٛٛٔ-ٚٛٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٖٓ)
 .(ٕٗٙ-ٖٕٙ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٖٔ)
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  :فقو البخاري يف كتاب الباب الثاين
و يف كتابو الديات من خالل ترامج

، وفيو اثناف «حبث حتليلي»الصحيح 
 وثالثوف فصال:
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 قول هللا تعاىل: }ومن يقتل مؤمنا »األول: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل
 «.[39]النساء: متعمدا فجزاؤه جهنم{ 

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «[ٖٜ]النساء: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}باب قول هللا تعاىل: »

 ومناسبةُ ٌة بادلطابقة دلا يورُِد يف مضموهنا، يف ىذا الباب ظاىرة، دال والًتمجةُ قاؿ الباحث: 
ها َسببالديات، ذكر  أحكاـِ بياِف يف  عَ شرَ أف يَ  ؛ فإنو قبلَ أيًضا ظاىرةٌ الدياِت اب كتل ًتمجةِ ال
الدالِة على ما  ، فًتجَم باآلية، مث ذَكَر من األحاديثِ -حقٍّ  بغَتِ النفس ادلؤمنة  قتلُ وىو -
 .الشديدِ  من الوعيدِ عليو اآليُة ت دل  

الًتمجة هبذه اآلية؟ . قلُت: ألف  ىذهِ  تصديرِ  فإف قلَت: ما وجوُ ): -رمحو هللا- العيينوقاؿ 
و فتشملُ  عليو ٔتاؿٍ  حَ ا وصولِ ىذَ  فإف من فعلَ  ؛حقٍّ  متعمدا بغَتِ  القتلِ  ا عندَ ا شديدً فيها وعيدً 

 .(ٔ)(فال زنتاج إىل شيءٍ  عن ذلكَ  الشخصُ  زَ ، وإذا احًتَ يةُ الدِّ 
وهللا لنا فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة ومناسبتها لكتاب الدياِت أيًضا،  وهبذا يتبُتُ 

 .أعلم
*** 

  

                                                           

 (.ٖٓ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٔ)
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  :ادلائدة: قول هللا تعاىل: }ومن أحياىا{ »الفصل الثاين: فقو اإلمام البخاري يف باب[

ٖٕ].» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «[93]ادلائدة: باب قول هللا تعاىل: }ومن أحياىا{ »

بالتحذير من اجلناية على النفس ادلؤمنة  -رمحو هللا-اإلماـ البخاري دلا ترجم قاؿ الباحث: 
مث أردفها بقوؿ  الػُمَحر مة، عق ب بالًتغيب يف إحيائها وحفظها ٔتا ورد يف كتاب هللا تعاىل.

أن التحرًن يف قتل النفس اإلماـ احلرب البحر عبد هللا بن العباس رضي هللا عنهما، ليبُت 
، بل يكوف قتلها حينئذ  إحيائها  ا يممل قتلها دبا أوجب هللا لل يفادلؤمنة والًتغيب 

 .تنفيًذا ألمر هللا تعاىل
رضي -حلديث عبد هللا بن مسعود اإلماـ البخاري  روايةمعلًقا على  -رمحو هللا- العيينقاؿ و 

؛ قاؿ: )مطابقتو «على ابن آدم األول كفل منها ا تقتل نفس إ ا كان »: مرفوًعا -هللا عنو
من وىو قولو: } ىارُ دْ صَ  {ومن أحياىا}ألف ادلراد من ذكر لصدر اآلية اليت فيها ظاىرة، 

 .(ٕ)({ اآليةقتل نفسا
: )وادلراد من ىذه اآلية قولو: }من قتل نفًسا بغَت نفس أو فساد يف األرض القسطالينوقاؿ 

إ ا  »كما يدؿ عليو ما يف أوؿ حديث الباب من قولو:   [ٕٖ]ادلائدة: فكأدنا قتل الناس مجيًعا{ 
وفيها تغليظ أمر القتل وادلبالغة يف الزجر عنو من جهة  «كان على ابن آدم األّول كفل منها

... وقاؿ يف ادلدارؾ: ومن  أف قتل الواحد وقتل اجلميع سواء يف استيجاب غضب هللا وعقابو
أسباب اذللكة من قتل أو غرؽ أو حرؽ أو ىدـ أو غَت  أحياىا ومن استنقذىا من بعض

ذلك وجعل قتل الواحد كقتل اجلميع وكذلك اإلحياء ترغيًبا وترىيًبا ألف ادلتعرض لقتل النفس 
إذا تصّور أف قتلها كقتل الناس مجيًعا عظم ذلك عليو فثبطو وكذا الذي أراد إحياءىا إذا 

 .(ٖ)يف ذلك(تصور أف حكمو حكم إحياء مجيع الناس رغب 
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

***  
                                                           

 (.ٖٗ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٕ)
، مصر األمَتية، الكربى ادلطبعة، الساري لمرح صحيح البخاريإرشاد القتييب ادلصري،  بكر أىب بن زلمد بن أمحد ،القسطالين (ٖ)

 (.ٖٗ/ ٓٔ) ىػٖٕٖٔ السابعة،: الطبعة
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  :قول هللا تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا  »الفصل الثالث: فقو اإلمام البخاري يف باب
كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي 
لو من أخيو شيء فاتباع بادلعروف وأداء إليو بإحسان لل  ختفيف من ربكم ورمحة 

 «.[871]البقرة: ليم{ فمن اعتدى بعد لل  فلو عذاب أ
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر باب قوؿ هللا تعاىل: }»
والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء فاتباع بادلعروف وأداء إليو 

]البقرة: { د لل  فلو عذاب أليمبإحسان لل  ختفيف من ربكم ورمحة فمن اعتدى بع

871] » 
من بياف حرمة النفوس والًتغيب يف حفظها  -رمحو هللا-دلا فرغ اإلماـ البخاري قاؿ الباحث: 

 وصوهنا، شرع يف بياف أحكاـ القصاص، وىذا ترتيب حسن جدًّا.
التوجيو بوجٍو آخر، وىو أنو دلا ذكر الًتغيب يف حفظ النفوس أردؼ بالتبويب  وشنكن

لينب أف القصاص إحياء للنفوس، إذ ىو ردع دلن ذنت نفسو باالعتداء على بالقصاص، 
 لتعترب ْتاؿ الػُمقتص منو، فال ٕترؤ على النفوس ادلؤمنة.األنفس احملرمة، 

، قبل اليت يكون بينها القصاصبيان األصناف  -رمحو هللا-اإلماـ البخاري  قد أرادوأيًضا ف
 يف أحكاـ استيفائو وما يلحق بو. الشروع

وكتبنا عليهم }وكأنو يرد على ما ذىب إليو بعض الفقهاء من قتل احلر بالعبد لقولو تعاىل: 
 .[٘ٗ]ادلائدة: {فيها أن النفس بالنفس

شرع الَعفو ٗتفيًفا ورمحة منو  أف هللاالتنبيو على  :-هللا رمحو-من مقاصد اإلماـ البخاري و 
 .، وهللا أعلمسبحانو

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 
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  :سؤال القاتل حىت يقر، واإلقرار يف »الفصل الرابع: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.احلدود

 :-هللا رمحو-قال اإلمام البخاري 
 «باب سؤال القاتل حىت يقر، واإلقرار يف احلدود»

ما يلحق يف بياف أحكاـ استيفاء القصاص، و  -رمحو هللا-َشرََع اإلماـ البخاري قاؿ الباحث: 
 ذلك من األحكاـ الشرعية.

حلاكم أف يشدد على أىل اجلنايات واأف على )اإلماـ يف ىذه الًتمجة  -رمحو هللا-ومقصده 
إذا جاءوا تائبُت مستفتُت فإنو حينئذ  ما حىت يقروا ليؤخذوا بإقرارىم، ٓتالؼويتلطف هبم 

يعرض عنهم ما مل يصرحوا، فكاف ذلم يف التأويل شبهة، فإذا بينوا ورفعوا اإلشكاؿ أقيمت 
ىذا احلديث يدؿ أنو مل تقم عليو البينة بالقتل، ولو قامت  عليهم احلدود، وإقرار اليهودي يف

صلى هللا -أف يقرره حىت يقر، ولو مل يقر ما أقاد منو  -ى هللا عليو وسلمصل-عليو ما احتاج 
 .(ٗ)(-عليو وسلم

وقاؿ احلافظ ابن حجر: )قولو يف الًتمجة: سؤاؿ القاتل حىت يقر. أي: من اهتم بالقتل ومل 
 .(٘)تقم عليو البينة(

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 ،الرشد مكتبة: النشر دار، إبراىيم بن ياسر ٘تيم أبو: ٖتقيق، شرح صحيح البخاري، بط اؿ بن ادللك عبد بن َخَلف بن عليّ القرطيب، ( ٗ)
 (.ٓٓ٘/ ٛ). ـٖٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ الثانية،: الطبعة، الرياض - السعودية

 (.ٜٛٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٘)
 (.ٚٗ/ ٓٔ) مرجع سابقالقسطالين، (، و ٖٛ/ ٕٗ) مرجع سابق، لعيٍتاوانظر: 
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  :إلا قتل حبجر أو بعصا»الفصل اخلامس: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب إلا قتل حبجر أو بعصا»
 ؛كذا أطلق ومل يبت احلكمَ قاؿ احلافظ ابن حجر يف مقصد اإلماـ البخاري من الًتمجة: )

يشَت إىل ترجيح قوؿ اجلمهور وذكر فيو  ولكن إيراده احلديث، إشارة إىل االختالؼ يف ذلك
 .(ٙ)وىو حجة للجمهور أف القاتل يقتل ٔتا قتل بو(، حديث أنس يف اليهودي واجلارية

 فيو إشارة إىل ما ذكره ابن حجر. وترمجة الباب السادس اآلتية: إيراده احلديث قاؿ الباحث
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.ٕٓٓ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٙ)
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  :قول هللا تعاىل: }أن النفس بالنفس »الفصل السادس: فقو اإلمام البخاري يف باب
والعني بالعني واألنف باألنف واأللن باأللن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن 

]ادلائدة: تصدق بو فهو كفارة لو ومن مل حيكم دبا أنزل هللا فأولئ  ىم الظادلون{ 

54].» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واأللن باأللن باب قوؿ هللا تعاىل: } »
والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق بو فهو كفارة لو ومن مل حيكم دبا أنزل هللا 

 «[54]ادلائدة: { فأولئ  ىم الظادلون
هم القصاُص بَُت الناس ادلبيَنِة أصنافُ ما يكوف فيو بياف  -رمحو هللا- دَ صَ قَ قاؿ الباحث: 

أو على  احملرمة على النفوسِ  ناةِ سابًقا، مث التحذير من تعطيل احلدود اليت حدىا سبحانو للجُ 
 .النفسِ  ما دوفَ 

 ا حيل دم امرئ مسلم »: مرفوًعا -رضي هللا عنو- عبد هللا بن مسعودمث ساؽ فيو حديث 
وىو زلل «  إ ا بإحدى ثالث: النفس بالنفس ...يمهد أن  ا إلو إ ا هللا وأىن رسول هللا

 االحتجاج للًتمجة.
التأكيد على هبذه اآلية معًٌت لطيًفا، وىو  مجةَقصَد بالًت  -رمحو هللا-أنو  وتبَُت يل وجٌو آخر:

