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ضاعس عرش :ث الساداحلدي م من الرَّ  املقدار املحرِّ

َتاِن { َأْخَرَجُه  ♀اهلل  َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل ▲  َعْن َعاِئَشةَ * ُة َوامْلَصَّ ُم امْلَصَّ : } ََل ُُتَرِّ

 ُمْسلٌِم .

ِحَدُة ِمْن املَْ  ُة اْلَوا  .امْلَصَّ
ِ
ء ْ  صِّ ، َوُهَو َأْخُذ اْليَِسرِي ِمْن الَّشَّ

ُه : 1َوِِف اْلَقاُموِس  ُه َوَمَصْصته َأُمصُّ ُه َكَخَص ، َمِصْصُتُه بِاْلَكْْسِ َأُمصُّ ْبتُ ، ْصُتُه َأُخصُّ بََشِ  . ا  َرِفيق ا  ه َُشْ

ة  ، َأْو َمرَّ  بِيِّ لِلثَّْدِي َمرَّ  . ا  َتْْيِ ََل َيِصرُي بِِه َرِضيعَواحْلَِديُث َدلَّ َعََل َأنَّ َمصَّ الصَّ

ُل : َأنَّ الثَََّلَث فَ  ٌل : اْْلَوَّ   ا  َصاِعدَوِِف امْلَْسَأَلِة َأْقَوا
ِ
ُم َوإََِل َهَذا َذَهَب َداُود َوَأتَْباُعُه َوََجَاَعٌة ِمْن اْلُعَلََمء ُُتَرِّ

َْفُهوِم َحِديِث ُمْسلٍِم َهَذا َوَحِديثِِه اْْلَخِر بَِلْفظِ 
ِ
ْمََلَجَتاِن { َفَأَفاَد بَِمْفُهوِمِه َُتِْريَم  مل ْمََلَجُة َواْْلِ ُم اْْلِ } ََل ُُتَرِّ

 َما َفْوَق اَِلْثنََتْْيِ .

ُم ، َوَهذَ  َضاِع َوَكثرَِيُه ُُيَرِّ يَل الرَّ
َلِف َواْْلََلِف : َوُهَو َأنَّ َقلِ َعِِلٍّ ا ُيْرَوى َعْن َواْلَقْوُل الثَّاِِن ِِلَََمَعٍة ِمْن السَّ

ُه ¶ َواْبِن َعبَّاٍس ◙  ِة َواحْلَنَِفيَِّة َوَمالٍِك َقاُلوا : َوَحدُّ َلِف ، َوُهَو َمْذَهُب اْْلَاَدِويَّ َوآَخِريَن ِمْن السَّ

َضاِع َما ُيْفطُِر الصَّ  ُم ِمْن الرَّ َْجَاَع َعََل َأنَُّه ُُيَرِّ َعى اْْلِ وا بَِأنَُّه َتَعاََل َما َوَصَل اِْلَْوَف بِنَْفِسِه ، َوَقْد ادَّ ائَِم َواْسَتَدلُّ

َضاِع َفَحْيُث ُوِجَد اْسُمُه ُوِجَد ُحْكمُ  ِفقَعلََّق التَّْحِريَم بِاْسِم الرَّ } ♠لِْْلَيِة ، َفَقاَل  ا  ُه َوَوَرَد احْلَِديُث ُمَوا

ُرُم ِمْن النََّسِب { . َضاِع َما َُيْ ُرُم ِمْن الرَّ  َُيْ

َضَعاِت ، } َكيَْف وَ  ♀:َوَقْولِِه  َا َأْرَضَعْتُكََم ؟ ، { َوََلْ َيْسَتْفِصْل َعْن َعَدِد الرَّ َقْد َزَعَمْت َأَّنَّ

ُْلُْم ِِف َضْبِط الرَّ  ُتُهْم َوَلِكنََّها اْضَطَرَبْت َأْقَوا بَفَهِذِه َأِدلَّ  .َوََلْ َيْرِجْع إََل َدلِيٍل  َكثرِيا   ا  ْضَعِة َوَحِقيَقتَِها اْضطَِرا

