بحث َّ
محكم

الجناية على ما دون النفس
عمداً يف الفقه اإلسالمي
إعداد د .سامي محمد منر أبو عرجة
الباحث /نبيل حسن الكيالين

أستاذ الفقه املقارن املشارك -محارض غري متفرغ

جامعة األزهر ـ غزة يف جامعة القدس املفتوحة

الجناية على ما دون النفس عمداً يف الفقه اإلسالمي
ملخص البحث

حرم��ت االعتداء بكل �أنواعه و�أ�صنافه ،لذلك
ال�شريعة الإ�سالمية َّ
كان حترمي االعتداء عل��ى النف�س داخل �ضمن عموم الآية التي دعت
�إلى منع كل �أنواع االعتداء نظر ًا لقد�سية النف�س الب�شرية ومكانتها
العظمة.
ولذل��ك كان االعتداء عل��ى النف�س حمرم ًا ب��كل �أ�شكاله �سواء كان
ب�إزهاقه��ا وهو ما ي�سمى باجلناية على النف���س �أو باالعتداء على ما
دون النف���س وه��و ما ي�سم��ى باجلناية على ما دون النف���س ب�أنواعها
املختلفة.
وذك��ر الباح��ث �أنه نظر ًا لكرثة م��ا يقع بني النا�س م��ن اعتداءات
جاءت فكرة جمعه��ا يف بحث م�ستقل وبيان ما جاء فيها من �أحكام
فقهية تف�صيلية.
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املقدمـة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف املر�سلني� ،سيدنا حممد �صلى
اهلل عليه و�س���لم ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وعلى من ا�سنت ب�سنته واهتدى بهديه �إلى
يوم الدين �أما بعد:
ف�إن اهلل �سبحانه وتعالى اخت�ص ر�سوله ونبيه حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم ب�رشف ختم
النبوة ،وحمل �أنوار الهداية وال�رشيعة الغراء الكاملة املبينة ملنهج اهلل �سبحانه وتعالى يف
كل ما يجعل حياة الإن�س���ان ت�س���تقيم وفق منهج اهلل يف جميع �أمور حياته ،منذ خلقه اهلل
�سبحانه وتعالى �إلى �أن يقف بني يديه �سبحانه وتعالى.
ولقد جاءت ال�رشيعة الإ�س�ل�امية ب�أحكام جالبة للعباد املنافع ودارئة عنهم املفا�س���د،
وحمقق���ة لهم ال�س���عادة يف الدارين ،وجاءت �أي�ض���ا لتحقيق �أهداف ومقا�ص���د ي�ؤدي
احلفاظ عليها �إلى اال�س���تقرار يف احلياة الدنيا ،و�إلى وجود �أمن مرتتب على حفظ الدين
والنف�س والعقل والعر�ض واملال ،ومن �ض���من املقا�ص���د التي ج���اءت ال�رشيعة للحفاظ
عليها و�رشعت من الأحكام ما ي�ؤدي �إلى حفظها هي حفظ النف�س.
وبا�ستقراء ن�صو�ص القر�آن وال�س ّنة وتتبع �أحكام ال�رشيعة الغراء جند �أنها كلها جممعة
على �رضورة حفظ النف�س الذي ال يت�أتى �إال بتطبيق تلكم الأحكام التي �رشعتها ال�رشيعة
الإ�سالمية لتحقيق هذا املق�صد.
وثبت مبا ال يدع جماال لل�ش���ك �أن ال�رشيعة الإ�س�ل�امية حرمت االعتداء بكل �أنواعه
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و�أ�ص���نافه ،لذلك كان حترمي االعتداء على النف�س داخل �ض���من عم���وم هذه الآية التي
دعت �إلى منع كل �أنواع االعتداء نظرا لقد�سية النف�س الب�رشية وملكانتها العظمى.
ولذل���ك كان االعتداء على النف�س حمرما بكل �أ�ش���كاله �س���واء كان ب�إزهاقها وهو ما
ي�سمى باجلناية على النف�س� ،أو باالعتداء على ما دون النف�س وهو ما ي�سمى باجلناية على
ما دون النف�س ب�أنواعها املختلفة.
ولقد �آثرنا تناول هذه اجلزئية من الق�س���م الث���اين �أال وهي اجلناية على ما دون النف�س
عمداً نظرا لكرثة ما يقع بني النا�س من اعتداءات �أحببنا �أن جنمع هذا كله يف بحث نذكر
فيه ما جاء من �أحكام فقهية تف�صيلية يف هذه اجلزئية.

�سبب اختيار املو�ضوع:

يرجع اختيار البحث �إلى ما يلي:
1ـ بيان �شمولية الفقه الإ�سالمي ملناحي احلياة املتعددة.
2ـ بيان ما للنف�س الب�رشية من قدا�سة وحرمة و�أهمية يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
3ـ انت�ش���ار هذا النوع من اجلنايات بني امل�س���لمني وا�س���تخفافهم مبا يرتتب عليها من
عقوبات.

�أهمية البحث:

تظه���ر �أهمية البحث م���ن خالل بيان اهتم���ام ال�رشيعة الإ�س�ل�امية بالنف�س الب�رشية،
و��ض�رورة احلفاظ عليها ،ومنع �أي اعتداء مي�س���ها ،ف�إن الغالب عن���د النا�س �أن االعتداء
املح���رم هو االعتداء على النف����س ب�إزهاقها ،ولكن يجهل كثري م���ن النا�س �أن ال�رشيعة
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الإ�س�ل�امية اهتمت باجلان���ب الآخر وهو ع���دم االعتداء على م���ا دون النف�س كاجلرح
والقطع الذي رمبا يتهاون فيه النا�س ويح�سبونه هينا وهو عند اهلل عظيم.

منهج البحث:

اتبعنا يف بحثنا املنهج التايل:
1ـ املنهج اال�س���تقرائي التحليلي حيث قمنا با�ستقراء �آراء الفقهاء �أ�صحاب املذاهب
الفقهي���ة الأربعة ومقارنتها مع بع�ض���ها البع����ض متبعني يف ذلك ذك���ر �أدلة كل مذهب
ومناق�شتها ،والرتجيح فيما بينها ،مع بيان م�سوغات الرتجيح.
2ـ قمن���ا بعزو الآراء والأقوال املن�س���وبة �إلى �أ�ص���حابها �إلى �أمه���ات الكتب الفقهية
املعتمدة يف املذاهب الفقهية الأربعة.
3ـ خرجنا الأحاديث النبوية من مظانها من كتب التخريج املعتمدة ،واحلكم عليها ما
مل تكن يف ال�صحيحني.
4ـ قمنا بنقل بع�ض الن�صو�ص لتدعيم ما نقوم به من نقل �آراء الفقهاء يف م�س�ألة ،مع
توثيق تلك الن�صو�ص من م�صادرها املعتمدة التي نقلنا منها.
5ـ قمنا بتعريف امل�ص���طلح من الناحية اللغوية وال�رشعية حيث جئنا باملعاين اللغوية
من م�ص���ادرها ،ويف التعريفات �أوردنا تعريفات �أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة مع
توثيقها من مراجعها املعتمدة.
6ـ ختمنا بحثنا بخامتة بينا فيها �أهم النتائج التي تو�صلنا �إليها ثم ختم بفهار�س للمراجع
وامل�صادر.
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نتائج البحث:

من اهلل علينا ب�إمتام هذا العمل ،تو�صلنا �إلى النتائج التالية:
بعد �أن َّ
 اجلرمية :هي فعل �أو ترك ن�ص���ت ال�رشيعة على حترمي���ه والعقاب عليه ،وعنا�رصهاثالث���ة هي :فعل قبيح �أو م�س���تقبح منهي عنه ،ووجود ن�ص �رشع���ي يحظر ذلك الفعل،
و�إحلاق العقاب باملخالف للأمر �أو النهي املن�صو�ص عليه.
 اجلناية :هي ا�سم لفعل حمرم حل بنف�س �أو طرف. املعن���ى العام واخلا�ص للجرمية واحد� ،أما اجلناية فمعناها العام يختلف عن معناهااخلا����ص ،وبالتايل ف�إن اجلرمية يف معناها العام واخلا�ص ه���ي مرادفة للجناية يف معناها
الع���ام ولكنها ال تدخ���ل يف معناها اخلا����ص و�إرادته ،فمن هنا تبق���ى اجلناية يف معناها
اخلا�ص هي املعربة عما �أراده الفقهاء لها من معنى ،حيث خ�صها الفقهاء مبا حل بالنف�س
والطرف وهو مو�ضوع البحث.
 اجلناية على ما دون النف�س تنق�سم �إلى �أربعة �أق�سام ،وهي� :إبانة الأع�ضاء ،و�إذهابمنافعها ،وال�شجاج وك�رس العظام ،واجلراح.
 �إبانة الأع�ضاء تتمثل يف قطع اليد ،والرجل ،وما على �شاكلتها. �إذهاب منافع الأع�ضاء تتمثل يف تفويت منفعة ال�سمع �أو الب�رص ،وما على �شاكلتها. ال�شجاج وتتمثل يف اخلار�صة ،والدامعة ،وهي اجلراح يف الوجه والر�أ�س. اجلراح هي اجلراح التي ت�صيب �سائر اجل�سد دون الوجه والر�أ�س ،وهي �إما جائفة،�أو غري جائفة.
 اجلناية على ما دون النف�س تنق�سم �إلى ثالثة �أنواع :عمد ،و�شبه عمد ،وخط�أ ،و�أنموجب جناية العمد فيما دون النف�س هو الق�صا�ص بعينه �إذا توفرت �رشوطه.
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 يجب الق�ص���ا�ص يف الأطراف� ،إن كانت اجلناية عمداً ،وتوفرت ال�رشوط املعتربةللق�صا�ص فيها.
 يج���ب الق�ص���ا�ص يف �إزال���ة منافع الأع�ض���اء� ،إذا كانت اجلناية عم���داً ،وتوفرتال�رشوط املعتربة للق�صا�ص ،و�أمكن ذلك من غري حيف.
 يقت�ص يف ال�ش���جاج واجلراح من املو�ض���حة فقط وباقي اجلراح���ات فيها الأر�شاملقدر لها �رشعاً.
 ال ق�صا�ص يف اجلائفة ،وك�رس العظام ،وفيها �أر�شها املقدر �رشعاً.وا�شتمل البحث على ثالثة مباحث وخامتة.

ملخ�ص البحث:

تناولنا يف هذا البحث يف املبحث الأول بيان معنى اجلرمية واجلناية ،والعالقة بينهما،
ويف املبحث الثاين تناولنا �أق�س���ام اجلناية عل���ى ما دون النف�س ،و�أنواعها ،ويف املبحث
الثالث تناولنا الواجب باجلناية على ما دون النف�س عمدا وختمت بالنتائج التي تو�صلت
�إليها ،والتو�صيات واالقرتاحات.
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املبحث األول :بيان الجريمة والجناية والعالقة بينهما

(((

وي�شتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الجريمة ً
لغة واصطالحاً

�أو ًال :تعريف اجلريـمة يف اللغة:

(((
���ر ُم :الذنب ،وفعله ال ْإج َر ُامَ ،وا َجلار ُِم :اجلاين،
ع َّرف �أهل اللغة اجلرمية ب�أنها :ا ُجل ْ
يقال :فالن له جرمية� ،أي ُج ْر ْم ،وهو م�صدر ا َجلار ُِم الذي ُي ْج ِر ُم على نف�سه وقومه �رشاً،
وج َر َم عليهم و�إليه���م :جني جناية ،و�أَ ْج َر َم :ارتكب ُج ْر َماً،
ويقالَ :ج َر َم نف�س���ه وقومهَ ،
َو جَ َت َر َم عليه :ادعى عليه ُج ْر َماً مل يفعله ،وا ُجل ْر ُم :التعدي ،واجلمع �أَ ْج َر ْام َو ُجروم ،وهو
اجلرمية ،وتقول العرب ،فالن جرمية �أهله� :أي كا�سبهم.
ويف حديث ر�سول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم عن عامر بن �سعد بن �أبي وقا�ص ،عن
�أبيه ر�ض���ي اهلل عنهما� ،أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :إن �أعظم امل�سلمني جرماً من

((( تنويه :ا�صطالح "اجلرمية" مل ي�شتهر ا�ستعماله قدمياً بني الفقهاء ،و�إمنا الذي �شاع وا�شتهر ا�ستعماله بني الفقهاء
الأوائ ��ل م ��ن �أئمة املذاهب و�أ�صحابهم ه ��و اال�صطالح املرادف ال�صطالح "اجلرمية" وه ��و اال�صطالح املعروف با�سم
"اجلناية" وقد بحثنا ملياً عن تعريف ال�صطالح "اجلرمية" عند الفقهاء قدمياُ ،فلم جند من تعر�ض �إلى تعريفها
تعريف� �اً مبا�ش ��راً حت ��ت هذا امل�سم ��ى� ،سوى ما ذكر يف كت ��اب الأحكام ال�سلطاني ��ة للماوردي ،وكتاب الأح ��كام ال�سلطانية
للف ��راء .وال ��ذي ا�سرتع ��ى انتباهي وعزز ما و�صلت �إليه بعد البحث من عدم وجود من عرف "اجلرمية" من الفقهاء
�س ��وى الإمام�ي�ن ،امل ��اوردي والف ��راء ،ه ��و �أن كثرياً م ��ن �أهل العل ��م والفقهاء املحدث�ي�ن ،الذين بحثوا يف ه ��ذا املو�ضوع،
�إذا �أرادوا ذك ��ر تعري ��ف "اجلرمي ��ة" يف ا�صط�ل�اح الفقه ��اء ،ف�إنهم يذكرون تعري ��ف الإمامني ،الإمام امل ��اوردي والإمام
الفراء ،ومل يذكروا تعريفاً لها عند غريهما ،ولبيان ذلك انظر :الفقه الإ�سالمي و�أدلته للزحيلي ,5288/7والت�شريع
الإ�سالم ��ي والغ ��زو القانوين للجب ��وري �ص ,49واال�شرتاك يف اجلرمية للكبي�سي � ��ص ,15واجلرمية والعقاب ،ليون�س
عب ��د القوي ال�شافعي �ص ,3واجلناية عل ��ى الأطراف للعي�ساوي �ص ,28واملو�سوعة الفقهية الكويتية ,59/16وغريهم،
وال �أعتق ��د �أن ه ��ذه الثل ��ة من �أهل العلم والذين لهم مكانتهم ،قد تركوا بيان وذكر تعريف ا�صطالح "اجلرمية" عند
غري الإمامني املاوردي والفراء� ،إهما ًال �أو تق�صرياً منهم يف البحث ،و�إمنا لعدم وجود من عرفها غريهما.
((( كتاب العني مرتباً على حروف املعجم ،224/1ول�سان العرب ,604/1واملعجم الوجيز �ص.102
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�س�أل عن �شيء مل يحرم ،فحرم من �أجل م�س�ألته"(((.

ثاني ًا :تعريف اجلريـمة يف اال�صطالح:

ع َّرف الإم���ام املاوردي ،والإمام الفراء ،اجلرائم ب�أنه���ا :حمظورات �رشعية زجر اهلل
عنها بحد �أو تعزير(((.
وع َّرفها الإمام �أبو زهرة((( بقوله :هي "ع�صيان ما �أمر اهلل به بحكم ال�رشع ال�رشيف".
وع َّرفها ال�ش���يخ عبد القادر ع���ودة((( بقوله :هي "فعل �أو ترك ن�ص���ت ال�رشيعة على
حترميه والعقاب عليه".