؛ فإنو ترجم قبل ىذه اآلية ، وأنو سنة النيب صلى هللا عليو وسلمبو تلَ ٔتا قَ  قتلُ يُ  أف القاتلَ 
، «باب من أقاد باحلجر: » قولو، وترجم بعد اآلية ب«باب إلا قتل حبجر أو بعصا»بقولو : 

... ومن مل حيكم دبا أنزل هللا فأولئ  ىم وأتى باآلية بينهما وفيها قولو تعاىل : }
{، إشارة إىل أف فعل النيب صلى هللا عليو وسلم فعٌل منزؿ من السماء؛ ألنو ال ينطق الظادلون

 .يُعدؿ عنو إىل غَتهفال عن اذلوى، 
 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. فقوَ  وهبذا يتبُتُ 

*** 
  



 محتوى: الثانيالقسم ال
12 

  :من أقاد باحلجر»الفصل السابع: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب من أقاد باحلجر»
وهللا ، اخلامس، وترمجة الباب السادسيُقاؿ يف فقهو ما قيل يف فقو ترمجة الباب قاؿ الباحث: 

 أعلم.
*** 

  



 محتوى: الثانيالقسم ال
12 

  :من قتل لو قتيل فهو خبري النظرين»الفصل الثامن: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب من قتل لو قتيل فهو خبري النظرين»
 وكالذنا خٌَت عند هللا.هبذه الًتمجة أف لويل الدـ نظرين يف اجلاين،  قصدقاؿ الباحث: 

يف أخذ الدية أو  قاؿ ابن حجر : )ترجم بلفظ اخلرب وظاىره حجة دلن قاؿ إف االختيارَ 
وىذا القدر مقصود  شًتط يف ذلك رضا القاتلِ إىل أولياء ادلقتوؿ وال يُ  االقتصاص راجعٌ 

}فمن  :قولو تعاىلبن عباس الذي فيو تفسَت ا أيب ىريرة ْتديثِ  ب حديثَ عق   ومن مَث   الًتمجة
أي يف  {فاتباع بادلعروؼ}أي ترؾ لو دمو ورضي منو بالدية  عفي لو من أخيو شيء{

 .(ٚ)ادلطالبة بالدية(
 .(ٛ)أي: الدية أو القصاص( «خبري النظرين»أي: ويل القتيل  «فهو»وقاؿ العيٍت: )قولو: 

 فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُتُ 
*** 

  

                                                           

 (.ٕ٘ٓ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٚ)
 (.ٕٗ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٛ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
23 

  :من طلب دم امرئ بغري حق»الفصل التاسع: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «بغري حق امرئٍ  دمَ  باب من طلبَ »
 .(ٜ)قاؿ ابن حجر: )أي بياف حكمو(

 الًتمجة من إزىاؽ النفس احملرمة بغَت حق، ومل رنعلو يف قصَد البخاري التحذيرَ قاؿ الباحث: 
حيث ساؽ األحاديث يف ىذا ادلعٌت، ولكنو ترجم ىنا ليحذر من األوىل من كتاب الديات، 

نفًسا، وىو وإف كاف داخاًل يف ادلعٌت األوؿ، لكنو  طلب دـ امرٍئ ال يثبت شرًعا أنو أزىق
 .مهم ألنو على ويل الدـ أف يتثبت يف طلب اجلاين

 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو
*** 

  

                                                           

 (.ٕٓٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٜ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
22 

  :العفو يف اخلطإ بعد ادلوت»الفصل العاشر: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب العفو يف اخلطإ بعد ادلوت»
قد كاف قاؿ ادلهلب: )وإدنا ُفهم العفُو يف ىذا احلديث من قوؿ حذيفة: غفر هللا لكم. و 

 .(ٓٔ)يتوجو احلكم إىل اليماف إىل أخذ الدية من عاقلة القاتلُت، وإف مل يعرؼ من ىم(
ؿ ابن حجر: )أي عفو الويل ال عفو ادلقتوؿ ألنو زلاؿ وزنتمل أف يدخل وإدنا قيده ٔتا اقو 

بعد ادلوت ألنو ال يظهر أثره إال فيو إذ لو عفا ادلقتوؿ مث مات مل يظهر لعفوه أثر ألنو لو 
: )وقد أخرج أبو إسحاؽ الفزاري ، إىل أف قاؿَ (ٔٔ)...( عاش تبُت أف ال شيء لو يعفو عنو

أخطأ ادلسلمون بأيب حذيفة يوم أحٍد »، قاؿ: (ٕٔ)يف "السنن" عن األوزاعي، عن الزىريِّ 
حىت قتلوه فقال حذيفة يغفر هللا لكم وىو أرحم الرامحني فبلغت النيب صلى هللا عليو 

فلم يزل يف »و قوؿ من محل قولَ  وىذه الزيادة ترد   «خريا ووداه من عندهوسلم فزاده عنده 
من حنث "عليو يف باب  الرد   وقد أوضحتُ . على احلزف على أبيو «حذيفة منها بقية خري

 ".ناسيا
غفر : »حذيفة قوؿَ  البخاري   محلَ  :حيث قاؿَ  الطربيِّ  على احملبِّ  التعقبَ  :ؤخذ منها أيضاويُ 

هبذا  أشارَ  بأف البخاري   :جابُ فيُ . (ٖٔ)وليس بصريح ،ى العفو عن الضمافعل «هللا لكم
 ما ذىبَ  وإف كاف ليس على شرطو فإنو يؤيدُ ؛ االذي ىو غَت صريح إىل ما ورد صرزنً 

 .(ٗٔ)(إليو
 -أي: ال يكوف معتربًا شرًعا-رلمع عليو أف عفو الويل ال يكوف  قاؿ ابن بطّاؿ: )ىذا أصلٌ و 

فال شنوُت، وأما عفُو القتيل فإنو قبل  -أي اجملٍت عليو-إال بعد ادلوت؛ إذ قد شنكن أف يربأ 
 ادلوت.

                                                           

 (.ٕٔ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٓٔ)
 (.ٕٔٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٔٔ)
، من كالـ احلافظ ابن حجر رمحو هللا أي ىذه الرواية مرسلة، وسيأيت اإلشارة إليها يف الًتمجة السادسة عمر إن شاء هللا تعاىل( ٕٔ)

 تعاىل.
 ، فأجابو احلافظ ٔتا ترى، وهللا أعلم.استدل للًتمجة دبا ىو غري صريٍح يف الرواية( اعًتاُض احملب الطربي: أف  اإلماـ البخاري ٖٔ)
 (.ٕٕٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٗٔ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
21 

وزعم أىُل الظاىر أف العفو ال يكوف للقتيل، وال يكوف إال للوىل خاصة، وىذا خطأ؛ ألف 
القياـ ٔتا ىو للقتيل من القياـ عن نفسو من أجل واليتو لو وزللو منو، الوىل إدنا جعل إليو 
 .(٘ٔ)فالقتيل أوىل بذلك(

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 .وما بني احلاصرتني مين للتوضيح، فليتنبو(. ٕٔ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب،  (٘ٔ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
22 

  :قول هللا تعاىل: }وما كان دلؤمن »الفصل احلادي عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أىلو أن يقتل مؤمنا إ ا خطأ 

إ ا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وىو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أىلو وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد 

 «.ما{فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكي
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

وما كان دلؤمن أن يقتل مؤمنا إ ا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ }قول هللا تعاىل: باب »
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أىلو إ ا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وىو 

سلمة إىل أىلو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية م
وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما 

 «{حكيما
حكم هللا يف  :بن ادلنذراقاؿ ابن حجر يف بياف فقو البخاري يف الًتمجة هبذه اآلية: )قاؿ 

وإن كان }مث اختلفوا يف قولو  .بالدية وأمجع أىل العلم على ذلك ادلؤمن يقتل ادلؤمن خطأ
وىذا قوؿ . ادلراد كافر ولعاقلتو الدية من أجل العهد :فقيل {:من قوم بينكم وبينهم ميثاق

 .جاء ذلك عن النخعي وأيب الشعثاء. مؤمن :وقيل.بن عباس والشعيب والنخعي والزىريا
ومل يقل يف ادلقتوؿ وىو مؤمن كما قاؿ  ،ألف هللا أطلق ادليثاؽ ؛واألوؿ أوىل :قاؿ الطربي :قاؿ

 الكافرَ  ذكرَ  وحيثُ ، امعً  والكفارةَ  ذكر الديةَ  ذكر ادلؤمنَ  ويًتجح أيضا حيثُ ، يف الذي قبلو
 .(ٙٔ)(امعً  والكفارةَ  نا ذكر الديةَ وىُ . فقط ذكر الكفارةَ 

اختالف  اإلشارة إىل ما ورد منمراد البخاري من الًتمجة ىو أف وهبذا يُعلم قاؿ الباحث: 
شيًئا منها،   ىامل يًتجح لو شيٌء من أقواؿ ادلفسرين، فلم ينقل يف تفسَت  فَػَلَعل و، يف تفسريىا

 .، وهللا أعلمكما فَعل يف تراجم ُأخرى
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.ٖٕٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٙٔ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
23 

  :بالقتل مرة قتل بوإلا أقر  »الفصل الثاين عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «ل بوتِ قُ  مرةً  بالقتلِ  : إلا أقر  بابٌ »
قتل »واحدة  «بالقتل مرة»شخص  «إلا أقر»بالتنوين يذكر فيو  «باب»: )ىذا العيٍتقاؿ 
 .(ٚٔ)أي بذلك اإلقرار( «بو
رضي -ْتديث أنس بن مالك  -رمحو هللا-قاؿ ابن حجر يف زلل احتجاج اإلماـ البخاري و 

: )ويف حديث أنس يف قصة اليهودي حجة للجمهور يف أنو ال يشًتط يف اإلقرار -هللا عنو
؛ فإنو مل يذكر «فأخذ اليهودي فاعًتف»بالقتل أف يتكرر، وىو مأخوذ من إطالؽ قولو: 

 عدُمو.فيو عدًدا واألصُل 
وذىب الكوفيوف إىل اشًتاط تكرار اإلقرار بالقتل مرتُت قياسا على اشًتاط تكرار اإلقرار بالزنا 

 .(ٛٔ)أربعا تبعا لعدد الشهود يف ادلوضعُت(
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.ٗ٘/ ٓٔ) مرجع سابق، لقسطالينوا(، ٙٗ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت،  (ٚٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٛٔ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
24 

 بادلرأة الرجل قتل: »باب يف البخاري اإلمام فقو: عمر الثالث الفصل». 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب قتل الرجل بادلرأة»
وىو ظاىر يف األوضاح سلتصًرا،  -رضي هللا عنو-: )ذكر فيو حديث أنس نحويقاؿ ابن ال

 .(ٜٔ)، وىو قوؿ فقهاء عامة األمصار ومجاعة العلماء(فيما ترجم لو
 .(ٕٓ)ودلح بو إىل الرد على من منع( ،وقاؿ ابن حجر: )ووجو الداللة منو واضح