َمٌل َوُُيَاُب عَ  َضاِع َأنَُّه ُُمْ يِق بِاْسِم الرَّ
اِرُع بِاْلَعَدِد َوَضَبَطُه بِِه ،  َمَّ َذَكُروُه ِمْن التَّْعلِ َوَبْعَد اْلَبَياِن ، َبيَّنَُه الشَّ

ُه َتَرَك اَِلْستِْفَصاَل .  ََل ُيَقاُل إنَّ

ُم إَلَّ ََخُْس َرَضَعاٍت ، وَ  َا ََل ُُتَرِّ َبرْيِ ◙ ُهَو َقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد اْلَقْوُل الثَّالُِث َأَّنَّ ¶ َواْبِن الزُّ

اِفِعيِّ َوِرَواَيٌة َعْن َأْْحََد   .َوالشَّ
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وا  : " كان فيَم أنزل من القرآن عرش رضعات معلومات  قالت ▲ َحِديِث َعاِئَشَة بَواْسَتَدلُّ

َوُهَو  "نوهن فيَم يقرأ من القرآ ♀معلومات، فتوىف رسول اهلل  من، ثم نسخن بخمسٍ ُيرِّ 

 .َنصٌّ ِِف اْْلَْمِس 

 ▲ نَْت ُسَهْيلٍ َوبَِأنَّ َسْهَلَة بِ 
ِ
ََخَْس َرَضَعاٍت ، َوَهَذا إْن َعاَرَضُه َمْفُهوُم َحِديِث  ا  َأْرَضَعْت َسال

َتاِن ، َفِإنَّ احْلُْكَم ِِف َهَذا َمنُْطوٌق ، َوُهَو َأْقَوى ِمْن امْلَْفُهوِم ، َفُهوَ  ِة َوامْلَصَّ ٌم َعَليِْه َوَعاِئَشُة َوإِْن رَ  امْلَصَّ َوْت ُمَقدَّ

ن َدُه َحِديُث  ا  َأنَّ َذلَِك َكاَن ُقْرآ ، َفِإنَّ َلُه ُحْكَم َخََبِ اْْلَحاِد ِِف اْلَعَمِل بِِه َكََم ُعِرَف ِِف اْْلُُصوِل ، َوَقْد َعضَّ

 َسْهَلَة ، َفِإنَّ فِ 
ِ
َا َأْرَضَعْت َسال ُه َدالٌّ ََخَْس َرَضَعا ا  يِه َأَّنَّ َأنَُّه َقْد  ٍت لَِتْحُرَم َعَلْيِه ، َوإِْن َكاَن ِفْعَل َصَحابِيٍَّة ، َفِإنَّ

ر َضَعاُت  ا  َكاَن ُمَتَقرِّ ُم إَلَّ اْْلَْمُس الرَّ  . 2ِعنَْدُهْم َأنَُّه ََل ُُيَرِّ

َبِة ِمنْ  ْ َضاِع َكالَّضَّ ُة ِمْن الرَّ ْضَعِة َفِهَي امْلَرَّ ا َحِقيَقُة الرَّ ِب  َوَأمَّ ْ َواِْلَْلَسُة ِمْن اِْلُُلوِس َفَمَتى اْلَتَقَم ، الَّضَّ

بِيُّ الثَّْدَي َواْمَتصَّ ِمنُْه ُثمَّ َتَرَك َذلَِك بِاْختَِياِرِه ِمْن َغرْيِ َعاِرٍض َكاَن َذلَِك َرْضَعة   َواْلَقْطُع لَِعاِرٍض ، الصَّ

 
ٍ
ء اَحٍة َيِسرَيٍة ، َأْو لََِّشْ ِرُجَها َعْن َكْوَِّنَا َرْضَعة  َواِحَدة   َكنََفٍس ، َأْو اْسِِتَ َكََم َأنَّ ، ُيْلِهيِه ُثمَّ َيُعوُد ِمْن َقِريٍب ََل ُُيْ

اِفعِ  َل إَذا َقَطَع َأْكَلُه بَِذلَِك ُثمَّ َعاَد َعْن َقِريٍب َكاَن َذلَِك َأْكَلة  َواِحَدة  ، َوَهَذا َمْذَهُب الشَّ
يِّ ِِف َُتِْقيِق اْْلكِ

