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 تِسْمِ اللَّهِ الشَّحْمَهِ الشَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّزِيهَ آَمَنُىا كُتِةَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلًَ الْحُشُّ تِالْحُشِّ وَالْعَثْذُ 

تِالْأُوْثًَ فَمَهْ عُفِيَ لَهُ مِهْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّثَاعٌ تِالْعَثْذِ وَالْأُوْثًَ 

تِالْمَعْشُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ تِإِحْسَانٍ رَلِكَ تَخْفِيفٌ مِهْ سَتِّكُمْ وَسَحْمَحٌ فَمَهِ 

( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاجٌ يَا أُولِي 871اعْتَذَي تَعْذَ رَلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ أَلِيمٌ )

 (871لْأَلْثَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُىنَ )ا
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  ت

 االهداء

 ...... الى

  سيد الوجود لسان الصدق الذي جعمه ربه رحمة لمعالمين , الذي بمغ مراد الحق
 ( .الخمق , امام المرسمين وامام المجاهدين الرسول االكرم )ملسو هيلع هللا ىلص

 
 . والدي حفظهما هللا تعالى .. ومن ابتغي رضاهما بعد هللا تعالى 

 
  اوالدي فمذات كبدي وقرة عيني : يارا , غزل حفظهم هللا تعالى , وجعمهم ابناء

 خير ونفع بهم االسالم والمسممين .
 
  له كل من جعل اسم شعار العمم والتعمم الذي ينير منبر الحكمة العميا وسنة رسو

 )ملسو هيلع هللا ىلص( وخدمة لمدولة وابناء الشعب .
 

  كل مسمم يعمل عمى ابناء الجيل القادم المتمسك بآداب الرسول القائد )ملسو هيلع هللا ىلص( وقيمه
 وامثاله التي تأدب بها رجال عصر الرسالة )رضي هللا عنهم(

 
 تذتي الكرام كل من كان له الفضل بعد هللا تعالى في نصحي وتوجيهي من اسا

واخوتي في هللا , سائمة المولى تعالى ان يجعمه خالصا لوجهه الكريم وان يتفع به 
 امة االسالم والمسممين .

 

 اهدي هذا الجهد المتواضع



 

  ث

 شكر وعرفان

الحمدددددد ي الدددددذي بنعمتددددده تدددددتم الصدددددالحات , حمددددددا  يميدددددق بجدددددالل وجهددددده وعظددددديم 
وانعالقدددددا مدددددن قولددددده ا عمدددددي , سدددددمعانه عمدددددى هدددددذك النعمدددددة المباركدددددة التدددددي انعدددددم بهددددد

. واصددددددمي واسددددددمم عمددددددى خيددددددر  8(( وِعْمَتَييييييكَ أَشْييييييكُشَ أَنْ أَوْصِعْنِييييييي سَبِّ )) :تعددددددالى

 خمقه سيدنا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( .

فددددددأن مددددددن الواجددددددب عمددددددي ان ارد الفضددددددل الددددددى اهمدددددده وعرفددددددان بالجميددددددل ووفدددددداء 

.  2(( الْإِحْسَييييانُ إِلَّييييا سَييييانِالْإِحْ جَييييضَاءُ هَيييي ْبقولدددده تعددددالى: )) ألهددددل الفضددددل عمددددال 

 . 3(( تَصِريٌ تَعْمَلُىنَ تِمَا اللَّهَ إِنَّ تَيْنَكُمْ الْفَضْ َ تَنْسَىُا )) وَلَاوقوله تعالى: 

فدددددددأني اقددددددددم جزيدددددددل الشدددددددكر واالمتندددددددان الدددددددى اسدددددددتاذي واخدددددددي الكبيدددددددر مشدددددددرفي 
ث ( لتفضددددمه باألشددددراا عمددددى هددددذا البحدددددضددددل االسددددتاذ الدددددكتور )عمددددي عبددددد كنددددوالفا
 الددددددذي لددددددم يبخددددددل عمددددددي بالتوجيدددددده واالرشدددددداد والتصددددددويب والتنقددددددي  والعددددددث بالجهددددددد, 

والمثدددددابرة فدددددي اكمدددددال و خراجددددده عمدددددى افضدددددل صدددددورة حتدددددى تكدددددون مرجعدددددا ذا قيمدددددة 
وفائدددددة عمميددددة لقجيددددال القادمددددة لالمتثددددال بددددآداب الرسددددول القائددددد االكددددرم )صدددددمى هللا 

 عميه وسمم( في الحرب.

تعبيدددددددر عمدددددددا تكتبددددددده نفسدددددددي لددددددده مدددددددن عرفدددددددان وال اجدددددددد كممدددددددة تغندددددددي بشدددددددكرك و 
الددددى مددددا يعبددددر عددددن مثددددل هددددذا المقددددام فقددددال: بالجميددددل غيددددر ان الرسددددول )ملسو هيلع هللا ىلص( ارشدددددنا 

)) ومدددددن صددددددنع الدددددديكم معروفدددددا  , فددددددأن لددددددم تجددددددوا مددددددا تكافئوندددددده , فدددددادعوا لدددددده حتددددددى 
 تروا انكم قد كافأتموُك (( .
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هدددددددددك وجعمدددددددده فددددددددي ميددددددددزان فجددددددددزاك هللا عنددددددددي خيددددددددر الجددددددددزاء وبددددددددارك هللا فددددددددي ج
يددددداد حسدددددناته وانعالقدددددا مدددددن هدددددذا المبددددددأ سدددددأظل ادعدددددوا لددددده ان شددددداء هللا بدددددالتوفيق وازد

العمدددددم الندددددافع والعمدددددل الصدددددال  . وكدددددذلك ال يسدددددعني اال ان اتوجددددده باالمتندددددان الكبيدددددر 
القددددددير الددددددكتور )عمدددددي عبدددددد كندددددو( لمدددددا بذلددددده معدددددي مدددددن جهدددددد وفيدددددر فدددددي ألسدددددتاذي 

قبددددددل ان يعمدددددن القسددددددم دته فددددددي رسدددددم خعددددددة البحدددددث اختيدددددارك عندددددوان البحددددددث ومسددددداع
اختيددددار القسددددم لددددي فجددددزاك هللا عنددددي وعددددن عمبددددة العمددددم خيددددر الجددددزاء واععدددداك الصددددحة 

 والعافية واعال في عمرك .

وكمددددددا ال يفددددددوتني ان اقدددددددم خددددددالد شددددددكري وتقددددددديري لقسددددددتاذ الدددددددكتور )عبددددددد 
رشددددادات وبددددث هللا جاسددددم كددددردي الجنددددابي ( لمددددا اسددددداك الددددي مددددن تقددددديم النصددددائ  واال

عمدددددددى تخعدددددددي صدددددددعاب الدراسدددددددة والبحدددددددث والكتابدددددددة فجدددددددزاك هللا روح التفدددددداؤل والعدددددددزم 
 عني خير الجزاء .

كمدددددددا ال انسدددددددى ان اتوجددددددده بالشدددددددكر واالمتندددددددان الدددددددى الصدددددددرح العممدددددددي الشدددددددام  
كميدددددددة العمدددددددوم االسددددددددالمية جامعدددددددة ديددددددددالى , قسدددددددم الشدددددددريعة القددددددددانون الدددددددذين سددددددددعوا 

مدددددددم الشدددددددرعي ألبنددددددداء العدددددددالم االسدددددددالمي وسددددددديعون جدددددددادين لتسددددددديير سدددددددبل عمدددددددب الع
الجميددددددددل  بالشدددددددكر والثنددددددداءداعيدددددددة , فجدددددددزاهم هللا عندددددددا خيدددددددر الجددددددددزاء , كمدددددددا اتقددددددددم 

 لجميع اساتذة الكمية الموقرة داعينا هللا ان يوفقنا لما فيه خير االمة .

ويعيدددددددب لدددددددي ان اقددددددددم شدددددددكري وامتنددددددداني لجندددددددة المناقشدددددددة الدددددددذي سيتفضدددددددمون 
 القيمة والتي امل ان استفيد منها لصم  البحث .م بأداء توجيهاتهم وارشاداته

واخدددددر دعواندددددا  ميزانندددددا   وسدددددال هللا العظددددديم ان يتقبدددددل اعمالندددددا ويثقدددددل بددددداألجر والثدددددواب
ء والمرسدددددددمين ان الحمدددددددد ي رب العدددددددالمين والصدددددددالة والسدددددددالم عمدددددددى اشدددددددرا االنبيدددددددا

 وصحبه اجمعين .  سيدنا دمحم وعمى اله
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 المقذمة

 

ددددداد  الحمدددددد ي رب العدددددال لصُكدددددم  ف دددددي ال ق صص مين , القائدددددل فدددددي كتابددددده الكدددددريم: )) وص
مَُّكم  تصتَُّقونص (( صل بصاب  لصعص يصاٌة يصا ُأول ي األ  حص
4 . 

 عمى سيدنا دمحم الهادي البشير وعمى اله وصحبه وسمم والصالة والسالم

 اما بعد ...

فهدددددددذا بحدددددددث فقهدددددددي فدددددددي القسدددددددامة كواحددددددددة مدددددددن عدددددددرق االثبدددددددات الكثيدددددددرة فدددددددي 
ريعة االسدددددالمية تتعدددددر  فيدددده آلراء الفقهددددداء فدددددي المسددددائل المختمددددد  فيهدددددا بيدددددنهم الشدددد

 مع ترجي  المذهب الراج  منها حسبما يستقيم معه الدليل .

واسدددددال هللا ان يجعدددددل عممندددددا هدددددذا خالصدددددا لوجهددددده الكدددددريم وان ينفدددددع بددددده , انددددده 
 نعم المولى ونعم المصير .

 ل مبحث معالب اما اما خعة البحث فقد جعمته عمى مبحثين ويدخل ك

المبحددددددددث االول فقددددددددد بينددددددددت فيدددددددده معنددددددددى القسددددددددامة ومشددددددددروعيتها وقددددددددد كددددددددان عمددددددددى 
 والمعمب الثاني مشروعيته .معمبين المعمب االول معنى القسامة 

 وتعبيقدددددات مدددددن مشدددددروعيته وقدددددد جعمدددددت المبحدددددث الثددددداني فدددددي بيدددددان شدددددرو  القسدددددامة
ت مددددددددددددن تعبيقدددددددددددداوالمعمددددددددددددب الثدددددددددددداني  كانددددددددددددت المعمددددددددددددب االول شددددددددددددرو  القسددددددددددددامة

 مشروعيتها فقهيا  .
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وتابعددددت المباحددددث فجعمددددت المبحددددث الثالددددث فددددي بيددددان اخددددتالا الفقهدددداء فددددي الحكددددم 
اخدددددددددتالا الفقهددددددددداء والمعمدددددددددب بالقسدددددددددامة وسدددددددددبب تشدددددددددريعها فكدددددددددان المعمدددددددددب االول 

 الثاني السبب في تشريع القسامة .