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٖٖٙ/ ٖٔ) مرجع سابقاألنصاري، ( ٜٔ)
 (.ٗ٘/ ٓٔ) مرجع سابق، لقسطالينا(، و ٚٗ/ ٕٗ) سابقمرجع العيٍت، (. وانظر: ٕٗٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٕٓ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
25 

  :القصاص بني الرجال والنساء يف »الفصل الرابع عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب
 .«اجلراحات

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 اجلراحاتباب القصاص بني الرجال والنساء يف »

تقاد ادلرأة من الرجل، يف كل »وقال أىل العلم: يقتل الرجل بادلرأة ويذكر عن عمر: 
وبو قال عمر بن عبد العزيز، وإبراىيم، وأبو « عمد يبلغ نفسو فما دوهنا من اجلراح

الزناد عن أصحابو وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النيب صلى هللا عليو وسلم: 
 .««القصاص»

على من منع من القصاص  الردَ بياَف السنة يف ىذه ادلسألة، و  -رمحو هللا-قصد حث: قاؿ البا
 .وىم احلنفيةبُت الرجاؿ والنساء يف اجلناية على ما دوف النفس 

وقاؿ ابن ادلنذر: دلا أمجعوا على القصاص يف النفس واختلفوا فيما دوهنا وجب رد ادلختلف 
 .(ٕٔ)إىل ادلتفق

 أو أطلقَ . ادلراد اجلمهور« وقال أىل العلم يقتل الرجل بادلرأة»قولو: وقاؿ ابن حجر: )
 .فِ ادلخالِ  ةِ درَ من نُ  نوُ أو إىل أَ ، إىل عليٍّ  الطريقِ  ىيِ إىل وَ  إشارةً 

ويذكر عن عمر تقاد ادلرأة من الرجل يف كل عمد يبلغ نفسو فما دوهنا من »قولو: 
فيما جاء بو عروة البارقي إىل  وصلو سعيد بن منصور من طريق النخعي، قاؿ: كاف« اجلراح

وسنده صحيح إف كاف النخعي مسعو « جرح الرجاؿ والنساء سواءٌ »شريح من عند عمر قاؿ: 
وقد أخرجو بن أيب شيبة من وجو آخر، فقاؿ: عن إبراىيم عن شريح، قاؿ: أتاين  من شريح.
 .(ٕٕ)(عروة فذكره

 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو
*** 

  

                                                           

 (.ٕٗٔ/ ٕٔ)مرجع سابق العسقالين، ( ٕٔ)
 .السابق ادلرجع( ٕٕ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
22 

  :من أخذ حقو أو اقتص دون »الفصل اخلامس عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.السلطان

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «من أخذ حقو أو اقتص دون السلطانباب »
أو »، حكم حاكمأي من جهة غرشنو بغَت « باب من أخذ حقو»قاؿ ابن حجر: )قولو: 

أي إذا وجب لو على أحد قصاص يف نفس أو طرؼ ىل يشًتط أف يرفع أمره إىل  «اقتص
 .(ٖٕ)؟(- وىو ادلراد بالسلطاف يف الًتمجة -احلاكم أو رنوز أف يستوفيو دوف احلاكم 

بُت أنو قد ورد يف الباب حديٌث، وىو حجة يف بابو، أف ي -رمحو هللا- ومراد اإلمام البخاري
أي: ما « باب من أخذ حقو»فإنو قاؿ  ؛ترى، فكأنو يرى العمل بووذلذا ترجم عليو ٔتا 

 حكمو، وجوابو يف الرواية، ومل يقل ىل يأخذ حقو أو حنوه.
سلطاف، )اتفق أئمة الفتوى أنو ال رنوز ألحد أف يقتص من أحد حقو دوف القاؿ ابُن بطّاؿ: 

وليس للناس أف يقتص بعضهم من بعض، وإدنا ذلك للسلطاف، أو من نصبو السلطاف 
لذلك، وذلذا جعل هللا السلطاف لقبض أيدى الناس، وقد تأوؿ الناس ىذا احلديث أنو خرج 

 .(ٕٗ)على التغليظ والوعيد والزجر عن االطالع على عورات الناس(
االتفاؽ فكأنو استند فيو إىل ما أخرجو إمساعيل  فتعقبو ابن حجر بقولو: )قلت: فأما من نقل

 ا ينبغي ألحد أن » :ومنو "إىل قوذلم ىهنتَ نسخة أيب الزناد عن الفقهاء الذين يُ "القاضي يف 
وىذا  «يقيم شيئا من احلدود دون السلطان إ ا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده

 .اتفاؽ أىل ادلدينة يف زمن أيب الزنادإدنا ىو 
 .(ٕ٘)(! النزاعِ  فهو زلل   اخلربِ  عمل بظاىرِ أنو ال يُ  فإف أرادَ  :اجلوابوأما 

ذا نظر يف بيت الرجل فرماه ْتصاة ففقأ إ زلموؿ على ما :وتعقبو النووي فقاؿ: )قاؿ العلماء
 .عينو

                                                           

 (.ٕٙٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٖٕ)
 يف األنظار مضائق عند الفسيح النظر(، وقد تابعو على ىذا الشيخ الطاىر ابن عاشور يف كتابو : ٚٔ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب،  (ٕٗ)

 .(ٕٕٙ)ص:  الصحيح اجلامع
 (.ٕٙٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٕ٘)
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وهللا ، أصحهما جوازه لظاىر ىذا احلديثفيو وجهاف ألصحابنا : وىل رنوز رميو قبل إنذاره
 .(ٕٙ)(أعلم

ة؛ ألف النيب صلى هللا عليو طابق الًتمجاحلديث الثاين ال يُ ذِكُر : إن قيلوقاؿ ابن مجاعة: )
 ىو اإلماـ األعظم فال يدؿ على جوازه آلحاد الناس.وسلم 
 دليلٌ  لنا ولو، إال ما دؿ  أقوالو  (ٕٚ)ومدلوؿأف مقصوده الداللة على أف عمـو أفعالو : ووجوابُ 

 .(ٕٛ)(وعلى ٗتصيصو بو أو ٗتصيصنا دونَ 
 ، وهللا أعلم.فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجةِ  وهبذا يتبُتُ 

*** 
  

                                                           

 (.ٖٛٔ/ ٗٔ) مرجع سابقالنووي، ( ٕٙ)
 ( كلمٌة رمْسُها ثخٌُت يف النسخِة ادلصورِة من ادلخطوط، وىكذا تبيْنُتها، وهللا أعلم.ٕٚ)
 (.98خمطوط تراجم رجال البخاري  ابن مجاعة )ل/( ٕٛ)
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 قتل أو الزحام يف مات إلا: »باب يف البخاري اإلمام فقو: عمر السادس الفصل». 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «إلا مات يف الزحام أو قتلباب »
قاؿ العيٍت: )مطابقتو للًتمجة تؤخذ من قولو: فوهللا ما احتجزوا حىت قتلوه ألهنم كانوا متزامحُت 

 .(ٜٕ)عليو(
 قاؿ ابن حجر: )أورد البخاري الًتمجة مورد االستفهاـ ومل رنـز باحلكم كما جـز بو يف الذي

اف والد حديث عائشة يف قصة قتل اليم وذكر فيو، بعده لوجود االختالؼ يف ىذا احلكم
: اختلف علي وعمر ىل ٕتب (ٖٓ)قاؿ ابن بطاؿ .-اوقد تقدـ الكالـ عليو قريبً -حذيفة 

 مات بفعلِ  و أنو مسلمٌ وتوجيهُ  .-أي بالوجوب-ديتو يف بيت ادلاؿ أو ال، وبو قاؿ إسحاؽ 
 .(ٖٔ)ادلسلمُت ماؿِ  و يف بيتِ ديتُ  من ادلسلمُت فوجبتْ  قوـٍ 

حذيفة وىو ما أخرجو أبو العباس السراج يف  طرؽ قصةِ و ما ورد يف بعض جتَ ولعل حُ  :قلتُ 
يوم أحد بعض ادلسلمني وىو يظن أنو من  وأن والد حذيفة قتل» :تارسنو من طريق عكرمة

وقد تقدـ لو ، ورجالو ثقات مع إرسالو «ادلمركني فوداه رسول هللا صلى هللا عليو وسلم
دد يف مسنده من طريق يزيد بن وروى مس (ٕٖ)أيضا يف باب العفو عن اخلطإ مرسلٌ  شاىدٌ 
مذاىب  ويف ادلسألةِ  «أن رجال زحم يوم اجلمعة فمات فوداه علي من بيت ادلال» :مذكور
 .(ٖٖ)(... أخرى

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٓ٘/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٜٕ)
 (.ٛٔ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٖٓ)
 ىنا انتهى كالـ ابن بطاؿ، وما بُت احلاصرتُت من كالـ ابن حجر. ( إىلٖٔ)
 .الًتمجة العاشرة، وىو مرسل الزىري رمحو هللا تعاىل( مضت اإلشارٌة إليو يف الكالـ على ٕٖ)
 (.ٕٛٔ-ٕٚٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٖٖ)
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 إلا قتل نفسو خطأ فال دية »السابع عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل
 «.لو

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «باب إلا قتل نفسو خطأ فال دية لو»
ىذا صفة قتل عامر لنفسو خطأ كما ترجم، وجاء ذلك بينا ىف   قاؿ ابن بطاؿ: )مل يذكر يف

فأتينا خيرب فحاصرناىم : »باب ما رنوز من الشعر والرجز واحلداء، قاؿ كتاب األدب يف
وكان سيف عامر قصريا فتناول بو يهوديا ليضربو، فرجع لبابتو فأصاب ركبتو فمات 

 .(ٖٗ)(فذكر احلديث «منو
أمحد ابن ادلنَت: )إدنا يتم مقصود الًتمجة بذكر القصة اليت مات فيها عامر؛ وذلك أف  وقاؿ

سيفو كاف قصَتا، فرجع إىل ركبتو من ضربتو فمات منها، وقد بينو يف غَت ىذا ادلوضع 
 .(ٖ٘)(بذلك ىفاكتف

لو يعٍت أنو ال مفهـو لقو «. قلت: وال إذا قتلها عًمدا»وقاؿ ابن حجر: )قاؿ اإلمساعيلي: 
 (.... ألنو زلل اخلالؼ باخلطأخطأ، والذي يظهر أف البخاري إدنا قيد 

ليس يف رواية مكي شيخ »مث قاؿ: )قلُت: ونقل بعض الشراِح عن اإلمساعيلي أنو قاؿ: 
 «.البخاري أنو ارتد عليو سيفو فقتلو والباب مًتجم ٔتن قتل نفسو
ظن ، وإدنا ساؽ احلديث بلفظ: وظن أف اإلمساعيلي تعقَب ذلَك على البخاري وليس كما 

إىل أنو  نا فأشارَ مل تقع يف رواية البخاري ىُ  على أف ىذه اللفظةَ  مث نبوَ « فارتد عليو سيفو»
 .وفيكوف أوىل لوضوحِ  بن إبراىيم ذلذه النكتةِ  ىنا عن رواية مكيِّ  ؿَ عدَ 

عليو  ما يدؿ   قد أوردَ ويكوف  باحلكمِ  مُ ا فيًتجِ كثَتً   ىذه الطريقَ  بأف البخاري يعتمدُ  :ورنابُ 
أو ، أصاًل  خرى ليس فيها داللةٌ أُ  ه من طريقٍ فيوردُ ، هأف يعيدَ  ب  فال زنُ  آخرَ  ا يف مكافٍ صرزنً 