�شرح الباحث للتعريف اال�صطالحي للجريـمة عند الفقهاء:
�أو ًال :تعريف اجلريـمة عند الإمامني ،املاوردي والفراء:

بالت�أم���ل يف تعريف "اجلرمي���ة" عند الإمامني ،املاوردي والف���راء ،وهو :حمظورات
�رشعية زجر اهلل عنها بحد �أو تعزير ،جند �أن هذا التعريف يتكون من ثالثة �أق�سام:

الق�سم الأول:

وي�ش���تمل هذا الق�س���م على لفظ "حمظ���ورات �رشعية" ،واحلظر(((عن���د �أهل اللغة

((( احلدي ��ث �أخرج ��ه الإمام البخ ��اري يف �صحيحه ،كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب م ��ا يكره من كرثة ال�س�ؤال،507/4
والإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الر�ؤيا ،باب توقريه �صلى اهلل عليه و�سلم وترك �إكثار �س�ؤاله عما ال �ضرورة �إليه.529/2
((( الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص ،322والأحكام ال�سلطانية للفراء �ص.257
((( الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.66/1
((( الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي لعبد القادر عودة.66/1
((( ل�سان العرب.918/9
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معن���اه :احلجر ،وهو خالف الإباحة ،واملحظور هو املحرم ،ولفظ "حمظورات" جمع
حمظور ،وهي نكرة ،وعلية ف�إن لفظ "حمظورات" لفظ عام ي�س���تغرق جميع �أفراده،
فهو ي�ش���مل كل فع���ل �أو �أمر مت حظره م���ن �أي جهة كانت� ،أو ب�أي �رشيع���ة� ،أو قانون،
�أو ع���رف كان� ،إال �إن���ه ب�إ�ض���افة لفظ "�رشعي���ة" �إلى لفظ "حمظورات" مت تخ�ص���ي�ص
العم���وم ،وح��ص�ره مب���ا ورد فيه ن�ص �رشعي ،وه���ذا قيد خرج به م���ا مت حظره من غري
ال�رشيعة الإ�س�ل�امية ،من قوانني و�ضعية ،و�أعراف ،ولوائح و�أنظمة لدى بع�ض الدول،
واملجتمعات التي ارت�ض���ت لنف�سها غري الإ�سالم د�ستوراً ،لهذا فالأفعال املحظورة التي
ينطبق عليها ا�س���م "اجلرمية" وتنطوي حتت هذا امل�سمى� ،إمنا هي الأفعال التي ورد فيها
ن�ص �رشعي– من قر�آن �أو �سنة– يدل على حظرها.
يقول ال�ش���يخ عبد القادر عودة(((" :املحظ���ورات هي �إما �إتيان فعل منهي عنه �أو ترك
فعل م�أمور به ،وقد و�ص���فت املحظورات ب�أنها �رشعية� ،إ�ش���ارة �إلى �أنه يجب يف اجلرمية
�أن حتظرها ال�رشيعة".

الق�سم الثاين:

وي�ش���تمل هذا الق�سم على النهى– واملق�صود بالنهي هنا هو النهي عن خمالفة الأمر
املن�ص���و�ص عليه �رشعا �س���واء كان �إيجابيا �أو �س���لبيا– وهذا متمثل يف قوله" :زجر اهلل
عنها" ،والزج���ر((( :هو املنع والنهي واالنتهار ،وهو واعظ اهلل يف قلب امل�ؤمن الداعي
له �إلى احلق.
((( الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.66/1
((( ل�سان العرب ,1813/3والتعريفات للجرجاين �ص.190
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يقول الإمام ال�رسخ�س���ي(�" :((1إن موج���ب النهي �رشعا لزوم االنته���اء عن مبا�رشة
املنهي عنه لأنه �ض���د الأمر ،ف�صيغة الأمر لبيان �أن امل�أمور به مما ينبغي �أن يكون ،و�صيغة
النه���ي لبيان �أنه مما ينبغي �أن ال يك���ون ،و�أما �رشعا فالأمر لطلب �إيج���اد امل�أمور به على
�أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب يف حقيقة الإيجاد ،وذلك يف وجوب االئتمار،
والنهي لطلب مقت�ضى االمتناع عن الإيجاد على �أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب
فيه وذلك بوجوب االنتهاء ،ف�إذا تبني موجب النهي قلنا مقت�ض���ى النهي قبح املنهي عنه
�رشعا ،كما �أن مقت�ضى الأمر ح�سن امل�أمور �رشعاً".

الق�سم الثالث:

وي�شتمل هذا الق�س���م على �إحلاق العقاب مبن �أتى بالأمر املنهي عنه ،وهذا متمثل يف
قول���ه" :بح���د �أو تعزير" ،واحلد :ه���و العقوبة املقدرة �رشعاً حق���اً هلل( ،((1والتعزير :هو
الت�أديب دون احلد(.((1
واحل���د والتعزير ،لفظان يدالن عل���ى �إيقاع العقاب مبن خالف النه���ى و�أتى بالفعل
املحظور ،والعقاب يكون على قدر جرمه الذي ارتكبه ،وهذا يت�ضح من تنوع العقوبة
ما بني احلد والتعزير.
بعد ذك���ر تعريف الإمامني ملفه���وم "اجلرمية" وبيان �أنه ي�ش���تمل على احلظر للفعل
من خالل ن�ص �رشعي ،والنهي عنه ،والذي مقت�ض���اه قب���ح املنهي عنه �رشعاً ،و�إيقاع
العقاب مبن وجب يف حقه العقاب ،يتبني �أن الأفعال� -سواء كانت عدم �إتيان الفعل
(� ((1أ�صول ال�سرخ�سي.78/1
( ((1التعريفات للجرجاين �ص.142
( ((1املرجع ال�سابق �ص.107
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امل�أم���ور به �أو �إتيان الفعل املنهي عنه– ال تعد جرائم وال تدخل حتت هذا امل�س���مى �إال
�إذا توافرت فيها ثالثة عنا�رص وهي :الأول :فعل قبيح �أو م�ستقبح منهي عنه �سواء كان
ع���دم �إتيان الفعل امل�أمور به� ،أم �إتيان الفعل املنه���ي عنه ،والثاين :وجود ن�ص �رشعي
يحظر ذلك الفعل ،والثالث� :إحلاق العقاب باملخالف للأمر �أو النهي املن�صو�ص عليه.
�إال �أن ه���ذا التعريف رغم �أنه يت�س���م ب�ش���موله جلميع العنا�رص الت���ي جتعل من الفعل
جرمي���ة� ،إال �أن���ه بح�رصه اجلرائم يف الأفعال التي ورد فيه���ا عقاب دنيوي -وهو احلد
�أو التعزير– جعله ال ي�ش���مل جميع الأفعال التي تعد جرائم ،وذلك لعدم تناوله ذكر
الأفعال التي توعد اهلل �س���بحانه وتعالى مرتكبها بالعقاب الأليم يف الآخرة ومل يحدد
لها عقاباً يف الدنيا.

ثاني ًا :تعريف اجلريـمة عند ال�شيخ �أبو زهرة هي:

ع�صيان ما �أمر اهلل به بحكم ال�رشع ال�رشيف ،ف�إنه يت�صف بالعموم ،دون حتديد دقيق
ملعنى اجلرمية ،ويكفي للتعليق على هذا التعريف ما ذكره ال�شيخ �أبو زهرة نف�سه(((1حيث
قال" :هذا تعريف عام ولي�س بخا�ص ،فهو يعم كل مع�صية ،وبذلك تكون اجلرمية والإثم
واخلطيئة مبعنى واحد لأنها جميعا تنتهي �إلى ع�صيان اهلل تعالى فيما �أمر �أو نهى ،و�سواء
�أكان ذلك الع�صيان عقوبته دنيوية� ،أم كانت عقوبته �أخروية".
ونالحظ �أن ال�شيخ �أبا زهرة عندما �أراد �أن يبني معنى "اجلرمية" مبعناها اال�صطالحي،
ذكر تعريف الإمامني ،املاوردي والفراء.

( ((1اجلرمية والعقوبة �ص.20
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ثالث ًا :تعريف اجلريـمة عند ال�شيخ عبد القادر عودة:

"فعل �أو ٌ
�أما تعريف ال�شيخ عبد القادر عودة للجرمية والذي هوٌ :
ترك ن�صت ال�رشيعة
عل���ى حترميه والعقاب عليه"( ،((1فقد ا�ش���تمل هذا التعريف عل���ى جميع العنا�رص التي
جتعل من الفعل جرمي���ة ،من حيث كون الفعل قبيحاً ،ومنهياً عنه بن�ص �رشعي ،و�إحلاق
العقاب باملخالف ،وبهذا الو�ص���ف ف�إن هذا التعريف موافق لتعريف الإمامني ،الإمام
املاوردي والإمام الفراء� ،إال �إن هذا التعريف متيز بتداركه ملا ق�رص عنه تعريف الإمامني
فكان �أجمع و�أ�ش���مل جلميع الأفعال التي تعد جرائم ،وهذا ي�ؤخذ من قوله" :والعقاب
علي���ه" ،فب�إطالق لفظ "العقاب" جعله عاماً ي�ش���مل كل عقاب �س���واء يف الدنيا �أم يف
الآخرة ،وعليه فكل فعل له عقاب يف الدنيا �أو يف الآخرة ف�إنه يعترب جرمية.

الرتجيح:

بعد ذكر تعريف اجلرمية عند الفقهاء الأوائل واملحدثني ،ومناق�شتها ،ف�إنا منيل ونرجح
تعري���ف ال�ش���يخ عبد القادر ع���ودة ملفهوم "اجلرمي���ة" والذي هو :فعل �أو ترك ن�ص���ت
ال�رشيعة على حترميه والعقاب عليه ،لأن هذا التعريف متيز بتداركه ملا ق�رص عنه تعريف
الإمام�ي�ن فكان �أجمع و�أ�ش���مل جلميع الأفعال التي تعد جرائ���م ،ولأن هذا التعريف مت
�صياغته� ،ص���ياغة دقيقة ،حيث مت انتقاء وا�س���تخدام الألفاظ ال�سهلة الوا�ضحة واملعربة
عن املعنى املراد بحيث ي�س���تطيع فهمها طالب العلم ال�رشع���ي ،وغريه من عامة النا�س
�أ�صحاب العقول ال�سوية .واهلل �أعلم.
احلكم���ة من حترمي اجلرمية والعقاب عليها� :أما بالن�س���بة �إلى احلكمة من حترمي اجلرائم،
( ((1الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.66/1
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و�إن���زال العقاب مبن يقرتفها ،فقد ب َّينها ال�ش���يخ عبد القادر ع���ودة ( ((1بقوله" :والأفعال
املعتربة جرائم ي�ؤمر بها �أو ينهى عنها لأن يف �إتيانها �أو يف تركها�رضراً بنظام اجلماعة �أو
عقائدها� ،أو بحياة �أفرادها� ،أو ب�أموالهم� ،أو ب�أعرا�ض���هم� ،أو ع�شائرهم� ،أو لغري ذلك من
�ش���تى االعتبارات التي ي�ستوجب حال اجلماعة �صيانتها وعدم التفريط فيها ،وقد � َّرشع
العق���اب على اجلرمية ملنع النا�س م���ن اقرتافها ،الن النهي عن الفع���ل �أو الأمر ب�إتيانه ال
يكفي وحده حلمل النا�س على �إتيان الفعل �أو االنتهاء عنه ،ولوال العقاب لكانت الأوامر
والنواه���ي �أموراً �ض���ائعة ،و�رضباً من العبث ،فالعقاب هو ال���ذي يجعل للأمر والنهي
معن���ى مفهوماً ونتيجة مرجوة ،وهو الذي يزجر النا�س عن اجلرائم ،ومينع الف�س���اد يف
الأر�ض ،ويحمل النا�س عن االبتعاد عما ي�رضهم �أو فعل ما فيه خريهم و�صالحهم".
املطلب الثاني :تعريف الجناية لغة واصطالحاً

�أو ًال :تعريف اجلناية يف اللغة:

ع َّرف �أهل اللغة( ((1اجلناية ب�أنها :الذنب واجلرم ،وما يفعله الإن�س���ان مما يوجب عليه
العقاب� ،أو الق�ص���ا�ص يف الدنيا والآخرة ،يقال :جنى فالن جناية� ،أي ج َر جريرة على
نف�سه �أو على قومه ،جَ َ
علي ذنباً� :إذا تقوله و�أنا بريء ،واجلنايات :جمع جناية،
وت ّنى فالن َ
وهي ما ُيجنى من ال�رش� ،أي ُيحدث و ُيك�س���ب ،وهي يف الأ�صل َجنى عليه �رشاً جناية،
وهو عام يف كل ما يقبح وي�سوء ،وقد خ�ص مبا يحرم من الفعل.
ويف احلديث ال�رشيف ،عن �س���ليمان بن عمرو بن الأحو�ص ،عن �أبيه ر�ضي اهلل عنه

( ((1املرجع ال�سابق.66/1
( ((1كتاب العني ,268/1ول�سان العرب ,707/1واملعجم الوجيز �ص ,122و�أني�س الفقهاء للقونوي �ص.16
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قال� :س���معت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم يقول يف حجة الوداع�" :أال ال يجني
جانٍ �إال على نف�سه ،ال يجني والد على ولده ،وال مولود على والده"(.((1

ثاني ًا :تعريف اجلناية يف اال�صطالح:
�أو ًال :مذهب احلنفية:

ع ّرف احلنفية(((1اجلناية ب�أنها :ا�س���م لفعل حمرم حل بنف�س �أو طرف ،والأول ي�سمى
قت ًال ،والثاين ي�سمى قطعاً وجرحاً.

ثاني ًا :مذهب املالكية:

ع��� َّرف املالكية(((1اجلناي���ة ب�أنها� :إتالف مكلف غري حربي نف�س �إن�س���ان مع�ص���وم �أو
ع�ضوه �أو ات�صال بج�سمه �أو معنى قائماً به �أو جنينه عمداً �أو خط�أ بتحقيقٍ �أو تهمة.
وعرفوها �أي�ضاً ب�أنها ما يحدثه الرجل على نف�سه �أو غريه مما ي�رض حا ًال �أو م�آال(.((2

ثالث ًا :مذهب ال�شافعية:

ع َّرف ال�شافعية(((2اجلناية ب�أنها" :ما يفعله الإن�سان مما يوجب عليه الق�صا�ص والعقاب

( ((1احلديث �أخرجه الإمام الرتمذي يف �سننه ,كتاب الفنت ,باب ما جاء دما�ؤكم و�أموالكم عليكم حرام  ,211/4وقال �أبو
عي�سى :حديث ح�سن �صحيح ,و�أخرجه الإمام ابن ماجه يف �سننه ,كتاب الديات ,باب ال يجني �أحد على �أحد.457/2
( ((1البناية يف �شرح الهداية ,83/12 ,والدر املختار للح�صكفي �ص ,697والبحر الرائق �شرح كنز الدقائق للقادري.3/9
( ((1حا�شية اخلر�شي.135/8
( ((2مواهب اجلليل .365/8
( ((2الو�سيط يف املذهب ,252/6والبجريمي على اخلطيب492/4وما بعدها.
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يف الدنيا والآخرة".
قال الإمام النووي(" :((2هي القتل والقطع واجلرح الذي ال يزهق وال يبني".

رابع ًا :مذهب احلنابلة:

ع���رف احلنابلة(((2اجلناية ب�أنها "كل فعل ع���دوان على نف�س �أو مال ،لكنها يف العرف
خم�صو�ص���ة مبا يح�ص���ل فيه التعدي على الأبدان" ،وعرفوها( ((2ب�أنها" :التعدي على
البدن مبا يوجب ق�صا�صاً �أو ما ًال".