امدددددا المبحدددددث الرابدددددع فقدددددد بيندددددت فيمدددددا يجدددددب القسدددددامة فيددددده وذكدددددرت دراسدددددة تعبيقيدددددة 
امددددددددا المعمددددددددب الثدددددددداني ى ذلددددددددك فكددددددددان المعمددددددددب االول فيمددددددددا يجددددددددب القسددددددددامة عمدددددددد

ومنهدددددا دراسدددددتي الخدددددتالا الفقهددددداء فيمدددددا اذا وجدددددد قتيدددددل فدددددادعى الدراسدددددات التعبيقيدددددة 
 اولياءك عمى قوم ال يوجد عداوة بينهم ولم يكن ألوليائه بينه .

وختمددددددت بحثددددددي بددددددأهم النتددددددائس التددددددي توصددددددمت اليهددددددا خددددددالل مسدددددديرتي العمميددددددة فددددددي 
عدددددون صدددددفحات بحثدددددي واخيدددددرا  ولددددديس اخدددددرا  فقدددددد جعمدددددت المصدددددادر والمراجدددددع فدددددي ب

 قائمة منفصمة .

 

ونسددددأل هللا العمددددي القدددددير قددددد وفقنددددا  تمددددام هددددذا البحددددث عمددددال  خالصددددا لوجهدددده 
 تعالى وصمى هللا عمى سيدنا دمحم وعمى اله وصحبه وسمم والحمد .

 

والحمد ي رب العالمين
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 االول المبحث

 رلك وسبب ومشروعيتها القسامة معىى

 المطمب االول : معنى القسامة :

 أوال : القسامة في المغة :

القسدددددم كدددددالفت  مصددددددر قسدددددم الشددددديء فأنقسدددددم وبابددددده ضدددددرب والموضدددددو  مقسدددددم 
مثددددددل مجمددددددس والقسددددددم بالكسدددددددر الحددددددم والنصدددددديب مددددددن خيدددددددر مثددددددل ععددددددن , واقسدددددددم 

بمعنددددى وتعمددددق  8تقسددددم عمددددى اوليدددداء الدددددمحمدددد  واصددددمه مددددن القسددددامة وهددددي االيمددددان 
يحمفدددددون عمدددددى الشددددديء ويأخذونددددده , وااليمدددددان تقسدددددم عمدددددى اوليددددداء القتيدددددل  2الجماعدددددة

اذا ادعدددددوا الدددددددم يقددددددال حكددددددم القاضددددددي بالقسددددددامة أي االيمددددددان وهددددددي اسددددددم مددددددن اقسددددددم 
كمدددددددا تدددددددأتي بمعندددددددى  3وضدددددددع موضدددددددع الصددددددددر , وتدددددددأتي القسدددددددامة بمعندددددددى الحسدددددددن

 الهدنة: تكون بين العدو والمسممين .

 لشرع :ثانيا : القسامة في ا

تسددددددتعمل فددددددي الشددددددر  لميمددددددين بدددددداي تبددددددارك وتعددددددالى بسددددددبب مخصددددددود وعدددددددد 
مخصددددددددود وعمددددددددى شددددددددخد مخصددددددددود , وهددددددددو المدددددددددعي عميدددددددده , عمددددددددى وجدددددددده 

وخدددددو ان يقسدددددم خمسدددددون مدددددن اهدددددل المحمدددددة اذا وجدددددد قتيدددددل فيهدددددا بددددداي مخصدددددود , 
 . 4ما قتمناك وال عممنا له قاال  

                                                           
باااادالقادر الاااارازع دمحم اللبعااااة االولااااى دمحم دار مختااااار ال,ااااحا دمحم لنماااااك   باااان اباااا  ب اااار ع 1

 . 566دمحم  1113ال تاب الحديث دمحم 
 . 621منجد ف  اللغة واالعالك دمحم اللبعة الثالثة وثالثون دمحم  2
أ لفروفهاااا االولاااى  تااا لي  جباااران خليااال دمحم    3 زائاااد جمعجاااك ع,ااارع رتبااات م رداتااا  وفقاااا

1124 . 
 ابااا  ب ااار من,اااور ال ساااائ  دمحم ينبااادائل ال,ااانائل فااا  ترتياااب الشااارائل لنمااااك عاااالء الاااد 4
2/286 . 
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 ثالثا : القسامة في اصطالح الفقهاء :

  : هددددي ان يقددددول خمسددددون مددددن اهددددل المحمددددة اذا وجددددد قتيددددل فيهددددا بدددداي مددددا الحنفيددددة
 . 8قتمناك وال عممنا له قاتال  

 2المالكية : هي حم  خمسين يمينا  او جزءا  منها عمى اثبات الدم . 
 3الشافعية : هي اسم لقيمان التي تقسم عمى اولياء الدم . 
  : 4هي االيمان المكررة في دعوى القتيلالحنابمة . 

ن ذلدددددك نسدددددتخمد ان تعريددددد  القسدددددامة هدددددو: االيمدددددان المكدددددررة فدددددي دعدددددوى ومددددد
قتددددل معصددددوم الدددددم يقسددددم بهددددا اوليدددداء القتيددددل ألثبددددات القتددددل عمددددى الددددتهم عنددددد وجددددود 
قتيددددددل فددددددي ديددددددارهم او قريبددددددا  منهددددددا , او يقسددددددم بهددددددا اهددددددل المحمددددددة التددددددي وجددددددد فيهددددددا 

 القتيل انهم ما قتموك وال يعممون له قاتال  .

 

 : مشروعية القسامة :المطمب الثاني 

القسدددددددامة مشدددددددروعة فدددددددي االسدددددددالم واالدلدددددددة عمدددددددى مشدددددددروعيتها كثيدددددددرة , منهددددددددا 
احاديدددددث كثيدددددرة مشدددددهورة وكدددددذلك اجمدددددا  االمدددددة , وفدددددي هدددددذك المقدمدددددة سدددددوا نكتفدددددي 

 بذكر بع  تمك االحاديث عمى شبيل المثال ال الحصر .

 بع  االحاديث الدالة عمى مشروعية القسامة :

                                                           
 . 2/286بدائل ال,نائل دمحم  1
 . 6/223مواهب الجليل دمحم  2
 . 4/11مغن  المحتاج دمحم  3
 . 1/3المغن  دمحم  4
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بشددددير بدددن سددديار عدددن سدددهيل بدددن ابددددي د االنصددداري عدددن مدددا روي يحيدددى بدددن سدددعي .8
حتمددددة بددددن خددددديس ان محيصددددة بددددن مسددددعود وعبدددددهللا بددددن سددددعل انعمقددددا الددددى خيبددددر 

بددددددددن سددددددددهل فدددددددداتهموا اليهددددددددود فجدددددددداء اخددددددددوة فتفرقددددددددا فددددددددي النخيددددددددل فقتددددددددل عبدددددددددهللا 
ومحيصددددددددددددة الددددددددددددى النبددددددددددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( فددددددددددددتكمم عبدددددددددددددالرحمن وابددددددددددددن عمدددددددددددده حويصددددددددددددة 

ه وهدددددو اصدددددغرهم فقدددددال النبدددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( : )كبدددددر كبدددددر( , عبددددددالرحمن فدددددي امدددددر اخيددددد
او قددددددال: )ليبدددددددأ االكبددددددر( فتكممددددددا فددددددي امددددددر صدددددداحبهما فقددددددال النبددددددي )صددددددمى هللا 

( . برمتدددددهعميددددده وسدددددمم( : يقسدددددم خمسدددددون مدددددنكم عمدددددى رجدددددل مدددددنهم فيددددددفع الددددديكم 
يهددددددود بخيمددددددان خمسددددددين  ؟ قددددددال: فتبددددددرئكمفقددددددالوا: امددددددر لددددددم نشددددددهدك كيدددددد  نحمدددددد 

فددددددوادك رسددددددول هللا )صددددددمى هللا قددددددوم كفددددددار ضددددددالل   هللا رسددددددول يددددددا: الواقددددددمددددددنهم 
فأركضددددتني ناقددددة مددددن عميدددده وسددددمم( مددددن قبمدددده , قددددال سددددهل: فدددددخمت مريدددددا  لهددددم 

  . 8تمك ا بل , متفق عميه
جدددداء رجددددل الددددى النبددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( فقددددال يددددا مددددا روي عددددن زيدددداد بددددن ابددددي مددددريم اندددده قددددال  .2

تددددديال  فدددددي بندددددي فدددددالن فقدددددال )ملسو هيلع هللا ىلص(: )اجمدددددع مدددددنهم رسدددددول هللا اندددددي وجددددددت اخدددددي ق
خمسددددددين فيحمفددددددون بدددددداي مددددددا قتمددددددوك وال عممددددددوا لدددددده قدددددداتال ( , فقددددددال يددددددا رسددددددول هللا 

 . 2ليس لي من اخي اال هذا , فقال : )بل بك مائة من االبل(
فقددددال مددددا روي عددددن ابددددن العبدددداس رضددددي هللا عنهمددددا اندددده قددددال وجددددد قتيددددل بخيبددددر  .3

وجددددددد فددددددي بندددددددي ( : )فددددددأخرجوا مددددددن هددددددذا الدددددددم( , فقالددددددت اليهدددددددود قددددددد كددددددان )ملسو هيلع هللا ىلص
فقضدددددي بددددددذلك فخندددددده منددددددت رائيل عمددددددى عهددددددد سددددديدنا موسددددددى )عميدددددده السددددددالم( اسددددد

                                                           
هااا  334المغنااا  لنمااااك موفاااب الااادين ابااا    عباااد  بااان احماااد بااان  داحاااة المتاااوف  سااانة  1

. واخرجااا  النساااائ  8/44 . واخرجااا  البخاااارع دمحم1/3دمحم  والشااار  ال بيااار علاااى ماااتن المق ااال
 . 8/1دمحم 
باااادائل ال,اااانائل فاااا  ترتيااااب الشاااارائل لنماااااك عااااالء الاااادين اباااا  ب اااار من,ااااور ال اسااااائ   2

دار ال تاااب العلمياااة  دمحمهااا  دمحم اللبعاااة الثانياااة582الحن ااا  دمحم اللقاااب بملاااك العلمااااء دمحم المتاااوف  سااانة 
 ك.1186ه  / 1466 لبنان –دمحم بيروت 
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نبيدددددددا  نددددددداق  فقدددددددال لهدددددددم النبدددددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( : )تحمفدددددددون خمسدددددددين يميندددددددا  ثدددددددم تخرمدددددددون 
 . 8الدية( , فقالوا قضيت بالناموس , أي الوحي

ج عبددددد الددددرزاق وابددددن ابددددي شدددديبة والبيهقددددي عددددن الشددددعبي ان قتدددديال  وجددددد بددددين واخددددر  .4
وادعدددددة وشددددداكر فدددددأمرهم عمدددددر بدددددن الخعددددداب ان يقيسدددددوا مدددددا بينهمدددددا فوجددددددوك الدددددى 
وادعددددة اقددددرب فدددددأحمفهم عمددددر خمسدددددين يمينددددا  كددددل رجدددددل مددددا قتمتددددده وال عممددددت لددددده 

ن اموالنددددا قدددداتال  ثددددم اغددددرمهم الديددددة فقددددالوا يددددا اميددددر المددددؤمنين ال ايماننددددا دفعددددت عدددد
الددددددار  فقدددددال عمدددددر كدددددذلك الحدددددق , واخدددددرج نحدددددوك وال اموالندددددا دفعدددددت عدددددن ايمانندددددا

القعندددددي والبيهقدددددي عدددددن سدددددعيد بدددددن المسددددديب وفيددددده ان عمدددددر قدددددال: انمدددددا قضددددديت 
 . 2بقضاء نبيكم

 .  3ومن االدلة عمى مشروعية القسامة اجما  األمة

 والصددددددحابة فقددددددد اجمعددددددت االمددددددة عمددددددى الحكددددددم بالقسددددددامة وعمددددددل بهددددددا رسددددددول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 من بعدك .

