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  اإلسالميسقوط الحق في القصاص وأحكامھ في الفقھ 

 .عبد الرحمن مدعث غالب دابس العازمي 

  .الشریعة اإلسالمیة ،  وزارة العدل ، الكویت قسم 

  Drmedas@gmail.com  :البرید االلكتروني

  :الملخص 

جاء التشریع اإلسالمي شامال لكل نواحي الحیاة، وأوضاعھا المتباینة ، وھي 

خاصیة فریدة قلما تجدھا في تشریع آخر، فھو أبان للناس عبادتھم ومعامالتھم ، وسائر 

المستجدات، ثم وضع أسس شرعیة لضبط العالقة بین األفراد وخالقھم من جھة، وبین 

فقھاء كتب وأبحاث لتنظیم تلك العالقة كذلك لفت أنفسھم من جھة أخرى ، ولقد أفرد ال

النظر إلى أن الشریعة اإلسالمیة قد كان لھا فضل السبق في تحقیق العدالة بین جمیع 

الناس ، ومنع الظلم ورعایة مصالح الناس على مختلف مستویاتھا وخاصة في ظل 

زع اإلیماني الذي واقعنا ، فقد كان غیاب مراقبة هللا في كثیر من األحیان، وضعف الوا

یعد الضمانة الكبرى الستقامة النفوس؛ أدى إلى أكل حقوق الناس بالباطل ، لذا أبانت 

الشریعة اإلسالمیة الحقوق لمستحقیھا وأسقطت حقوق لغیر مستحقیھا في المعامالت 

المالیة، كما انھا أسقطت حقوقا واجبة عن كاھل المكلف، مسایرة لتیسیر الشریعة ودفعا 

:" ؛ من ھذا المنطلق دفعني لدراسة ھذا الموضوع ، لذا كان عنوان البحث  للمشقة

  " .سقوط الحق في القصاص وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي

، حكم  القصاص ، الحق ، الجنایات ، ُمسقطات القصــــاص : الكلمات االفتتاحیة

 . القصاص
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Abstract: 

Islamic legislation came to include all aspects of life and its 

different conditions, and it is a unique characteristic that you 

rarely find in other legislation, as it showed people their 

worship, their dealings, and all other developments, and then 

established legal foundations to control the relationship 

between individuals and their Creator on the one hand, and 

between themselves on the other hand, and the jurists have 

singled out Books and studies to organize this relationship 

also drew attention to the fact that Islamic law has had the 

advantage of taking the lead in achieving justice among all 

people 
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  : مقدمة

الحمد � رب العالمین الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا، والصالة      
والسالم على رسول هللا المبعوث رحمة للعالمین بشیرا ونذیرا، وعلى آلھ وصحابتھ 

  .ومن دعا بدعوتھ واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین
ضاعھا المتباینة ، فقد جاء التشریع اإلسالمي شامال لكل نواحي الحیاة، وأو

وھي خاصیة فریدة قلما تجدھا في تشریع آخر، فھو أبان للناس عبادتھم ومعامالتھم ، 
وسائر المستجدات، ثم وضع أسًسا شرعیة لضبط العالقة بین األفراد وخالقھم من جھة، 
وبین أنفسھم من جھة أخرى ، ولقد أفرد الفقھاء كتًبا وأبحاًثا لتنظیم تلك العالقة كذلك 

فت النظر إلى أن الشریعة اإلسالمیة قد كان لھا فضل السبق في تحقیق العدالة بین ل
جمیع الناس ، ومنع الظلم ورعایة مصالح الناس على مختلف مستویاتھا وخاصة في 
ظل واقعنا ، فقد كان غیاب مراقبة هللا في كثیر من األحیان، وضعف الوازع اإلیماني 