 الطرؽِ  فيو على تتبعِ  الناظرُ  وليبعثَ  لغَت فائدةٍ  من التكرارِ  للفرارِ  كل ذلكَ ؛  فيها داللة خفيةٌ 
 ذلكَ  ؼَ رِ وقد عُ  ،بأحد احملتملُت مثاًل  ومن اجلزـِ  منها ليتمكن من االستنباطِ  واالستكثارِ 

                                                           

 (.ٜٔ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٖٗ)
 الكويت – ادلعال مكتبة، أمحد مقبوؿ الدين صالح: ، ٖتقيقادلتواري على أبواب البخاري، منصور بن زلمد بن أمحد ،اإلسكندراين (ٖ٘)

 (.ٜٖٖ)ص: 



 محتوى: الثانيالقسم ال
32 

 ا وإدنا أنبوُ وقد ذكرت ذلك مرارً ، فال معٌت لالعًتاض بو عليو البخاريِّ  من صنيعِ  باالستقراءِ 
 .(ٖٙ)بو( د العهدُ عُ على ذلك إذا بػَ 

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٜٕٔ-ٕٛٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٖٙ)
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 ثناياه فوقعت رجال عض إلا: »باب يف البخاري اإلمام فقو: عمر الثامن الفصل». 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 :(ٖٚ)«إلا عض رجال فوقعت ثناياهباب »
 .(ٖٛ)(... قاؿ ابن حجر: )أي ىل يلزمو فيو شيء أوال

ال يلـز ادلعضوض قصاص وال  :)وقد أخذ بظاىر ىذه القصة اجلمهور فقالواإىل أف قاؿ: 
واحتجوا أيضا باإلمجاع بأف من شهر على آخر سالحا ليقتلو ، ألنو يف حكم الصائل ؛دية

 .فدفع عن نفسو فقتل الشاىر أنو ال شيء عليو فكذا ال يضمن سنو بدفعو إياه عنها
اإلىدار أف يتأمل ادلعضوض  ولو جرحو ادلعضوض يف موضع آخر مل يلزمو شيء وشرطُ : قالوا

 ذلك من ضرب يف شدقيو أو فك حليتو لَتسلها ومهما أمكن وأف ال شنكنو ٗتليص يده بغَت
 .التخليص بدوف ذلك فعدؿ عنو إىل األثقل مل يهدر

 .أنو يهدر على اإلطالؽ ووجو أنو لو دفعو بغَت ذلك ضمن :وعند الشافعية وجو
رنب الضماف وأجابوا عن ىذا احلديث باحتماؿ أف يكوف  :أشهرذنا ؛وعن مالك روايتاف

ر شدة العض ال النزع فيكوف سقوط ثنية العاض بفعلو ال بفعل ادلعضوض إذ لو  سبب اإلنذا
كاف من فعل صاحب اليد ألمكنو أف سنلص يده من غَت قلع وال رنوز الدفع باألثقل مع 

 .(ٜٖ)إمكاف األخف(
، وكذا إحلاؽ وما تقدم من التقييد ليس يف احلديث وإمنا أخذ من القواعد الكليةمث قاؿ: )

 ابُن دقيق العيد. نبو على ذلكَ  .سلصوصةٍ  يف صورةٍ  دَ إدنا ورَ  غَت الفم بو فإف النص  عضو آخر 
وقد قاؿ زنِت بن عمر: لو بلغ مالًكا ىذا احلديث دلا خالفو، وكذا قاؿ بن بطاؿ: مل يقع ىذا 

 احلديث دلالك وإال دلا خالفو.
 وقاؿ الداودي: مل يروه مالك ألنو من رواية أىل العراؽ.

 بو عبد ادللك: كأنو مل يصح احلديث عنده ألنو أتى من قبل ادلشرؽ.وقاؿ أ

                                                           

 ( : )إذا عض يد رجل فوقعت ثناياه(.ٜٕٔ/ ٕٔ)العسقالين ( يف فتح الباري البن حجر ٖٚ)
 (.ٕٕٓ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٖٛ)
 (.ٕٕٕ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٜٖ)
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وأما طريق يعلى بن أمية فرواىا أىل احلجاز ومحلها ، يف حديث عمراف مٌ ل  سَ قلُت: وىو مُ 
 .(ٓٗ)(عنهم أىل العراؽ

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
***  

                                                           

 (.ٖٕٕ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٓٗ)
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 السن بالسن»عمر: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل التاسع.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

نِّ » ن  بِالسِّ  «باب السِّ
 .(ٔٗ)قاؿ العيٍت: )أي: ىذا باب فيو السن يقلع يف مقابلة السن إذا قلعو أحد(

العمد، فمن أصاب سن أحد عمًدا ففيو  قاؿ ابن بطاؿ: )وأمجع العلماء أف ىذه اآلية يف
 .(ٕٗ)سائر عظاـ اجلسد إذا كسرت عمًدا( القصاص، على حديث أنس. واختلف العلماء يف

إىل أف قاؿ: )وقاؿ ابن ادلنذر: ومن قاؿ ال قصاص يف عظم فهو سلالف للحديث، واخلروج 
ألسناف يف اخلطأ يف  إىل النظر غَت جائز مع وجود اخلرب. واتفق مجهور الفقهاء على أف دية ا

 .(ٖٗ)كل سن مخس من اإلبل(
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.ٖ٘/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٔٗ)
 (.ٕٕ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٕٗ)
 (.ٖٕ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب،  (ٖٗ)
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  :دية األصابع»الفصل العمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «األصابع ديةباب »
 .(ٗٗ)قاؿ ابن حجر: )أي ىل مستوية أو سلتلفة(

: أنو ال فرؽ بُت أصابع اليد يف مقدار الدية، -رمحو هللا-مراُد اإلماـ البخاري قاؿ الباحث: 
 ووجو الداللة من احلديث واضح.

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٕٕ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٗٗ)
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 إلا أصاب قوم من رجل، »احلادي والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل
 «.ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «إلا أصاب قوم من رجل، ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهمباب »

أمحد ابن ادلنَت: )ترجم على القصاص من اجلماعة بالواحد وذكر يف مجلة اآلثار  قاؿ
 القصاص من اللطمة، والسوط، يعٍت يف ادلنفرد.

 فيقاؿ: ما وجو تعلق ىذا احلديث بالًتمجة ؟
واجلواب: إنو استفاد من إجراء القصاص يف ىذه الصغائر احملقرات، وأف ال يقنع فيها باألدب 

لى الشركاء يف اجلناية، كالقتل وغَته. ألف نصيب كل واحد منهم سهم عظيم العاـ أجراه ع
 .(٘ٗ)معدود من الكبائر، فكيف ال نقتص منو، وقد اقتصصنا من الصغائر؟ وهللا أعلم(

ابن حجر: )أي إذا قتل أو جرح مجاعة شخصا واحدا ىل رنب القصاص على اجلميع  وقاؿ
 .(ٙٗ)ادلكافأة(: فادلراد بادلعاقبة ىنا. أو يتعُت واحدا ليقتص منو ويؤخذ من الباقُت الدية

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٖٓٗ)ص:  مرجع سابقاإلسكندراين، ( ٘ٗ)
 (.ٕٕٚ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٙٗ)
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 باب القسامة»الثاين والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «القسامةباب »
فلهذا أصدر الباب باألحاديث ، قاؿ أمحد ابن ادلنَت: )مذىب البخاري تضعيف القسامة

لى وذكر حديث سعيد بن عبيد، وىو جار ع، اجلارية على اليمُت من جانب ادلدعى عليو
 .وليس من خصوصية القسامة يف شيء، قواعد الدواعي، وإلزاـ ادلدعى البينة

مث ذكر البخاري حديث القسامة الداؿ على خروجها عن القواعد بطريق العرض يف كتاب 
ادلوادعة واجلزية حذرا من أف يذكره ىهنا، لئال يعتمد على ظاىره يف االستدالؿ على 

 .ادلستدؿ بو على اعتقاد البخاريالقسامة، واعتبارىا، فيغلط 
وىذا اإلخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتماف العلم، بل ىو من قبيل ما ورد: " ال 

 وهللا أعلم.، تعطوا احلكمة غَت أىلها فتظلموىا "، فالنصيحة توجب توقى الغلط
بو  ووىم ادلهلب، فظن أف أبا قالبة اعًتض على حديث القسامة ْتديث العرنيُت معارضا

حلديث القسامة. فقاؿ: ال تعارض ألف العرنيُت اشتهر أمرىم وقتلهم الراعي وارتدادىم عن 
صلى هللا عليو وسلم بعد  اإلسالـ. ومل يكن ىذا ْتيث إخفاؤه وال جحوده، إدنا قتلهم النيب

 ثبوت ذلك شرعا بطريقو.
ة باحلديث العاـ الذي وىذا وىم من ادلهلب إدنا أبو قالبة دلا اعًتض عليو يف إبطاؿ القسام

دؿ على حصر القتل الشرعي يف الثالثة: قتل، أو كفر، أو زىن، ْتديث العرنيُت، ألف 
ادلعًتض سبق إىل ذىنو أف العرنيُت مل يثبت عليهم أحد الثالثة، ومع ىذا قتلوا. أجاب أبو 

ة يف ىذا اجلواب قالبة فإنو قد ثبت عليهم ثبوتا واضحا القتل والردة واحملاربة. وكالـ أيب قالب
 .(ٚٗ)مستقيم. وهللا أعلم(

: قال النيب صلى هللا عليو وسلم :وقال األشعث بن قيس»وقاؿ ابن حجر: )قولو: 
ىو طرؼ من حديث تقدـ موصوال تامًّا يف كتاب الشهادات، مث يف  « شاىداك أو ديينو

                                                           

 (.ٖٗٗ)ص:  مرجع سابقاإلسكندراين،  (ٚٗ)
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 سعيد بن عبيدترجيح رواية بذكره ىنا إىل  كتاب األشناف والنذور مع شرحو، وأشار ادلصنفُ 
 .(ٛٗ)(يف حديث الباب أف الذي يبدأ يف شنُت القسامة ادلدعى عليهم

مث قاؿ: )وزلصل االختالؼ يف القسامة ىل يعمل هبا أو ال وعلى األوؿ فهل توجب للقود 
 .(ٜٗ)أو الدية وىل يبدأ بادلدعُت أو ادلدعى عليهم واختلفوا أيضا يف شرطها(

 وأتى كعادتو بالفوائد الرفيعة العالية، فلَُتاجع.وأطاؿ فيو مث شرَع يف شرح احلديث 
مث تعقب ابن ادلنَت فيما نقلناه سابًقا، فقاؿ: )قلُت: الذي يظهر يل أف البخاري ال يضعف 

يوافُق المافعي  يف أنو  ا قَوَد فيها وخيالفو يف أن الذي حيلف القسامة من حيث ىي بل 
ْت يف ذلَك يف قصة األنصار ويهود خيرب فَتد . بل يرى أف الرواياِت اختلففيها ىو ادلدعي