 

                                                           
 . 2/286بدائل ال,نائل :  1
دمحم مقارنااااات القااااانون الواااااع  لاسااااتاذ عباااادالقادر عااااودة دمحم  الجناااااب  االسااااالم التشااااريل  2

 . 2/323دمحم  اللبعة الحادع عشر
 . 8/446البحر الرائب دمحم  3



 المبحث الثان  : شرول القسامة ونماذج من مشروعيتها

   2 

 المبحث الثاوي

 شروط القسامة وومارج مه مشروعيتها

 

 المعمب االول : شرو  القسامة :

اهدددددم هدددددذك لمقسدددددامة , وسدددددوا اقتصدددددر هندددددا عمدددددى ذكدددددر الفقهددددداء شدددددروعا  كثيدددددرة 
 الشرو  :

 قسددددامة اال كددددان المقتددددول عبدددددا  , وان يكددددون مسددددمما  ان يكددددون المقتددددول حددددرا  فددددال  .8
 . 8قسامة اذا كان كافرا  ولو ذميا  فال 

, فدددددخن مدددددات بددددددون قتدددددل فدددددال قسدددددامة وال ديدددددة ,  2قتدددددل ان يكدددددون المدددددوت نتيجدددددة .2
مدددددن حيدددددث ال اثدددددر بددددده او يسددددديل دمددددده مدددددن فمددددده او انفددددده او ديدددددرك لجدددددالا عينددددده 

 وأذنه.
عبقدددددددا  لمدددددددا يدددددددراك مالدددددددك والشدددددددافعي فدددددددخن لدددددددم يكدددددددن لدددددددوث فدددددددال  3ان يوجدددددددد لدددددددوث .3

 .4قسامة

 

 

                                                           
رك ارشاااد السااالك فاا  فقاا  االماااك مالااك لجامعااة اباا  ب اار باان حساان ال شااناوع دااسااهل الماا 1

 دمحم اللبعة الثانية .
عاااالء الااادين ابااا  ب ااار من,اااور ال اساااائ  دمحم  بااادائل ال,ااانائل فااا  ترتياااب الشااارائ  لنمااااك 2
 . 16/26دمحم المغن  دمحم  4/111ناج دمحم ج. مغن  ال 2/431دمحم بداية لمجتهد دمحم  16/4263
اللااوث هااو العااداوة الفاااهرة  نحااو مااا  ااان بااين االن,ااار واهاال خيباار . و ياال اللااوث  رنااة  3

 . 16/16تشير الفنون تو ل ف  اللقب ,دق المدع  دمحم رواة اللالبين 
 . 112 – 4/111دمحم مغن  المحتاج دمحم  8/54656دمحم  الحرش 4
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 2امدددددددا ابدددددددو حنيفدددددددة 8بمدددددددة المدددددددوث ولدددددددو فدددددددي خعدددددددأ او شدددددددبه العمددددددددواشدددددددتر  الحنا
فيشدددددتر  ان توجدددددد الجثدددددة فدددددي المحمدددددة , وبهدددددا اثدددددر القتدددددل فدددددأن لدددددم توجدددددد الجثدددددة 
عمددددى هددددذا الوجدددده فددددال قسددددامة واذا اصدددديب القتيددددل بجددددرح فددددي المحمددددة فحمددددل الددددى 
اهمددددده فمدددددات مدددددن تمدددددك الجراحدددددة وجبدددددت القسدددددامة عندددددد ابدددددي حنيفدددددة وخالفددددده فدددددي 

لدددده اصدددديب بالمحمددددة ولددددم يمددددت فيهددددا وال قسددددامة و يوسدددد  بحجددددة ذلددددك تمميددددذك ابدددد
دون الددددددددنفس , واجدددددددداب ابددددددددو حنيفددددددددة بددددددددأن القتيددددددددل مددددددددات مددددددددن الجراحددددددددة فكددددددددأن 

 الجراحة وقعت قتيال  من وقت حدوثها .
 . 3ان ال يعمم القاتل عند الحنفية فخن عمم فال قسامة .4
ن عنددددددد ان يتقددددددم اوليدددددداء الدددددددم بدددددددعواهم الن الدددددددعوة ال تسددددددم  عمددددددى غيددددددر معددددددي .5

يمدددددين المقصدددددود بددددده دفدددددع التهمدددددة عندددددد واحمدددددد والن القسدددددامة  4المالدددددك والشدددددافعية
 ابي حنيفة وال تجب اليمين قبل الدعوى واالتهام .

, فدددددأن كدددددذب بعضدددددهم بعضدددددا  فقدددددال احددددددهم قتمدددددة  فدددددي الددددددعوى  وليددددداءالاتفددددداق ا .6
, عددددددال  كدددددام المكدددددذب او ثبدددددت القسدددددامة هدددددذا وفدددددال االخدددددر لدددددم يقتمددددده هندددددا لدددددم ت

 . 5, لعدم اتفاقهم عمى شخد معين فاسقا  
 . 6ان ينكر الدعم عميهم القتل فأن اعترفوا به فال قسامة .7
 

                                                           
علاااى ماااتن اال ناااا  للشااايه العالماااة فقيااا  الحنابلاااة من,اااور بااان ياااون  ابااان   شاااا  القناااا  1

ك دمحم دار ال  ااار لللباعاااة والنشااار والتوزيااال 1182هااا  1462ادريااا  البهاااون  / سااانة اللبااال 
 .  6/68دمحم 
  ب اااار من,ااااور ال اسااااائ  باااادائل ال,اااانائل فاااا  ترتيااااب الشاااارائل لنماااااك عااااالء الاااادين اباااا 2

هااااا  / 1466هااااا  دمحم اللبعاااااة الثانياااااة 582الحن ااااا  دمحم اللقاااااب بملاااااك العلمااااااء دمحم المتاااااوف  سااااانة 
 لبنان . –ك . دار ال تب العلمية دمحم بيروت 1186
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المدددددددددعي وحددددددددق ويشددددددددتر  ابددددددددو حنيفددددددددة المعالبددددددددة بالقسددددددددامة الن اليمددددددددين حددددددددق  .8
 االنسان يوفي عند عمبه كما في سائر االموال .

يشددددددتر  ابددددددو حنيفددددددة ان يكددددددون الموضددددددع الددددددذي وجدددددددت فيدددددده الجثددددددة ممكددددددا  ألحددددددد  .9
يددددد احددددد فددددخن لددددم يكددددن ممكددددا  الحدددد وال فددددي يددددد احددددد فددددال قسددددامة , فددددخن وجددددد  وفدددي

 . 8القتيل في الجامع او الشار  فال قسامة والدية عمى بيت المال
ويشدددددتر  الحنفيدددددة ايضدددددا  ان يكدددددون المقسدددددم رجدددددال  بالغدددددا  عددددداقال  حدددددرا  , فمدددددذلك ال  .81

ل فددددي قريددددة يدددددخل فددددي القسددددامة المددددرأة والصددددبي والمجنددددون والعبددددد , وال وجددددد قتيدددد
المددددددرأة فعنددددددد ابددددددي حنيفددددددة ودمحم القسددددددامة عميهددددددا وتكددددددرر عميهددددددا االيمددددددان والديددددددة 
عمدددددى عاقمتهدددددا , قددددددال ابدددددو يوسدددددد  القسدددددامة عمدددددى العاقمددددددة الن القسدددددامة ليسددددددت 
مددددددن اهمهددددددا فأشددددددبهت الصددددددبي ويددددددرد ليدددددده بددددددأن القسددددددامة لنفددددددي التهمددددددة , وتهمددددددة 

 . 2القتل في المرأة متحققة
ليمددددددين بالخمسددددددين , ويدددددددل عمددددددى هددددددذا الشددددددر  ومددددددن شددددددروعها ايضددددددا  تكميددددددل ا .88

قدددددددددول النبدددددددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( : )أتحمفدددددددددون خمسدددددددددين يميندددددددددا  وتسدددددددددتحقون دم صددددددددداحبكم( , 
وذلدددددك الن عددددددد اليمدددددين فدددددي القسدددددامة منصدددددود عميددددده , فدددددال يجدددددوز االخدددددالل 
فدددددددي العددددددددد المنصدددددددود عميددددددده ويجدددددددوز تكدددددددرار اليمدددددددين حتدددددددى تكتمدددددددل خمسدددددددين 

 .يميناُ 
 . 3رون القسامة من والة الدم رجمين فصاعداان يكون الذين يحض .82

 

                                                           
تبااين الحقاااائب شااار   ناااز الاااد ائب للعالماااة فخااار الااادين عثماااان بااان علااا  الاااذيلع  الحن ااا  دمحم  1

 . 2/125 دمحم دار ال تب العلمية
تبااين الحقاااائب شااار   ناااز الاااد ائب للعالماااة فخااار الااادين عثماااان بااان علااا  الاااذيلع  الحن ااا  دمحم  2

 . 2/125 دمحمدار ال تب العلمية 
اساااهل الماااارك شااار  ارشااااد الساااالك فااا  فقااا  االمااااك مالاااك لجامعاااة ابااا  ب ااار بااان حسااان  3

 دمحم. 3/145دمحم اللبعة الثانية دمحم ال شناوع
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 نماذج من مشروعيتها : : المطمب الثاني

جدددداء فدددددي حاشدددددية تبددددين الحقدددددائق : )يددددددخل فدددددي القسددددامة عندددددد الحنفيدددددة الرجدددددال 
العقددددددالء والبددددددالغون االحددددددرار , وال يدددددددخل فددددددي القسددددددامة المددددددرأة والمجنددددددون والصددددددبي 

 . 8والعبد(

ى الدددددولي القتدددددل عمدددددى غيدددددرهم سدددددقعت وجددددداء فدددددي معدددددين االحكدددددام : )وان ادعددددد
 . 2عنهم القسامة وال تقتبل شهادتهم عمى ذلك(

ورى الحنفيدددددددددددة ان الصدددددددددددبي والمجندددددددددددون ال وجددددددددددداء فدددددددددددي بددددددددددددائع الصدددددددددددنائع : )
, وسدددددواء وجدددددد فدددددي ممكهمدددددا او  يددددددخمون فدددددي القسدددددامة فدددددي اي موضدددددع وجدددددد القتيدددددل

ذا ال فدددددي غيدددددر ممكهمدددددا , الن القسدددددامة يمدددددين وهمدددددا لددددديس مدددددن اهدددددل اليمدددددين , ولهددددد
يسددددددتحمفان فددددددي سددددددائر الدددددددعاوى , والن القسددددددامة تجددددددب عمددددددى مددددددن كددددددان مددددددن اهددددددل 
النصدددددددرة , وهمدددددددا لددددددديس مدددددددن أهدددددددل النصدددددددرة , فدددددددال تجدددددددب عميهمدددددددا , وتجدددددددب عمدددددددى 