مة النفوس؛ أدى إلى أكل حقوق الناس بالباطل ، لذا الذي یعد الضمانة الكبرى الستقا
أبانت الشریعة اإلسالمیة الحقوق لمستحقیھا وأسقطت حقوًقا لغیر مستحقیھا في 
المعامالت المالیة، كما انھا أسقطت حقوقا واجبة عن كاھل المكلف، مسایرة لتیسیر 

وع ، لذا كان عنوان الشریعة ودفعا للمشقة ؛ من ھذا المنطلق دفعني لدراسة ھذا الموض
  " .سقوط الحق في القصاص وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي:" البحث بعنوان 

  :منھج البحث
لقد اتبعت المنھج االستقرائي في حصر مسقطات الحقوق من بطون كتب 
الفقھاء، وتوظیفھا على واقع فقھنا المعاصر، كما استخدمت المنھج التحلیلي لتحلیل 

  .استخدمت المنھج المقارن، في كل المسائل الفقھیة التي تناولتھاومناقشة اآلراء وأخیرا 
  :خطة الدراسة

  :لقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة بھا أھم النتائج، علي النحو التالي
  . وحكمھ، تعریف القصاص : المبحث األول 

  : وفیھ مطلبان
  . تعریف القصاص لغة واصطالحاً : المطلب األول           
  . حكم القصاص: المطلب الثاني          

   مسقطات القصــــاص: المبحـــث الثاني 
  : وفیھ مطلبان

   العفو وأثره في اسقاط القصاص: المطلب الثاني       
  موت الجاني وأثره في إسقاط القصاص: المطلب األول       
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  املبحث األول

  وحكمه، تعريف القصاص 

  اطب اول

  .اص  واط ًرف 

  تعریف القصاص ومشروعیتھ  : أوًال   

َعُھ ِمْن َباِب َردَّ و َقَصًصا أَْیًضا وِمْنُھ : لغة     -١ M J   7 8َقصَّ أََثَرهُ َتَتبَّ

L K    ML )١( M 8 7� ~  } L )٢(    

ة ولِيِّ اْلَمْقُتوِل اْلَقاتَِل واْلَمْجُروِح     ویأتي من المساواة والمماثلة فالقصاص ھو ُمَقاصَّ
اهُ في َقْتٍل أَْو َجْرٍح ُثمَّ َعمَّ في ُكلِّ ُمَساَواةٍ   اْلَقَودُ : واْلِقَصاصُ )٣(اْلَجاِرَح وِھَي ُمَساَواُتُھ إیَّ

    )٤(وَقْد أََقصَّ األَِمیُر فُالًنا ِمْن فُالٍن إذا اْقَتصَّ لَُھ ِمْنھ
والقصاص القود وقد أقص األمیر فالنا من فالن إذا اقتص لھ منھ فجرحھ مثل جرحھ 

  )٥(أو قتلھ قودا
القصاص والتقاص في الجراحات شيء بشيء، وقد اقتص من فالن، وقد أقصصت 

: واالستقصاص. وأمثلت منھ إمثاال فاقتص منھ وامتثلفالنا من فالن أقصھ إقصاصا، 
  )٦(أن یطلب أن یقص ممن جرحھ

معاقبة الجاني على جریمة القتل أو القطع أو الجرح عمدا : اصطالحا -٢
 )٧(بمثلھا

    

                                      
١) (\ n  من اآلیة ،)٦٤(  

٢) (\ x  من اآلیة)١١( 

المغرب في ترتیب المعرب، ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برھان الدین ) (٣
ِزّى   ٣٨٦، دار الكتاب العربي، ص )ھـ٦١٠: ت(الخوارزمي الُمَطرِّ

: المتوفى(مختار الصحاح زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ) (٤
، ٥صیدا، ط –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمدتحقیق ) ھـ٦٦٦

 ٢٥٤م ، ص١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠
  " .قصص"، مادة ٢٥٤مختار الصحاح ، ص) (٥
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى ) (٦