مناق�شة التعريف اال�صطالحي اجلناية عند الفقهاء:

من خالل ذكرنا لتعريفات املذاهب الفقهية ملعنى "اجلناية" نرى �أن :مذهب احلنفية:
قد ع��� ّرف اجلناية من جهة حدوث الفعل نف�س���ه ووقوعه ،دون النظ���ر �إلى كون الفعل
عمداً �أو خط�أً ،ودون النظر �إلى �إيقاع العقاب عليه ،وطبيعة هذا العقاب و�صفته ،ودون
النظر �إلى الفاعل و�صفته ،لأن املراد من التعريف هو الو�صول �إلى معنى اجلناية املتمثل
يف الفعل نف�س���ه ،فكان انتقاء الكلمات منا�س���باً للداللة على املعنى املراد ،فقوله" :فعل
حمرم" له العديد من الدالالت امل�س���تفادة ،فالتح���رمي يف عرف ال�رشع يدل على عدة
�أم���ور والتي م���ن �أبرزها �أن هناك فعل نهي ع���ن �إتيانه بدليل �رشع���ي ،و�أن �إتيان الفعل
املح���رم يوجب العقاب� ،س���واء يف الدني���ا �أو الآخرة ،وقوله" :نف����س �أو طرف" يدل
( ((2رو�ضة الطالبني.3/7
( ((2املغني.280/11
( ((2الهداي ��ة يف ف ��روع الفق ��ه احلنبل ��ي ,100/2والرو� ��ض املرب ��ع ب�ش ��رح زاد امل�ستقن ��ع � ��ص ,373وال�سل�سبي ��ل يف معرف ��ة
الدليل.730/3
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على املعنى اخلا�ص ملفهوم اجلناية ،حيث �إن املعنى املراد من لفظ "اجلناية" عند �إطالقه
هو االعتداء على النف�س �أو م���ا دون النف�س ،لهذا متيز تعريف احلنفية ملفهوم "اجلناية"
بال�ش���مول للمعنى العام ،واملعنى اخلا����ص معاً ،واالنتقاء اجليد للألف���اظ املعربة تعبرياً
حقيقياً ووا�ضحاً عن املعنى املراد ،ويف �أقل عدد من الكلمات.
و�أم���ا مذهب املالكية :فقد ع َّرفها من خ�ل�ال الأثر الناجت عن حدوث الفعل ،ومل يبني
معنى"اجلناية" من خالل و�ص���ف الفعل نف�س���ه والذي هو اجلناية ،فالتعريف يعترب �أن
كل فعل يحدث �رضراً على الإن�س���ان �أو �أع�ضائه �أو �أطرافه جناية ،دون النظر �إلى طبيعة
الفع���ل ،وم���دى م�رشوعيته ،وعلى ه���ذا يدخل يف مفهوم "اجلناي���ة" كل فعل يحدِ ث
�رضراً على النف�س وما دون النف�س ،ولو كان فع ًال وجب تنفي ُذه �رشعاً ،مثل الق�صا�ص،
�س���واء يف النف�س �أو الطرف �أو ع�ضو من الأع�ض���اء ،وبناء على ذلك فالتعريف بعبارته
املذكورة ،يعترب قا�رصاً عن بيان املعنى احلقيقي ملفهوم اجلناية.
و�أما مذهب ال�ش���افعية :فقد ع َّرفها من خالل بيان ج���زاء الأفعال التي تقع بني العباد
�أنف�س���هم ،واملعا�ص���ي التي يق���ع فيها العباد مما يك���ون بينهم وبني بارئه���م ،وعلى ذلك
فالتعريف يعترب �أن كل فعل ترتب عليه جزاء� ،سواء كان دنيوياً �أو �أُخروياً جناية ،فيدخل
به���ذا املعنى يف مفهوم اجلناية املعا�ص���ي التي موجبها الإثم والعق���اب الأُخروي ،مثل
�ش���هادة الزور ،وعقوق الوالدين ،واليمني الغمو�س �إلى غري ذلك من املعا�صي ،وعلى
هذا ن�س���تطيع القول ب�أن التعري���ف ،قد ع ّرف "اجلناية" باملفهوم العام لها مع �ش���موله
للمعنى اخلا�ص "للجناية" بالإجمال ،لذا فهو قا�رص عن بيان املعنى احلقيقي املراد.
و�أما مذهب احلنابلة :فقد ع َّرفها من خالل و�ص���فه حلال وطبيعة الفعل ،حيث و�صفه
بالعدوان ،ولكن بهذا الو�ص���ف– العدوان– قد �أخرج م���ن معنى اجلناية كل فعل قد
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نهى ال�رشع عنه �إال �أنه حدث خط�أً ،و�إن �أدى �إلى �إحلاق الأذى وت�سبب يف حدوث �أثر،
�سواء حل بالنف�س �أو باملال.
وقوله" :على نف�س" فيه داللة على املعنى اخلا�ص للجناية عند الفقهاء.
وقول���ه�" :أو مال" فيه داللة على املعنى العام للجناية ،وعلى هذا فالتعريف قد جمع
بني املعنى الع���ام ،واملعنى اخلا�ص ملفهوم "اجلناية" �إال �أنه قد ق�رص عن �ش���مول جميع
الأفعال التي ميكن �أن تعد جناية وذلك لتخ�صي�صه اجلناية بالفعل العدوان.
الرتجيح :بعد ذكر وبيان تعريف الفقهاء �أ�ص���حاب املذاه���ب الفقهية الأربعة ،ملعنى
"اجلناية" ومناق�شتها ،ف�إننا منيل �إلى ترجيح تعريف احلنفية "للجناية" ،وهو :ا�سم لفعل
حمرم حل بنف�س �أو طرف( ،((2وذلك ملا مت ذكره �أثناء املناق�شة والتعليق على التعريفات،
والتي جمملها يتمثل يف الآتي:
 ا�ستخدام �أقل عدد من الكلمات. انتقاء الألفاظ والكلمات املنا�سبة املعربة تعبرياً حقيقياً عن املعنى املراد. تناول احلنفية تعريف "اجلناية" من خالل و�ص���ف الفع���ل "باملحرم" وهذا اللفظي�ش���تمل على العديد من الدالالت املعربة عن كثري من املع���اين والتي منها ،قبح الفعل
املنه���ي عن���ه ،و�أن التحرمي اليكون �إال م���ن خالل ن�ص �رشع���ي ،و�أن الفعل قد يحدث
عم���داً ،وقد يحدث خط�أ ،و�أن م���ن ي�أتي بالفعل املحرم ف�إن���ه يتوجب يف حقه العقاب
الذي يوازي ويكافئ جنايته.
 � ّأن تعريف احلنفية جامع مانع من جميع الوجوه ،خ�صو�ص���اً من جهة ا�س���تخدامالألف���اظ الدال���ة على املعنى املراد ،مع دق���ة التعبري ،وتدارك ما ق��ص�رت عنه تعريفات
( ((2البحر الرائق ,3/9والدر املختار للح�صكفي �ص ,697والبناية يف �شرح الهداية.83/12
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الفقهاء الأخرى .واهلل �أعلم.
املطلب الثالث :العالقة بني الجريمة والجناية

�أو ًال :العالقة بني "اجلريـمة" و "اجلناية" من جهة املعنى اللغوي:

بع���د بيان املعنى اللغوي لكل من "اجلرمي���ة" و"اجلناية" يتبني �أن اللفظني يتفقان يف
املعنى ،حيث �إن ك ًال منهما معناه :الذنب ،واجلرم ،ويدل على ك�س���ب الإن�سان لل�رش،
�سواء على نف�سه �أم على غريه.
وعليه ف�إن لفظ "اجلرمية" ُ
يكون مرادفاً للفظ "اجلناية" ويقوم �أحدهما مقام الآخر يف
التعبري والداللة على نف�س املعنى املراد يف اللغة.

ثاني ًا :العالقة بني "اجلريـمة" و "اجلناية" من جهة املعنى اال�صطالحي:

تتف���ق اجلرمية مع اجلناية يف املعنى اال�ص���طالحي من جهة املعن���ى العام لكل منهما،
حي���ث �إن معنى ك ًال منهما يدل على الفعل القبيح املنهي عنه �رشعاً ،فقد عرفت اجلرائم
ب�أنها :فعل �أو ترك ن�ص���ت ال�رشيعة على حترميه والعقاب عليه( ،((2وعرفت اجلناية ب�أنها:
ا�سم لفعل حمرم حل بنف�س �أو طرف( ،((2وعليه ميكن �إطالق ا�سم اجلرمية على اجلناية،
وا�سم اجلناية على اجلرمية ،ويقوم كل منهما يف التعبري مكان الأخر.
�أما من ناحية املعنى اخلا�ص لكل منهما ،فنجد �أن اجلرمية يف معناها اخلا�ص ال يختلف
عن معناها العام ،فكل �إن�س���ان �أتى بفعل مت حترميه بطريق ال�رشع و�أوجب عليه العقاب،
ف�إنه يعترب قد �أجرم ،فهو قد �أحدث جرمية� ،س���واء كان هذا الفعل مع�صية� ،أم فاح�شة،
( ((2الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.66/1
( ((2البناية يف �شرح الهداية ,83/12والدر املختار للح�صكفي �ص ,697والبحر الرائق.3/9
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�أم كبرية ،و�س���واء كان يف حق من حقوق اهلل� ،أم كان يف حق من حقوق العباد ،فكل
هذه الأفعال يف عرف ال�رشع تدخل حتت م�س���مى "اجلرائ���م" ،فاملعنى العام واملعنى
اخلا�ص هو معنى واحد.
�أما لفظ "اجلناية" فنجد �أن لها معنيني ،معنى عام وهو املرادف ملعنى "اجلرمية" الذي
ي���دل على كل فعل قبيح نهى ال�رشع عنه ،ومعن���ى خا�ص �أراده الفقهاء من �إطالق هذا
امل�س���مى على نوع حمدد من �أنواع اجلرائم ،وهي جرائ���م القتل واجلرح وال�رضب–
وه���و الفعل املحرم الذي يح���ل بالنف�س وم���ا دون النف�س -وعليه ف����إن املعنى اخلا�ص
للجناية يختلف عن معناها الع���ام ،وتكون العالقة بني معنى اجلناية يف معناها اخلا�ص
مع معنى اجلرمية ه���ي عالقة اخلا�ص مع العام واجلزء من الكل ،حيث �إن اجلناية تكون
ا�سماً لنوع حمدد من �أنواع اجلرائم.

الرتجيح:

بعد بيان معنى اجلرمية واجلناية يف ا�صطالح الفقهاء ،ومناق�شة العالقة بينهما ،فقد تبني
لنا �أن بينهما عموم وخ�صو�ص ،حيث �إن املعنى العام ،واملعنى اخلا�ص للجرمية واحد� ،أما
اجلناية فمعناها العام يختلف عن معناه���ا اخلا�ص ،وبالتايل ف�إن اجلرمية يف معناها العام،
واخلا����ص هو مرادف للجناية يف معناها العام ولكنه ال يدخل يف معناها اخلا�ص و�إرادته،
فمن هنا تبقى اجلناية يف معناها اخلا�ص هي املعربة عما �أراده الفقهاء لها من معنى ،حيث
خ�صها الفقهاء مبا حل بالنف�س والطرف ،وهو مو�ضوع البحث.
واهلل �أعلم.
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املبحث الثاني :الجناية على ما دون النفس

بعد بيان معنى اجلناية يف ا�صطالح الفقهاء ،ومعرفة �أن املق�صود من هذا اال�صطالح
عند �إطالقه يف ُعرف الفقهاء هو :ما يح�ص����ل من تعدي على نف�س الإن�س����ان و�أطرافه
و�أع�ض����ائه( ،((2والتعدي على النف�س يكون بالقت����ل ،الذي ي�ؤدي �إلى �إزهاق الروح،
والتع����دي على �أطراف الإن�س����ان و�أع�ض����ائه يك����ون بالقطع و�إزال����ة املنفعة ،واجلرح
وال�رضب الذي ال ي�ؤدي �إلى �إزهاق الروح ،ف�إذا علمنا �أن الإن�س����ان يتكون من ج�سد
وروح ،والروح متثل النف�س ،ف�إن التعدي عليها ميثل الق�سم الأول من �أق�سام اجلناية،
وهو اجلناية على النف�س ،واالعتداء على اجل�سد– �أطراف الإن�سان و�أع�ضائه – ميثل
الق�س����م الثاين من �أق�س����ام اجلناية وه����و اجلناية على ما دون النف�����س ،وهذا يفهم من
تعري����ف الفقهاء ملعنى اجلناي����ة ،حيث مل يع ِّرف الفقهاء اجلناي����ة على ما دون النف�س
تعريفاً م�ستق ًال.
وقد عبرَّ ال�ش���يخ عبد القادر عودة(((2عن املق�صود باجلناية على ما دون النف�س بقوله:
أذى يقع على ج�سم الإن�سان من غريه فال يودي بحياته".
"هي كل � ً
وي�شتمل على مطلبني:

( ((2ال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،697وبدائع ال�صنائ ��ع ،408/10والبناي ��ة يف �ش ��رح الهداية138/12وما بعده ��ا ،والبحر
الرائ ��ق ،3/9وحا�شية اخلر�ش ��ي ،135/8وتب�صرة احل ��كام ،279/2ومواهب اجلليل ،365/8والو�سي ��ط يف املذهب،252/6
والإقن ��اع يف ح ��ل �ألفاظ �أبي �شجاع ،381/2والبجريمي على اخلطيب ،492/4واملغني ،280/11والهداية يف فروع الفقه
احلنبلي 100 /2وما بعدها  ،والرو�ض املربع �ص384وما بعدها.
( ((2الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي.204/2
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املطلب األول :أقسام الجناية على ما دون النفس عند الفقهاء

اختلف الفقهاء يف تق�س���يمهم للجناية على ما دون النف�س ،فمنهم من ذهب �إلى �أنها
�أربعة �أق�س���ام ،ومنهم من ذهب �إلى �أنها ثالثة �أق�سام ،وقد جاءت �آراء املذاهب الفقهية
الأربعة على النحو التايل:

�أو ًال :مذهب احلنفية:

ق�سم احلنفية(((3اجلناية على ما دون النف�س �إلى �أربعة �أق�سام هي:
الأول� :إبان���ة( ((3الأط���راف وما يجري جم���رى الأطراف :مثل قط���ع اليد ،والرجل،
والأ�صبع ،والأنف ،والل�سان ،والذكر ،والأنثيني ،والأذن ونحوها(.((3
الثاين� :إذهاب معاين الأطراف مع بقاء �أعيانها :مثل تفويت منفعة ال�سمع ،والب�رص،
وال�شم ،والذوق ،والكالم ،واجلماع ،والإيالد  ،والبط�ش ،وامل�شي ،و�إذهاب العقل مع
قيام املحال الذي تقوم بها(.((3
الثالث :ال�ش���جاج :ال�ش���جاج تخت�ص مبا يكون بالوجه والر�أ����س ،وما يكون بغريهما
فجراحة( ،((3وال�ش���جاج عن���د احلنفية �أحد ع��ش�ر ،وهي اخلار�ص���ة والدامعة والدامية
والبا�ضعة واملتالحمة وال�سمحاق واملو�ضحة والها�شمة واملنقلة والآمة والدامغة (.((3
( ((3بدائع ال�صنائع ،408/10والدر املختار للح�صكفي �ص704وما بعدها ،والبحر الرائق79/9وما بعدها.
(� ((3إبانة الطرف :قطع الطرف وف�صله عن اجل�سم .املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية �ص.745
( ((3بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،408/10وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،704والبحر الرائق32/9وم ��ا بعدها ،والهداي ��ة �شرح بداية
املبتدي ،509/4والإي�ضاح يف �شرح الإ�صالح.442/2
( ((3املراجع ال�سابقة.
( ((3بدائع ال�صنائع ،409/10والدر املختار للح�صكفي �ص ،712والبحر الرائق.88/9
( ((3املراجع ال�سابقة.
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وقد عدد بع�ض احلنفية ال�شجاج ت�سعة ،ومنهم من عدها ع�رشة(.((3
الرابع :اجلراح :وتنق�سم �إلى ق�سمني :جائفة ،وغري جائفة(.((3

ثاني ًا :مذهب املالكية:

ق�س���م املالكية(((3اجلناية على ما دون النف�س �إلى �أربعة �أق�سام ،وهي� :إبانة ع�ضو مثل
العينني ،والأذنني ،وال�ش���فتني ،و�إزالة منفعة مثل �إزالة منفعة العقل وال�س���مع والب�رص،
وج���رح وينق�س���م عندهم(�((3إلى ق�س���مني �أولهما م���ا اخت�ص بالوج���ه والر�أ�س ،ويطلق
عليه ا�س���م ال�شجاج ،وهي الدامية ،واخلار�ص���ة ،وال�سمحاق :وهي التي تك�شط اجللد،
والبا�ضعة ،واملتالحمة ،وامللطاة :وهي التي يبقى بينها وبني انك�شاف العظم �سرت رقيق،
واملو�ض���حة ،والها�شمة ،واملنقلة ،وامل�أمومة ،والدامغة ،وثانيهما اجلرح يف �سائر اجل�سد
دون الوجه والر�أ�س ،وهو �إما جائفة ،و�إما غري جائفة ،والرابع هو الك�رس ،واملراد بالك�رس
عندهم( :((4هو �إزالة ات�ص���ال العظم ،وهو خا�ص بها�ش���مة اجل�سد دون الوجه والر�أ�س،
حيث �إن ما كان خا�ص���اً بالوجه والر�أ�س يكون داخ ًال �ضمن ما �أطلق عليه ال�شجاج ،مثل
ك�رس عظام ال�ساعد والفخذ وال�صدر.
( ((3ذكر احل�صكفي� :أن ال�شجاج ع�شرة ومل يذكر �ضمنها الدامغة ،كما ذكر حممد بن احل�سن �أن ال�شجاج ت�سعاً ،ومل يذكر
اخلار�ص ��ة ،وال الدامغ ��ة ،وعل ��ل ذل ��ك ب�أن اخلار�صة ال يبقى لها �أثر عادة ،وال�شجة الت ��ي ال يبقى لها �أثر ال حكم لها يف
ال�ش ��رع� ،أم ��ا الدامغ ��ة فال يعي� ��ش الإن�سان معها عادة فت�صري نف�س� �اً غالباً فتخرج من �أن تك ��ون �شجة ،فال معنى لبيان
حكم ال�شجة فيها .الدر املختار للح�صكفي �ص ،712وبدائع ال�صنائع.409/10
( ((3بدائع ال�صنائع ،409/10والبحر الرائق89/9وما بعدها ،والهداية �شرح بداية املبتدي.528/4
( ((3تب�ص ��رة احل ��كام ،179/2ومواه ��ب اجللي ��ل ،312/8واملقدم ��ات املمه ��دات ،398/2القوان�ي�ن الفقهية � ��ص ،282وحا�شية
الد�سوقي ،202/6وحا�شية العدوي ،399/2الكايف يف فقه �أهل املدينة املالكي �ص ،599الذخرية.328/12
( ((3الكايف يف فقه �أهل املدينة املالكي �ص599وما بعدها ،والبيان والتح�صيل ،83/16والقوانني الفقهية �ص ،282ومواهب
اجلليل.313/8
( ((4الكايف البن عبد الرب �ص599وما بعدها ،وتب�صرة احلكام ،179/2ومواهب اجلليل.313/8
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ثالث ًا :مذهب ال�شافعية:

ق�س���م ال�ش���افعية(((4اجلناية على ما دون النف�س �إلى ثالثة �أق�س���ام ،هي� :إبانة ع�ض���و
مثل العني ،واجلفن ،والأنف ،وال�ش���فة ،و�إزالة منفعة ع�ض���و مثل �إذهاب منافع العقل،
وال�سمع ،والب�رص ،واجلرح وينق�سم �إلى ق�سمني :الأول :هو ما كان يف الوجه والر�أ�س،
وي�سمى ال�شجاج ويتمثل هذا الق�سم يف :اخلار�صة ،والدامعة ،والبا�ضعة ،واملتالحمة،
وال�سمحاق ،واملو�ضحة ،والها�شمة ،واملنقلة ،وامل�أمومة ،والدامغة ،والثاين :هو ما كان
يف �س���ائر اجل�سد دون الوجه والر�أ�س ،فيطلق عليه ا�س���م اجلراح ،وهي �إما جائفة ،و�إما
غري جائفة.
يقول الإمام ال�ش�ي�رازي(" :((4و�أما اجلروح فيما �سوى الر�أ�س والوجه ف�رضبان :جائفة
وغ�ي�ر جائفة ،ف�أما غري اجلائفة فهي اجلراحات التي ال ت�ص���ل �إل���ى جوف الواجب فيها
احلكومة".

رابع ًا :مذهب احلنابلة:

ق�س���م احلنابلة(((4اجلناية على ما دون النف�س �إلى �أربعة �أق�سام ،وهي� :إبانة ع�ضو مثل
الع�ي�ن ،والأنف ،والأذن ،وال�س���ن ،و�إزالة منافع الأع�ض���اء :مثل �إزالة منافع ال�س���مع،
وال�ش���م ،والذوق ،والكالم ،وال�ش���جاج :وهي اجلروح التي تكون يف الر�أ�س والوجه
خا�ص���ة وهي ع�رشة ،احلار�ص���ة ،والبازلة وهي التي ي�س���يل منها الدم وت�س���مى الدامية
( ((4الو�سيط يف املذهب ،288/6واملهذب ،217/3والإقناع يف حل الفاظ �أبي �شجاع ،381/2وحا�شيتا قليوبي وعمرية،137/4
ومغني املحتاج ،77/4وجواهر العقود ،203/2وال�سراج الوهاج �ص.470
( ((4املهذب.217/3
( ((4الهداي ��ة يف ف ��روع الفق ��ه احلنبلي105/2وم ��ا بعده ��ا ،والرو� ��ض املرب ��ع � ��ص ،384املغني353/11وم ��ا بعده ��ا ،وك�ش ��اف
القناع ،34/6وال�سل�سبيل ،743/3ومنار ال�سبيل ،247/2والكايف البن قدامة املقد�سي231/5
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�أو الدامعة ،والبا�ض���عة واملتالحمة ،وال�س���محاق ،واملو�ض���حة ،والها�ش���مة ،واملنقلة،
وامل�أمومة ،والدامغة ،واجلراح :وهي جروح �س���ائر البدن ،وتنق�سم �إلى ق�سمني :جائفة،
وغري جائفة.

ر�أي الباحث:

بع����د ذكر �أقوال �أ�ص����حاب املذاهب الفقهي����ة الأربعة يف �أق�س����ام اجلناية على ما
دون النف�س جند �أنهم اتفقوا على �أن �إبانة الأع�ض����اء ،و�إذهاب منافعها ،وال�شجاج،
واجلراح هي �أق�سام اجلناية على ما دون النف�س على خالف بينهم يف �إفراد ال�شجاج
عن اجلراح ،فاحلنفية واحلنابلة �أفردوا ال�شجاج عن اجلراح ،و�أما املالكية وال�شافعية
فجعلوهما ق�سما واحدا حتت م�سمى اجلراح ،حيث تنق�سم اجلراح �إلى ق�سمني :ما
كان خا�ص����اً بالوجه والر�أ�س ،ويطلق عليه ا�سم ال�ش����جاج ،وما كان يف �سائر اجل�سد
دون الوج����ه والر�أ�س ،ويطلق عليه ا�س����م اجلراح  ،مع اخت��ل�اف الفقهاء يف بع�ض
امل�س����ميات لبع�ض ال�شجاج مع �إثباتهم مل�ضمونها ،فاملالكية يذكرون ال�سمحاق ،وال
يق�صدون بها ال�سمحاق عند اجلمهور ،بل التي تك�شط اجللد ،وكذلك امللطاة :وهي
تقابل ال�س����محاق عند اجلمهور ،وهي الق�رشة الرقيقة بني اللحم والعظم .واحلنابلة
يذك����رون البازلة :وهي التي ي�س����يل منها الدم ،وهي تقاب����ل الدامية عند اجلمهور،
و�س����بب اخلالف يف بع�ض امل�س����ميات يرج����ع �إلى عرف كل بلد ،م����ع االتفاق يف
امل�ض����مون بينهم جميعاً ،و�أنفرد املالكية بت�سمية الك�رس ق�سما من �أق�سام اجلناية على
ما دون الننف�س.
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املطلب الثاني :أنواع الجناية على ما دون النفس

وق���ع اخلالف بني املذاهب الفقهية يف �أن���واع اجلناية على ما دون النف�س ،فمنهم من
ذه���ب �إلى �أنها نوعان فقط ،عمد ،وخط�أ ،ومنهم من ذهب �إلى �أنها ثالثة �أنواع ،عمد،
و�شبه عمد ،وخط�أ ،وهم يف ذلك على مذهبني على النحو التايل:

�أو ًال :مذهب احلنفية واملالكية:

ق�س���م احلنفي���ة واملالكية(((4اجلناي���ة على م���ا دون النف�س �إلى نوع�ي�ن :عمد ،وخط�أ،
فاحلنفية يعتربون �أن �شبه العمد يف النف�س ،عمد فيما �سواها؛ لأن �إتالف ما دون النف�س
ال يخت�ص ب�آلة دون �آلة فال يت�ص���ور فيه �ش���به العمد بخالف النف�س( ،((4يقول القادري:
"و�شبه العمد يف النف�س عمد فيما �سواها؛ لأن �إتالف ما دون النف�س ال يخت�ص ب�آلة دون
�آلة ،فال يت�صور فيه �شبه العمد بخالف النف�س"( ،((4وا�ستدلوا على ذلك ،بحديث �أن�س
بن مالك ر�ض���ي اهلل عنه � ،أن الربيع – وهي ابن���ة الن�رض – ك�رست ثنية جارية  ،فطلبوا
الأر�ش ،وطلبوا العفو ف�أبوا ،ف�أتوا النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم  ،ف�أمرهم بالق�صا�ص،
فق���ال �أن�س بن الن�رض� :أتك�رس ثنية الربيع يا ر�س���ول اهلل؟ ال والذي بعثك باحلق ال تك�رس
ثنيتها ،فقال" :يا �أن�س كتاب اهلل الق�ص���ا�ص" فر�ضي القوم فر�ضي القوم وعفوا ،فقال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن من عباد اهلل من لو �أق�سم على اهلل لأبره"(.((4
( ((4البح ��ر الرائق ،15/9والهداي ��ة �شرح بداية املبتدي ،510/4وتب�صرة احلكام ،179/2والفواكه الدواين ،311/2وحا�شية
الد�سوقي.197/6
( ((4البناية يف �شرح الهداية142/12وما بعدها ،والبحر الرائق ،15/9والهداية �شرح بداية املبتدي.510/4
( ((4البحر الرائق.15/9
( ((4احلدي ��ث �أخرج ��ه الإم ��ام البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صلح ،باب ال�صلح يف الدية ،228/2والإمام م�سلم يف �صحيحه،
كتاب الق�سامة واملحاربني ،باب �إثبات الق�صا�ص يف الأ�سنان.189/2
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وجه الداللة :احلديث يدل على �أن اللطمة �أوجبت الق�صا�ص فيما دون النف�س بحكم
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم  ،ولو �أتت اللطمة على النف�س مل توجب الق�صا�ص،
لأنه �شبه عمد ،لهذا قال احلنفية بعدم �شبه العمد فيما دون النف�س(.((4
�أما املالكية :ف�إنهم ال يقولون ب�ش���به العمد ،ال يف النف�س ،وال فيما دون النف�س ،لعدم
ذكر ذلك يف كتاب اهلل تعالى ،ولأنه ال وا�س���طة بني العمد واخلط�أ( ،((4يقول الإمام ابن
ر�ش���د(" :((5فعمدة من نفى �ش���به العمد �أنه ال وا�س���طة بني اخلط�أ والعم���د� ،أعني بني �أن
يق�ص���د القتل �أو ال يق�ص���ده ،وعمدة من �أثبت الو�س���ط �أن النيات ال يطلع عليها �إال اهلل
تبارك وتعالى و�إمنا احلكم مبا ظهر".

ثاني ًا :مذهب ال�شافعية واحلنابلة:

ذهب ال�شافعية واحلنابلة(�((5إلى �أن اجلناية على ما دون النف�س تنق�سم �إلى ثالثة �أنواع،
وه���ي :عمد حم�ض ،وخط�أ حم�ض ،وعمد اخلط�أ – �ش���به العمد  ،-وذلك قيا�س���اً على
النف�س؛ لأن ما دون النف�س جزء منها �أثبتوا �ش���به العمد يف اجلناية على النف�س ،ب�س���نة
ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم  ،ويعتربون �أن ما دون النف�س هو جزء من النف�س،
وبالتايل ف�إن ما ينطبق على النف�س ال بد �أن ينطبق على ما دون النف�س .وا�س���تدلوا على
ذلك ،بحديث عبد اهلل بن عمرو ر�ض���ي اهلل عنه  ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
( ((4بدائع ال�صنائع ،250/10البناية يف �شرح الهداية142/12وما بعدها ،والبحر الرائق.15/9
( ((4بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،512/2والقوانني الفقهية �ص ،282والفواكه الدواين.311/2
( ((5بداية املجتهد ونهاية املقت�صد.512/2
( ((5املهذب179/3وما بعدها ،وحا�شيتا قليوبي وعمرية ،174/4واملغني ،381/11والهداية يف فروع الفقه احلنبلي.105/2
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"قتيل اخلط�أ �ش���به العمد قتيل ال�سوط والع�ص���ا مائة من الإبل� ،أربعون منها خلفة( ((5يف
بطونها �أوالدها"(.((5
وجه الداللة :احلديث يدل على �إثبات �ش���به العمد يف النف�س ،ومبا �أن ما دون النف�س
هو جزء من النف�س ،فيثبت فيه �شبه العمد كما ثبت يف النف�س.

مناق�شة:

احلنفية جعلوا الآلة امل�ستخدمة يف اجلناية على النف�س دالة على نوع اجلناية ،و�رشط
م���ن �رشوط �إثباتها �إن كانت اجلناية عمداً� ،أو �ش���به عمد ،ف�إن كان���ت الآلة مما يقتل غالباً
م���ع توفر ال�رشوط الأخرى املعتربة ،فاجلناية تكون عمداً ،و�إن كانت مما ال يقتل غالباً مع
وجود الفعل وعدم توفر ق�ص���د القتل ،فاجلناية تكون �ش���به عمد ،وم�ستندهم يف ذلك
يرج���ع �إلى نوع الآلة؛ لأنها هي الدالة على الق�ص���د ،لأن الق�ص���د ال يطلع عليه �إال اهلل
�سبحانه وتعالى ،لذا ف�إن الآلة تقوم مقام الق�صد ،ولأن الق�صا�ص عقوبة متناهية ،يجب
�أن تكون اجلناية متناهية ولذا ف�إن وجود ال�ش���بهة مينع الق�ص���ا�ص يف النف�س ،ومبا �أن ما
دون النف�س هو جزء من النف�س ،فالأولى �أن تطبق عليها املعايري املعتربة يف اجلناية على
النف�س ،وهذا ما خالفه احلنفية بعدم اعتبار نوع الآلة امل�ستخدمة يف اجلناية على ما دون
النف�س ،لذا ف�إن هذا التق�سيم فيه نظر!.
�أم���ا املالكية ف�إنهم ال يقولون ب�ش���به العمد يف النف�س وال فيم���ا دون النف�س ،مع ثبوته
بال�سنة النبوية ،قال ال�شيخ عبد الوهاب خالف(�" :((5أجمع امل�سلمون على �أن ما �صدر
( ((5خلفة ،اخللفة :هي الناقة احلامل ،واجلمع خلفات .جامع الأ�صول.410/4
( ((5احلدي ��ث �أخرج ��ه الإم ��ام �أبو داود يف �سننه ،كتاب الديات ،ب ��اب يف دية اخلط�أ �شبه العمد ،جامع الأ�صول  .413/4وقال
الأرنا�ؤوط :حديث ح�سن.
( ((5علم �أ�صول الفقه ،لعبد الوهاب خالف �ص.40
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عن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم من قول �أو فعل �أو تقرير ،وكان مق�ص���وداً به
الت�رشيع واالقتداء ،ونقل �إلينا ب�سند �صحيح يفيد القطع� ،أو الظن الراجح ب�صدقه يكون
حجة على امل�سلمني وم�صدراً ت�رشيعياً ي�ستنبط منه املجتهدون الأحكام ال�رشعية لأفعال
املكلف�ي�ن ،وعلى �أن الأحكام الواردة يف هذه ال�س�ن�ن تكون م���ع الأحكام الواردة يف
القر�آن قانوناً واجب االتباع".
وه���ذا القول فيه رد على الإمام مالك ،حيث �أنكر القتل �ش���به العمد ،مع ثبوت هذا
النوع من القتل ب�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهي احلجة الدامغة.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بعد ذكر �أقوال �أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة ومناق�ش���ة ما �أمكن مناق�ش���ته نرى
�أن الراجح هو ما ذهب �إليه ال�ش���افعية واحلنابلة من �أن اجلناية على ما دون النف�س ثالثة
�أنواع هي :عمد ،و�ش���به عمد ،وخط�أ ،لأن دليلهم ن�ص �رشعي ،ولأن تنفيذ الق�ص���ا�ص
وخا�ص���ة الذي ي�ؤدي �إلى �إتالف نف�س� ،أو قطع ع�ض���و من الأع�ضاء� ،أو �إذهاب منفعة،
ال يحتمل وجود ال�ش���بهة ،ومبا �أن ال�شبهة يحتمل وقوعها �سواء يف الق�صد �أم يف غريه،
ف�ل�ا بد من �إثبات �ش���به العمد يف اجلناية عل���ى ما دون النف�س كما ه���ي يف النف�س ،ثم
�إن وجود �ش���به العمد فيه قدر من الإن�ص���اف لكل من الطرف�ي�ن ،اجلاين واملجني عليه،
�أما بالن�س���بة للجاين ،ف�إن وجود ال�ش���بهة مينع تنفيذ الق�صا�ص يف حقه ،وهو �أحوط يف
تنفي���ذ العقوب���ة ،واهلل يتولى ال�رسائر ،وهو �أعلم مبا يف نفو�س عباده ،وال ي�ض���يع عنده
مثقال ذرة ،ويف مقابل عدم تنفيذ العقوبة ،فقد مت الت�شديد عليه من خالل تغليظ الدية،
وبالن�س���بة للمجني عليه ،فمع عدم و�ص���وله �إلى الق�صا�ص من اجلاين ،ف�إن تغليظ الدية
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يعمل على �إر�ضاء نف�سه قلي ًال ،و�أجره على اهلل ،واهلل �أعلم.
املبحث الثالث :الواجب يف الجناية على ما دون النفس عمدا