ْضَعةِ  َمْت . الرَّ َفِة َحرَّ َغِة ، َفِإَذا َحَصَلْت ََخُْس َرَضَعاٍت َعََل َهِذِه الصِّ ِفٌق لِلُّ ِحَدِة ، َوُهَو ُمَوا  اْلَوا

 

  ماء ، وما يباح منها وما َل يباحدِّ العصمة بيان : عرش ث السابعاحلدي

                                                           

ة أخرى،  وعندهم ذهب اَلمامية عَل أن القدر املحرم هو عرش رضعا 2 ليات، َل يفصل بينهن برضاع امرأ ت متوا

او رضاع يوم وليلة ، أو ما انبت اللحم وشدَّ العظم ، اذا َل يتخلل  ان املعتَب ِف التحريم هو َخس عرشة رضعة ، : قول اخر

ة أخرى  ، صل عدم التحريم ، ن اَلا .  قال الطويس : " دليلنا : والقول بالرضعات العرش هو املذهب بينهن رضاع امرأ

 "بقوله منهم ممن َل يعتدُّ  : عليه إَجاع الفرقة إَل من شذَّ  وأيضا    وما ذكرناه ُممع عَل أنه ُيرم ، وما قالوه ليس عليه دليل .

 . 

ئع اْلسَلم 5/95، الطويس  اْلَلفينظر :           .  2/508، َشا

 



  ◙َعْن اْبِن َمْسُعوٍد *
ِ
ُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأْن : } ََل َُيِلُّ دَ  ♀َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

ِِن ، َوالنَّْفِس بِالنَّْفسِ  ا  ، إَلَّ بِِإْحَدى َثََلٍث : الثَّيِِّب الزَّ
ِ
ُ ، َوَأِنِّ َرُسوُل اَّللَّ ، َوالتَّاِرِك لِِدينِِه  ََل إََلَ إَلَّ اَّللَّ

 .امْلَُفاِرِق لِْلَجََمَعِة { .ُمتََّفٌق َعَليِْه 

 { ُهَو َتْفِسرٌي لَِقْولِِه ُمْسلٍِم )} ََل َُيِلُّ قوله :
ِ
ُ ، َوَأِنِّ َرُسوُل اَّللَّ  َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأْن ََل إََلَ إَلَّ اَّللَّ

ْجِم  ِِن ( َأْي امْلُْحَصِن بِالرَّ ا لِِدينِِه { َأْي  } َوالنَّْفِس بِالنَّْفِس َوالتَّاِركِ                3إَلَّ بِِإْحَدى َثََلٍث الثَّيِِّب الزَّ

 ُمتََّفٌق َعَليِْه ( . امْلُْرَتدِّ َعنُْه ) امْلَُفاِرِق لِْلَجََمَعِة .

ُد ِمْن النَّْفِس بِا، إَلَّ بِِإْتَيانِِه بِِإْحَدى الثَََّلِث  4ِفيِه َدلِيٌل َعََل َأنَُّه ََل ُيَباُح َدُم امْلُْسلِمِ  اْلِقَصاُص 5لنَّْفِس َوامْلَُرا

وطِه ٍة َكاَنْت  7َوالتَّاِرُك لِِدينِهِ ، 6 برُِشُ ْسََلِم بَِأيِّ ِردَّ ْسََلمِ 8َيُعمُّ ُكلَّ ُمْرَتدٍّ َعْن اْْلِ  . 9َفُيْقَتُل إْن ََلْ َيْرِجْع إََل اْْلِ

                                                           

له بغري ذلك إَجاعا . الفتح املبْي  برشح اْلربعْي ، ابن حجر أي أنَّه ُيب رَجه باحلجارة حتى يموت ، وَل ُيوز قت 3

 .  311اْليتمي املكي ص:

ــوِف  4 ين الطُّ مة نجم الدا ، ت: أْحد حاج حممد ، مؤسسة  126ِف التعيْي ِف َشح اْلربعْي ص: ♫ قال العَلا

 وَشعا  ، أما عقَل  فّننَّ ِف القتل م : " اْلصل ِف الدماء العصمة عقَل  1998ـه 1419، 1الريان ، املكتبة املكية ، ط/