  ) ٧/٧٦(ھـ ،  ١٤١٤ -الثالثة : یروت، الطبعةب –، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(اإلفریقى 
 ٢/٦٧٩، ج٢، ط٢٠٠٤ – ١٤٢٥: المدخل الفقھي العام، مصطفى أحمد الزرقا، سنة النشر) (٧
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ب اطا  

  م اص

  

  ثبتت مشروعیة القصاص بالكتاب والسنة واإلجماع  

§   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦M 8 7  الكتاب)  أ(

 ̄ ® ¬ « ª © ¨ L )١(    

َة :" عن أنس بن مالك قال -: السنة)  ب( ْضِر َكَسَرْت َثنِیَّ َبیَِّع وِھَي اْبَنُة النَّ أَنَّ الرُّ

بِيَّ  ، َفأََمَرُھْم بِالقَِصاِص، ’ َجاِرَیٍة، َفَطلَُبوا األَْرَش، وَطلَُبوا الَعْفَو، َفأََبْوا، َفأََتُوا النَّ

، الَ : َفَقالَ أََنُس ْبُن النَّْضرِ  ِ، الَ والَِّذي َبَعَثَك بِالَحقِّ ِع َیا َرُسولَ هللاَّ َبیِّ ُة الرُّ أَُتْكَسُر َثنِیَّ

ُتَھا، َفَقالَ  ِ القَِصاصُ « : ُتْكَسُر َثنِیَّ الَ ، َفَرِضَي الَقْوُم وَعَفْوا، َفقَ »َیا أََنُس ِكَتاُب هللاَّ

بِيُّ  هُ «: ’النَّ ِ ألََبرَّ ِ َمْن لَْو أَْقَسَم َعلَى هللاَّ     )٢(»إِنَّ ِمْن ِعَباِد هللاَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد    -  ِ : َقاَل ( َعْن َعْبِد هللاَّ ال َیِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم ( (( َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ُ َوأَنِّي َرُسولُ  انِي : هللاَّ إالَّ بِإِْحَدى َثالٍث  َیْشَھُد أَْن ال إلََھ إِالَّ هللاَّ یُِّب الزَّ ، الثَّ

ْفِس  ْفُس بِالنَّ اِرُك لِِدینِِھ اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعةِ ، َوالنَّ     )٣( )) . َوالتَّ

                                      
١) (\ a  من اآلیة ،)٤٥(  

، محمد )صحیح البخاري(وسننھ وأیامھ ’  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا ) (٢
، ١بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، تحقیق محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

  .٣/١٧٦ج، ٢٧٠٣أجزاء،كتاب الصلح،  باب الصلح في الدیة ، رقم الحدیث ٩: ھـ عدد األجزاء١٤٢٢
َالِق،  َباُب اْلُمْخَتلَِعِة َتأُْخُذ َما أَْعَطاَھا، رقم الحدیث ) (٣ رواه ابن ماجھ في سننھ ،ِكَتاُب الطَّ
  ١/٢صححھ األلباني ، ج ٢/٨٤٧،ج)٢٥٣٣(
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  املبحـــث الثاني

  مسقطات القصــــاص  

  اطب اول

  وت ا وأره  إط اص

على  )٤(والحنابلة )٣(والشافعیة  )٢(المالكیة )١(لقد اتفقت آراء  الفقھاء من الحنفیة  
  سقوط القصاص بموت الجاني 

منھا : وأما بیان ما یسقط القصاص بعد وجوبھ فالمسقط لھ أنواع:" قال الكاساني 
فوات محل القصاص بأن مات من علیھ القصاص بآفة سماویة؛ ألنھ ال یتصور 

يء في غیر محلھ، وإذا سقط القصاص بالموت ال تجب الدیة عندنا؛ ألن بقاء الش
  )٥(القصاص ھو الواجب عینا عندنا

شرط القصاص أن تكون روح المجني علیھ زاھقة قبل :" وقال الغزالي في الوسیط 
  )٦("موت الجاني