 . 3عاقمتهما إذا وجد القتيل في ممكهما لتقصيرهم بترك النصرة لقزمة(

ن يكددددون امددددا بالنسددددبة لدددددخولهما فددددي الديددددة مددددع العاقمددددة فقددددد فددددرق الحنفيددددة بددددين ا
القتيدددددل فدددددي ممكهمدددددا او فدددددي غيدددددرك , فدددددأن كدددددان فدددددي غيدددددر ممكهمدددددا كالمحمدددددة وممددددددك 
انسددددددان فددددددال يدددددددخالن فيهددددددا , وان كددددددان وجددددددد القتيددددددل فددددددي ممكهمددددددا فيدددددددخالن عددددددي 
العاقمدددددددة فددددددددي الديددددددددة , الن وجددددددددود القتيددددددددل فددددددددي ممكهمددددددددا كمباشددددددددرتهما القتددددددددل وهمددددددددا 

 بضمان االفعال .مؤاخذان 
                                                           

تبااين الحقااائب جالحاشااية  شاار   نااز الااد ائب للعالمااة فخاار الاادين عثمااان باان علاا  الااذيلع   1
 . 6/161 دمحمدار ال تب العلمية  دمحم الحن  

دد بااين الخ,اامين ماان االح اااك لنماااك عااالء الاادين اباا  الحساان باان معااين الح اااك فيمااا يتاار 2
 ك .1123ه  / 1313عل  بن خليل اللرابلس  دمحم 

باااادائل ال,اااانائل فاااا  ترتيااااب الشاااارائل لنماااااك عااااالء الاااادين اباااا  ب اااار من,ااااور ال اسااااائ   3
هااااا  / 1466هااااا  دمحم اللبعاااااة الثانياااااة 582الحن ااااا  دمحم اللقاااااب بملاااااك العلمااااااء دمحم المتاااااوف  سااااانة 

 لبنان . –ر ال تب العلمية دمحم بيروت ك . دا1186
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ه هللا , فخنهمددددددا ال يدددددددخمون فددددددي الديددددددة وعمددددددى قيدددددداس مددددددا ذكددددددرك العحدددددداوي رحمدددددد
 مع العاقمة اصال  .

ويدددددرد الحنفيدددددة عمدددددى العحددددداوي بدددددأن هدددددذا لددددديس بسدددددديد الن هندددددا ضدددددمان القتدددددل 
 بأفعالهما . مأخذان, والقتل فعل والصبي والجنون 

وكدددددذلك يددددددرى الحنفيددددددة ان العبدددددد المحجددددددور والمدددددددير وام الولدددددد ال يدددددددخمون فددددددي 
بهدددددم عدددددادة وليسدددددوا مدددددن اهدددددل ممدددددك المدددددال ايضدددددا  ,  القسدددددامة , الن هدددددؤالء ال ينصدددددر

كاتدددددب فدددددال يددددددخمون فدددددي قسدددددامة وجبدددددت فدددددي مفدددددال تمدددددزمهم الديدددددة , امدددددا المدددددأذون وال
قتيدددددل وجدددددد فدددددي غيدددددر ممكهمدددددا , وان وجدددددد فدددددي دارهمدددددا فالمدددددأذون ان لدددددم يكدددددن عميددددده 
ديددددددة فددددددال قسددددددامة عميدددددده بددددددل عمددددددى مددددددوالك وعاقمتدددددده استحسددددددانا  . والقيدددددداس ان تجددددددب 

ذا  عميددددده القسدددددامة حمددددد  يخاعدددددب المدددددولى بالددددددفع او الفدددددداء , امدددددا المكاتدددددب اذا , وا 
وجدددددددد القتيدددددددل فدددددددي دارك فعميددددددده االقدددددددل مدددددددن قيمتددددددده ومدددددددن الددددددددار الددددددددار , الن وجدددددددود 
القتيددددل فددددي دارك كمباشددددرته القتددددل , فددددال يكددددون عمددددى مددددوالك كمددددا ال يكددددون عميدددده فددددي 

 مباشرته .

 وقد يرد تساؤل : هل تجب عميه القسامة ؟

 فدددددخن االيمدددددان عميددددده يكدددددرر انددددده العحددددداوي  مختصدددددر شدددددرحه فدددددي القاضدددددي ذكدددددر
 عاقمددددة الن , دراهددددم عشددددرة قدددددر إن الديددددة ومددددن قيمتدددده مددددن االقددددل عميدددده يجددددب حمدددد 

 حالددددة فتكددددون  الدددددفع مددددن بددددالمنع تجددددب ألنهددددا حالددددة القيمددددة وتكددددون  , نفسدددده المكاتددددب
 كددددان المكاتددددب مددددولى القتيددددل كددددان ولددددو , المدددددير بجنايددددة المددددولى عمددددى يجددددب كمددددا ,

 , القتدددددل كمباشدددددرة دارك فدددددي القتيددددل وجدددددود ألن , الديدددددة ومدددددن قيمتدددده مدددددن االقدددددل عميدددده
 . 8قمنا كما مؤجمة ال حالة القيمة وتكون 

                                                           
 . 2/214بدائل ال,نائل دمحم  1
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 فددددي وجددددد اذا القتيددددل فددددي والديددددة , القسددددامة فددددي تدددددخل فددددال لممددددرأة بالنسددددبة امددددا
النصددددددرة وهددددددي ليسددددددت مددددددن اهمهددددددا ولكددددددن اذا  بعريقددددددة وجوبهمددددددا ألن , ممكهمددددددا غيددددددر

 القسددددامةفددددي دارهددددا او فددددي قريددددة لهددددم فقددددد اختمدددد  الحنفيددددة هددددل تجددددب  وجددددد القتيددددل
  ؟ ال ام الحالة هذك في المرأة عمى

 

 : المسألة هذك في قيل ما واليك

 عمددددى والديددددة االيمددددان عميهددددا تتكددددرر عميهددددا القسددددامة بددددأن ودمحم حنيفددددة ابددددو قددددال
 .  تحققةم المرأة في القتل وتهمة التهمة لنفي القسامة ان ذلك وسبب عاقمتها,

 تجدددددب ال القسدددددامة الن , العاقمدددددة عمدددددى ايضدددددا   القسدددددامة بدددددأن يوسددددد  ابدددددو وقدددددال
 .   الصبي فأشبهت اهمها من ليست وهي النصرة اهل كان من اال

 الن تحمدددددل فدددددي العاقمدددددة مدددددع تددددددخل المدددددرأة بدددددأن الحنفيدددددة مدددددن المتدددددأخرون  وقدددددال
 .  8العحاوي  اختيار وهو , عميها فتجب العاقمة فتشارك قاتمة انزلناها

 مالدددددك االمدددددام فدددددرق  فقدددددد المالكيدددددة عندددددد القسدددددامة فدددددي يددددددخل لمدددددن بالنسدددددبة امدددددا
 فدددددي القسدددددامة فدددددي فيددددددخل , الخعدددددأ والقتدددددل العمدددددد حالدددددة فدددددي القتدددددل بدددددين هللا رحمددددده
 الخعددددأ فددددي ويحمدددد  , المكمفددددين الرجددددال مددددن القصدددداد لدددده مددددن عمدددددا   القتددددل حالددددة

 . ميراثهم قدر عمة ونساء رجاال   الورثة من المكمفون 

 

                                                           
دمحم ن عثماااان بااان علااا  الاااذيلع  الحن ااا  تبااين الحقاااائب شااار   ناااز الاااد ائب للعالماااة فخااار الااادي 1

 . 6/126دمحم دار ال تب العلمية 
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 يمينا   خمسين حم  واحدا   الوارث وكان خعأ قتل وجد اذا انه مسألة ذكرو 
 كانت ان وثمثيها , انثى كانت ان نصفها او ذكرا   كان ان الدية واستحق متوالية
 . 8ميراثهم قدر عمى وزعت جماعة كانوا وان , اثنتين

 انو كا سواء الورثة جميع عندهم القسامة في يدخل فخنه لمشافعية بالنسبة اما
 . نساء   او رجاال  

 : قوالت ففيه لميمين بالنسبة اما

 يقسدددددم بأيمدددددانهم ثبدددددت مدددددا الن , ا رث بحسدددددب عمددددديهم الخمسدددددون  االيمدددددان تدددددوز  .8
 ويخدددددددرج , كدددددددذلك اليمدددددددين يكدددددددون  ان فوجدددددددب تعدددددددالى هللا فدددددددرائ  وعمدددددددى بيدددددددنهم
 ألن المنكسددددددددر ويجبددددددددر , يمينددددددددا   خمسددددددددين يحمدددددددد  فخندددددددده الحددددددددائز غيددددددددر الددددددددوارث
 فمدددددددو , القسدددددددامة نصددددددداب يدددددددنقد لدددددددئال اسدددددددقاعه يجدددددددوز وال , تتدددددددبع  اليمدددددددين
 تسدددددددعة اكدددددددانو  او يميندددددددا    عشدددددددر سدددددددبعة مدددددددنهم  كدددددددل حمددددددد  بندددددددين ثالثدددددددة كدددددددانوا
 . 2يمينين كل حم  واربعين

 كدددداليمين القسددددامة فددددي العدددددد ألن يمينددددا   خمسددددين مددددنهم كددددل يحمدددد :  قددددول وفددددي .2
 . غيرها في الواحدة
 الن الواحددددددددة اليمدددددددين نبدددددددأ القدددددددرن  هدددددددذا عمدددددددى  األول القدددددددول اصدددددددحاب واجددددددداب
 .  القسامة ايمان  بخالا قسمتها يمكن

 خمسددددددين االخددددددر فددددددي الددددددوارث حمدددددد  الددددددوارثين احددددددد االيمددددددان عددددددن تكددددددل ولددددددو
 توزيدددددددع مدددددددن سدددددددبق ومدددددددا منهدددددددا بأقدددددددل تسدددددددتحق ال الديدددددددة الن حصدددددددته واخدددددددذ يميندددددددا  

                                                           
شاااجرة الح ااااك فااا  ا,اااول اال ااااية ومنهااااج االح ااااك لنمااااك العالماااة برهاااان الااادين اباااو  1

ك باان االماااك شاام  الاادين اباا  عبااد    بااين فرحااون البعماارع المااال   وبهااا الوفاااء ابااراهي
 تااااب العقاااد المااانفك لاح ااااك فيماااا يجااارع باااين اياااديهك مااان العقاااود واالح ااااك للشااايه ابااان 

 . 1/256لبنان دمحم  –سلمون ال نان  دار ال تب العلمية بيروت 
شااايه حسااان الحسااان ال اااوهج  زاد المحتااااج بشااار  المنهااااج للعالماااة الشااايه عباااد  بااان ال 2

 . 4/16 دمحمك 1188ه  / 1461دمحم  لك عبد  بن ابراهيك االن,ارعحقق  وراجل خادك الع
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 او صدددددبيا    كدددددان او احددددددهما غددددداب ولدددددو وكمدددددالهم الدددددوارثين بحضدددددور مقيدددددد االيمدددددان
 الحصددددة هددددي الخمسددددين الحددددالالن فددددي حصددددته واخددددذ خمسددددين االخددددر  حمدددد مجنونددددا  
 حمددددد  يحمددددد  ان اراد و حاضدددددر واحدددددهم كدددددأخوة عصدددددبات ثالثددددة الدددددوارث كدددددان فمددددو