إفساد الصورة اْلنسانية املخلوقة ِف أحسن تقويم ، والعقل ينكر ذلك ، وأما َشعا  فلقوله عزَّ وجلَّ : )وَل تقتلوا النفس 

."...) م اهلل إَل باحلقا  التي حرَّ

وُيستثنى من ُعموم قوله تعاَل : } ه ُيقتُل هبا... النفس بالنفس معناه أنَّ املكلَّف إذا قتل نفسا  بغري حقًّ عمدا  ، فإنا  5

 النَّْفَس بالنَّْفِس { ُصوٌر :

لُد ولَده ، فاِلمهوُر عَل أنَّه َل ُيْقَتُل به ، وصحَّ ذلك عن ُعمر . وروي عن النَّبيِّ  ◙ منها : أْن يقتل الوا

َدٍة ، وقد ُتُكلَِّم ِف أسانيدها ♀ يقتل احلرُّ عبدا  ، فاْلكثرون عَل أنَّه َل ُيقتل به ، ومنها : أْن  ...من وجوٍه ُمتعدِّ

  ومنها : أْن َيقُتَل املسلم كافرا  ، فإْن كان حربيا  ، َل يقتل به بغري خَلٍف  ....وردت ِف ذلك أحاديُث ِف أسانيدها مقاٌل  وقد

ومنها : أْن يقتل الرجل  ....يقتل به أيضا   أنَّه َل؛ ْلنَّ قتل احلريبِّ مباٌح بَل ريب ، وإْن كان ذميا  أو معاَهدا  ، فاِلمهور عَل 

ة  ، فُيقتل هبا بغرِي خَلف ، وِف كتاب عمرو ابن حزٍم ، عن النَّبيِّ  ُجَل يقتل باملرأة ♀امرأ . وصحَّ أنَّه  : أنَّ الرَّ

أنَّه  ◙  عن عِلا وأكثُر العلَمء عَل أنَّه َل يدفع إَل أولياء الرجل يشٌء . وروي  ، قتل هيوديا  قتَل جارية ♀

لف وأْحد ِف رواية عنه ة نصُف ديِة الرجل وهو قوُل طائفٍة ِمَن السَّ . ينظر : جامع يدفع إليهم نصف الدية ؛ ْلنَّ ديَة املرأ
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ِرِج إَذا َوَقْوُلُه : امْلَُفاِرِق لِْلَجََمَعِة َيَتنَاَوُل ُكلَّ َخاِرٍج َعْن اِْلَََمَعِة بِبِْدَعٍة ، َأْو َبْغٍي ، أَ  ا َكاْْلََوا ِِهَ ْو َغرْيِ

 َقاَتُلوا َوَأْفَسُدوا .

اِئِل َوَلْيَس ِمْن الثَََّلَثِة .  َوَقْد ُأوِرَد َعََل احْلَْْصِ َأنَُّه َُيُوُز َقْتُل الصَّ

َد ِمْن هَ ، َوُأِجيَب بَِأنَُّه َداِخٌل َُتَْت َقْولِِه امْلَُفاِرِق لِْلَجََمَعِة   َأْو َأنَّ امْلَُرا
ِ
،  ا  َمْن َُيُوُز َقْتُلُهْم َقْصد ُؤََلء

اِئُل ََل   . 10ا  َبْل َدْفع ا  ُيْقَتُل َقْصدَوالصَّ

ِه ، َوَقْد ُيَقاُل  إنَّ اْلَكاِفَر اْْلَْصِِلَّ َوِفيِه َدلِيٌل َعََل َأنَُّه ََل ُيْقَتُل اْلَكاِفُر اْْلَْصِِلُّ لَِطَلِب إيََمنِِه َبْل لَِدْفِع ََشِّ

تِي ُفطَِر َعَلْيَها َداِخٌل َُتْ   .َت التَّاِرِك لِِدينِِه ؛ ِْلَنَُّه َتَرَك فِْطَرَتُه الَّ

 

 

 قتل اِلَمعة بالواحد احلديث الثامن عرش:

                                                                                                                                                                      