ادلختلف إىل ادلتفق عليو من أف اليمُت على ادلدعى عليو، فمن مث أورد رواية سعيد بن عبيد 
يف باب القسامة وطريق زنِت بن سعيد يف باب آخر، وليس يف شيء من ذلك تضعيف أصل 

 .(ٓ٘)القسامة وهللا أعلم(
 يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري

*** 
  

                                                           

 (.ٖٕٔ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٛٗ)
 (.ٕٖٕ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٜٗ)
 .السابق رجعادل( ٓ٘)



 محتوى: الثانيالقسم ال
32 

  :من اطلع يف بيت قوم »الفصل الثالث والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.ففقئوا عينو، فال دية لو

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «من اطلع يف بيت قوم ففقئوا عينو، فال دية لوباب »

ابن حجر: )كذا جـز بنفي الدية وليس يف اخلرب الذي ساقو تصريح بذلك لكنو أشار  قاؿ
 .(ٔ٘)بذلك إىل ما ورد يف بعض طرقو على عادتو(

ليس فيو التصريح بأنو أنو : معناهابن حجر: )وليس يف اخلرب الذي ساقو تصريح بذلك(  قوؿُ 
 .(ٕ٘)ال دية لو

من طريق علي بن عبد  حديث أيب ىريرة ىنا -رمحو هللا-اإلماـ البخاري  روى: قال الباحث
- ، حدثنا أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة-ابن عيينة-حدثنا سفياف هللا ابن ادلديٍت 

باب من أخذ حقو أو اقتص »الًتمجة اخلامسة عشر: رواه يف وقد سبق أف ، -رضي هللا عنو
.. فهذه متابعة  اليماف، أخربنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أيب:  من طريق «دون السلطان

 أليب اليماف. ابن ادلديٍتمن قاصرة 
سقوط حق الدية للمطلع بغَت  احلكم الشرعي يف يبُت: أف -رمحو هللا-ومراد اإلماـ البخاري 

فهو يف بياف « باب من أخذ حقو أو اقتص دون السلطان»إذف، وأما الًتمجة ادلاضية : 
 ق من ادلطلع بغَت إذف من غَت رجوع إىل السلطاف.أخذ احل

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٖٕٗ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٔ٘)
 (.ٗٙ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٕ٘)



 محتوى: الثانيالقسم ال
43 

  :باب العاقلة»الفصل الرابع والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب العاقلة»
 حجر: )بكسر القاؼ مجع عاقل، وىو دافع الدية. قاؿ ابن

ومسيت الدية عقال تسمية بادلصدر؛ ألف اإلبل كانت تعقل بفناء ويل القتيل، مث كثر 
 االستعماؿ حىت أطلق العقل على الدية ولو مل تكن إبال.

ويل وىم الذين كانوا يعقلوف اإلبل على باب ، وعاقلة الرجل قراباتو من قبل األب وىم عصبتو
... وعاقلة الرجل عشَتتو فيبدأ بفخذه األدىن فإف عجزوا ضم إليهم األقرب إليهم  ادلقتوؿ

 .(ٖ٘)(وىي على الرجاؿ األحرار البالغُت أويل اليسار منهم
مث قاؿ: )مطابقتو للًتمجة يف قولو:  .(ٗ٘)وقاؿ العيٍت: )أي: ىذا باب يف بياف العاقلة(

 .(٘٘)وىي الدية(« العقل»
أف زنتج لثبوت ٖتمل العاقلة، فروى ىذا  -رمحو هللا-الباحث: أراد اإلماـ البخاري  قاؿ

احلديث، وإف كانت مقاديرىا وأصنافها وأسناهنا، قد جاءت بأحاديث ليست على شرطو 
 فاكتفى باإلشارة.

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٕٙٗ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٖ٘)
 (.٘ٙ/ ٕٗ)مرجع سابق العيٍت،  (ٗ٘)
 (.ٙٙ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت،  (٘٘)



 محتوى: الثانيالقسم ال
42 

 جنني ادلرأة»اخلامس والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «جنني ادلرأةباب »
قاؿ ابن حجر: )اجلنُت ّتيم ونونُت وزف عظيم محل ادلرأة ما داـ يف بطنها مسي بذلك 

 .(ٙ٘)ا فهو سقط وقد يطلق عليو جنُت(أو ميتً  ،ا فهو ولدالستتاره فإف خرج حيًّ 
 .(ٚ٘)قاؿ العيٍت: )أي: ىذا باب يف بياف حكم جنُت ادلرأة(

قاؿ الباحث: أي: احلكم الشرعي يف جنُت ادلرأة إذا سقط ميًتا، أي: بياف ما رنب على 
 ، ومل يبت احلكم اكتفاًء بلفظ احلديث.ايستحقو اجملٍت عليه ااجلاين، وم

 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو
*** 

  

                                                           

 (.ٕٚٗ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٙ٘)
 (.ٙٙ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت،  (ٚ٘)



 محتوى: الثانيالقسم ال
41 

  :جنني ادلرأة، وأن العقل »الفصل السادس والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.على الوالد وعصبة الوالد،  ا على الولد

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «العقل على الوالد وعصبة الوالد،  ا على الولد جنني ادلرأة، وأنباب »

الًتمجة: إف العقل على الوالد وعصبة الوالد ال على الولد: يعٌت  قاؿ ابن بطاؿ: )وقولو يف
 .(ٛ٘)(عقل ادلرأة ادلقتولة على والد القاتلة وعصبتو

 .قاؿ ابن حجر: )ذكر فيو حديث أيب ىريرة ادلذكور يف الباب الذي قبلو من وجهُت
وليس يف اخلرب إرناب ، ىكذا ترجم أف العقل على الوالد وعصبة الوالد: قاؿ اإلمساعيلي

فقد يكوف احلكم عليها فإذا ماتت ، فإف أراد الوالدة اليت كانت ىي اجلانية؛ العقل على الوالد
 .أو عاشت فالعقل على عصبتها انتهى

 .لى والد القاتلة وعصبتوما قاؿ بن بطاؿ مراده أف عقل ادلرأة ادلقتولة ع :وادلعتمد
: وأبوىا وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ اخلرب األوؿ يف الباب وأف العقل على عصبتها قلت

وإدنا ذكره بلفظ « وقضى أن دية ادلرأة على عاقلتها»وبيّػَنو لفُظ اخلرب الثاين يف الباب أيًضا: 
 الوالد لإلشارة إىل ما ورد يف بعض طرؽ القصة.

: يريد أف ولد ادلرأة إذا مل يكن من عصبتها ال (ٜ٘)قاؿ ابن بطاؿ« الولد  ا على»وقولو: 
يعقل عنها؛ ألف العقل على العصبة دوف ذوي األرحاـ، ولذلك ال يعقل اإلخوة من األـ. 
قاؿ: ومقتضى اخلرب أف من يرثها ال يعقل عنها إذا مل يكن من عصبتها، وىو متفق عليو بُت 

أف يف رواية أسامة بن عمَت:  (ٓٙ): وقد ذكرت قبل ىذاقلت .-ركما قالو بن ادلنذ-العلماء 
 .(ٔٙ)(«فقال أبوىا إمنا يعقلها بنوىا فقال النيب صلى هللا عليو وسلم الدية على العصبة»

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
*** 

  

                                                           

 (.ٕ٘٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٛ٘)
 .ادلرجع السابق( ٜ٘)
 (.ٜٕٗ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٓٙ)
 (.ٕٕ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٔٙ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
42 

 من استعان عبدا أو »السابع والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل
 «.صبيا

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «اا أو صبي  من استعان عبدً باب »

 قاؿ احلافظ ابن حجر: )ومناسبة الباب للكتاب أنو لو ىَلَك وجبْت قيمُة العبِد أو ديةُ 
 .(ٕٙ)(احلرِّ 

من استعاف؛ من االستعانة وىي طلب العوف، ىكذا يف  بيانالعيٍت: )أي: ىذا باب يف قاؿ و 
رواية األكثرين: استعاف، بالنوف ويف رواية النسفي واإلمساعيلي: استعار بالراء من االستعارة 

 وىي طلب العارية.
: ىو أنو إذا ىلك العبد يف االستعماؿ ٕتب ووجو لكر ىذا الباب يف كتاب الديات

 .(ٖٙ)دية(ال
وقاؿ القسطالين: )فهلك يف االستعماؿ وجبت دية احلر وقيمة العبد، فإف استعاف حرًّا بالًغا 
متطّوًعا أو بإجارة وأصابو شيٌء فال ضماف عليو عند اجلميع إف كاَف ذلك العمُل ال غَرَر 

 .(ٗٙ)فيو(
الصغَت بإذف قاؿ ابن حجر: )ومناسبة أثر أـ سلمة لقصة أنس أف يف كل منهما استخداـ 

وليو وىو جار على العرؼ السائغ يف ذلك، وإدنا خصت أـ سلمة العبيد بذلك؛ ألف العرؼ 
جرى برضا السادة باستخداـ عبيدىم يف األمر اليسَت الذي ال مشقة فيو ٓتالؼ األحرار فلم 

 ٕتر العادة بالتصرؼ فيهم باخلدمة كما يتصرؼ يف العبيد.
ة أمو فرأت لو من ادلصلحة أف سندـ النيب صلى هللا عليو وأما قصة أنس فإنو كاف يف كفال

وسلم دلا يف ذلك من ٖتصيل النفع العاجل واآلجل فأحضرتو وكاف زوجها معها فنسب 
 .(٘ٙ)اإلحضار إليها تارة وإليو أخرى(

 

                                                           

 (.ٖٕ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٕٙ)
 (.ٜٙ/ ٕٗ) مرجع سابقالعيٍت، ( ٖٙ)
 (.ٔٚ/ ٓٔ) مرجع سابقالقسطالين، ( ٗٙ)
 (.ٕٗ٘-ٖٕ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (٘ٙ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
43 

 .(ٙٙ) وقاؿ الكرماين: )مناسبة احلديث للًتمجة أف اخلدمة مستلزمة لإلعانة(
 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو

*** 
  

                                                           

 (.ٕٗ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٙٙ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
44 

  :ادلعدن جبار والبئر جبار»الفصل الثامن والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «ادلعدن جبار والبئر جبارباب »
البوادي  البئر العادية القدشنة اليت ال يعلم ذلا حافر وال مالك تكوف يف يىقاؿ ابن بطاؿ: )

يقع فيها إنساف أو دابة، فلذلك ىدر، وإذا حفرىا يف ملكو أو حيث رنوز حفرىا فيو؛ ألنو 
، وإدنا يضمن إذا فعل من ...  صنع من ذلك ما رنوز لو فعلو فليس على أحد يف ىذا غـر

، فما أصابت من جرح أو غَته، وكاف على طريق ادلسلمني ما  ا جيوز لو أن يصنعوذلك 
 .(ٚٙ)(مالو، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة عقلو دوف ثلث الدية فهو يف

 بضم اجليم وٗتفيف ادلوحدة ىو اذلدر الذي ال شيء فيو «:جبار»قولو وقاؿ ابن حجر: )
 (.أف العرب تسمي السيل جبارًا أي ال شيء فيو وأصلووعن مالك: ما ال دية فيو ... ... 

وقد تذكر على معٌت القليب والطوى، واجلمع أبؤر وآبار «: والبئر جبار»مث قاؿ: )قولو: 
 بادلد والتخفيف وهبمزتُت بينهما موحدة ساكنة.