 واخدددددذ وعشددددرين خمسدددددة حمدددد  الثددددداني حضددددر فدددددخذا الديددددة ثمدددددث وأخددددذ يميندددددا   خمسددددين
 يحمددددد  لدددددم وان غيدددددرك بهدددددذا ويقددددداس عشدددددر سدددددبعة حمددددد  الثالدددددث حضدددددر واذا الثمدددددث

 يفيدددددق حتدددددة ولممجندددددون  يبمدددددغ حتدددددى ولمصدددددبي يحضدددددر حتدددددى لمغائدددددب صدددددبر الحاضدددددر
 اذا عميدددده المدددددعي يمددددين ان الشددددافعية مددددذهب وفددددي االيمددددان مددددن خصدددده مددددا فيحمدددد 
 كدددددان او لدددددوث يكدددددن لدددددم بدددددأن المددددددعي عمدددددى منددددده المدددددردودة واليمدددددين لدددددوث فدددددال قتدددددل
 اليمددددين او خمسددددون  ثانيددددة مددددرة المدددددعي عمددددى فددددردت القسددددامة عمددددى المدددددعي وتكددددل

 واليمدددددين خمسدددددون  لدددددوث مدددددع المددددددعي تكدددددول سدددددبب عميددددده المددددددعي عمدددددى المدددددردودة
 .  8الشاهد مع

 الصددددددبيان القسددددددامة فددددددي يدددددددخل ال اندددددده فيددددددرون  الحنبمددددددي لممددددددذهب بالنسددددددبة انددددددا
 كدددددانوا سدددددواء يقسدددددمون  ال انهدددددم العمدددددم اهدددددل بدددددين خدددددالا فدددددال الصدددددبيان امدددددا والنسددددداء

 يثبدددددت ال لصدددددبيوا , لمحدددددال  حجدددددة األيمدددددان الن عمددددديهم المددددددعي او االوليددددداء مدددددن
 . اولي غيرك  حق في قوله يقبل فمم نفسه عمى افتر ولو حجة بقوله

اول بالنسددددددبة لمنسدددددداء فددددددخن كددددددن مددددددن اهددددددل القتيددددددل فددددددال يسددددددتحمفن لقددددددول النبددددددي 
وألنهددددددددا حجددددددددة )ملسو هيلع هللا ىلص( : )يقسددددددددم خمسددددددددون رجددددددددال  مددددددددنكم وتسددددددددتحقون دم صدددددددداحبكم( . 

لشدددددهادة , والن الجنايدددددة المددددددعاة يثبدددددت بهدددددا قتدددددل العمدددددد فدددددال تسدددددمع مدددددن النسددددداء كا
التددددددي تجددددددب القسددددددامة عميهددددددا هددددددي القتددددددل , وال مدددددددخل لمنسدددددداء فددددددي اثباتدددددده , وانمددددددا 
يثبدددددت المددددددال صدددددفنا  , فجددددددرى ذلدددددك فجددددددرى رجدددددل ادعددددددى زوجيدددددة امددددددرأة بعدددددد موتهددددددا 

                                                           
 ال اااوهج  الحسااان حسااان الشااايه بااان عباااد  الشااايه للعالماااة المنهااااج بشااار  المحتااااج زاد   1

 . 4/16دمحم  ك1188/  ه 1461دمحم  االن,ارع ابراهيك بن عبد  العلك خادك وراجل حقق 
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وان كددددددان ليرثهددددددا , فددددددخن ذلددددددك ال يثبددددددت بشدددددداهد ويمددددددين وال بشددددددهادة رجددددددل وامددددددرأتين 
 مقصدها المال .

نددددت المددددرأة مدددددعي عميهددددا القتددددل , فددددخن قمنددددا اندددده يقسددددم مددددن العصددددبة فأمددددا ان كا
رجدددددددال , لدددددددم تقسدددددددم المدددددددرأة ايضدددددددا  ألن ذلدددددددك مخدددددددتد بالرجدددددددال , والن قمندددددددا يقسدددددددم 

وانمددددا هددددي المدددددعي عميدددده فينبغددددي ان تسددددتحم  ألنهددددا ال يثبددددت بقولهددددا حددددق وال قتددددل 
 لتبرأتها منه , فتشر  في حقها اليمين كما لو لم يكن لوث .

  

هددددذا إذا كددددان االوليدددداء نسدددداء ورجددددال اقسددددم الرجددددال وسددددق  حكددددم النسدددداء فعمددددى 
, وان كددددان فددددديهم الصدددددبيان ورجدددددال بدددددالغون او كددددان فددددديهم حاضدددددرون وغدددددائبون فدددددخن 
القسدددددددامة ال تثبددددددددت حتددددددددى يحضددددددددر , وهكدددددددذا ال تثبددددددددت حتددددددددى يبمددددددددغ الصددددددددبي , ألن 

يمددددددان ال الحددددددق ال يثبددددددت اال بالنسددددددبة الكاممددددددة , والبينددددددة ايمددددددان االوليدددددداء كمهددددددم واال
النيابددددددة , والن الحددددددق ان كددددددان قصاصددددددا  فددددددال يمكددددددن تبعيضدددددده , فددددددال فائدددددددة  تدددددددخمها

 . 8في قسامة الحاضر البالغ

 

                                                           
هااا  دمحم 626مغناا  لنماااك موفااب الاادين ابااا    عبااد  باان احمااد بااان  داحااة المتااوف  ساانة ال 1
1/23 – 24 . 
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 المبحث الثالث

 القسام تشريع وسبب بالقيامة الحكم في الفقهاء اختالف بيان

 الفقهاء : اختالف : االول المطمب

 القسدددددامة روعيةمشددددد عمدددددى لداللدددددة اوردناهدددددا التدددددي النصدددددود هدددددذك مدددددن وبدددددالرغم
 :مذهبين الى بها الحكم وجوب في اواختمفو  الفقهاء ان اال

 : الفقهاء جمهور:  االول المذهب

 مدددددددن عريقدددددددا تعتبددددددر وبدددددددذلك بالقسددددددامة الدددددددتحكم وجدددددددوب الفقهدددددداء جمهدددددددور يددددددرى 
 وابددددددو 8والشددددددافعي مالددددددك هددددددم بهددددددذا قددددددالو والددددددذين القتددددددل جريمددددددة فددددددي االثبددددددات عددددددرق 
 .موغيره وداود وسفيان واحمد حنفية

 والحدددددبس حمفدددددوا ان الديدددددة بوجدددددوب القضددددداء القسدددددامة حكدددددم ان 2الحنفيدددددة ويدددددرى 
 ابوا ان الحم  الى

 

 : العمماء من طائفة:  الثاني المذهب

 واهدددددل عميددددده وابدددددن عبددددددالعزيز بدددددن وعمدددددر فاليدددددة وابدددددو عبددددددهللا بدددددن سدددددالم وهدددددم
  بالقسامة الحكم يجوز ال فقالو الظاهر

 : االدلة

                                                           
 . 16/36. المغن  دمحم  2/326. نهاية المحتاج دمحم  6/416المدونة ال برى دمحم  1
 . 5/461 رد المختار على الدر المختار دمحم حاشية ابن عابدين دمحم 2
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 ومحيصددددددة حويصددددددة حددددددديث مددددددن )ملسو هيلع هللا ىلص( عندددددده تثبدددددد بمددددددا الفقهدددددداء جمهددددددور ادلددددددة
 عددددن كالمنددددا فددددي كددددامال الحددددديث هددددذا ذكرنددددا وقددددد صددددحته عمددددى متفددددق حددددديث وهددددو

 . 8الفاظه في مختمفون  الفقهاء جمهور ان اال القسامة مشروعية

 بالقسامة الحكن جواز بعدم والقائمين الثاني الفريق ادلة

 :صحتها عمى جمعالم الشر  ألصول مخالفة القسامة ان .8
 شدددداهد او قععددددا عمددددم مددددا عمددددى اال احددددد يحمددددق اال الشددددر  فددددي االصددددل ان ومنهددددا -أ 

 القتدددددل يشددددداهدوا لدددددم وهدددددن الددددددم اوليددددداء يقسدددددم فكيددددد  كدددددذلك ذلدددددك كدددددان واذا حسدددددد
 . 2اخر بمد في والقتل بمد في ايكونو  قد بل

 لمندددداس يومددددا سددددريرك ابددددرز العزيددددز عبددددد بددددن عمددددر ان قددددالك ابددددي عددددن روي  وقددددد
 وقدددددالو القدددددوم جدددددابفأ القسدددددامة؟ فدددددي تقولدددددون  مدددددا: فقدددددال عميددددده افددددددخمو  لهدددددم اذن ثدددددم

 ابدددددا يدددددا تقدددددول مددددا قدددددال,ف الخمفددددداء بهددددا اكدددددد وقدددددد حدددددق بهددددا القدددددول القسدددددامة ان: نقددددول
 ورؤسددددداء العدددددرب اشدددددراا عنددددددك المدددددؤمنين اميدددددر يدددددا: فقمدددددت لمنددددداس ونصدددددبني قاليدددددة

 ولدددددم شدددددقبدم زندددددى انددددده رجدددددل عمدددددى شدددددهدوا رجدددددال خمسدددددين ان لدددددو يدددددتأرأ االجنددددداد,
 عنددددددك شدددددهدوا رجدددددال خمسدددددون  ان لدددددو فرأيدددددتأ قمدددددت ال,: ؟قدددددال ترحمددددده اكندددددت يدددددروك
 بعدددددد  وفددددددي ال: قددددددال تقععدددددده؟ اكنددددددت يددددددروك ولددددددم بحمددددددد سددددددرق  اندددددده رجددددددل عمددددددى

 شددددهادتهم اقمددددت عندددددك وهددددو كددددذا بددددأر  قتددددل اندددده شددددهدوا اذا بددددالهم فمددددا: الروايددددات

                                                           
  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا 1

 ك دمحم دار ال تااااب العلميااااة دمحم بيااااروت لبنااااان دمحم1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 
2/422 . 
بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم  2

ميااااة دمحم بيااااروت لبنااااان دمحم ك دمحم دار ال تااااب العل1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 
2/422 . 
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 ان عدددددل شدددداهدي اقدددداموا ان انهددددم القسددددامة فددددي العزيددددز عبددددد بددددن عمددددر فكتددددب قددددال
 . 8اقسموا الذين الخمسين بشاهدة يقتل وال فأخذك قتمه فالنا

 فددددي تددددأثير لهددددا لدددديس االيمددددان ان صددددحتها عمددددى المجمددددع االصددددول مددددن ان قددددالوا -ب 
 .الدماء احاعة

 ادعدددددددى مدددددددن عمدددددددى البيندددددددة ان صدددددددحتها عمدددددددى المجمدددددددع االصدددددددول مدددددددن وايضدددددددا -ج 
 .انكر من عمى واليمين

 
 حكددددددم )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا الرسددددددول ان الحاديددددددثا تمددددددك فددددددي يددددددروا لددددددم انهددددددم حجددددددتهم ومددددددن .2