وي�شتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الواجب يف الجناية على ما دون النفس عمداً

يختلف حكم اجلناية على ما دون النف�س ،باختالف نوع اجلناية عليها ،و�س����أذكر يف
هذا املقام �آراء الفقهاء يف حكم اجلناية على ما دون النف�س عمدا.
ذهب الفقهاء(�((5أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة �إلى �أن موجب جناية العمد فيما
دون النف�س هو الق�صا�ص بعينه �إذا توفرت �رشوطه.

تعريف الق�صا�ص يف اللغة:

َ�ص ،القاف وال�ص���اد �أ�صل �صحيح يدل
عرف �أهل اللغة(((5الق
ِ�ص���ا�ص :من ق َّ
ُ
َّ
عل���ى تتبع ال�ش���يء ،من ذل���ك قولهم :اقت�ص�ص���ت الأثر ،ومن ذلك ا�ش���تقاق
ِ�ص���ا�ص يف اجلراح ،وذلك �أنه يفعل به مث���ل فعله بالأول ،فك�أنه اقت�ص �أثره،
الق
ُ
ِ�ص���ا�ص قوداً؛ لأن القاتل يف الغالب يقاد �إلى
ِ�صا�ص هو ال َق َود ،و�سمي الق
ُ
والق ُ
مكان القتل ف�سمي القتل قوداً لذلك.
( ((5بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،414/10والبح ��ر الرائ ��ق ،41/9وتب�ص ��رة احل ��كام ،179/2ونهاي ��ة املحت ��اج ،309/7واملغن ��ي،381/11
وال�سل�سبيل.743/3
( ((5تهذيب اللغة ،255/8والقامو�س املحيط ،311/2ومعجم مقايي�س اللغة ،11/5وتاج العرو�س.77/9
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تعريف الق�صا�ص يف اال�صطالح:

مل يختلف تعريف الق�صا�ص يف اال�صطالح عنه يف اللغة ،فقد عرفه الفقهاء(((5ب�أنه:
القود ،وهو �أن يفعل باجلاين مثلما فعل باملجني عليه.

�أدلة وجوب الق�صا�ص فيما دون النف�س:

ا�س���تدل الفقه���اء على وج���وب الق�ص���ا�ص فيما دون النف����س ،بالكتاب ،وال�س���نة،
واملعقول.

�أو ًال :من الكتاب:
ق���ال تعال���ى:

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼاملائدة.٤٥ :
وقال تعالى :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮟ ﭼ البقرة. ١٩٤ :
وقال تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﭼ النحل . ١٢٦ :وقال تعالى :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ غافر. ٤٠ :
وجه الداللة :الآيات الكرمية فيها ن�ص وا�ضح و�رصيح على �أن النف�س وما دون النف�س
من الأع�ض���اء ت�ؤخذ ببع�ض���ها ق�صا�ص���اً ،وتدل على �أن للذي اعتدي عليه بغري حق �أن
يقت�ص ممن اعتدى عليه ،مع بيان �أن العفو �أف�ض���ل ،وفيها داللة وا�ضحة على �أن املماثلة
يف الق�ص���ا�ص معتربة ،فال يجوز الزيادة واحليف ،وعل���ى �أن اجلزاء من جن�س العمل،
( ((5بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،252/10وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،698ومواه ��ب اجللي ��ل ،291/8وحا�شي ��ة الع ��دوي،375/2
وامله ��ذب ،171/3والإقن ��اع يف ح ��ل �ألف ��اظ �أب ��ي �شج ��اع ،364/2والرو� ��ض املرب ��ع � ��ص ،373والوا�ض ��ح يف �ش ��رح خمت�ص ��ر
اخلرقي.258/4
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فيكون الق�صا�ص بنف�س الطريقة والكيفية التي مت االعتداء بها ،و�أن اجلاين يفعل به مثلما
فعل باملجني عليه( ،((5مع مراعاة ال�رشوط املعتربة للق�صا�ص.
يقول الإمام ال�شريازي(" :((5ومن ال يقاد بغريه يف النف�س ال به فيما دون النف�س ،ومن
اقتي���د بغريه يف النف�س اقتيد به فيما دون النف�س؛ لأنه ملا كان ما دون النف�س كالنف�س يف
وجوب الق�صا�ص كان كالنف�س فيما ذكرناه".

ثاني ًا :من ال�سنة:

ع���ن �أن����س بن مالك ر�ض���ي اهلل عنه � ،أن الربي���ع – وهي ابنة الن��ض�ر – ك�رست ثنية
جارية ،فطلبوا الأر�ش ،وطلبوا العفو ف�أبوا ،ف�أتوا النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم ،ف�أمرهم
بالق�صا�ص ،فقال �أن�س بن الن�رض� :أتك�رس ثنية الربيع يا ر�سول اهلل؟ ال والذي بعثك باحلق
ال تك�رس ثنيتها ،فقال" :يا �أن�س كتاب اهلل الق�صا�ص" ،فر�ضي القوم وعفوا ،فقال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن من عباد اهلل من لو �أق�سم على اهلل لأبره"(.((6
وجه الداللة :ا�ستدل الفقهاء من قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم " :يا �أن�س كتاب
اهلل الق�صا�ص" ،على وجوب الق�صا�ص فيما دون النف�س ،وهو وا�ضح الداللة على وجوبه.

ثالث ًا :املعقول:

�إن م���ا دون النف����س له حكم الأم���وال ،لأنه خلق وقاية للنف�س كالأم���وال ،بدليل �أنه
ي�س���توفى يف احلل واحلرم كما ي�ستوفى املال ،ولأن ما دون النف�س ،كالنف�س يف احلاجة

(� ((5أح ��كام الق ��ر�آن للج�صا� ��ص ،164/1واجلامع لأح ��كام القر�آن188/1وما بعده ��ا ،و�أحكام القر�آن الب ��ن العربي90/1وما
بعدها ،وتف�سري �آيات الأحكام لل�صابوين126/1وما بعدها ،وتف�سري �آيات الأحكام لل�ساي�س52/1وما بعدها.
( ((5املهذب.179/3
(� ((6سبق تخريجه.
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�إلى حفظه بالق�صا�ص ،فكان كالنف�س يف وجوب الق�صا�ص(.((6
حكمة ت�رشيع الق�ص���ا�ص( :((6احلكم���ة من ت�رشيع املولى تبارك وتعالى للق�ص���ا�ص؛
�صيانة لدماء النا�س ،وحمافظة على �أرواح الأبرياء ،وق�ضاء على الفتنة يف مهدها ،ذلك
لأن �أخذ اجلاين بجنايته يكون زجراً له ولغريه ،ورادعاً لأهل البغي والعدوان ،ولأنه �إذا
عل���م من �أراد �أن يقتل غريه� ،أنه �س���وف يقت�ص منه كف عن القتل ،فكان يف ذلك حياة
له ،وحياة ملن �أراد قتله ،وحياة لأفراد املجتمع.
ولأن���ه �إذا بق���ي املعتدي يرت���ع دون ج���زاء �أو عق���اب� ،أدى ذلك �إلى �إث���ارة الفنت،
وا�ضطراب الأمن ،وتعري�ض املجتمع �إلى �سفك الدماء الربيئة �أخذاً بالث�أر ،ف�إن الغ�ضب
للدم املراق فطرة يف الإن�س���ان ،والإ�س�ل�ام راعى ذلك ف�رشع الق�ص���ا�ص ،حتى ي�ستل
الأحقاد من القلوب ،ويق�ضي على �أ�سباب البغي واخل�صام والعدوان.
املطلب الثاني :شروط القصاص فيما دون النفس عند الفقهاء

روح� ،أو قطع ع�ض���و �أو �إذهاب
الق�ص���ا�ص عقوبة متناهية ،حيث تك���ون �إما �إزهاق ٍ
منفعت���ه� ،إلى غري ذل���ك ،وبالتايل �إذا مت تنفي���ذ هذه العقوبة ف�إنه ال ميكن �إ�ص�ل�اح ما مت
�إتالفه ،فال ن�س���تطيع �إعادة الروح� ،أو الع�ضو �أو منفعته ،ولأن الإن�سان مع�صوم يف دمه
و�أع�ض���ائه ،فقد ا�شرتط الفقهاء للق�ص���ا�ص منه يف النف�س والأع�ضاء �رشوطاً ،وقد ق�سم

( ((6بدائع ال�صنائع ،412/10واملهذب ،179/3والرو�ض املربع �ص.379
( ((6بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،252/10وال ��در املخت ��ار للح�صكفي � ��ص ،698والبحر الرائ ��ق ،6/9ومواهب اجللي ��ل ،291/8وحا�شية
الع ��دوي ،375/2وامله ��ذب ،171/3والإقناع يف ح ��ل �ألفاظ �أبي �شجاع ،364/2والرو�ض املربع � ��ص ،373والوا�ضح يف �شرح
خمت�صر اخلرقي ،258/4وتف�سري �آيات الأحكام لل�صابوين130/1وما بعدها.
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الفقهاء(� ((6رشوط وجوب الق�صا�ص يف اجلناية على ما دون النف�س عمداً �إلى ق�سمني:

الق�سم الأول :ال�شروط العامة:

وقد متثلت ال�رشوط العامة ال�ستيفاء الق�صا�ص فيما دون النف�س عند الفقهاء(((6مبجملها
مع اتفاقهم يف بع�ض منها واختالفهم يف البع�ض الآخر على النحو التايل:

ال�شرط الأول� :أن يكون اجلاين مكلف ًا عاق ًال بالغ ًا.

اتفق الفقهاء �أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة(((6على ا�شرتاط التكليف يف اجلاين
– ب�أن يكون عاق ًال(((6بالغاً( ،–((6والعقل والبلوغ هما �أ�سا�س التكليف ال�رشعي للإن�سان
امل�س���لم ،وهو املخاطب ب�إفعل �أو ال تفعل ،ويجازى على فعله ح�س���ب موافقته للأمر �أو
النه���ي� ،أو خمالفته لذلك ،فيرتتب على ذلك الثواب والعقاب ،وعلى هذا الأ�س���ا�س
فقد خرج من دائرة التكليف املجنون ،وال�صبي ،فهما غري خماطبني �رشعاً ،وعلى ذلك
فال يتوجب يف حقهما العقاب على ما يق�ص���دان فيه من التكاليف ال�رشعية ،فال يقت�ص
( ((6بدائع ال�صنائع251/10وما بعدها ،والذخرية331/12وما بعدها ،والإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع 367/2وما بعدها،
والرو�ض املربع �ص.379
( ((6بدائع ال�صنائع251/10وما بعدها ،والدر املختار للح�صكفي �ص ،698والبحر الرائق15/9وما بعدها ،وبداية املجتهد
ونهاي ��ة املقت�ص ��د ،523/2والذخرية331/12وم ��ا بعدها ،والإقناع يف حل �ألف ��اظ �أبي �شجاع367/2وم ��ا بعدها ،وال�سراج
الوهاج �ص ،470واملغني312/11و ،380والرو�ض املربع �ص ،379وال�سل�سبيل ،743/3ومنار ال�سبيل229/2و.235
( ((6بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،251/10وال ��در املخت ��ار للح�صكفي �ص ،698والهداي ��ة �شرح بداية املبتدي503/4وم ��ا بعدها ،وبداية
املجته ��د ونهاي ��ة املقت�ص ��د ،510/2ومواه ��ب اجلليل289/8وما بعده ��ا ،وحا�شي ��ة الد�سوق ��ي ،176/6واملهذب170/3وما
بعدها ،واالقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،367/2واملغني ،312/11والرو�ض املربع �ص ،376ومنار ال�سبيل.229/2
( ((6العق ��ل يف اال�صط�ل�اح :ه ��و الغري ��زة الت ��ي يتهي� ��أ بها الإن�س ��ان لدرك العل ��وم النظرية وتدب�ي�ر الأم ��ور اخلفية� .شرح
الكوكب املنري79/1وما بعدها ،وك�شف الأ�سرار على �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي ،394/2وامل�ست�صفي من علم الأ�صول
للغزايل ،22/1و�إحياء علوم الدين للغزايل ،145/1والتعريفات للجرجاين �ص.249
( ((6البل ��وغ يف اال�صط�ل�اح :ه ��و �ضابط ي�ضبط احلد ال ��ذي تتكامل فيه بنية الإن�سان وعقله� .ش ��رح الكوكب املنري،499/1
وعلم �أ�صول الفقه �ص.156
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منهما بجنايتهما ،ولكن عليهما �ض���مان ما يتلفان ،وكذلك كل زائل عقل ب�سبب يعذر به
كالنائم ،واملغمى عليه ،ومن يف حكمهما ،ملا روي عن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
عن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قال" :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى ي�ستيقظ،
وعن ال�ص���بي حتى يحتلم ،وعن املجنون حتى يعقل"( .((6ويف رواية �أخرى عن علي
ر�ضي اهلل عنه «وعن املعتوه حتى يرب�أ».
وجه الداللة :احلديث يدل على �أن الإن�س���ان الذي يت�صف ب�إحدى هذه ال�صفات قد
�سقطت عنه التكاليف ال�رشعية �إلى حني تغري حاله �إال ما يجعله �أه ًال للتكاليف.

ال�شرط الثاين� :أن يكون اجلاين خمتار ًا.