ومنها ، أن يكون القتيل منها : أن يكون القتل عمدا  ، حمضا  ، عدوانا  لذاته ، بأن قصد آدميا  معينا  ولو بالعموم .  6

غريها . ومنها : أن يكون القاتل مكلفا  ، ملتزما  ْلحكام اْلسَلم . ومنها : مكافأة  معصوما  بإسَلم أو بأمان أو بذمة ، أو

 .  312 – 311املجني عليه للجاِن . ينظر : الفتح املبْي ص: 

ليس بتارٍك لدينه بعد رجوعه ، وَل مفارق للجَمعة . ينظر : يدلُّ عَل أنَّه لو تاب ورجع إَل اْلسَلم َل يقتل ، ْلنَّه  7

 .  230جامع العلوم واحلكم ص: 

 . 313إما بقول مع اعتقاد أو عناد او استهزاء . الفتح املبْي ص:  8

دة حَلَّ  لنظام عقد اْلسَلم ، فوجب قتله دفعا  لذلك . التعيْي ص: 9  .  128ْلنَّ ِف إقرار املرتد عَل الرِّ

َل دينه فاقتلوه" ودعوى وقد  أفهم احلديث وجوب قتل املرتدة كاملرتد ، وهو مذهب َجهور العلَمء حلديث " مْن بدَّ

اْلعَلم بفوائد ،  313، الفتح املبْي ص:  230 – 229ختصيصه بغريها َل دليَل عليه . ينظر : جامع العلوم واحلكم ص: 

 يث الرابع والعرشين بإذن اهلل تعاَل . .وسيأيت عليه مزيد كَلم ِف احلد 5/24عمدة اْلحكام

 .  5/23ينظر : اْلعَلم بفوائد عمدة اْلحكام  10



َك ِفيِه َأْهُل َصنَْعاَء ◙َقاَل : ُقتَِل ُغََلٌم ِغيَلة  ، َفَقاَل ُعَمُر  ¶َعْن اْبِن ُعَمَر  * : َلْو اْشَِتَ

 َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ .َلَقَتْلُتُهْم بِِه 

 .ا  َأْي ِسَّ  ( بَِكْْسِ اْلَغْْيِ امْلُْعَجَمِة َوُسُكوِن امْلَُثنَّاِة التَّْحتِيَّةِ 11)ِغيَلة  قوله :

" َقَتَل ◙  )َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ( َوَأْخَرَجُه اْبُن َأيِب َشْيَبَة ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َناِفٍع َأنَّ ُعَمرَ قوله : 

 ْبَعة  ِمْن َأْهِل َصنَْعاَء بَِرُجٍل " .َس 

ِإ بَِسنٍَد آَخَر ِمْن َحِديِث اْبِن امْلَُسيِِّب " َأنَّ ُعَمَر  َقَتَل ََخَْسة  َأْو ِستَّة  بَِرُجٍل ◙ َوَأْخَرَجُه ِِف امْلَُوطَّ

 " .ا  ََجِيع    ْم بِِه َعاَء َلَقَتْلتهَلْو ََتَاَْلَ َعَليِْه َأْهُل َصنْ  : َقَتُلوُه ِغيَلة  ، َوَقاَل 

َثنِي َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َأنَّ  ٌة َأْخَرَجَها الطََّحاِويُّ َواْلَبيَْهِقيُّ َعْن اْبِن َوْهٍب َقاَل َحدَّ  امْلُِغرَيَة َولِْلَحِديِث ِقصَّ

ة  بَِصنَْعاَء َغاَب َعنْ  َثُه َعْن َأبِيِه " َأنَّ اْمَرأَ نَْعاِِنَّ َحدَّ َها  ا  ْبنَها َزْوُجَها َوَتَرَك ِِف ِحْجِرَها اْبَن َحِكيٍم الصَّ َلُه ِمْن َغرْيِ

ََذْت املَْ  ا  ُغََلم ُة َبْعَد َزْوِجَها َخلِيَل  ُيَقاُل َلُه َأِصيٌل َفِاختَّ ، َفَقاَلْت َلُه إنَّ َهَذا اْلُغََلَم َيْفَضُحنَا َفاْقُتْلُه َفَأبَى  ْرأَ