َوَمْن َماَت َوَعلَْیِھ َحدٌّ � أو آلدمي؛ َسَقَط بموتھ؛ لفوات محلھ كما یسقط "
  )٧(" القصاص بالموت

                                      
: ت(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ) (١

  ) ٧/٢٤٧(، ٧م عدد األجزاء ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦كتب العلمیة، الطبعة الثانیة، ، دار ال)ھـ٥٨٧
للشیخ خلیل بن إسحاق الجندي » مختصر خلیل«شرح [لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ) (٢

، تصحیح )ھـ ١٣٠٢ - ١٢٠٦(، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي )]ھـ ٧٧٦: ت(المالكي 
الیدالي بن الحاج أحمد، المقدمة بقلم حفید : تصحیح الحدیث وتخریجھ دار الرضوان، راجع: وتحقیق
 - ھـ  ١٤٣٦األولى، : موریتانیا، الطبعة - الشیخ أحمد بن النیني، دار الرضوان، نواكشوط: المؤلف
  ) ١٣/٥٠(م،  ٢٠١٥

حمد أ: ، تحقیق)ھـ٥٠٥: المتوفى(الوسیط في المذھب ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) (٣
  )٦/٣١٣(،  ١٤١٧األولى، : القاھرة، الطبعة –محمد محمد تامر، دار السالم ، محمود إبراھیم 

عمدة الفقھ، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم ) (٤
د عزوز، المكتبة أحمد محم: ، تحقیق)ھـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

 ١٢٨م ، ص٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥: العصریة، الطبعة
 ) ٧/٢٤٧(بدائع الصنائع ، الكاساني ، ) (٥
أحمد : ، تحقیق)ھـ٥٠٥: المتوفى(الوسیط في المذھب ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) (٦

 )٦/٣١٣(، .   ١٤١٧األولى، : القاھرة، الطبعة –محمد محمد تامر، دار السالم ، محمود إبراھیم 
، )ھـ ١٠٨٣: ت(الحنبلي  الدالئل واإلشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدین البلباني) (٧
الكویت، دار  -أنس بن عادل الیتامى، دار الركائز للنشر والتوزیع . عبد العزیز بن عدنان العیدان، د. د

 -ھـ  ١٤٣٩األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -أطلس الخضراء للنشر والتوزیع، الریاض 
 )٣/٣٨١(م ،  ٢٠١٨
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فإن مات أحد بذلك بعد موت الجاني، أو تلف بھ مال بعد موتھ، :" وقال ابن حزم 
  )١(فال ضمان في ذلك ألن الجنایة حدثت بعده، وال جنایة على میت

 –موت الجاني  –في مسألة الدیة فھل فوات المحل لكن الفقھاء قد اختلفوا 
  :یسقط الدیة أیضا ؟ فلقد اختلف الفقھاء إلى فریقین 

إذا سقط القصاص بموت الجاني وجبت الدیة وھو مذھب  :الفریق األول 
  : وقد استدلوا ببعض األدلة منھا )٣(والحنابلة )٢(الشافعیة

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم{ : قال تعالى  - ١

 .  )٤(  }حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

  وجھ الداللة 
كانت في بني إسرائیل قصاص ولم : " قال ابن عباس رضي هللا عنھما، قال

 -في القتلى ]١٧٨: البقرة[} كتب علیكم القصاص{: تكن فیھم الدیة، فقال هللا لھذه األمة
فالعفو «: عباسقال ابن ] " ١٧٨: البقرة[} فمن عفي لھ من أخیھ شيء{ - إلى ھذه اآلیة 

َى «)٥( }ٰى ين{:"قال» أن یقبل الدیة في العمد أَْن َیْطلَُب بَِمْعُروٍف َوُیَؤدِّ

  )٦(» بِإِْحَسانٍ 
ا أَْن :" وقولھ صلى هللا علیھ وسلم  ا أَْن ُیْعَقلَ َوإِمَّ َظَرْیِن إِمَّ َفَمْن قُتِلَ َفُھَو بَِخْیِر النَّ