�إذا جنى اجلاين على �ش���خ�ص عمدا باختي���اره فال خالف بني الفقهاء على �أنه يقت�ص
منه �إذا توفرت باقي �رشوط الق�ص���ا�ص ،ولكنهم اختلفوا هل يقت�ص من اجلاين �إذا جنى
على �إن�سان حتت ت�أثري الإكراه ،وكان الإكراه ملج�أً( ،((6على النحو التايل:

�أو ًال :مذهب احلنفية :للحنفية(((7يف هذه امل�س�ألة ثالثة �أقوال:

الأول :للإمام �أبي حنيفة وحممد� ،أنه ال ق�ص���ا�ص عل���ى املُك َره ولكن يعزر ،ويجب
الق�ص���ا�ص على املك ِره ،دليله ما روى ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
( ((6احلديث �أخرجه الإمام �أبو داود يف �سننه ،كتاب احلدود ،باب يف املجنون ي�سرق �أو ي�صيب حداً ،جامع الأ�صول.507/3
وقال� :إ�سناده ح�سن ،وهو حديث �صحيح بطرقه.
( ((6الإك ��راه امللج ��يء :ه ��و الإك ��راه ال ��ذي يخ ��اف فيه تل ��ف النف�س �أو الع�ض ��و ،وله �شروط ه ��ي� :أن يكون الإك ��راه بو�سيلة
مرهبة كال�سالح ،ت�ؤدي �إلى �إتالف نف�س �أو ع�ضو ،و�أن يكون امل ُ ْك ِره قادراً على �إنفاذ ما �أوعد به ،و�أن يكون الإكراه حا ًال،
ال م�ستقب�ل�ا ،و�أن يق ��ع يف غال ��ب ظن امل ُ ْك� � َره وقوع ما �أوعد به امل ُ ْك ِره يف حال االمتناع ع ��ن تنفيذ الأمر .بدائع ال�صنائع
97/10وما بعدها ،والدر املختار للح�صكفي �ص ،601والهداية �شرح بداية املبتدي.308/4
( ((7بدائع ال�صنائع106/10وما بعدها ،والدر املختار للح�صكفي �ص.601
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و�سلم  ،قال�" :إن اهلل و�ضع عن �أمتي :اخلط�أ ،والن�سيان ،وما ا�ستكرهوا عليه"(.((7
وجه الداللة :احلديث يدل على �أن اهلل �س���بحانه وتعالى ،يتجاوز عما فعله االن�س���ان
خط����أ� ،أو ن�س���ياناً� ،أو كان بالإكراه ،يقول الإمام الكا�س���اين" :وعفو ال�ش���يء عفو عن
املكره من
موجبه فكان موجب امل ُ ْ�س��� َتك َره عليه معف���واً بظاهر احلديث؛ ولأن القاتل هو ِ
حيث املعنى ،و�إمنا املوجود من املك َره �صورة القتل ف�أ�شبه الآلة� ،إذ القتل مما ميكن اكت�سابه
ب�آلة الغري ك�إتالف املال ،ثم املتلف هو املك ِره حتى كان ال�ضمان عليه ،فكذا القاتل"(.((7
الثاين :لأبي يو�سف :ال يجب الق�صا�ص عليهما ،ولكن جتب الدية على املك ِره ،وجه
املكره لي�س بجان حقيقة بل هو م�س���بب للجناية ،و�إمنا اجلاين هو املك َره
ه���ذا القول �أن ِ
حقيقة ،ثم ملا مل يجب الق�صا�ص عليه فلأن ال يجب على املك َره �أولى.
الثالث :لزفر :يجب الق�ص���ا�ص على املك َره دون املك��� ِره ،وجه هذا القول �أن اجلناية
وجدت من املك َره حقيقة ح�س���اً وم�ش���اهدة ،و�إنكار املح�سو�س مكابرة ،فوجب اعتباره
املكره� ،إذ الأ�صل اعتبار احلقيقة وال يجوز العدول عنها �إال بدليل.
منه دون ِ

ثاني ًا :مذهب اجلمهور:

ذهب اجلمهور(� ((7إلى وجوب الق�صا�ص على املك ِره واملك َره معاً.
وا�س���تدلوا على ذلك ،بقوله تعال���ى :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ

( ((7احلدي ��ث �أخرج ��ه الإمام اب ��ن ماجه يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب طالق املك َره والنا�سي .224/2قال الدكتور م�صطفى
الذهب ��ي :ق ��ال البو�صريي :ا�سناده �صحيح �إن �سلم م ��ن االنقطاع ،والظاهر �أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن منري يف
الطريق الثاين ،ولي�س ببعيد �أن يكون ال�سقط من جهة الوليد بن م�سلم ف�إنه كان يدل�س.
( ((7بدائع ال�صنائع107/10وما بعدها.
( ((7مواه ��ب اجللي ��ل ،307/8وحا�شية الد�سوق ��ي ،190/6وامله ��ذب ،170/3ونهاية املحتاج ،259/7واملغن ��ي ،293/11وك�شاف
القناع.503/5
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ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ الأنعام.١٥١ :
وجه الداللة :الآية فيها نهي وا�ضح و�رصيح على عدم التعر�ض للنف�س بغري حق ،و�أنه
ال ي�سوغ جعل �أي عذر من الأعذار �سبباً لالعتداء على النف�س املحرمة �سواء كان ذلك
�إكراهاً �أم �سواه.
وجه قولهم بوجوب الق�ص���ا�ص على املك َره؛ لأنه جنى عمداً ظلماً بغري حق ال�ستبقاء
نف�سه.
�أما وجوب الق�صا�ص على املك ِره؛ فلأنه ت�سبب مبعنى يف�ضي �إلى اجلناية غالباً ،ولأن
اجلاين ك�آلة.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بع���د عر����ض �أقوال الفقهاء ،يف اجلناي���ة بالإكراه ،نرى �أن الراجح ه���و ما ذهب �إليه
اجلمه���ور عدا احلنفية ،من وجوب الق�ص���ا�ص على كل من املك��� ِره واملك َره معاً ،وذلك
لقوة احلجة لديهم ،حيث دليلهم �آية من كتاب اهلل تبارك وتعالى ،وتوفر �رشوط العمدية
يف اجلناية �س���واء من املك ِره �أو املك َره مما يوجب الق�ص���ا�ص ،ولأنه ال ي�س���وغ جعل �أي
عذر من الأعذار �س���بباً لالعتداء على النف�س املحرمة �سواء كان ذلك �إكراهاً �أم �سواه،
وبالتايل ف�إن املك َره غري معذور ب�أن � ْأك ِر َه على اجلناية ال�س���تبقاء نف�س���ه ،فيجب يف حقه
املكره ف�إنه يعترب جان عمد و�إن مل ي�ص���در عنه فعل اجلناية حقيقة ،لأن
الق�ص���ا�ص ،و�أما ِ
املك َره قام بفعل اجلناية نتيجة �س���لطان املك ِره ،لذا يجب عليه الق�صا�ص ،و�أي�ضاً حتى ال
يكون الإكراه طريقاً لتنفيذ اجلرائم ،ومهرباً من العقاب يف نف�س الوقت ،مما ي�ؤدي �إلى
تعطيل الق�صا�ص .واهلل �أعلم.
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الشرط الثالث :أن يكون املجني عليه معصوماً(((7مطلقاً

اتفق الفقهاء(�((7أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة على �أن ع�ص���مة دم املجني عليه
�رشط من ال�رشوط الواجب توافرها فيه ليقت�ص من اجلاين ،فال يقتل امل�سلم بقتله احلربي
وال املرتد لعدم الع�صمة باتفاق.
�أ�سا�س الع�صمة يف ال�رشيعة الإ�سالمية تتمثل يف �أمرين(((7هما:
الأول :الإميان – ومعنى الإميان الإ�س�ل�ام فبالإميان تع�ص���م دماء امل�سلمني و�أموالهم،
للحديث �أن �أبا هريرة  ،قال :ملا توفى النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم  ،وا�ستخلف �أبو بكر
ر�ض���ي اهلل عنه  ،وكفر من كفر من العرب؛ قال عمر :ر�ض���ي اهلل عن���ه يا �أبا بكر! كيف
تقاتل النا�س؛ وقد قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم�" :أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى
يقولوا ال �إله �إال اهلل ،فمن قال :ال �إله �إال اهلل ،ع�ص���م مني ماله ونف�س���ه �إال بحقه وح�سابه
على اهلل"(.((7
وجه الداللة :احلديث يدل على �أن امل�سلم دمه حمقون ،وال ي�ستباح �إال بحق.
الثاين :الأمان -ومعنى الأمان العهد  ،-كعقد الذمة ،وعقد الهدنة وما �أ�ش���به ذلك،
( ((7الع�صم ��ة :ه ��ي الت ��ي يثبت به ��ا للإن�سان قيمة ،بحي ��ث من هتكها ،فعلي ��ه الق�صا�ص �أو الدي ��ة ،التعريفات للجرجاين
�ص.246
( ((7بدائع ال�صنائع ،260/10والبحر الرائق ،15/9والهداية �شرح بداية املبتدي ،503/4والإي�ضاح يف �شرح الإ�صالح،435/2
ومواه ��ب اجلليل ،291/8وحا�شية الع ��دوي ،376/2واملهذب170/3وما بعدها ،والإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع،369/2
وحا�شيتا قليوبي وعمرية161/4وما بعدها ،واملغني ،313/11والهداية يف فروع الفقه احلنبلي ،104/2والرو�ض املربع
�ص ،375ومنار ال�سبيل.227/2
( ((7اجلرمية والعقاب يف الفقه الإ�سالمي �ص ،241واختالف الدارين و�آثاره يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،للدكتور عبد
العزيز مربوك الأحمدي ،209/1اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة1424 ،هـ.
( ((7احلدي ��ث �أخرج ��ه الإم ��ام البخ ��اري يف �صحيحه ،كتاب ا�ستتاب ��ة املرتدين واملعاندين وقتالهم ،ب ��اب قتل من �أبى قبول
الفرائ�ض وما ن�سبوا �إلى الردة.401/4
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ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

وبالأمان تع�صم دماء غري امل�سلمني و�أموالهم ،لقوله تعالى:
ﮎﮏ ﮣ ﭼ املائ���دة ،١ :وقوله تعال���ى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮢ ﭼ النحل،٩١ :
وقول���ه تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ التوبة ،٤ :وقوله تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭪ ﭼ التوبة.٧ :
وج���ه الداللة :الآيات الكرمية فيها داللة وا�ض���حة تدعو امل�س���لمني �إل���ى الوفاء مبا مت
التعاق���د عليه ،والوف���اء مبا مت �إبرامه من معاهدات مع غري امل�س���لمني ما داموا حمافظني
على العهود ومل ينكثوا بها.
و�إمنا وقع اخلالف بني الفقهاء يف هل يقت�ص من امل�سلم للكافر على مذهبني:

املذهب الأول :احلنفية:

ذهب احلنفية(�((7إلى �أن امل�سلم يقت�ص منه للذمي.
يقول الإمام الكا�ساين(" :((7وال ي�شرتط �أن يكون املقتول مثل القاتل يف كمال الذات،
وهو �سالمة الأع�ض���اء ،وال �أن يكون مثله يف ال�رشف والف�ضيلة ،فيقتل �سليم الأطراف
مبقط���وع الأطراف والأ�ش���ل ،ويقت���ل العامل باجلاه���ل ،وال�رشيف بالو�ض���يع ،والعاقل
باملجنون ،والبالغ بال�صبي ،والذكر بالأنثى ،واحلر بالعبد ،وامل�سلم بالذمي الذي ي�ؤدي
اجلزية وجتري عليه �أحكام الإ�سالم".
وا�س���تدلوا على ذلك ،بقوله تعال���ى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﯓ ﭼ
البقرة ،١٧٨ :وقوله تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ املائدة ،٤٥ :وقوله تعالى :ﭽ ﮝ
( ((7بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،260/10وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،699والبحر الرائق19/9وم ��ا بعدها ،والهداي ��ة �شرح بداية
املبتدي.504/4
( ((7بدائع ال�صنائع.259/10
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ الإ�رساء ،٣٣ :وقوله
تعالى :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة. ١٧٩ :
وج����ه الداللة :الآيات الكرمية دلت على تعني الق�ص����ا�ص يف القت����ل ،و�أن النف�س
ت�ؤخ����ذ بالنف�س ق�صا�ص����اً ،من غري ف�ص����ل بني قتيل وقتيل ،ونف�����س ونف�س ،ومظلوم
ومظل����وم ،و�أن حتقيق معنى احلياة يف قتل امل�س����لم بالذمي �أبلغ منه يف قتل امل�س����لم
بامل�سلم ،لأن العداوة الدينية حتمله على القتل خ�صو�صاً عند الغ�ضب ،ويجب عليه
قتل����ه لغرمائه فكانت احلاجة �إلى الزاجر �أم�س ،فكان يف �رشع الق�ص����ا�ص فيه حتقيق
معنى احلياة �أبلغ.

املذهب الثاين :اجلمهور عدا احلنفية:

ذهب اجلمهور(� ((8إلى �أن امل�سلم ال يقت�ص منه للكافر ،لأن من �رشوط الق�صا�ص عند
اجلمهور امل�س���اواة يف الدين ،والكافر ال يكافئ امل�سلم يف الدين ،وعليه فال يقاد امل�سلم
به.
وا�ستدلوا على ذلك :مبا روى �أبو جحيفة قال� :س�ألت علياً ر�ضي اهلل عنه  :هل عندكم
�شيء ما لي�س يف القر�آن -وقال مرة :ما لي�س عند النا�س-؟ فقال :والذي فلق احلبة ،وبر�أ
الن�س���مة ،ما عندنا �إال ما يف القر�آن؛ �إال َف ْهماً ُي ْع َطى رجل يف كتابه ،وما يف ال�ص���حيفة،
قلت :وما يف ال�صحيفة؟ قال :العقل ،وفكاك الأ�سري و�أن ال يقتل م�سلم بكافر"(.((8
( ((8املقدم ��ات املمه ��دات ،371/2وحا�شي ��ة الد�سوق ��ي ،176/6وحا�شي ��ة الع ��دوي ،376/2وامله ��ذب ،171/3وال�س ��راج الوه ��اج
� ��ص ،466والإقن ��اع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،381/2واملغني ،313/11والهداية يف فروع الفقه احلنبلي ،100/2والرو�ض
املربع �ص.375
(� ((8أخرجه الإمام البخاري يف �صحيحه ،كتاب الديات ،باب العاقلة.395/4
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وعن قي�س بن عبادة ر�ضي اهلل عنه قال" :انطلقت �أنا والأ�شرت �إلى علي بن �أبي طالب
ر�ض���ي اهلل عنه  ،فقلنا له هل عهد �إليك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئاً مل يعهده
النا����س عامة؟ قال :ال� ،إال ما يف هذا ،ف�أخرج كتاباً من قراب �س���يفه ،ف�إذا فيه :امل�ؤمنون
تتكاف�أ دمائهم ،وهم يد على من �س���واهم ،وي�س���عى بذمتهم �أدناه���م� ،أال ال يقتل م�ؤمن
بكافر ،وال ذو عهد يف عهده ،من �أحدث حدثاً ،فعلى نف�س ،ومن �أحدث حدثاً �أو �آوى
حمدثاً ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني"(.((8

وجه الداللة:

احلديث الأول فيه ن�ص �رصيح على �أن امل�سلم ال يقاد منه للكافر.
واحلديث الثاين فيه داللة على عدم الق�صا�ص من امل�ؤمن للكافر ،كما �أن دماء امل�ؤمنني
تتكاف�أ ،وعليه ف�إن دماء غري امل�سلمني ال تكافئ دماء امل�سلمني.
يقول ابن ر�شد(" :((8دم الكافر ال يكافئ دم امل�ؤمن و�إذا مل يكافيه فالق�صا�ص مرتفع".