 ليدددددددريهم )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا رسدددددددول لهدددددددم فتمعددددددد  جاهميدددددددا حكمدددددددا كاندددددددت وانمدددددددا بالقسدددددددامة
 تحمفدددددون أ لهدددددم قدددددال ولدددددذلك  االسدددددالم, اصدددددول عمدددددى فيهدددددا الحكدددددم يمدددددزم ال كيددددد 

 ولدددددم نحمددددد  كيددددد  اقدددددالو  , (االنصدددددار وهدددددم الددددددم لدددددوالة واعندددددي) يميندددددا؟ خمسدددددين
 قمددددو: اقددددالو  كفددددار؟ ايمددددان نقبددددل كيدددد : اقددددالو  اليهددددود, لكددددم فيحمدددد  :قددددال نشدددداهد؟
 هددددددددي )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا رسددددددددول لهددددددددم لقددددددددال يشدددددددداهدوا لددددددددم وان يحمفددددددددوا ان السددددددددنة كانددددددددت
 .السنة

 يتعددددددرا والتأويدددددل بالقسددددددمة, الفقهددددداء فدددددي نصددددددا ليسدددددت االثددددددار هدددددذك كاندددددت واذا .3
 لى .او  االصول الى بالتأويل فصرفها اليها

 :باالتي الثاني الفريق عمى االول الفريق ويرد

 السددددددددددنن كسددددددددددائر لقصددددددددددول مخصصددددددددددة بنفسددددددددددها مقددددددددددررة سددددددددددنة القسددددددددددامة ان
 ظددددددنهم عمددددددى غمدددددب اذا القاتددددددل عمدددددى يقسددددددموا ان لقوليدددددداء يجدددددوز واندددددده المخصصدددددة

 لقنصدددددددار قدددددددال )ملسو هيلع هللا ىلص( النبدددددددي الن القتدددددددل مكدددددددان عدددددددن غدددددددائبين كدددددددانوا وان قتمددددددده انددددددده
                                                           

بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم  1
ك دمحم دار ال تااااب العلميااااة دمحم بيااااروت لبنااااان دمحم 1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 

2/428 . 
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 والن بخيبدددددددددددر, والقتدددددددددددل بالمديندددددددددددة اوكدددددددددددانو  «صددددددددددداحبكم دم وتسدددددددددددتحقون  ن تحمفدددددددددددو »
 فجدددداء شدددديئا انسددددان مددددن اشددددترى  مددددن ان كمددددا ظندددده, غالددددب عمددددى يحمدددد  ان االنسددددان
 ال او يعممددددده ال انددددده الظددددداهر الن يسدددددتحقه ال انددددده يحمددددد  ان لددددده جددددداز يدعيددددده اخدددددر
 .عيبا فيه يعمل لم شيئا با  اذا وكذلك يذكرك,

 باالتي بالقسامة الحكم جواز عدم ميع الظاهرية اهل واستدل

 رجددددددال دمدددددداء ندددددداس الدعددددددى بدددددددعواهم الندددددداس يععددددددي لددددددو» )ملسو هيلع هللا ىلص( الرسددددددول قددددددول .8
 . «عميه المدعي عمى اليمين ولكن واموالهم

 وسدددددمم عميددددده هللا صدددددمى وقولددددده«  حدددددرام عمددددديكم دمددددداءكم ان» )ملسو هيلع هللا ىلص( الرسدددددول قدددددول .2
 . «ذلك اال لك ليس يمينه او بينتك»

 الدددددددددماء تحددددددددريم يبددددددددين )ملسو هيلع هللا ىلص( نبيدددددددده لسددددددددان عمددددددددى تعددددددددالى هللا سددددددددوي  فقددددددددد قددددددددالو
 اال يجعمدددددده ولددددددم ذلددددددك كددددددل وابعددددددل واالمددددددوال الدددددددماء فددددددي الدددددددعوى  وبددددددين واالقددددددوال
 سددددواء ذلددددك كددددل فددددي الحكددددم يكددددون  ان فوجددددب عميدددده المدددددعي عددددل اليمددددين او بالبينددددة

 . 8اصال شيء في يفرق  ال

 الواض  الرأي

 بالقسدددددامة الحكدددددن بوجدددددوب القائدددددل الجمهدددددور رأي رجحدددددان لندددددا يتبدددددين سدددددبق مدددددام
 بالقسدددددددامة قددددددددحكن )ملسو هيلع هللا ىلص( سدددددددولالر  ان عمدددددددى تددددددددل احاديدددددددث مدددددددن بددددددده اسدددددددتدلوا لمدددددددا
 . نبوية سنة فكانت

 مدددددن بدددددالرغم مخدددددال  لددددده يعمدددددم ولدددددم بهدددددا حكدددددن الخعددددداب بدددددن عمدددددر روى  ولمدددددا
 وجدددددوب عمدددددى اجماعدددددا ذلدددددك فكدددددان )ملسو هيلع هللا ىلص( هللا الرسدددددول بصدددددحابة مميئدددددا كدددددان عهددددددك ان

                                                           
هاااا  دمحم 456المحلااااى لنماااااك اباااا    علاااا  باااان احمااااد باااان سااااعيد باااان حاااازك المتااااوف  ساااانة  1
11/22 . 
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 ان قبدددددل انسدددددان كدددددل يفكدددددر وحتدددددى االسدددددالم فدددددي دم يهددددددر ال حتدددددى بالقسدددددامة الحكدددددم
 .المسمم اخيه قتل عمى يقوم

 

 القسامة تشريع في السبب:  الثاني المطمب

  القسامة؟ شرعت لماذا

 فددددددي االصددددددل ان لدددددده فنقددددددول القسددددددامة تشددددددريع سددددددبب عددددددن الددددددبع  يتسددددددأل قددددددد
 اشدددددد تحدددددرد االسدددددالمية فالشدددددريعة , نتهااوصدددددي الددددددماء حفدددددم هدددددو القسدددددامة تشدددددريع
 الدددددماء وسددددفك بالقتددددل عميهددددا االعتددددداء مددددن وصدددديانتها الدددددماء حفددددم عمددددى الحددددرد

 . حق وجه بدون 

 فاندددددددده النكددددددددراء جريمتدددددددده عمددددددددى يقدددددددددم ان يريددددددددد عنمددددددددا القاتددددددددل ان نعمددددددددم ونحدددددددن
 لدددددذلك , امدددددرك يفتضددددد  ال حتدددددى النددددداس اعدددددين عدددددن بعيددددددا الخمدددددوات مواضدددددع يتحدددددرى 
 الندددداس دمدددداء تصددددان وحتددددى العقدددداب مددددن المجرمددددون  يفمددددت ال حتددددى القسددددامة جعمددددت

 كاندددددددت ولقدددددددد جريمتددددددده عمدددددددى يقددددددددم ان قبدددددددل جيددددددددا يفكدددددددر المجدددددددرم يجعدددددددل وذلدددددددك  ,
 االهدددددددار مددددددن الدددددددماء صدددددديانة عمددددددى الحددددددرد اشددددددد حريصددددددة االسددددددالمية الشددددددريعة
 زحددددام فددددي مددددات مددددن بددددان عندددده هللا رضددددي احمددددد االمددددام قالدددده مددددا ذلددددك عمددددى ويدددددل
 عمدددددر عدددددن ذلدددددك وروى  8اسدددددحاق قدددددول وهدددددذا المدددددال بيدددددت فدددددي فديتددددده الجمعدددددة يدددددوم

 النددددداس زحدددددام فدددددي رجدددددل قتدددددل قدددددال ابدددددراهيم عدددددن سدددددنته فدددددي روى  سدددددعيدا بدددددان وعمدددددي
 اميدددددر يدددددا عمدددددي فقدددددال  , قتمددددده عمدددددى بيندددددتكم فقدددددال , عمدددددر الدددددى اهمددددده فجددددداء , بعرفدددده

                                                           
هااا  626المغنااا  لنمااااك موفاااب الااادين ابااا    عباااد  بااان احماااد بااان  داحاااة المتاااوف  سااانة  1

علااى مخت,اار االماااك اباا  القاسااك عماار باان الحسااين باان عبااد  باان احمااد الخرفاا  المتااوف  
 . 16/8ه  دمحم والشر  ال بير على متن المق ل دمحم 334سنة 
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 بيدددددت مدددددن دينددددده فأععددددده واال مدددددهقات عممدددددت ان , مسدددددمم امدددددرى  دم يحدددددل ال المدددددؤمنين
 . المال

 الن حضدددددر مدددددت عمدددددى دينددددده الزحدددددام فدددددي مدددددات فددددديمن والزهدددددري  الحسدددددين قدددددال
 . 8منهم حصل قتمه

 العاقمدددددة لمعاقبددددة سدددددبق مددددا الددددى اضدددددافة شددددرعت القسددددامة ان حنيفدددددة ابددددو يددددرى و 
 مددددنهم, السددددفهاء ايدددددي عمددددى االخددددذ عددددن تغددددافموا ,حيددددث الحفددددم فددددي تفددددريعهم عمددددى
 . 2عميهم والديه مةالقسا الشر  واوجب

 فالقسددددددامة السددددددفينة فددددددي ميتددددددا   وجددددددد مددددددن ان) : 3الحكددددددام معددددددين صدددددداحب وقدددددال
 هددددددذك اهددددددل عمددددددى القسدددددامةف محمددددددة مسددددددجد فددددددي وجدددددد واذا والركدددددداب المالحددددددين عمدددددى
 المدددددال بيدددددت فدددددي فالديدددددة االعظدددددم والشدددددار  الجدددددامع فدددددي مقتدددددوال وجدددددد ومدددددن , المحمدددددة

 (.اعمم عالىت وهللا الصوت, يسمعون  اكانو  وان , قسامةوال

 

                                                           
دمحم  هااا 626بااد  باان احمااد بااان  داحااة المتااوف  ساانة المغناا  لنماااك موفااب الاادين ابااا    ع 1
16/8 . 
دار المعرفااااة دمحم  دمحمك 1186هاااا  /1466رخساااا   ساااانة اللباااال المبسااااول لشاااام  الاااادين الس 2

 . 26/168بيروت دمحم لبنان دمحم 
الحساان باان معااين الح اااك فيمااا يتااردد بااين الخ,اامين ماان االح اااك لنماااك عااالء الاادين اباا   3

 . 312 دمحم ك1123ه  / 1313بل دمحم سنة الل عل  بن خليل اللرابلس 
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 الرابع المبحث

 القسامة يجب فيما

 القسامة يجب فيما : االول المطمب

 فقدددددددد بالقسدددددددامة الحكدددددددم بوجدددددددوب ان قدددددددالوا الفقهددددددداء الجمهدددددددور ان مدددددددن بدددددددالرغم
 : مذاهب اربعة الى بها يجب فيما اختمفوا

 العمددددددد الدددددددم بهددددددا يسددددددتحق اندددددده قدددددداال الددددددذين واحمددددددد مالددددددك مددددددذهب :االول المذذذذذذذهب
 . 8لخعأا في والدية

 الديددددة بهددددا يسددددتحق اندددده قددددالوا وجماعددددة والثددددوري  الشددددافعي مددددذهب :الثذذذذاني المذذذذذهب
 عمدددددى ديددددده العمدددددد وشدددددبه الخعدددددأ القتدددددل فدددددي بالقسدددددامة يجدددددب ةالشدددددافعي وعندددددد  فقددددد ,
 . 2عميه المقسم عمى العمد وفي العائمة