  )٧( "ُیَقاَد أَْھلُ اْلَقتِیل
   

                                      
دار ) ھـ٤٥٦: ت(حمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري المحلى، أبو محمد علي بن أ) (١

 ). ١١/٢٢٠(بیروت،  –الفكر 
 -زكریا األنصاري، دار الكتب العلمیة / شیخ اإلسالم : أسنى المطالب في شرح روض الطالب)  (٢

 .٤/٤٥، ١، ط٢٠٠٠ –ه  ١٤٢٢ -بیروت 
علي بن سلیمان : مام أحمد بن حنبلاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإل)  (٣

 .١٠/٦المرداوي أبو الحسن، تحقیق محمد حامد الفقي، الناشر دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
  .١٧٨:سورة البقرة) ٤(

  ).١٧٨(سورة البقرة ، من اآلیة ) (٥
م الحدیث رواه البخاري في صحیحھ ،كتاب الدیات ، باب من قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین،  رق) (٦
)٩/٦(، ) ٦٨٨١ (  

  ) ١/٣٣(، ) ١١٢(رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب العلم، باب كتابة العلم،  رقم الحدیث ) (٧
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إذا سقط القصاص بموت الجاني سقط القصاص والدیة وھو مذھب  :الثاني الفریق 
   )٢(والمالكیة  )١(الحنفیة

  : وقد استدلوا ببعض األدلة منھا 

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث{: قال تعالى

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل

 جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني

  .  )٣(  }حت

  
  : وجھ الداللة

 ىل مل خل{: قال تعالى:"في القتل الخطأ من قولھ تعالى إن الدیة ذكرت      

 جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل

  .  )٤(  } خيمي حي جي يه ىه مه

فتعین أن تكون آیة القصاص منصرفة إلى القتل العمد ، ولیس فیھا دیة فالحق ثابت في 
 )٥(القصاص فقط ، فإذا فات محل القصاص بالموت سقط القصاص حكما ال إلى بدل 

وألن القتل المضمون إذا سقط فیھ القصاص من غیر إبراء، ثبت المال، كما لو عفا    
بعض الورثة، ویخالف سائر المتلفات؛ ألن بدلھا یجب من جنسھا، وھا ھنا یجب في 

                                      
 -عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار الكتب العلمیة : االختیار لتعلیل المختار)  (١

 .٥/٥٠طیف محمد عبد الرحمن، عبد الل: ، تحقیق ٣م، ط ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦ - لبنان / بیروت 
: المتوفى(االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) (٢

األولى، : بیروت، الطبعة –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة : ، تحقیق)ھـ٤٦٣
٨/١٧٢(،  ٢٠٠٠ – ١٤٢١( 

  .)١٧٨(من اآلیة  :سورة البقرة) ٣(

  .)٩٢( اآلیة  :سورة النساء) ٤(

مسقطات القصاص عن النفس في الفقھ اإلسالمي ، عبد العزیز بن عمر الخطیب ، بحث بمجلة ) (٥
) ١٣٥(، العدد ) ٣٩(الجامعة اإلسالمیة للعلوم الشرعیة ، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ، المجلد 

  ٢٨٥م ، ص٢٠٠٧، 
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الخطأ وعمد الخطأ من غیر الجنس، فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ، كان لھ ذلك؛ 
  )١(إحیاء نفسھ ببذل الدیة، فلزمھ  ألنھ أسقط بعض حقھ، وألن القاتل أمكنھ

في الرجل یقتل الرجل عمًدا، أو یفقأ عینھ عمًدا، فیقتل القاتل أو تفقأ : " قال مالك    
وإنما لھ القصاص على . عین الفاقئ قبل أن یقتص منھ؛ لیس علیھ دیة، وال قصاص

  )٢(" صاحبھ الذي قتلھ، فإذا ھلك قاتلھ فلیس لھ قصاص وال دیة
ن حق المقتول متعلق بنفس القاتل فإذا تلف بأمر السماء أو بقتل غیره لھ في وأل    