فيقع : ادلراد بالبئر ىنا العادية القدشنة اليت ال يعلم ذلا مالك تكوف يف البادية أبو عبيدقاؿ 
وكذلك لو حفر بئرا يف ملكو أو يف موات  ،فيها إنساف أو دابة فال شيء يف ذلك على أحد

وكذا  ،فوقع فيها إنساف أو غَته فتلف فال ضماف إذا مل يكن منو تسبب إىل ذلك وال تغرير
 .لو استأجر إنسانا ليحفر لو البئر فاهنارت عليو فال ضماف

وكذا يف ملك غَته بغَت إذف فتلف هبا إنساف فإنو رنب  ا يف طريق ادلسلمُتوأما من حفر بئرً 
وإف تلف هبا غَت آدمي وجب ضمانو يف ماؿ ، ضمانو على عاقلة احلافر والكفارة يف مالو

 .(ٛٙ) (احلافر ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل ادلذكور
فلو حفر معدنا يف ملكو أو  واحلكم فيو ما تقدـ يف البئر«: وادلعدن جبار»مث قاؿ: )قولو: 

يف موات فوقع فيو شخص فمات فدمو ىدر وكذا لو استأجر أجَتا يعمل لو فاهنار عليو 
فمات ويلتحق بالبئر وادلعدف يف ذلك كل أجَت على عمل كمن استؤجر على صعود خنلة 

 .(ٜٙ)(فمات فسقط منها
                                                           

 ( بتصرؼ.ٜ٘٘-ٛ٘٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٚٙ)
 (.ٕ٘٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٛٙ)
 (.ٕٙ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين،  (ٜٙ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
45 

 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.
***  



 محتوى: الثانيالقسم ال
42 

  :العجماء جبار»الفصل التاسع والعمرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «باب العجماء جبار»
قاؿ ابن بطاؿ: )قاؿ أبو عبيد: العجماء: الدابة، وإدنا مسيت عجماء ألهنا ال تتكلم، وكذلك  

 ي.كل ما ال يقدر على الكالـ فهو أعجم وأعجم
ا إذا كانت منفلتة ليس ذلا قائد وال راكب. ال دية فيو، وإدنا جعلت ىدرً  يواجلبار: اذلدر الذ

 قاؿ ابن ادلنذر: وأمجع العلماء أنو ليس على صاحب الدابة ادلنفلتة ضماف فيما أصابت(

(ٚٓ). 
 .(ٔٚ) وقاؿ ابن حجر: )أفردىا بًتمجة دلا فيها من التفاريع الزائدة عن البئر وادلعدف(

حممد بن ، عن شعبة، حدثنا مسلمعن شيخو قاؿ الباحث: روى البخاري حديث الباب 
عبد هللا بن عن شيخو  :رضي هللا عنو، وقد رواه يف الباب السابق لو أيب ىريرة، عن زياد

وأيب سلمة بن عبد ، سعيد بن ادلسيب، عن ابن شهاب، حدثنا الليث، حدثنا يوسف
 .أيب ىريرة، عن الرمحن

ها جبار ...(، العجماء عقلُ تعلق بفقو الًتمجة، فلفظ رواية الباب ىذا: )فائدة تىذا ويف 
 .صرزًنا -أي العاقلة- الفائدة أف النص عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم جاء )بالَعْقل(و 

 باإلسناد فَسند ادلنت يف ىذا الباب أعلى من سند منت الباب السابق.وفيو فائدة تتعلُق 
 فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.وهبذا يتبُت 

*** 
  

                                                           

 (.ٓٙ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٓٚ)
 (.ٕٙ٘/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٔٚ)



 محتوى: الثانيالقسم ال
42 

  :إمث من قتل لميا بغري جرم»الفصل الثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 «إمث من قتل لميا بغري جرمباب »
 و شرًعا.تلَ رـٍ يوجُب قَ قاؿ الباحث: أي من غَت جُ 

شرَع يف أحكاـ أىل الذمة، بعد أف فرغ من  -رمحو هللا-ترى أف اإلماـ البخاري  وأنت
 ، وىذا ترتيب لطيف.النفوس ادلؤمنة، وما يتعلق هبا من دياهتاأحكاـ 

وقاؿ ابن حجر: )كذا قيده يف الًتمجة، وليس التقييد يف اخلرب لكنو مستفاد من قواعد الشرع 
 .(... «بغري حق» :بلفظ رواية أيب معاويةووقع منصوصا يف 

أي ابن العاص كذا قاؿ عبد الواحد عن « جماىد عن عبد هللا بن عمرو»مث قاؿ: )قولو: 
وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند ، بن ماجواأبو معاوية عند احلسن بن عمرو، وتابعو 

 .(ٕٚ)...( اإلمساعيلي فهؤالء ثالثة رووه ىكذا
 اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم. وهبذا يتبُت فقو

*** 
  

                                                           

( من كتاب اجلزية. وأعاد اإلشارة إليو يف شرح باب إمث من قتل معاىدا بغري جرم( يف شرح )ٕٓٚ/ ٙ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٕٚ)
 (.ٜٕ٘/ ٕٔىذا الباب من كتاب الديات )



 محتوى: الثانيالقسم ال
42 

  :ا يقتل ادلسلم بالكافر»الفصل احلادي والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب .» 
 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 

 « ا يقتل ادلسلم بالكافرباب »
الوعيد الشديد  عقب ىذه الًتمجة باليت قبلها لإلشارة إىل أنو ال يلـز منن حجر: )قاؿ اب

 .على قتل الذمي أف يقتص من ادلسلم إذا قتلو عمدا
كافر بل زنـر عليو قتل  ولإلشارة إىل أف ادلسلم إذا كاف ال يقتل بالكافر فليس لو قتل كل

 .(ٖٚ)الذمي وادلعاىد بغَت استحقاؽ(
 .(ٗٚ) وقاؿ العيٍت: )مطابقتو للًتمجة ظاىرة(

 الباحث: وهبذه الًتمجة يرد  على من قاؿ من أىل العلم: أنو يقتل بو. قاؿ
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
  

                                                           

 (.ٕٔٙ -ٕٓٙ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٖٚ)
 (.ٖٚ/ ٕٗ)مرجع سابق العيٍت،  (ٗٚ)
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  :إلا لطم ادلسلم يهوديا عند »الفصل الثاين والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب
 .«الغضب

 :-رمحو هللا-قال اإلمام البخاري 
 «إلا لطم ادلسلم يهوديا عند الغضبباب »

 صلى هللا عليو وسلم مل يقاصِّ  والدليل على ذلك من ىذا احلديث أف النيبقاؿ ابن بطّاؿ: )
من لطمة ادلسلم لو، ولو كاف بينهما قصاص لبينو صلى هللا عليو وسلم؛ ألنو بعث  ياليهود

 .(٘ٚ) (معلما وعليو فرض التبليغ
عليو قصاص كما لو كاف من أىل الذمة، وكأنو رمز بذلك إىل وقاؿ ابن حجر: )أي مل رنب 

أف ادلخالف يرى القصاص يف اللطمة، فلم ا مل يقتصِّ النيب  صلى هللا عليو وسلم للذميِّ من 
ادلسلم دؿ على أنو ال رنري القصاص، لكن ليس كل  الكوفيُت يرى القصاص يف اللطمة 

 .(ٙٚ)فيختص اإليراد ٔتن يقوؿ منهم بذلك(
 وهبذا يتبُت فقو اإلماـ البخاري يف ىذه الًتمجة، وهللا أعلم.

*** 
 

                                                           

 (.ٚٙ٘/ ٛ) مرجع سابقالقرطيب، ( ٘ٚ)
 (.ٖٕٙ/ ٕٔ) مرجع سابقالعسقالين، ( ٙٚ)
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 :خمتصر البحث 
يف كتاب  على األحاديثيف ترامجو  -رمحو هللا-موضوع البحث ىو إبراز فقو اإلمام البخاري 

 :وكانت كتابة البحث على الشكل التايلالديات من صحيحو، 
 فصالن، وفيو األول: الرتمجة على األحاديث، مفهومها ومعناىا الباب: 

 مفهوم الرتمجة على أحاديث األبواب.الفصل األول : 
  تعريف بكتاب الديات من صحيح البخاري.ال: الثاينالفصل 

  :وفيو «حبث حتليلي» فقو البخاري يف كتاب الديات من خالل ترامجوالباب الثاين ،
 اثنان وثالثون فصال:

  :قول هللا تعاىل: }ومن يقتل »الفصل األول: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.[99]النساء:  مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم{

  :قول هللا تعاىل: }ومن »الفصل الثاين: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.[93]ادلائدة:  أحياىا{

  :أيها  قول هللا تعاىل: }يا»الفصل الثالث: فقو اإلمام البخاري يف باب
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد 
واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو شيء فاتباع بادلعروف وأداء إليو 
بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب 

 «.[878]البقرة:  أليم{
 :سؤال القاتل حىت يقر، » الفصل الرابع: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.واإلقرار يف احلدود
  :إذا قتل حبجر أو بعصا»الفصل اخلامس: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  :قول هللا تعاىل: }أن »الفصل السادس: فقو اإلمام البخاري يف باب

النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن 
تصدق بو فهو كفارة لو ومن مل حيكم دبا بالسن واجلروح قصاص فمن 
 «.[54]ادلائدة:  أنزل هللا فأولئك ىم الظادلون{

  :من أقاد باحلجر»الفصل السابع: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
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  :من قتل لو قتيل فهو خبري »الفصل الثامن: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.النظرين

 من طلب دم امرئ بغري »ب: الفصل التاسع: فقو اإلمام البخاري يف با
 «.حق

  :العفو يف اخلطإ بعد »الفصل العاشر: فقو اإلمام البخاري يف باب
 «.ادلوت

  :قول هللا تعاىل: }وما  »الفصل احلادي عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب
كان دلؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 

أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم  مؤمنة ودية مسلمة إىل أىلو إال
وىو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مسلمة إىل أىلو وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين 

 «.متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما{
  :ر بالقتل مرة قتل إذا أق »الفصل الثاين عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.بو
  :قتل الرجل بادلرأة»الفصل الثالث عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  :القصاص بني الرجال »الفصل الرابع عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.والنساء يف اجلراحات
  :من أخذ حقو أو »الفصل اخلامس عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.اقتص دون السلطان
 إذا مات يف الزحام »صل السادس عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب: الف

 «.أو قتل
  :إذا قتل نفسو خطأ »الفصل السابع عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.فال دية لو
  :إذا عض رجال فوقعت »الفصل الثامن عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.ثناياه
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  السن بالسن»يف باب: الفصل التاسع عشر: فقو اإلمام البخاري.» 
  :دية األصابع»الفصل العشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  :إذا أصاب قوم »الفصل احلادي والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.من رجل، ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
  :باب القسامة»الفصل الثاين والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  من اطلع يف بيت »الثالث والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل

 «.قوم ففقئوا عينو، فال دية لو
  :باب العاقلة»الفصل الرابع والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
  :جنني ادلرأة»الفصل اخلامس والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب.» 
 جنني ادلرأة، وأن »بخاري يف باب: الفصل السادس والعشرون: فقو اإلمام ال