 اال بهددددددا يسددددددتحق ال بأندددددده قدددددالوا الددددددذين الكددددددوفيين بعددددد  مددددددذهب :الثالذذذذذذ  المذذذذذذذهب
 عميه المدعي عمى يجب انما اليمين ان في االصل عمى وى الدع دفع

 يسدددددتحق انهدددددا هدددددذا فعمدددددى  الديددددده, ويعدددددزم عميددددده المددددددعي يحمددددد  :الرابذذذذذع المذذذذذذهب
 .فق  القود دفع منها

 االدلة

 : االول الفريق ادلة

                                                           
هاااا  دمحم 456المحلااااى لنماااااك اباااا    علاااا  باااان احمااااد باااان سااااعيد باااان حاااازك المتااااوف  ساااانة  1
11/22 . 
زاد المحتااااج بشااار  المنهااااج للعالماااة الشااايه عباااد  بااان الشااايه حسااان الحسااان ال اااوهج   2

 ك1188هاا  / 1461دمحم ساانة اللباال  حققاا  وراجاال خااادك العلااك عبااد  باان ابااراهيك االن,ااارع
 . 4/16دمحم 
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 : يأتي بما وافقه ومن مالك االمام استدل

 لهدددم فقدددال هوفيددد , حتمدددة ابدددي بدددن سدددهل عدددن ليمدددى ابدددي ابدددن حدددديث مدددن رواك مدددا .8
 . 8«صاحبكم دم وتستحقون  تحمفون : »)ملسو هيلع هللا ىلص(  هللا رسول

)صدددددمى هللا  هللا رسدددددول لهدددددم فقدددددال وفيددددده  يسدددددار, بدددددن بشدددددير مرسدددددل مدددددن رواك مدددددا .2
 «قاتمكم او صاحبكم دم وتستحقون  يمينا خمسين تحمفون أ» : (عميه وسمم

 

 : الثاني الفريق ادلة

)ملسو هيلع هللا ىلص(  واعمدددددددددق ,( بحدددددددددرب تدددددددددأذنوا او صددددددددداحبكم تددددددددددور ان امدددددددددا)البخددددددددداري  خيدددددددددر .1
 والن لددددددددذكرك, لمقصدددددددداد االيمددددددددان صددددددددحت ولددددددددو يفصددددددددل ولددددددددم الديددددددددة ايجدددددددداب
 كالشددددهاد الدددددماء, ألمددددر احتياعددددا القصدددداد توجددددب فددددال ضددددعيفة حجددددة القسددددامة
 . 2واليمين
 لخيدددددددددر بدددددددده, بنيدددددددده قامددددددددت لددددددددو يجدددددددددب حيددددددددث القصدددددددداد عميدددددددده القددددددددديم وفددددددددي

 . صاحبكم قاتل دم اي , (صاحبكم مد وتستحقون  تحمفون أ)الصحيحين
 «صدددددداحبكم دم وتسددددددتحقون  تحمفددددددون أ» بخبددددددر المددددددراد ان الخبددددددرين بددددددين ولمجمددددددع
 عميهدددددا يعمدددددق والديدددددة الددددددم واخدددددذ لصدددددرحة, االول الخبدددددر وقددددددم دمددددده, بددددده المدددددراد
 . 3القود وعل

 .غيرك واسندك مالك ارسمه , اسنادك في اختم  قد بشار بن يشير حيث .2

                                                           
بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم  1

ك دمحم دار ال تااااب العلميااااة دمحم بيااااروت لبنااااان دمحم 1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 
2/421 . 
زاد المحتااااج بشااار  المنهااااج للعالماااة الشااايه عباااد  بااان الشااايه حسااان الحسااان ال اااوهج   2

هاااا  / 1461راجاااال خااااادك العلااااك عبااااد  باااان ابااااراهيك االن,ااااارع دمحم ساااانة اللباااال حققاااا  و
 ك.1188

 . 4/162حاشيتان على منهاج اللالبين دمحم  3
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 عنددددده يدددددرو لدددددم مجهدددددول وجدددددل ألنددددده ضدددددعي  ليمدددددى يابددددد ابدددددن عدددددن مالدددددك حدددددديث .3
 مالك غير

 

 : الثال  الفريق ادلة

   عميه المدعي عمى االيمان ان االصل ان .8
 ابددددن بشددددير عددددن يئالعددددا بددددن سددددعيد عددددن البخاريددددة اخرجدددده مددددا ذلددددك فددددي دلدددديمهم .2

 رسدددددول فقدددددال: وفيددددده ,حتمدددددة بدددددن سدددددهل لددددده يقدددددال االنصدددددار مدددددن رجدددددال ان بشدددددار
 فيخمفددددددون  قددددددال بنيدددددة, مالنددددددا: فقدددددالو (قتمدددددده مددددددن عمدددددى بالبينددددددة تدددددأتون ) :)ملسو هيلع هللا ىلص(  هللا

 دمدددددده يبعددددددل ان)ملسو هيلع هللا ىلص(  هللا رسددددددول وكددددددرك يهددددددود, بأيمددددددان نرضددددددي مددددددا قددددددالوا لكددددددم,
 . 8الصدفة لاب من بعير بمائة فوادك
 رفددددددع اال الخمسددددددين باأليمددددددان يسددددددتحق ال انددددددع فددددددي نددددددد وهددددددذا: القاضددددددي قددددددال

 فق  الدعوى 
 عبددددددد ابددددددي بددددددن سددددددممه ابددددددي عددددددن ايضددددددا داود ابددددددو اخرجدددددده بمددددددا ضددددددااي واحتجددددددوا .3

 هللا رسددددددول ان االنصددددددار كبددددددداء مددددددن رجددددددال عددددددن يسددددددار بددددددن سددددددميمان الددددددرحمن
 (يميندددددا خمسدددددين رجدددددال خمسدددددون  مدددددنكم يحمددددد  ان) : وبددددددابهم لميهدددددود, قدددددال)ملسو هيلع هللا ىلص( 

 ؟هللا رسددددددول يددددددا الغيدددددب عمددددددى نحمددددد أ فقددددددالوا( احمفددددددوا) لقنصدددددار فقددددددال فدددددأبوا, ,
 . 2اظهرهم بين وجد ألنه اليهود عمى دية)ملسو هيلع هللا ىلص(  هللا رسول فجعمها

 
                                                           

بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم  1
يااااروت لبنااااان دمحم ك دمحم دار ال تااااب العلميااااة دمحم ب1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 

2/436 . 
بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقت,ااااد لنماااااك اباااا  الوليااااد   ب احمااااد باااان رشااااد القرلباااا  دمحم  2

ك دمحم دار ال تااااب العلميااااة دمحم بيااااروت لبنااااان دمحم 1188هاااا  / 1468اللبعااااة العاشاااارة ساااانة اللباااال 
2/436 . 
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 :الواض  الرأي

 العمددددددد فددددددي الدددددددم بهددددددا يسددددددتحق باندددددده قددددددال مددددددن مددددددذهب رجصددددددان لنددددددا ويتبددددددين
 صددددحتها عمددددى ومتفددددق مشددددهورة ادلددددة مددددن بدددده اسددددتدلوا لمددددا وذلددددك الخعددددأ فددددي والديددددة
 دليددددل بددددنفس واسددددتدل القصدددداد عميدددده ان القددددديم فددددي قددددال الشددددافعي ان نددددرى  وبددددذلك
 (صاحبكم دم وتستحقون  تحمفون أ:) حديث وهو االول الفريق

 فددددددددان الثالددددددددث المددددددددذهب اصددددددددحاب بدددددددده اسددددددددتدل الددددددددذي لمحددددددددديث بالنسددددددددبة امددددددددا
 الن عمدددددددددا, قتدددددددل انددددددده لددددددده يتبدددددددين لددددددددم ألنددددددده بالقصددددددداد يدددددددأمر لدددددددم)ملسو هيلع هللا ىلص(  الرسدددددددول
 يثبدددددت فمدددددم يحمفدددددوا ان ابدددددوا اليهدددددود وكدددددذلك الغيدددددب عمدددددى نخددددداا ال قدددددالوا االنصدددددار

 يتصددددور فددددال الدددددم معصددددوم المسددددمم جعددددل قددددد وتعددددالى سددددبحانه وهللا. عمدددددا قتددددل اندددده
 .عمدا القاتل ترك

 

 : التطبيقية الثاني : الدراسة المطمب

 عددددددداوة ال نددددددوم عمددددددى اوليدددددداؤك فددددددادعي قتيددددددل وجددددددد اذا فيمددددددا الفقهدددددداء اخددددددتالا
 بنية ألوليائه يكن ولم بينهم

 :فريقين الى ذلك في هاءالفق اختم 

 :واصحابه حنيفة ابو:  االول الفريق

 ان فممددددددولي معددددددين عمددددددى او مصددددددمة اهددددددل عمددددددى قددددددال اوليدددددداؤك دعددددددي اذا قددددددالوا
 وال قتمندددددداك مددددددا وهللا يمينددددددا خمسددددددين يحمفددددددون  رجددددددال مسددددددينخ الموضددددددع مددددددن يختددددددار
 فددددان  تددددتم, حتددددى عمدددديهم االيمددددان كددددررت خمسددددين عددددن نقضددددوا فددددان قاتمدددده لدددده عممنددددا
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 مكدددددددان عمدددددددى وجبدددددددت يكدددددددن لدددددددم فدددددددان  المحمدددددددة, بددددددداقي عمدددددددى الديدددددددة وجبدددددددت حمفدددددددوا
 يقروا او يحمفوا حتى حبسوا يحمفوا لم ,فان الموضع

 والشافعية والمالكية الحنابمة: الثاني الفريق

 . 8منكرا قول فالقول واال بها, لهم حكم بنية لهم كانت لو قالو

 :االدلة

 : واصحابه حنيفة واب ادلة

 عمددددديهم فقضدددددى اقتدددددرب اودعددددده الدددددى وكدددددان وارحدددددب وادعدددددة بدددددين وجدددددد رجدددددال ان
 يدددددا الدددددوادعي االصدددددبع بدددددن حدددددارس فقدددددال والديددددده, بالقسدددددامة (عنددددده هللا رضدددددي) عمدددددر
 فقدددددال  ايمانندددددا, عدددددن نددددددفع اموالندددددا وال اموالندددددا عدددددن نددددددفع ايمانندددددا ال المدددددؤمنين اميدددددر
 . 2اظهركم بين القتيل لوجود الدية واغرمكم بخيمانكم دماءكم حقنتم

 : الفقهاء مهورج ادلة

 قدددددددوم دمددددددداء قدددددددوم ىالدعددددددد دعواهمبددددددد النددددددداس اععدددددددي لدددددددو»  :)ملسو هيلع هللا ىلص(  النبدددددددي قدددددددول .8
 . 3« عميه المدعي عمى اليمين ولكن واموالهم

 .«انكر من عمى واليمين المدعي عمى البنية»  :)ملسو هيلع هللا ىلص( قوله .2
 القدددددول كدددددان,ف كذبدددددة يظهدددددر ولدددددم الذمدددددة بدددددراءة عميددددده المددددددعي فدددددي االصدددددل والن .3