ر�أي الباحث والرتجيح:

�إن اتفاق الفقهاء على عدم الق�ص���ا�ص من امل�س���لم للكافر احلربي واملرتد ال نزاع فيه
لعدم الع�صمة.
و�أما بالن�س���بة �إلى الق�صا�ص من امل�سلم للكافر غري احلربي كالذمي ،فرنى �أن الراجح
هو عدم الق�صا�ص من امل�سلم له لأن الدليل معه ،واهلل �أعلم.
(� ((8أخرج ��ه الإم ��ام �أب ��و داود يف �سننه ،كت ��اب الديات ،باب �أيقاد امل�سل ��م بالكافر ،جامع الأ�ص ��ول .254/10قال الأرنا�ؤوط:
وهو حديث �صحيح ب�شواهده.
( ((8املقدمات املمهدات.371/2
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ال�شرط الرابع� :أن ال يكون اجلاين �أ�ص ًال للمجني عليه.

اتفق الفقهاء(�((8أ�ص���حاب املذاهب الفقهية الأربعة :على �أنه ال يقت�ص من اجلاين �إذا
كان � ً
أ�ص�ل�ا للمجني عليه ،فل���و جنى الأب على ولده �أو ولد ولده فال ق�ص���ا�ص عليه،
وكذلك اجلد� ،سواء كان اجلد من جهة الأب �أو من جهة الأم و�إن عال ،وكذلك ،والأم
يف ذل���ك كالأب ،واجلدة كالأم �س���واء كانت اجلدة من جه���ة الأب� ،أو كانت من جهة
الأم .وا�س���تدلوا عل���ى ذلك ،بحديث عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه قال� :س���معت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول" :ال يقاد الوالد بالولد"(.((8
وجه الداللة :احلديث يدل بن�صه على �أن الوالد ال يقت�ص منه بولده.
وذهبوا �إلى �أن الولد يقتل بالوالد م�س���تدلني على ذلك بعموم الن�صو�ص الدالة على
الق�صا�ص من غري ف�ص���ل بني الأب واالبن� ،إال �أن الوالد خرج من هذا العموم بالن�ص
– احلديث املذكور -فبقي الولد داخ ًال حتت العموم ،ثم �إن الق�ص���ا�ص �رشع لتحقيق
حكم���ة احلياة بالزجر والردع ،واحلاجة يف الزجر يف جانب الولد ال يف جانب الوالد،
وذل���ك لعدة �أمور منها� :أن الوالد يحب ولده لأنه ول���ده ،ولي�س النتظار النفع �إليه من
جهته� ،أو يحبه حلياة الذكر ملا يحيا به ذكره ،و�أن فيه زيادة �ش���فقة متنع الوالد عن اجلناية
على ولده ،و�أن الوالد �س���بب لإحياء الولد ،و�أما الول���د ف�إن هذه املعاين غري موجودة
في���ه ،فلم تكن حمبته و�ش���فقته مانعة من القتل ،فلزم املنع ب�رشع الق�ص���ا�ص وملا كانت
حمبة الولد لوالده قد تكون ملنافع ت�صل �إليه من جهته ال لعينه ،فرمبا يقتل الوالد ليعجل
( ((8بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،254/10والبح ��ر الرائ ��ق ،21/9وبداي ��ة املجته ��د ،516/2ومواه ��ب اجللي ��ل ،307/8وامله ��ذب،172/3
وال�س ��راج الوه ��اج � ��ص ،467والإقن ��اع يف ح ��ل �ألف ��اظ �أب ��ي �شج ��اع ،368/2واملغن ��ي ،331/11والهداي ��ة يف ف ��روع الفق ��ه
احلنبلي ،101/2والرو�ض املربع �ص ،376وك�شاف القناع.525/5
( ((8احلدي ��ث �أخرج ��ه الإم ��ام الرتم ��ذي يف �سنن ��ه ،كت ��اب الديات ،باب م ��ا جاء يف الرجل يقت ��ل ابنه يقاد من ��ه �أم ال ،جامع
الأ�صول .250/10وقال� :إ�سناده �ضعيف ،ولكن ت�شهد له �أحاديث �أخرى.
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الو�صول �إلى �أمالكه ،ال �سيما �إذا كان النفع ال ي�صل �إليه من جهته لعوار�ض.

ال�شرط اخلام�س :مبا�شرة اجلاين للجناية.

مل يختلف الفقهاء يف �أن اجلاين ركن من �أركان جناية العمد �إذا كان مبا�رشاً لها ،لكن
وقع اخلالف بني الفقهاء يف حال كان اجلاين مت�سبباً يف اجلناية على مذهبني:

املذهب الأول :مذهب احلنفية:

ذهب احلنفية(�((8إلى �أن جناية العمد التي توجب الق�صا�ص على اجلاين ال بد �أن يكون
اجلاين مبا�رشاً لها ولي�س مت�س���بباً فيها� ،إال �أن ال�ص���احبني ا�ستثنيا بع�ض حاالت الت�سبب
منها� :إذا كان الهالك حمققاً ،كالإلقاء من �شاهق ،وكالتحريق بالنار خالفاً للإمام.

املذهب الثاين:

مذهب اجلمهور عدا احلنفية :ذهب اجلمهور(((8عدا احلنفية� :إلى �أنه يقت�ص من اجلاين
املبا�رش واملت�سبب �إذا كانت اجلناية عمداً.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بعد ذك����ر �أقوال الفقهاء �أ�ص����حاب املذاه����ب الفقهية الأربعة يف الق�ص����ا�ص من
اجلاين املبا�رش واملت�سبب نرى �أن الراجح هو ما ذهب �إليه اجلمهور القائلني بوجوب
( ((8بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،256/10وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،699والبحر الرائق19/9وم ��ا بعدها ،والهداي ��ة �شرح بداية
املبتدي503/4وما بعدها.
( ((8بداي ��ة املجته ��د ونهاي ��ة املقت�ص ��د ،512/2ومواه ��ب اجلليل204/8وم ��ا بعده ��ا ،وحا�شي ��ة الد�سوقي184/6وم ��ا بعدها،
واملهذب175/3وم ��ا بعده ��ا ،وال�س ��راج الوه ��اج � ��ص ،464واملغن ��ي ،347/11والهداي ��ة يف ف ��روع الفق ��ه احلنبل ��ي،100/2
وال�سل�سبيل.733/3
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الق�صا�ص من كل من املبا�رش واملت�سبب يف اجلناية �إذا توفرت باقي ال�رشوط املعتربة؛
لأن بع�����ض جناي����ات العمد ال حتدث بطريق املبا�رشة� ،إمنا بالت�س����بب ،ولكي ال يكون
عدم وجوب الق�ص����ا�ص عليه مهرباً من العقاب مما ي�ؤدي �إلى �ض����ياع احلقوق .واهلل
�أعلم.

الق�سم الثاين :ال�شروط اخلا�صة:

وهي ال�رشوط اخلا�صة ال�ستيفاء الق�صا�ص فيما دون النف�س.
اتف���ق الفقهاء(((8على ا�ش�ت�راط ثالثة �رشوط خا�ص���ة بالق�ص���ا�ص فيم���ا دون النف�س،
بالإ�ضافة �إلى ال�رشوط العامة التي ذكرت هي:
� -1إمكان اال�ستيفاء بال حيف ب�أن يكون القطع من املف�صل.
 -2املماثلة يف الع�ض���و واال�ش�ت�راك يف اال�س���م اخلا�ص العني اليمنى بالعني اليمنى،
والأنف بالأنف ،وهكذا.
 -3مراعاة ال�ص���حة وال�س�ل�امة للع�ض���و يف اجل���اين واملجني عليه ف�ل�ا ت�ؤخذ كاملة
الأ�صابع والأظافر بناق�صتها ،وال �صحيح ب�أ�شل.
وزاد احلنفية �رشطان هما:
 -1املماثل���ة بني املحل�ي�ن يف املنافع والفعلني ،وبني الأر�ش�ي�ن ،لأن املماثلة فيما دون
النف����س معتربة بالق���در املمكن ،فانعدامه���ا مينع وجوب الق�ص���ا�ص .وعلى هذا ذهب
احلنفي���ة� :إل���ى �أنه ال ي�ؤخ���ذ العدد بالعدد فيم���ا دون النف�س مما يجب عل���ى �أحدهما فيه
( ((8بدائ ��ع ال�صنائع411/10وم ��ا بعده ��ا ،وال ��در املخت ��ار للح�صكفي �ص ،704والبح ��ر الرائق ،32/9بداي ��ة املجتهد ونهاية
املقت�ص ��د ،523/2والذخرية331/12وم ��ا بعده ��ا ،الإقن ��اع يف حل �ألف ��اظ �أب ��ي �شجاع367/2وما بعدها ،وال�س ��راج الوهاج
�ص ،470املغني312/11و ،380والرو�ض املربع �ص ،379وال�سل�سبيل ،743/3ومنار ال�سبيل229/2و.235
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الق�ص���ا�ص لو انفرد ،فلو قطع اثنان يد رجل فال تقطع �أيديهما وعليهما الأر�ش ن�صفان،
وذلك لعدم املماثلة بني اليدين واليد الواحدة.
� -2أن يكون اجلاين واملجني عليه متحدين باحلرية والذكورة والأنوثة ،فال ق�ص���ا�ص
ب�ي�ن احلر والعبد ،وال بني الذكر والأنثى يف الع�ض���و ،لعدم املماثلة بينهم يف الأرو�ش،
ولأن املماثلة يف الأرو�ش �رشط وجوب الق�صا�ص فيما دون النف�س ،لأن ما دون النف�س
ي�سلك به م�سلك الأموال ،واملماثلة يف الأموال معتربة.
يقول احل�ص���كفي(" :((8وال قود عندن���ا يف طريف رجل وام���ر�أة ،وطريف حر وعبد،
وطريف عبدين ،لتعذر املماثلة بدليل اختالف دينهم وقيمتهم ،والأطراف كالأموال".
وزاد املالكي���ة �رشط���اً واحداً وهو عدم مبا�رشة املجني عليه تنفيذ الق�ص���ا�ص خ�ش���ية
الزيادة وعدم املعرفة.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بعد ذكر ال�رشوط اخلا�صة للق�صا�ص فيما دون النف�س عند الفقهاء جند �أن ما مت االتفاق
علي���ه بني املذاهب الأربعة معترب ،وي�ض���اف �إليه ما ذهب �إليه املالكية من ا�ش�ت�راط عدم
مبا�رشة الق�صا�ص من املجني عليه؛ لأن املجني عليه عندما يرى اجلاين بني يديه رمبا تتغري
حالته النف�س���ية ،وتثور عنده �ش���هوة االنتقام لذا فال ي�ؤمن من احليف و�أما ما ذهب �إليه
احلنفية فال نرى ا�شرتاطه.
واهلل اعلم.
( ((8الدر املختار للح�صكفي �ص.704
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املطلب الثالث :ما يجب فيه القصاص بجناية العمد على ما دون النفس

قد �س���بق بيان �أق�س���ام اجلناية على مادون النف�س ،ولبيان ما يجب يف هذه الأق�س���ام
بجناية العمد ،ف�إين �س�أفرد يف كل ق�سم منها ر�أي املذاهب الأربعة:

�أو ًال� :إبانة الأطراف:

اختلف الفقهاء يف وجوب الق�ص���ا�ص يف �إبانة الأط���راف� ،إذا وجب بجناية العمد
على مذهبني:

�أوال :مذهب اجلمهور عدا املالكية:

ذهب اجلمهور(((9عدا املالكية� :إلى وجوب الق�ص���ا�ص يف الأطراف يف كل ما ينتهي
�إلى مف�ص���ل ،وما كان من غري املفا�ص���ل فال ق�ص���ا�ص فيه ،كما لو قطع من ال�ساعد� ،أو
الع�ض���د� ،أو ال�ساق� ،أو الفخذ ،وال�سبب يف ذلك �أنه ميكن ا�ستيفاء املثل يف املف�صل وال
ميكن ا�ستيفا�ؤه من غري املف�صل.
و�إن كان القطع من غري املف�صل ،كن�صف ال�ساعد �أو ال�ساق وغريه ،فله �أن يقت�ص من
�أقرب مف�صل ،وما زاد عن املف�صل فله فيه حكومة عدل(.((9
( ((9بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،415/10والهداي ��ة �شرح بداي ��ة املبتدي ،509/4والإي�ض ��اح يف �شرح الإ�ص�ل�اح ،442/2واملهذب،181/3
وجواه ��ر العق ��ود ،203/2والإقن ��اع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،373/2والهداية يف ف ��روع الفقه احلنبلي ،106/2والرو�ض
املربع �ص.380
ً
ً
( ((9حكومة العدل :ب�أن يقوم املجني عليه وك�أنه مملوكا �سليما لي�س به �أثر اجلناية ،ثم يقوم وبه �أثر اجلناية ،ثم ينظر
�إل ��ى تف ��اوت م ��ا بينهم ��ا ،ف� ��إن كان ثلث ع�ش ��ر القيمة مث ًال ،فيج ��ب ثلث ع�ش ��ر الدي ��ة ،و�إن كان ربع ع�شر القيم ��ة ،ف�إنه
يج ��ب رب ��ع ع�ش ��ر الدية ،وهكذا .البح ��ر الرائق ،91/9والهداي ��ة �شرح بداية املبت ��دي ،509/4الإقناع يف ح ��ل �ألفاظ �أبي
�شج ��اع� ،372/2أم ��ا الي ��وم ف�إن العبي ��د ال وجود لهم حقيقة وعليه ف� ��إن حكومة العدل تقدر اجلناي ��ة مبقدار ما يحتاج
�إليه املجني عليه من النفقة و�أجرة الطبيب �إلى �أن يرب�أ ،املو�سوعة الفقهية68/18وما بعدها ،والفقه املنهجي.392/3
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وا�س���تدلوا على ذلك ،بقوله تعال���ى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯰ ﭼ املائدة.٤٥ :
وجه الداللة :الآية الكرمية تدل على وجوب الق�ص���ا�ص فيما دون النف�س ،كما هو يف
النف�س.
ً
رج�ل�ا �رضب رج ًال على
وا�س���تدلوا كذل���ك ،بحديث منران بن جاري���ة عن �أبيه� :أن
�س���اعده بال�س���يف فقطعها من غري مف�صل ،فا�س���تعدى عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�أمر له بالدية فقال :يا ر�سول اهلل �إين �أريد الق�صا�ص ،قال" :خذ الدية بارك اهلل لك فيها"
ومل يق�ض له بالق�صا�ص(.((9
وجه الداللة :احلديث يدل على عدم الق�صا�ص من غري املف�صل ،لأن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أمر له بالدية ،ومل يق�ض له بالق�صا�ص.

ثانيا :مذهب املالكية:

ذهب املالكية(� ((9إلى الق�ص���ا�ص يف الأع�ضاء مطلقاً ما مل يخ�ش منه تلف النف�س� ،إذا
كانت اجلناية عمداً ،وتوفرت �رشوط الق�ص���ا�ص من غري �رشط �أن يكون الق�ص���ا�ص من
املف�صل� ،إال ما كان منها متلفاً ،كعظام ال�صلب ،وال�صدر ،والعنق ،والفخذ ،ونحوها،
وكل ما يعظم اخلطر فيه كائناً ما كان ،وعليه �إن قطع يده من ن�صف ال�ساعد اقت�ص منه.
وا�ستدلوا على ذلك ،بقوله تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮟﭼ
البق���رة ،١٩٤ :وقوله تعال���ى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
( ((9احلديث �أخرجه الإمام ابن ماجة يف �سننه ،كتاب الديات ،باب ما ال قود فيه .446/2وقال عنه يف الزوائد :يف �إ�سناده
�ضعف.
( ((9بداية املجتهد ونهاية املقت�صد ،526/2وتب�صرة احلكام ،179/2ومواهب اجلليل ،316/8والذخرية322/12وما بعدها،
والفواكه الدواين.314/2
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯰ ﭼ املائدة.٤٥ :
وجه الداللة :الآيتان الكرميتان تدالن على املماثلة يف الق�صا�ص من اجلاين� ،سواء يف
النف�س �أم الطرف� ،أم اجلراح مطلقاً ،دون حتديد املف�صل� ،أم �سواه.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بعد ذكر �أقوال �أ�ص���حاب املذاه���ب الفقهية الأربعة يف وجوب الق�ص���ا�ص يف �إبانة
الأط���راف جند �أنهم اتفقوا على وجوب الق�ص���ا�ص فيها �إذا كان���ت اجلناية عليها عمداً،
وتوفرت ال�رشوط �س���ابقة الذكر ،ب�أن �أمن من احليف ،وكانت تنتهي �إلى مف�صل ،ولكن
اخلالف وقع بينهم فيما زاد عن املف�ص���ل ،فاجلمهور عدا املالكية يرون �أنه ال ق�صا�ص �إذا
كانت اجلناية على غري مف�صل ،كن�ص���ف ال�ساعد� ،أو الع�ضد ،لعدم الأمن من احليف،
ويقت�ص له من �أقرب مف�ص���ل قبله ،وما زاد عليه فيه حكومة عدل ،و�أما املالكية ،فريون
الق�ص���ا�ص �س���واء كان من املف�صل �أم غريه كن�صف ال�س���اعد مث ًال� ،رشيطة �أن ال يكون
متلف���اً ،ف�إن كان متلفاً ف�إنه يعدل عنه �إلى الأر�ش والراجح ما ذهب �إليه اجلمهور القائلني
بعدم الق�صا�ص من غري املف�صل؛ لعدم الأمن من احليف .واهلل �أعلم.