 «.العقل على الوالد وعصبة الوالد، ال على الولد
  :من استعان عبدا »الفصل السابع والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.أو صبيا
  :ادلعدن جبار »الفصل الثامن والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.والبئر جبار
  :العجماء جبار»فقو اإلمام البخاري يف باب: الفصل التاسع والعشرون.» 
  :إمث من قتل ذميا بغري »الفصل الثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.جرم
  :ال يقتل ادلسلم »الفصل احلادي والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 «.بالكافر
  :م إذا لطم ادلسل»الفصل الثاين والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب

 .«يهوديا عند الغضب
 أىم نتائج البحث: 
 يف ترامجو عن غريه من ادلصنفني.متميز أن البخاري لو منهج  -8
 .صلب الرتمجة، وليس مرتمجًا عليو أنو رمبا جعل األثر وحنوه من -3
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 يكرر االستدالل باحلديث يف تراجم متفرقة الستنابطو األحكام ادلتنوعة منو.أنو  -9
 رمبا ال خيرج حديثًا ما ألنو ليس على شرطو لكنو يشري إليو. أنو -5
 أن ترامجو حوت على فقو واستنباط من األحاديث النبوية. -4
لـِما ىو من حق هللا تعاىل فال يُعوَُّض مباٍل وحنو ذلك، بكتاب احلدود  أنو ترجم -6

هللا، فِلما ىو من حقوق عباد كتاب الديات   اللهم إال أن يكون فيو كفارة، فأما
من اجلنايِة على النفس وما دون النفِس، وقد احتوى على استيفاء احلد أو 

يِة، فرتجَم بكتاب الدياِت.  التعويض عنو بالدِّ
بيان حرمة الدماء يف الشريعة اإلسالمية، وأهنا ال تُزىق إال حبجة من هللا، مبا جاء  -7

 يف كتابو وسنة رسولو صلى هللا عليو وسلم.
دلؤمنة ادلسلمة؛ حيث حرم هللا إزىاقها بغري حق، وأن ال تُقاد بيان حرمة النفس ا -8

 بنفٍس كافرٍة غري مؤمنة.
 التوصيات: 
االىتمام من جانب كليات احلديث وعلومو بدراسة فقو البخاري، ولفت أنظار  -8

 الطالب إىل ذلك.
 جلامعة ادلباركة.تسهيل الدراسة عن بعد يف كافة اجلامعات أسوة هبذه ا -3
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة ورقمها اآلية السورة م
 يف القصاص عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا } البقرة 1

 باألنثى واألنثى بالعبد والعبد باحلر احلر القتلى
 وأداء بادلعروف فاتباع شيء أخيو من لو عفي فمن
 فمن ورمحة ربكم من ختفيف ذلك بإحسان إليو

 [ٛٚٔ] { أليم عذاب فلو ذلك بعد اعتدى

ٕٗ ،ٕٜ 

وما كان دلؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل  } النساء 2
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل 
أىلو إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم 

فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم وىو مؤمن 
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أىلو وحترير 
رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة 

 [ٕٜ] { من هللا وكان هللا عليما حكيما

ٖٖ 

 ٕٕ [ٖٜ] { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } النساء 3
قتل نفًسا بغري نفس أو فساد يف األرض  من } ادلائدة 4

 [ٕٖ] { فكأمنا قتل الناس مجيًعا
ٕٖ 

 باألنف واألنف بالعني والعني بالنفس النفس أن } ادلائدة 5
 فمن قصاص واجلروح بالسن والسن باألذن واألذن

 هللا أنزل دبا حيكم مل ومن لو كفارة فهو بو تصدق
 [٘ٗ] { الظادلون ىم فأولئك

ٕٚ 
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 النبوية األحاديث فهرس
 الصفحة منت احلديث م
أخطأ ادلسلمون بأيب حذيفة يوم أحٍد حىت قتلوه فقال حذيفة »  .1

يغفر هللا لكم وىو أرحم الرامحني فبلغت النيب صلى هللا عليو 
 «وسلم فزاده عنده خريا ووداه من عنده

31 

 ٖٕ «ال تقتل نفس إال كان على ابن آدم األول كفل منها»  .2
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إلو إال هللا وأىن رسول هللا »  .3

 «إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس ...
ٕٚ 

 ٚٗ «نوشاىداك أو ميي»  .4
 ٕ٘ «الدية على العصبة»  .5
 ٕ٘ «وقضى أن دية ادلرأة على عاقلتها»  .6

 
  



 الفهارس: الثالثالقسم 
67 

 اآلثار فهرس
 الصفحة منت األثر م
ادلرأة من الرجل، يف كل عمد يبلغ نفسو فما دوهنا من  تقاد»  .1

 «اجلراح
ٖٙ 
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 وادلراجع ادلصادر فهرس
 اسم الكتاب م
عمر بن علي بن أمحد الشافعي ادلعروف بابن  ،سراج الدين أيب حفص األنصاري،  .1

حتقيق دار الفالح  ،الصحيح اجلامع لشرح التوضيح ه،ٗٓٛادللقن ادلتويف 
ف والشؤون اإلسالمية مجعة فتحي، إصدارات وزارة األوقا -بإشراف خالد الرباط 

 رللد . ٖٙ، مٕٛٓٓ-هٜٕٗٔاألوىل:  بدولة قطر، الطبعة
 الرويفعي منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن زلمد ،األنصاري  .2

:  الطبعة ،بًنوت - صادر دار: الناشر ،العرب لسان، (ىـٔٔٚ: ادلتوىف) اإلفريقي
 جزء ٘ٔه، ٗٔٗٔ - الثالثة

 العباس أبو القاضي، سلتار بن القاسم بن منصور بن زلمد بن أمحد ،اإلسكندراين  .3
 تراجم علي ادلتواري، (هٖٛٙ: ادلتوىف) اجلروي اجلذامي ادلنًن ابن ،الدين ناصر

 - ادلعال مكتبة: الناشر ،أمحد مقبول الدين صالح: احملقق ،البخاري أبواب
 . الكويت

: ادلتوىف) الدين مشس هللا، عبد أبو الفضل، أيب بن الفتح أيب بن زلمد ،البعلي  .4
 زلمود وياسٌن ،األرناؤوط زلمود:  احملقق ،ادلقنع ألفاظ على ادلطلع، (هٜٓٚ

 ،م ٖٕٓٓ - هٖٕٗٔ : األوىل الطبعة ،للتوزيع السوادي مكتبة: الناشر ،اخلطيب
 . ٔ جزء واحد

، التعريفات، (هٙٔٛ: ادلتوىف) الشريف الزين علي بن زلمد بن علي ،اجلرجاين  .5
 الكتب دار:  الناشر، الناشر بإشراف العلماء من مجاعة وصححو ضبطو: احملقق

 . ٔ جزء واحد  مٖٜٛٔ - هٖٓٗٔ األوىل: الطبعة لبنان - بًنوت العلمية
 الشافعي، الكناين مجاعة بن هللا سعد بن إبراىيم بن زلمد هللا، عبد أبو ،احلموي  .6

 . ورقة ٖٙ  االسالمية اجلامعة ادلصدر ،البخاري تراجم، الدين بدر
، (هٓٚٚ:  حنو ادلتوىف) العباس أبو الفيومي، علي بن زلمد بن أمحد ،احلموي  .7

 عدد، بًنوت – العلمية ادلكتبة:  الناشر، الكبري الشرح غريب يف ادلنري ادلصباح
 . ٕ: األجزاء
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 يف استقرائية دراسة األبواب أحاديث حبث تراجم ،هللا عبد بن علي الدكتور ،الزبن  .8
 اإلمام جامعة مبجلة وادلطبوع ،البخاري صحيح خالل من احملدثني واصطالح اللغة
 . (ٔٚٔ-ٙٗٔص ،٘ العدد) اإلسالمية، سعود بن زلمد

 مبرتضى ادللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن زلّمد بن زلّمد، الزَّبيدي  .9
 من رلموعة:  احملقق، القاموس جواىر من العروس تاج، (هٕ٘ٓٔ: ادلتوىف)

 جزء . ٓٗ، اذلداية دار:  الناشر، احملققٌن
 مقاليد معجم، (هٜٔٔ: ادلتوىف) الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد، السيوطي  .11

 مكتبة:  الناشر، عبادة إبراىيم زلمد د. أ:  احملقق، والرسوم احلدود يف العلوم
 . ٔ، جزء واحد م ٕٗٓٓ - هٕٗٗٔ األوىل الطبعة، مصر/  القاىرة - اآلداب

 فتح، (هٕ٘ٛ)ادلتوىف:  الشافعي الفضل أبو ،حجر بن علي بن أمحد، العسقالين  .11
 وأبوابو كتبو رقم، ٜٖٚٔ بًنوت، - ادلعرفة دار، شرح صحيح البخاري الباري

 زلب:  طبعو على وأشرف وصححو بإخراجو قام، الباقي عبد فؤاد زلمد:  وأحاديثو
 جزء . ٖٔ، باز بن هللا عبد بن العزيز عبد:  العالمة تعليقات عليو، اخلطيب الدين

 بدر احلنفي الغيتايب حسٌن بن أمحد بن موسى بن أمحد بن زلمود ،زلمد بوالعيين، أ  .12
 الرتاث إحياء دار، صحيح البخاريعمدة القاري شرح ، (ه٘٘ٛ: ادلتوىف) الدين
 جزء .ٕ٘ بًنوت، - العريب

 تاج الصحاح، (هٖٜٖ: ادلتوىف) اجلوىري محاد بن إمساعيل ،نصر أبو ،الفارايب  .13
 العلم دار:  الناشر، عطار الغفور عبد أمحد:  حتقيق، العربية وصحاح اللغة

 أجزاء . ٙ، م ٜٚٛٔ - ه ٚٓٗٔ الرابعة:  الطبعة، بًنوت - للماليٌن
 القاموس، (هٚٔٛ: ادلتوىف) يعقوب بن زلمد ،طاىر أبو الدين رلدآبادي،  الفًنوز  .14

 نعيم زلمد:  بإشراف، الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب:  حتقيق، احمليط
، لبنان -بًنوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة:  الناشر، العرقُسوسي

 . م ٕ٘ٓٓ -ه ٕٙٗٔ الثامنة،:  الطبعة
: ادلتوىف) بطال ابنب ادلعروف ،ادللك عبد بن خلف بن علي ،احلسن أبوالقرطيب،   .15

 الرشد مكتبة، إبراىيم بن ياسر متيم أبو:  حتقيق، البخاري صحيح شرح، (هٜٗٗ
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 أجزاء . ٓٔ، مٖٕٓٓ - هٖٕٗٔ الثانية : الطبعة، الرياض السعودية، -
 جممل، (هٜٖ٘: ادلتوىف) احلسٌن أبو الرازي، زكرياء بن فارس بن أمحد ،القزويين  .16

 – الرسالة مؤسسة:  النشر دار، سلطان احملسن عبد زىًن:  وحتقيق دراسة، اللغة
 . ٕ، جزأين م ٜٙٛٔ - ه ٙٓٗٔ : الثانية الطبعة، بًنوت