                                                           

افِعيقال ابن اَلثري ِف   11 ح ُمْسنَد الشَّ اِِف ِْف ََشْ ، مكتبة   َياس بن إبراهيم، وأْحد بن سليَمن  ، ت: 5/168 الشَّ

واغتاله بمعنى: إذا قتله  وغالة   داع، يقال: قتله غيلة  : اْل-الغيلة بكْْسٍ م : " 2005ـه 1426،  1الرشد ، الرياض ، ط/

فاعله فتنتصب  سمَّ لا َل يُ  ا  مبني تل غيلة" ُيوز أن يكون "قتل" فعَل  وقوله: "ق ة وغفلة من أمره.رَّ باملكر واْلداع عَل غِ 

صدر من قتلوه ويكون ملعَل ا ا  ببوزن غلت فيكون منصو وُيوز أن يكون اسَم   "غيلة" عَل احلال أي: ِف حال اغتيال.

 " . بإضافة املصدر إليه وهو اْلحسن ا  "غيلة" ُمرور

وقتُل الِغيَلِة : " 7/116، وأبو الوليد الباجي ِف املنتقى  7/79ِف املسالك ♫ قال القايض أبو بكر ابن العريب 

ل ففي  طأ.ذي َل ُيوز عليه اْلالثااِن: عَل وجه القصد الا  أحدِها: القتل عَل وجِه اْلديعِة. ُيوِرُدوَنه عَل وجهْي: ا اْلوا فأما

ازية" منصوٌص عليه: وقتُل الِغيَلِة و"الُعْتبياة"   فيخدعه حتاى يدخله ِف  ا  أَو صبيا  رجَل   يغتاَل  من املحاربة، وذلك أنْ "املوَّ

ٌ ِف أحِد الوجهْي، واهلُل أعلمُ  بة، فهذا َبْيِّ  ".موضع فيأخذ ما معه، فهو كاحلرا

من املخادعة ، فإنَّ قتل الغيلة له حكم خاص ُيتلف عن حكم سائر القتل العمد العدوان ، وهو أنَّ وْلجل ما فيه 

ا  َل قصاصا  ، وَل يصحُّ العفو فيه من أحد. ينظر تفصيله وأدلته ِف : توضيح اْلحكام   – 6/119القاتَل قتَل ِغيلة ُيقتُل حدَّ

، دار القاسم ، الرياض ،  438 -3/407العلمية واَلفتاء السعودية  ، قتل الغيلة ، إعداد اللجنة الدائمة للبحوث 123

 م.2001ـه 1421، 1ط/

 



ُة َوَخاِدُمَها َفَقَتُلوُه ُثمَّ َقطَُّعوُه َفاْمَتنََعْت ِمنُْه َفَطاَوَعَها َفاْج  ْرأَ ُجُل َوَرُجٌل آَخُر َوامْلَ َتَمَع َعََل َقْتِل اْلُغََلِم الرَّ

يٍَّة ِِف َناِحَيِة اْلَقْريَ 
َة . ِة َليَْس ِفيَها َماٌء َوَذَكرَ َأْعَضاء  َوَجَعُلوُه ِِف َعْيَبٍة َوَطَرُحوُه ِِف َركِ  اْلِقصَّ

َف اْلَباُقوَن َفَكَتَب َيْعََل َفأُ  -َوِفيَها  َف ُثمَّ اْعَِتَ بَِشْأَِّنِْم إََل ُعَمَر  -َوُهَو َيْوَمئٍِذ َأِمرٌي  -ِخَذ َخلِيُلَها َفاْعَِتَ

ُكوا ِِف َقْتلِِه َلَقَتْلته: ، َوَقاَل  ا  بَِقْتلِِهْم ََجِيع◙ َفَكَتَب ُعَمُر  ◙  َلْو َأنَّ َأْهَل َصنَْعاَء اْشَِتَ
ِ
ْم َوَاَّللَّ

 َأَْجَِعَْي " .