قصاص أو غیره بطل حقھ؛ ألن ما تعلق بھ حقھ قد عدم فال سبیل إلى القصاص لعدم 
محلھ وال إلى الدیة؛ ألن الدیة إنما ھي عند من یرى التخییر بین القصاص والدیة 

  )٣(ستبقى ببذل الدیة لم یكن سبیل إلى الدیةالستیفاء النفس فإذا لم تكن ھناك نفس ت
  المناقشة 

من المالحظ أن فكرة العوض أي العوض عن القصاص ال تسقط  حیث إنھا لو       
سقطت في الدنیا ال تسقط في األخرة واختالف الفقھاء مبني على ذلك ھل العوض في 

ما القاتل عمدا فعلیھ اإلثم وأ:"   الدینا أم في اآلخرة ، وفي ھذا السیاق یقول ابن تیمیة 
. لم یسقط بذلك حق المقتول في اآلخرة: فإذا عفى عنھ أولیاء المقتول أو أخذوا الدیة

واألظھر أن ال یسقط؛ لكن القاتل إذا كثرت . وإذا قتلوه ففیھ نزاع في مذھب أحمد
ل حسناتھ أخذ منھ بعضھا ما یرضى بھ المقتول أو یعوضھ هللا من عنده إذا تاب القات

      )٤" (توبة نصوحا
من ھنا نجد األمر قد یكون سھال عند الشافعیة والحنابلة بالنظر إلى قولھم إن 
للولي أخذ الدیة ، وبالتالي یمكن إلحاق فوات محل القصاص بالضرب الثاني من 
ضربي اإلسقاط وھو ما كان بعوض ، وإن لم یكن اإلسقاط باختیار ولي الدم ، ولكن 

با عند الحنفیة والمالكیة وھم القائلون بأنھ إذا سقط القصاص بالموت األمر قد یبدو صع
إن اإلسقاط قد حصل : فإن الدیة ال تجب في مال القاتل ، وھنا یمكن توجیھ مذھبھم 

جبرا عن صاحب الحق الستحالة استیفائھ بفوات المحل ، ولكن إلى عوض أیضا ، 

                                      
، الواضح في شرح الخرقي، نور الدین أبي طالب عبد الرحمن بن ) ٨/٣٦١(بن قدامة ، المغني ال) (١

عبد الملك بن عبد هللا بن : عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري الضریر، دراسة وتحقیق
  ) ٣/٥٠(دھیش ، 

أبو عبد هللا المختصر الفقھي البن عرف، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، ) (٢
حافظ عبد الرحمن محمد خیر، مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال . د: ، تحقیق)ھـ ٨٠٣: المتوفى(

  )١٠/٢١(م ،  ٢٠١٤ - ھـ  ١٤٣٥األولى، : الخیریة، الطبعة
المنتقى شرح الموطإ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي ) (٣

 ١٣٣٢األولى، : بجوار محافظة مصر، الطبعة -، مطبعة السعادة )ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي األندلسي 
  )٧/١٢٢(ھـ ، 

، )ھـ٧٢٨: المتوفى( مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني) (٤
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، : تحقیق

  ) ٣٤/١٣٨(م ، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦المملكة العربیة السعودیة، 
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یظلم مثقال ذرة جل جاللھ ،  وھو عوض أخروي یستوفي عند الوقوف بین یدي من ال
وھو بذلك یشبھ ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة ، مع الفرق بین القولین في ماھیة 

فحق الولي لم یسقط في حال فوات محل القصاص وإنما ینال : العوض ، وعلیھ 
  )١(تعویضھ في الدنیا عند الشافعیة والحنابلة ، وفي األخرة عند الحنفیة والمالكیة 