ثاني ًا� :إزالة منافع الأع�ضاء:

�إزالة منفعة الع�ض���و ،تعني فقده لوظيفته وعدم ا�ستطاعة ا�ستعماله ،مع بقاء الع�ضو
يف مكانه ك�أن ي�رضب �إن�س���ان على ر�أ�س���ه فيذهب ب�رصه مع بقاء العني� ،أو ت�شل حركة
يده مع بقاء اليد ،وهكذا ،ف�إذا كان بجناية عمد ،فقد اتفق الفقهاء(�((9أ�صحاب املذاهب

( ((9بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،437/10والبحر الرائ ��ق ،33/9والذخرية ،327/12وتب�صرة احل ��كام ،179/2ومواهب اجلليل،317/8
وامله ��ذب ،195/3ومغني املحت ��اج ،41/4والو�سيط يف املذهب ،290/6وال�سراج الوهاج �ص ،471واملغني ،402/11والهداية
يف فروع الفقه احلنبلي.106/2
(العدل) العدد | |69جمادى الأولى 1436هـ
ـ  288ـ

د .سامي محمد نمر أبو عرجة ،الباحث /نبيل حسن الكيالني

الفقهية الأربعة على وجوب الق�صا�ص فيها �إذا توفرت ال�رشوط املعتربة للق�صا�ص فيها.
ومثاله :لو �أو�ض���حه فذهب �ض���وء عينيه� ،أو �سمعه� ،أو �ش���مه ،وجب يف جميع ذلك
الق�صا�ص �إن �أمكن ا�ستيفا�ؤه من غري �أن يذهب احلدقة� ،أو الأذن� ،أو الأنف ،وذلك ب�أن
يو�ضحه ،ف�إن ذهب بذلك ،و�إال ا�ستعمل فيه دواء� ،أو فع ًال يذهب به ذلك ،ف�إن مل يكن
�إال باجلناية على هذه الأع�ضاء ،فال ق�صا�ص وينتقل �إلى الدية على ح�سبه.

ثالث ًا :ال�شجاج:

ال�شجاج عند الفقهاء هي :اجلراحات التي ت�صيب الر�أ�س والوجه دون �سائر اجل�سد.
اتفق الفقهاء( ((9على وجوب الق�صا�ص �إذا توفرت �رشوطه يف املو�ضحة.
وا�س���تدلوا على ذلك ،بقوله تعال���ى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ املائدة. ٤٥ :
وجه الداللة :الآية الكرمية تدل على الق�ص���ا�ص فيما دون النف�س ،كما هو يف النف�س،
كم���ا تدل على املماثلة يف الأع�ض���اء ،ليقت����ص من اجلاين �إال ما خ����ص بدليل ،ويكون
الق�ص���ا�ص يف املو�ضحة لأنه ميكن ا�س���تيفاء الق�صا�ص فيها على �س���بيل املماثلة من غري
حيف ،لأن لها حداً ينتهي �إليها ال�سكني.
يقول الإمام ابن قدامة(" :((9ولي�س يف �ش���يء من �ش���جاج الر�أ�س ق�ص���ا�ص �س���وى
(-((9بدائ ��ع ال�صنائع440/10وم ��ا بعده ��ا ،وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،712والهداي ��ة �ش ��رح بداي ��ة املبت ��دي.453/4
الذخرية327/12وم ��ا بعده ��ا ،ومواه ��ب اجلليل313/8وما بعدها ،وحا�شي ��ة الد�سوقي .199/6امله ��ذب ،180/3وجواهر
العق ��ود ،203/2واملغني382/11وم ��ا بعده ��ا ،والهداي ��ة يف ف ��روع الفق ��ه احلنبل ��ي  ،108/2والرو� ��ض املرب ��ع � ��ص،380
وال�سل�سبيل.744/3
( ((9املغني.391/11
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املو�ض���حة ،و�سواء يف ذلك ما دون املو�ضحة كاحلار�ص���ة والبازلة والبا�ضعة واملتالحمة
وال�سمحاق وما فوقها ،وهي :الها�شمة واملنقلة والآمة".
واتفقوا على عدم الق�ص���ا�ص فيما بعد املو�ضحة ،كالها�شمة ،واملنقلة ،والآمة؛ لتعذر
اال�ستيفاء على املماثلة.
يقول الإم���ام القرايف(" :((9والق�ص���ا�ص يف جمي���ع اجلراح �إال املنقل���ة ،وامل�أمومة،
واجلائف���ة للخطر ،وتوقف مالك يف القود يف ها�ش���مة الر�أ�س وقال :ال �أرى ها�ش���مة �إال
وهي منقلة".
ووقع اخلالف فيما قبل املو�ضحة على مذهبني:

املذهب الأول:

ذه���ب املالكية وهو ق���ول للحنفية وال�ش���افعية(� ((9إلى �أنه يجب الق�ص���ا�ص فيما قبل
املو�ضحة من ال�ش���جاج كال�سمحاق والبا�ضعة والدامية؛ لأن ا�س���تيفاء املثل فيها ممكن،
حيث ميكن معرفة قدر غور اجلراحة بامل�س���بار�-آلة ت�س���تخدم للقيا�س -ف�إذا عرف قدر
غ���ور اجلرح ،ف�إنه يعمل حديدة على قدره ،فتنفذ يف اللحم �إلى �آخرها في�س���تويف منه
مثل ما فعل.
قال الأن�ص���اري(" :((9ويجب الق�ص���ا�ص يف املو�ضحة فقط ل�ض���بطها وتي�رس ا�ستيفاء
مثلها بخالف غريها ،وقيل يجب فيها وفيما قبلها لإمكان معرفة ن�سبتها من املو�ضحة".

املذهب الثاين:

( ((9الذخرية.328/12
( ((9الذخرية 327/12وما بعدها ،والدر املختار للح�صكفي �ص ،712ومغني املحتاج38/4وما بعدها
( ((9نهاية املحتاج.283/7
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ذه���ب احلنابل���ة وهو ق���ول للحنفية وال�ش���افعية(�((10إلى ع���دم الق�ص���ا�ص فيما قبل
املو�ض���حة؛ لأنه ال حد له ينتهي �إليه ال�سكني ،فال ميكن اال�ستيفاء ب�صفة املماثلة ،ويجب
فيها حكومة عدل.
يقول ال�ش�ي�رازي(" :((10ف�أما اجلروح فينظر فيها ف�إن كانت ال تنتهي �إلى عظم كاجلائفة
وما دون املو�ض���حة من ال�ش���جاج� ,أو كانت اجلناية على عظم كك�رس ال�ساعد والع�ضد
وامل�أموم���ة واملنقلة مل يجب فيها الق�ص���ا�ص؛ لأنه ال متكن املماثل���ة فيها وال ي�ؤمن من �أن
ي�ستويف �أكرث من احلق ف�سقط".
ويرون(� ((10أن يف املو�ضحة �إذا �سقط الق�صا�ص خم�س من الإبل ،ويف الها�شمة ع�رش
من الإبل ،ويف املنقلة خم�س ع�رشة من الإبل ،ويف الآمة ثلث الدية.
يقول الكا�س���اين(�" :((10أما الأول فاملو�ض���حة �إذا برئت وبقي له���ا �أثر ففيها خم�س من
الإبل ,ويف الها�شمة ع�رش ,ويف املنقلة خم�س ع�رشة ,ويف الآمة ثلث الدية ,هكذا روي
عنه عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم" :يف املو�ض���حة خم�س من الإبل ,ويف الها�شمة ع�رش ,ويف
املنقلة خم�س ع�رشة ,ويف الآمة ثلث الدية" ,ولي�س فيما قبل املو�ض���حة من ال�ش���جاج
�أر�ش مقدر" .واتفقوا(((10على عدم الق�ص���ا�ص يف ك�رس العظام �إال يف ال�س���ن خا�ص���ة
( ((10املغني382/11وما بعدها ،والهداية �شرح بداية املبتدي ،453/4واملهذب.180/3
( ((10املهذب.180/3
( ((10ال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،712والبناي ��ة يف �ش ��رح الهداية235/12وم ��ا بعده ��ا ،والبح ��ر الرائ ��ق ،33/9املقدمات
املمه ��دات ،399/2والتفري ��ع ،216/2وال ��كايف الب ��ن عبد الرب�� � ،ص ،599وحا�شي ��ة الد�سوقي231/6وم ��ا بعدها ،ومواهب
اجلليل336/8وم ��ا بعده ��ا ،واملهذب ،180/3وجواهر العقود ،203/2واملغني382/11وما بعدها ،والهداية يف فروع الفقه
احلنبلي  ،108/2والرو�ض املربع �ص ،380وال�سل�سبيل.744/3
( ((10بدائع ال�صنائع.459/10
( ((10بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،442/10وال ��در املخت ��ار للح�صكف ��ي � ��ص ،712والهداي ��ة �ش ��رح بداي ��ة املبتدي528/4وم ��ا بعده ��ا.
والذخ�ي�رة ،327/12والكايف البن عبد الرب �ص ،592وحا�شية الد�سوق ��ي ،199/6املهذب ،180/3وجواهر العقود،203/2
ومغني املحتاج39/4وما بعدها ،واملغني ،382/11والكايف البن قدامة ،155/5وال�سل�سبيل.744/3
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لإمكانية اال�ستيفاء.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بع���د ذكر �أقوال الفقهاء �أ�ص���حاب املذاه���ب الفقهية الأربعة جند �أنه���م اتفقوا على
وجوب الق�ص���ا�ص يف املو�ضحة من ال�شجاج ،وعدمه فيما بعدها ،وعدم الق�صا�ص يف
ك�رس العظام لعدم �إمكانية اال�ستيفاء بال حيف �إال ال�سن ،وهذا ال نزاع فيه.
�أما بالن�س���بة للق�ص���ا�ص فيما قبل املو�ض���حة ،ف�إن الذي �أراه راجحاً هو ما ذهب �إليه
احلنابلة وهو قول للحنفية وال�شافعية ،بعدم الق�صا�ص فيما دون املو�ضحة ،وذلك لعدم
�إمكان ا�ستيفاء املثل دون حيف.
و�أما الواجب فيما دون املو�ضحة فهو حكومة عدل ،وذلك لعدم وجود تقدير لها يف
ال�رشع ،و�أن يف املو�ض���حة خم�س من الإبل ،ويف الها�شمة ع�رش من الإبل ،ويف املنقلة
خم����س ع�رشة من الإبل ،ويف الآمة ثلث الدي���ة ،ويف الدامغة ثلثا الدية ،وذلك لوجود
الن�صو�ص ال�رشعية التي تدل على ذلك.

رابع ًا :اجلراح:

اجلراح هي التي ت�ص���يب �سائر اجل�س���د دون الر�أ�س والوجه وهي نوعان :جائفة وغري
جائفة( ،((10وقد اتفق الفقهاء(�((10أ�ص���حاب املذاه���ب الفقهية الأربعة على �أن اجلائفة ال

( ((10بدائ ��ع ال�صنائ ��ع ،409/10والهداي ��ة �ش ��رح بداية املبتدي ،528/4وال ��كايف البن عبد الرب �ص599وم ��ا بعدها ،والبيان
والتح�صي ��ل ،83/16والقوان�ي�ن الفقهي ��ة � ��ص ،282ومواه ��ب اجللي ��ل ،313/8وامله ��ذب ،217/3وجواهر العق ��ود،203/2
والإقن ��اع يف ح ��ل �ألفاظ �أبي �شجاع ،381/2والهداية يف فروع الفق ��ه احلنبلي ،123/2والكايف البن قدامة ،235/5ومنار
ال�سبيل.253/2
( ((10الدر املختار للح�صكفي �ص ،712والتفريع ،216/2واملهذب ،180/3والرو�ض املربع �ص.386
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ق�ص���ا�ص فيه���ا و�إمنا الواجب فيها ثل���ث الدية ،ووقع اخلالف ب�ي�ن الفقهاء يف وجوب
الق�صا�ص يف غري اجلائفة ،وهم يف ذلك على مذهبني:
الأول :اجلمهور عدا احلنفية( :((10ذهب اجلمهور �إلى وجوب الق�ص���ا�ص يف جروح
اجل�س���د �إذا انتهت �إلى عظم ،يف ح���ال كانت اجلناية عمداً وتوف���رت ال�رشوط املعتربة
لذلك.
الثاين :احلنفية( :((10ذهبوا �إلى عدم الق�ص���ا�ص يف جراح اجل�سد� ،سواء كانت جائفة
�أم غري جائفة.
واتفق الفقهاء(((10على �أن الواجب يف جروح �س���ائر اجل�سد دون الوجه والر�أ�س هو
حكوم���ة عدل ،لعدم وجود �أر�ش مقدر لها �رشع���اً ،فالأر�ش املقدر �رشعاً �إمنا هو خا�ص
بال�شجاج التي ت�صيب الر�أ�س والوجه دون �سائر اجل�سد.

ر�أي الباحث والرتجيح:

بعد ذكر �أقوال الفقهاء �أ�صحاب املذاهب الفقهية الأربعة يف الواجب يف اجلراح جند
�أن الفقهاء اتفقوا على عدم الق�ص���ا�ص يف اجلائفة لع���دم املماثلة ،و�إمنا فيها ثلث الدية
وهذا ال نزاع فيه.
واختلف���وا يف غري اجلائفة ،فاجلمهور يرون الق�ص���ا�ص يف جراح اجل�س���د �إذا انتهت
�إلى عظم ،مع توفر ال�رشوط ،بينما احلنفية ال يرون الق�ص���ا�ص يف جراح اجل�سد مطلقا،
( ((10الذخرية ،327/12والكايف البن عبد الرب �ص ،592وحا�شية الد�سوقي ،199/6واملهذب ،180/3وجواهر العقود،203/2
ومغني املحتاج39/4وما بعدها ،واملغني ،382/11والكايف البن قدامة ،155/5وال�سل�سبيل.744/3
( ((10بدائع ال�صنائع ،442/10والدر املختار للح�صكفي �ص ،712والهداية �شرح بداية املبتدي528/4وما بعدها.
( ((10املراج ��ع ال�سابق ��ة ،والذخ�ي�رة ،327/12والكايف الب ��ن عبد الرب � ��ص ،592وحا�شية الد�سوق ��ي ،199/6واملهذب،180/3
وجواهر العقود ،203/2ومغني املحتاج39/4وما بعدها ،واملغني ،382/11والكايف البن قدامة ،155/5وال�سل�سبيل.744/3
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وال���ذي �أراه راجحاً هو ما ذهب �إلي���ه احلنفية ،وهو عدم الق�ص���ا�ص فيها لعدم �إمكان
اال�ستيفاء فيها من غري حيف.
كما اتفقوا على �أن الواجب يف �سائر جراح اجل�سد هو حكومة عدل.
واهلل �أعلم.
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