ِحِد  ◙ عمر َوِِف َهَذا َدلِيٌل َأنَّ َرْأَي  ُه ُكلُّ َواِحٍد ، َأنَُّه ُتْقَتُل اِْلَََمَعُة بِاْلَوا ، َوَظاِهُرُه َوَلْو ََلْ ُيَباَِشْ

 .لَِقْوِل َمالٍِك َوالنََّخِعيِّ  لَِذا ُقْلنَا إنَّ ِفيِه َدلِيَل  وَ 

َفَق  : َلْو ََتَاَْلَ ◙َوَقْوُل ُعَمَر   َدلِيٌل َعََل َذلَِك .، َأْي َتَوا

ِحِد َمَذاِهُب  َوِِف َقْتلِ   اْْلَْمَصاِر ، َوُهَو َمْرِويٌّ  12اِْلَََمَعِة بِاْلَوا
ِ
ُل ( َهَذا َوإَِليِْه َذَهَب ََجَاِهرُي ُفَقَهاء : ) اْْلَوَّ

ِه ، َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ " َعْن َعِِلٍّ ◙ َعْن َعِِلٍّ 
َقِة  ◙  َوَغرْيِ ِ ِِف َرُجَلْْيِ َشِهَدا َعََل َرُجٍل بِالْسَّ

ِل َفَلْم ُُيِْز َشَهاَدََتََُم َعََل  ◙َفَقَطَعُه َعِِلٌّ  َق َوَأْخَطْأنَا َعََل اْْلَوَّ ِذي َسَ ُثمَّ َأتََياُه بِآَخَر ، َفَقاََل َهَذا الَّ

                                                           

اختلف الفقهاء ِف قتل اِلَمعة بالواحد  : "  236 - 25/234ِف اَلستذكار ♫ ابن عبد الَب  قال أبو عمر 12

عي وأصحاهبم وأْحد وإسحاق فقال َجاعة فقهاء اْلمصار منهم الثوري واْلوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة والشاف

ويروى ذلك عن عمر وعِل ، ت إذا اشِتكت ِف قتل الواحد كثرت اِلَمعة أو قلَّ ، وأبو ثور تقتل اِلَمعة بالواحد إذا قتلوه 

 . .. ╚بن عباس اواملغرية بن شعبة و

بن الزبري اوهو قول  ،وَل يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد ، َل تقتل اِلَمعة بالواحد ♫ : ال داود وق

...¶ 

، وَل يقتل رجَلن برجل ، ع يدان بيد اضطرد قول الزهري وداود ِف أنه َل تقط ♫ :ابن عبد الَب  قال أبو عمر    

وكذلك اضطرد قول مالك والشافعي وأْحد وإسحاق وأيب ثور ِف أنه تقطع باليد الواحدة يدان وأكثر إذا اشِتكوا ِف قطع 

،  املسالك ِف َشح  7/116املنتقى َشح املوطأ ، الباجي ". وينظر :إذا اقتلوه معا  ، بالواحد  واحدة كَم تقتل اِلَمعةاليد ال

افِعي ،   527 – 8/526، َشح ابن بطال  77 – 7/76موطأ مالك ، ابن العريب  ح ُمْسنَد الشَّ اِِف ِْف ََشْ  اْبِن اْلثرِي، الشَّ

 .  127 -36/126ذخرية العقبى ِف َشح املجتبى ،  395 – 31/394، التوضيح لرشح اِلامع الصحيح  5/169

 



ِل ، َوَقاَل َلوْ  ِف  اْْلَخِر َوَأْغَرَمُهََم ِدَيَة اْْلَوَّ ْدَُتَا َلَقَطَعْتُكََم " ، َوََل َفْرَق َبْْيَ اْلِقَصاِص ِِف اْْلَْطَرا َأْعَلُم َأنَُّكََم َتَعمَّ

 َوالنَّْفِس .