را   

یسقط  –الجاني  –نرجح قول الشافعیة والحنابلة في أن موت محل القصاص 
القصاص فقط وتجب الدیة ، فال یعقل شرعا تفویت حق ولي القصاص في الدیة ، فلیس 
في اإلسالم دم یذھب ھدرا ، كما أنھ قد یكون في أولیاء المقتول صغار تنفعھم ھذه الدیة 

  . حیث إنھم فقدوا من كان یعولھم 

  

ب اطا  

  او وأره  اط اص

بما أن القصاص حق للعبد ، فقد جعل هللا سبحانھ وتعالى العفو أیضا حقا للعبد 
أي بالعفو یسقط القصاص ، وھذا بحد ذاتھ ما یتمیز بھ اإلسالم في تشریعھ ؛ ألنھ  وبھ

بالعفو یتناقص تنفیذ العقوبات الخطیرة ، وكذلك یتحقق الغرض منھا وھو حمایة حیاة 
الناس ، ومنع األحقاد ، ورفعھا من القلوب والصدور ویمنع كذلك الخصومات 

   )٢(والنزاعات 
جواز العفو عن القصاص، وأن العفو عنھ أفضل من  لذا أجمع الفقھاء على

  .  واألصل فى جواز العفو الكتاب والسنة واإلجماع )٣(استیفائھ

 جح مج مثحج هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب{: قال تعالى  - ١

 .  )٤(  }مخ جخ مح

                                      
دراسة فقھیة مقاصدیة ، أنس محمد عوض الخالیلة ، بحث : العفو وأثره في إسقاط عقوبة اإلعدام ) (١

  ١٥٢٨م ، ص٢٠١٦العلوم الشرعیة ، جامعة القصیم ، المجلد التاسع ، العدد الرابع ، بمجلة 
دراسة فقھیة مقارنة ، محمد عقلھ الحسن العلي ، مجلة : مسقطات العقوبة في الفقھ اإلسالمي ) (٢

، المجلد السادس العدد  العلوم القانونیة والسیاسیة ، الجمعیة العلمیة للبحوث والدراسات االستراتیجیة
  ٤٨م ، ص٢٠١٦األول ، 

التشریع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بیروت ) (٣
 ،)٢/١٥٧.(  
  .٤٠:سورة الشورى) ٤(
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 يه ىه مه جه ين ىن من{: قال تعالى  - ٢

 .  )١(  }ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث{: قال تعالى  - ٣

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل

 .  )٢(  }حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما  : "-صلي هللا علیھ وسلم - عن أبي ھریرة، عن النبي 
  )٣( "َزاَد هللا َعْبداً بَِعْفٍو إِالَّ ِعّزاً ، َوَما َتَواَضَع أََحٌد � إال َرَفَعُھ هللا

   
لقد اتفقت آراء الفقھاء على أن العفو مسقط للقصاص ، لكن ھل العفو مسقط 

  : للدیة أیضا فلقد اختلفت آراء الفقھاء إلى قولین 
 )٥(والمالكیة )٤(أن العفو یسقط القصاص والدیة  وھو مذھب الحنفیة :القول األول 

ه الحالة فالعفو عن الجاني یعني إسقاط القصاص مجانا أي بدون مقابل ، وفي ھذ
لیس ألولیاء الدم الذین عفو عن الجاني الحق في أخذ الدیة مطلقا ؛ ألن موجب 
ْلَطان فلإلمام  القود عندھم القصاص عینا َوإِذا قتل الرجل عمدا َولَْیَس لَُھ ولي إِالَّ السُّ

ُھ َال یملك َذلِك فا ن َصالحھ على أَن یْقَتّص من َقاتلھ إِن َشاَء َولَْیَس لَُھ أَن یْعفُو ِألَنَّ
َیة َفُھَو َجاِئز   )٦(الدِّ

فالمذھب عندنا أنھ لم تجب الدیة بالعمد الموجب للقصاص :" وقال السرخسي 
فیھ قوالن في  -رضي هللا عنھ  - إال أن یصالح الولي القاتل على الدیة وللشافعي 