 . الدعاوي  كسائر
 . الدعاوي  كسائر والعزم اليمين تمزم فمم عميه مدعي وألنه .4

                                                           
هااا  دمحم 626وف  ساانة المغناا  لنماااك موفااب الاادين ابااا    عبااد  باان احمااد بااان  داحااة المتاا 1
16/4 . 
ك . دار المعرفااااة دمحم 1186هاااا  /1466المبسااااول لشاااام  الاااادين السرخساااا  . ساااانة اللباااال  2

 . 26/162دمحم  بيروت دمحم لبنان
ال اااف  فاا  فقاا  االماااك المبجاال احمااد باان حنباال لشاايه االسااالك اباا    موفااب الاادين عبااد   3

 . 4/128ابن  داحة المقدس  دمحم 
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 عمددددددر بقددددددول باسددددددتداللهم واصددددددحابه حنيفددددددة ابددددددي عمددددددى الفقهدددددداء جمهددددددور ويددددددرد
 ثددددم باالتبددددا , واصدددد  عندددده هللا رضددددي عمددددر قددددول مددددن اولددددى)ملسو هيلع هللا ىلص(  النبددددي قددددول بددددأبي
 عمدددددى فددددداحمفوا العمدددددد وانكدددددروا خعدددددأ القتدددددلب اعترفدددددوا انهدددددم يحتمدددددل عمدددددر قصدددددة انددددده
 .العمد

 هندددددا عممدددددتم وقدددددد , لقصدددددول المخدددددال )ملسو هيلع هللا ىلص(  النبدددددي بخبدددددر ال تعممدددددون  انكدددددم ثدددددم
 عميددددده المددددددعي غيدددددر عمدددددى االيمدددددان إيجددددداب وهدددددو لقصدددددول المخدددددال  عمدددددر بقدددددول

 .وتغريمهم تحميفهم بين والجمع عميهم الدعوي  عدم مع العزم والزامهم

 مدددددددذهب رجصدددددددان لندددددددا يتبدددددددين فريدددددددق لكدددددددل اوردناهدددددددا التدددددددي االدلدددددددة ذكهددددددد ومدددددددن
 . منكر قول فالقول واال بها لهم حكن بنية لهن كان اذا بانه جمهور
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 الخاتمة

 

 هدددددذا نمخدددددد ان يمكدددددن الكدددددريم العزيدددددز هللا بتوفيدددددق البحدددددث هدددددذا مدددددن االنتهددددداء بعدددددد
 :باالتي البحث

 التدددددي المحمددددة اصددددحاب سددددمفيق قتددددل, دعددددوى  فددددي المكددددررة االيمددددان هددددي القسددددامة ان
 ,وبدددددذلك قددددداتال لددددده عممدددددوا وال قتمدددددوك مدددددا انهدددددم بددددداي يميندددددا خمسدددددين القتيدددددل فيهدددددا وجدددددد

 ال وألنددددده ارضدددددهم فدددددي لوجدددددودك القتيدددددل ديدددددة وتمدددددزمهم السدددددفك مدددددن دمددددداءهم يحفظدددددون 
 . االسالم في دم يهدر

 ذكرنددددددا وقددددددد ,)ملسو هيلع هللا ىلص(  الرسددددددول عددددددن الددددددواردة الصددددددحيحة واالخبددددددار مشددددددروعة والقسددددددامة
 وعصمتها الدماء لحفم شرعت انما انها ونري  منها العديد البحث هذا في

 وقدددددددد بالتفصددددددديل العممددددددداء ذكرهدددددددا شدددددددرو  فيهدددددددا حققدددددددت اذا اال تجدددددددب ال والقسدددددددامة
 الحكددددم وجددددوب فددددي اختمفددددوا الفقهدددداء ولكددددن  الشددددرو , هددددذك اهددددم عمددددى هنددددا اقتصددددرت
 .بالتفصيل ذلك بينا قدو  ال ام االثبات عرق  من عريقا تعتبر وهل بالقسامة

 

 واعمم اعمى تعالى وهللا

 



 الم,ادر والمراجل

  21 

 المصادر والمراجع

 . الكريم القرآن

 بددددددن بكددددددر ابددددددي لجامعددددددة مالددددددك االمددددددام فقدددددده فددددددي السددددددالك ارشدددددداد المددددددارك اسددددددهل .8
 . الثانية العبعة,  الكشناوي  حسن

 رحمدددده الحنفددددي نجدددديم بددددن الدددددين زيددددن لمعالمددددة الدددددقائق كنددددز شددددرح الرائددددق البحددددر .2
 . الثانية العبعة,  هللا

 القدددددددادر عبدددددددد لقسدددددددتاذ الوضدددددددعي بالقدددددددانون  مقدددددددارا   االسدددددددالمي الجندددددددائي التشدددددددريع .3
 . عشر الحادية العبعة,  عودة

 جبددددددران تددددددألي ( االولددددددى لظروفهددددددا وفقددددددا   مفرداتدددددده رتددددددب عصددددددري  معجددددددم) الرائددددددد .4
 . جبران خميل

 موفددددق دمحم ابددددي االسددددالم لشددددي  حنبددددل بددددن احمددددد المبجددددل االمددددام فقدددده فددددي الكددددافي .5
 . المقدسي قداحة ابن عبدهللا الدين

 دار.  م8986/ هدددددددد8416 العبدددددددع سدددددددنة.  السرخسدددددددي الددددددددين لشدددددددمس المبسدددددددو  .6
 . لبنان,  بيروت,  المعرفة

 سدددددنة المتدددددوفي حدددددزم بدددددن سدددددعيد بدددددن احمدددددد بدددددن عمدددددي دمحم ابدددددي لإلمدددددام المحمدددددى .7
 .هد456

 العبعدددددددة,  الدددددددرازي  عبددددددددالقادر بكدددددددر ابدددددددي بدددددددن دمحم لإلمدددددددام, الصدددددددحاح المختدددددددار .8
 . الحديث الكتاب دار, 8993, االولى

 المتدددددوفي قداحدددددة بدددددن احمدددددد بدددددن عبددددددهللا دمحم ابدددددي الددددددين موفدددددق لإلمدددددام المغندددددي .9
 عبدددددهللا بددددن الحسددددين بددددن عمددددر القاسددددم ابددددي االمددددام مختصددددر عمددددى هددددد621 سددددنة
 .المقفع متن عمى الكبير والشرح,  هد334 سنة المتوفي الخرفي احمد بن

 . والثالثون  لثةالثا العبعة واالعالم المغة في المنجد .81
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 منصددددددور بكددددددر ابدددددي الدددددددين عدددددالء لإلمددددددام الشدددددرائع ترتيددددددب فدددددي الصددددددنائع بددددددائع .88
 العبعددددددة,  هددددددد587 سددددددنة المتددددددوفي,  العممدددددداء بممددددددك المقددددددب,  الحنفددددددي الكاسددددددائي

 . لبنان – بيروت,  العممية الكتب دار.  م8986/  هد8416 الثانية
 رشددددددد بددددددن احمددددددد ب دمحم الوليددددددد ابددددددي لإلمددددددام المقتصددددددد ونهايددددددة المجتهددددددد بدايددددددة .82

 الكتدددددددب دار,  م8988/  هدددددددد8418 العبدددددددع سدددددددنة العاشدددددددرة العبعدددددددة,  القرعبدددددددي
 . لبنان بيروت,  العممية

 عمدددددددي بدددددددن عثمدددددددان الددددددددين فخدددددددر لمعالمدددددددة الددددددددقائق كندددددددز شدددددددرح الحقدددددددائق تبدددددددين .83
 . العممية الكتب دار,  الحنفي الذيمعي

 : العالبين منهاج عمى حاشيتان .84
 . المصري  القمبوبي سالمة بن احمد بن احمد الدين لشهاب:  الولىا

 . هد957 سنة المتوفي بعميرة الممقب البرلسي احمد الدين لشهاب الثانية
 عمدددددى هدددددد864 سدددددنة المتدددددوفي المحمدددددي احمدددددد بدددددن دمحم الددددددين جدددددالل شدددددرح عمدددددى

 سددددددددنة المتددددددددوفي النددددددددووي  شددددددددرا يحيددددددددى زكريددددددددا ابددددددددي لإلمددددددددام العددددددددالبين منهدددددددداج
 . الشافعية فقه في هد676

 . بن عابد ابن حاشية,  المختار الدر عمى المختار رد .85
 الحسدددددن حسدددددن الشدددددي  بدددددن عبددددددهللا الشدددددي  لمعالمدددددة المنهددددداج بشدددددرح المحتددددداج زاد .86

 سددددددنة,   االنصدددددداري  ابددددددراهيم بددددددن عبدددددددهللا العمددددددم خددددددادم وراجددددددع حققدددددده الكددددددوهجي
 . م8988/  هد8419 العبع

 217) ماجددددة بددددن القزوينددددي يزيددددد بددددن دمحم عبدددددهللا ابددددي لمحددددافم ماجددددة ابددددن سددددنن .87
 ( .هد275 –

 االمددددددددام وحاشددددددددية,  السدددددددديوعي الدددددددددين جددددددددالل الحددددددددافم لمشددددددددي  النسددددددددائي سددددددددنن .88
 . م8987/  هد8417 العبع سنة’  السندس
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 برهدددددان العالمدددددة لإلمدددددام االحكدددددام ومنهددددداج االقضدددددية اصدددددول فدددددي الحكدددددام شدددددجرة .89
 بدددددددين دمحم عبددددددددهللا ابدددددددي الددددددددين شدددددددمس االمدددددددام بدددددددن ابدددددددراهيم الوفددددددداء ابدددددددو الددددددددين
 بددددين يجددددري  فيمددددا لقحكددددام المددددنظم العقددددد كتدددداب وبهددددا لمددددالكيا البعمددددري  فرحددددون 
 العمميدددددة الكتدددددب دار الكنددددداني سدددددممون  ابدددددن لمشدددددي  واالحكدددددام العقدددددود مدددددن ايدددددديهم
 . لبنان – بيروت

 المغيددددددرة بددددددن ابدددددراهيم بددددددن اسدددددماعيل بددددددن عبددددددهللا ابددددددي لإلمدددددام البخدددددداري  صدددددحي  .21
 . العجفي البخاري  به ذر بر ابن

 بدددددن منصدددددور الحنابمدددددة فقيددددده العالمدددددة لمشدددددي  ا االقنددددد مدددددتن عمدددددى القندددددا  كشددددداا .28
 الفكدددددددر دار,  م8982 هدددددددد8412 العبدددددددع سدددددددنة/  البهدددددددوني ادريدددددددس ابدددددددن يدددددددونس
 . والتوزيع والنشر لمعباعة

 سدددددددميمان البدددددددي السدددددددنن ومعدددددددالم,  المندددددددذري  الحدددددددافم داود ابدددددددي سدددددددنن مختصدددددددر .22
 . الجوزية قيم ابن ا مام وتهذيب الخعاب

 الددددددين عدددددالء لإلمدددددام االحكدددددام مدددددن صدددددمينالخ بدددددين يتدددددردد فيمدددددا الحكدددددام معدددددين .23
/  هددددددددد8393 العبددددددددع سددددددددنة,  العرابمسددددددددي خميددددددددل بددددددددن عمددددددددي بددددددددن الحسددددددددن ابددددددددي
 . م8973

 