اِفِعيِّ َوََجَاَعٍة َوِرَواَيٌة َعْن َمالٍِك َأنَّهُ  َتاُر اْلَوَرَثُة َواِحد ) َوالثَّاِِن ( لِلنَّاِِصِ َوالشَّ  .ِمْن اِْلَََمَعِة  ا  َُيْ

َيِة : َوِِف ِرَواَيٍة َعْن َمالٍِك  َة ِمْن الدِّ صَّ
ُيْقَرُع َبْينَُهْم َفَمْن َخَرَجْت َعَلْيِه اْلُقْرَعُة ُقتَِل َوُيْلَزُم اْلَباُقوَن احْلِ

ِحِد َكََم ََل ُيْقَتُل احْلُ  ٌة ، َوََل ُتْقَتُل اِْلَََمَعُة بِاْلَوا ُتُهْم َأنَّ اْلَكَفاَءَة ُمْعَتََبَ  . رُّ بِاْلَعْبِد َوُحجَّ

َيُة ِرَعاَيٌة لِْلُمََمَثَلِة ، َوََل َوْجَه لَِتخْ : َوُأِجيَب  ُْم ََلْ ُيْقَتُلوا لِِصَفٍة َزاِئَدٍة ِِف امْلَْقُتوِل َبْل الدِّ ِصيِص بَِأَّنَّ

 َبْعِضِهْم .

 ِِف امْلَْسَأَلِة َوالظَّاِهُر َقْوُل َداُود ؛ 
ِ
ُل اْلُعَلََمء ِْلَنَُّه َتَعاََل َأْوَجَب اْلِقَصاَص ، َوُهَو امْلََُمَثَلُة ، َوَقْد َهِذِه َأْقَوا

وُح هِبَا ، َفِإْن ُزِهَقْت بَِمْجُموِع ِفعْ  تِي ُتْزَهُق الرُّ نَاَيُة الَّ لِِهْم َفُكلُّ َفْرٍد اْنَتَفْت ُهنَا ُثمَّ ُموِجُب اْلِقَصاِص ُهَو اِْلِ

ِدِه  إِْن َكاَن ُكلُّ َواِحٍد َقاتَِل  نَْد اِْلُْمُهوِر ، َوإِنَََّم َيِصحُّ َعََل َقْوِل النََّخِعيِّ ، وَ َليَْس بَِقاتٍِل َفَكْيَف ُيْقَتُل عِ  بِاْنِفَرا

ِت َعََل َأثٍَر َواِحٍد َواِْلُْمُهوُر َيْمنَُعوَنُه َعََل َأنَُّه ََل َسبِيَل إََل َمْعِرَفِة أَ  ُرُد امْلُْؤثَِرا ،  ا  بِِفْعلِِهْم ََجِيعنَُّه َماَت َلِزَم َتَوا

ِدَها ََلْ َيْلَزْم َأنَّ  َة َأْو بِِفْعِل َبْعِضِهْم ، َفِإنَّ َفْرَض َمْعِرَفتِنَا بَِأنَّ ُكلَّ ِجنَاَيٍة َقاتَِلٌة بِاْنِفَرا ُه َماَت بُِكلٍّ ِمنَْها ، َفََل ِعَْبَ

 بِاْْلَْسَبِق .

َا ِعَوٌض َعْن َدِم امْلَْقُتوِل َوقِيَل : َتْلَزُم َوإَِذا ََلْ َُيِْب َقْتُل اِْلَََمَعِة بِاْلَواحِ  ُه َتْلَزُمُهْم ِدَيٌة َواِحَدٌة ؛ ِْلََّنَّ ِد ، َفِإنَّ

 . 13ُكلَّ َواِحدٍ 

 

                                                           

وقال مالك والشافعي : "  7/180ِف حاشيته عَل الروض املربع العاصمي بن قاسم العَلمة عبد الرْحن  قال 13

الواحد، فوجبت للواحد عَل اِلَمعة، وْلن القصاص لو  ، وْلَّنا عقوبة جتب للواحد عَل  وأْحد: تقطع اْليدي باليد

 اك أدى إَل التسارع إَل القتل به، فيؤدي إَل إسقاط حكم الردع والزجر.سقط باَلشِت

ه عليه القرآن فلو َل تقتل َم َشع لنفي القتل، كَم نبَّ القتل إنَّ  مفهومه أنَّ  فإنَّ "   721ِف بداية املجتهد ص : قال ابن رشد

َمعة، وْلن التشفي والزجر َل ُيصل إَل بقتل ، لتذرع الناس إَل القتل، بأن يتعمدوا قتل الواحد باِل اِلَمعة بالواحد

 ."الكل



 