 معجم، (هٜٖ٘: ادلتوىف) احلسٌن أبو الرازي، زكرياء بن فارس بن أمحد، القزويين  .17
: النشر عام، الفكر دار: الناشر، ىارون زلمد السالم عبد:  احملقق، اللغة مقاييس
 أجزاء . ٙ، مٜٜٚٔ - هٜٜٖٔ

 العباس، أبو ادلصري، القتييب ادللك عبد بن بكر أىب بن زلمد بن أمحد ،القسطالين  .18
 ادلطبعة ،البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد، (هٖٕٜ: ادلتوىف) الدين شهاب
 أجزاء . ٓٔه،  ٖٕٖٔ السابعة،:  الطبعة، مصر األمًنية، الكربى

طَّرِزِىّ   .19
ُ
 الدين برىان الفتح، أبو على، ابن ادلكارم أىب السيد عبد بن ناصر ،ادل

 الكتاب دار: الناشر، ادلغرب يف ترتيب ادلعرب، (هٓٔٙ: ادلتوىف) اخلوارزمي
 . ٔ، جزء واحد العريب

 شرح ادلنهاج، (هٙٚٙ: ادلتوىف) شرف بن حيٍن ،الدين زليي زكريا أبو ،النووي  .21
، ٕٜٖٔ الثانية،ط  ،بًنوت - العريب الرتاث إحياء دار ،احلجاج بن مسلم صحيح

 . (رللدات ٜ يف)جزء  ٛٔ
 األمساء هتذيب، (هٙٚٙ: ادلتوىف) شرف بن حيٍن الدين زليي زكريا أبو ،النووي  .21

 ،العلماء شركة:  أصولو ومقابلة عليو والتعليق وتصحيحو بنشره عنيت، واللغات
 ٗ، لبنان - بًنوت العلمية، الكتب دار:  من يطلب ،ادلنًنية الطباعة إدارة مبساعدة
 أجزاء .

 ،التنبيو ألفاظ حترير، (هٙٚٙ: ادلتوىف) شرف بن حيٍن الدين زليي زكريا أبو ،النووي  .22
 ،ٛٓٗٔ األوىل : الطبعة ،دمشق – القلم دار: الناشر ،الدقر الغين عبد:  احملقق
 . ٔ واحد جزء

، (هٕ٘ٛ)ادلتوىف:  الشافعي الفضل أبو ،حجر بن علي بن أمحد، العسقالين  .23
 عمادة: الناشر ادلدخلي، عمًن ىادي بن ربيع: حتقيق ،الصالح ابن على النكت
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: الطبعة السعودية، العربية ادلملكة ادلنورة، ادلدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث
 .مٜٗٛٔ/ىـٗٓٗٔ األوىل،

: حتقيق، األنظار تنقيح دلعاين األفكار توضيح، الصنعاين صالح بن زلمد األمًن،  .24
 -بًنوت، العلمية الكتب دار: الناشر عويضة، بن زلمد بن صالح الرمحن عبد أبو

 .مٜٜٚٔ/ىـٚٔٗٔ األوىل: الطبعة لبنان،
 اإلخالل من مسلم صحيح صيانة الرمحن، عبد بن عثمان عمرو أبو الشَّْهَرُزوري،  .25

 الغرب دار عبدالقادر، عبدهللا موفق: حتقيق ،والسقط اإلسقاط من ومحايتو والغلط
 ٛٓٗٔ الثانية،: الطبعة بًنوت، - اإلسالمي
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 فهرس ادلؤلفني
 ادلؤلف م
 الصنعاين صالح بن زلمد األمًن،  .1
 الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو الشَّْهَرُزوري،  .2
عمر بن علي بن أمحد الشافعي ادلعروف بابن  ،سراج الدين أيب حفص األنصاري،  .3

 ادللقن
 الرويفعي منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن زلمد ،األنصاري  .4

 اإلفريقي
 العباس أبو القاضي، سلتار بن القاسم بن منصور بن زلمد بن أمحد ،اإلسكندراين  .5

 اجلروي اجلذامي ادلنًن ابن ،الدين ناصر
 الدين مشس هللا، عبد أبو الفضل، أيب بن الفتح أيب بن زلمد ،البعلي  .6
 الشريف الزين علي بن زلمد بن علي ،اجلرجاين  .7
 الشافعي، الكناين مجاعة بن هللا سعد بن إبراىيم بن زلمد هللا، عبد أبو ،احلموي  .8

 الدين بدر
 العباس أبو الفيومي، علي بن زلمد بن أمحد ،احلموي  .9

 هللا عبد بن علي الدكتور ،الزبن  .11
 مبرتضى ادللّقب الفيض، أبو احلسيين، الرزّاق عبد بن زلّمد بن زلّمد، الزَّبيدي  .11
 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد، السيوطي  .12
 الشافعي الفضل أبو ،حجر بن علي بن أمحد، العسقالين  .13
 بدر احلنفي الغيتايب حسٌن بن أمحد بن موسى بن أمحد بن زلمود ،زلمد بوالعيين، أ  .14

 الدين
 اجلوىري محاد بن إمساعيل ،نصر أبو ،الفارايب  .15
 يعقوب بن زلمد ،طاىر أبو الدين رلدآبادي،  الفًنوز  .16
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 بطال ابنب ، ادلعروفادللك عبد بن خلف بن علي ،احلسن أبوالقرطيب،   .17
 احلسٌن أبو الرازي، زكرياء بن فارس بن أمحد ،القزويين  .18
 العباس، أبو ادلصري، القتييب ادللك عبد بن بكر أىب بن زلمد بن أمحد ،القسطالين  .19

 الدين شهاب
طَّرِزِىّ   .21

ُ
 الدين برىان الفتح، أبو على، ابن ادلكارم أىب السيد عبد بن ناصر ،ادل

 اخلوارزمي
 شرف بن حيٍن ،الدين زليي زكريا أبو ،النووي  .21
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 العناوين فهرس

 الصفحة العنوان م
 1 البحثملخص   .1
 2 وتقديرشكر   .2
 3 اإلىداء  .3
 4 ادلقدمة  .4
 5 البحثمشكلة   .5
 5 البحثأىداف   .6
 5 ث وحدودهحالبمنهج   .7
 6 السابقةالدراسات   .8
 8 البحثأمهية   .9

 8 البحثخطة   .11
، وفيو االباب األول: الرتمجة على األحاديث، مفهومها ومعناى  .11

 فصالن
ٕٔ 

 ٖٔ ، وفيو مبحثانفهوم الرتمجة على أحاديث األبواب: مالفصل األول  .12
 ٖٔ معىن الرتمجة يف اللغة ادلبحث األول:  .13
 ٘ٔ معىن الرتمجة يف االصطالح، وارتباطو مبعناه يف اللغة ادلبحث الثاين:  .14
، وفيو التعريف بكتاب الديات من صحيح البخاري :الفصل الثاين  .15

 مبحثان
ٔٛ 

 ٛٔ واصطالًحا لغة الديات تعريفاألول: ادلبحث   .16
 ٕٓ وأحاديثو أبوابو وعدد الديات، بكتاب ترمجتو سببالثاين: ادلبحث   .17
 فقو البخاري يف كتاب الديات من خالل ترامجوالباب الثاين:   .18

 ، وفيو اثنان وثالثون فصال««حبث حتليلي»
ٕٔ 

 ٕٕقول هللا تعاىل: »الفصل األول: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .19
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 «[ٖٜ]النساء:  }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم{
قول هللا تعاىل: }ومن »الفصل الثاين: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .21

 «[ٕٖ]ادلائدة:  أحياىا{
ٕٖ 

قول هللا تعاىل: }يا »الفصل الثالث: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .21
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر 

شيء فاتباع والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي لو من أخيو 
بادلعروف وأداء إليو بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن 

 «[ٛٚٔ]البقرة:  اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم{

ٕٗ 

سؤال القاتل حىت »الفصل الرابع: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .22
 «يقر، واإلقرار يف احلدود

ٕ٘ 

حبجر أو إذا قتل »لفصل اخلامس: فقو اإلمام البخاري يف باب: ا  .23
 «بعصا

ٕٙ 

قول هللا تعاىل: »الفصل السادس: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .24
}أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن 

والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق بو فهو كفارة لو 
 «[٘ٗ]ادلائدة:  ومن مل حيكم دبا أنزل هللا فأولئك ىم الظادلون{

ٕٚ 

 ٕٛ «من أقاد باحلجر»الفصل السابع: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .25
من قتل لو قتيل »الفصل الثامن: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .26

 «فهو خبري النظرين
ٕٜ 

من طلب دم امرئ »الفصل التاسع: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .27
 «بغري حق

ٖٓ 

بعد  أالعفو يف اخلط»الفصل العاشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .28
 «ادلوت

ٖٔ 

 ٖٖقول هللا »الفصل احلادي عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .29
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تعاىل: }وما كان دلؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أىلو إال أن يصدقوا 
فإن كان من قوم عدو لكم وىو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن  

ن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أىلو وحترير كا
رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان 

 «هللا عليما حكيما{
إذا أقر بالقتل  »الفصل الثاين عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .31

 «مرة قتل بو
ٖٗ 

قتل الرجل »عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل الثالث  .31
 «بادلرأة

ٖ٘ 

القصاص بني »الفصل الرابع عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .32
 «الرجال والنساء يف اجلراحات

ٖٙ 

من أخذ »الفصل اخلامس عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .33
 «حقو أو اقتص دون السلطان

ٖٚ 

إذا مات يف »عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل السادس  .34
 «الزحام أو قتل

ٖٜ 

إذا قتل نفسو »الفصل السابع عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .35
 «خطأ فال دية لو

ٗٓ 

إذا عض رجال »الفصل الثامن عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .36
 «فوقعت ثناياه

ٕٗ 

 ٗٗ «السن بالسن»عشر: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل التاسع  .37
 ٘ٗ «دية األصابع»الفصل العشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .38
إذا »الفصل احلادي والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .39

 «أصاب قوم من رجل، ىل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
ٗٙ 
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باب »ري يف باب: الفصل الثاين والعشرون: فقو اإلمام البخا  .41
 «القسامة

ٗٚ 

من اطلع »الفصل الثالث والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .41
 «يف بيت قوم ففقئوا عينو، فال دية لو

ٜٗ 

باب »الفصل الرابع والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .42
 «العاقلة

٘ٓ 

جنني »الفصل اخلامس والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .43
 «ادلرأة

٘ٔ 

جنني »الفصل السادس والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .44
 «ادلرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، ال على الولد

ٕ٘ 

من »الفصل السابع والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .45
 «استعان عبدا أو صبيا

ٖ٘ 

ادلعدن »الثامن والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل  .46
 «جبار والبئر جبار

٘٘ 

العجماء »الفصل التاسع والعشرون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .47
 «جبار

٘ٚ 

إمث من قتل ذميا »الفصل الثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .48
 «بغري جرم

٘ٛ 

ال يقتل »احلادي والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب:  الفصل  .49
 «ادلسلم بالكافر

ٜ٘ 

إذا لطم »الفصل الثاين والثالثون: فقو اإلمام البخاري يف باب:   .51
 «ادلسلم يهوديا عند الغضب

ٙٓ 

 ٔٙ البحثخمتصر   .51
 ٖٙ البحث نتائج مىأ  .52
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