، موجب العمد أحد شیئین القصاص أو الدیة یتعین ذلك باختیار المولى: أحد القولین

                                      
  .١٣٤:سورة آل عمران) ١(
  .١٧٨:سورة البقرة) ٢(

رواه أحمد في مسنده ، مسند العشرة المبشرین بالجنة ، مسند أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ ، ) (٣
  .  ٧/٢٥٩، صححھ األلباني )٧/٥٢(، ) ٧٢٠٥(برقم 

، دار )ھـ٤٨٣: المتوفى(أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ) (٤
 )٢٦/٦٠(بیروت،  –المعرفة 

  ) ٤/٣٠٦(الزرقاني على الموطأ ، شرح ) (٥
، )ھـ١٨٩: المتوفى(األصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ) (٦

 )٤/٥١٩(كراتشي ،  –أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : تحقیق
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موجبھ القصاص إال أن للولي أن یختار أخذ الدیة من غیر رضا : وفي القول اآلخر
  )١(" القاتل

ولما كان قتل العمد العدوان إنما فیھ القصاص أو العفو :" وجاء عند المالكیة 
  )٢(مجانا إال أن یتراضیا على الدیة

مطلقا، ولم یتعرض للدیة وال إثبات، فھل  ولو عفا عن القود:"   )٣(قال الرافعي
  :یجب بالعفو المطلق الدیة؟ فیھ طریقان

 )٤(}ني ٰى ين ىن نن من زن رن مم{: أنھ یجب؛ لقولھ تعالى :األول 

، أي اتباع للمال، وذلك یشعر بوجوب المال بالعفو، وألنھ سقط القصاص  )٤(}ني

  .بالعفو، فیعدل إلى بدلھ، كما لو مات الجاني
المنع؛ ألن القتل لم یوجب الدیة على ھذا القول، والعفو إسقاط ثابت ال  :الثاني 

ال تثبت : إسقاط ما لیس بثابت، واآلیة محمولة على ما إذا عفا على الدیة، فإذا قلنا
تثبت الدیة، : الدیة بنفس العفو، فلو اختار الدیة بعد العفو، قال القاضي ابن كج

لیھا، وحكي عن النص أن ھذا االختیار ینبغي ویكون اختیارھا بعد العفو كالعفو ع
أن یكون عقیب العفو، عن بعض األصحاب أنھ یجوز فیھ التراخي، ولو عفا عن 

إن الواجب القود المحض، فلھ بعد ذلك العفو عن القود : الدیة، فھو لغو، وعلى قولنا
  .)٥(على الدیة، ولو عفا مطلقا، عاد الخالف في وجوب الدیة

   

                                      
 ) ٢٦/٦٠(المبسوط للسرخسي ، ) (١
بن سالم ابن مھنا، ) أو غنیم(لة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غانم الفواكھ الدواني على رسا) (٢

م، ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥، دار الفكر، )ھـ١١٢٦: المتوفى(شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي 
)٢/١٨٦( 

عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم بن الفضل بن الحسن بن الحسین بن رافع، : الرافعي ھو) (٣
زویني، أبو القاسم، اإلمام العالَّمة، المحقق ، شیخ الشافعیة ، ولد سنة خمس وخمسین الرافعي ، الق

  ٨/٢٨١الطبقات الشافعیة الكبرى، البن السبكي : وخمسمائة للھجرة النبویة انظر 
  )١٧٨(من اآلیة : سورة البقرة) (٤
الكریم، أبو القاسم  العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، عبد الكریم بن محمد بن عبد) (٥

عادل أحمد عبد الموجود، دار  -علي محمد عوض : ، تحقیق)ھـ٦٢٣: المتوفى(الرافعي القزویني 
 ). ١٠/٢٩٣(م،  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧األولى، : لبنان، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 
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  : ولقد استدل أصحاب ھذا القول على بعض األدلة منھا 

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث{: قال تعالى  - ١

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل

 .  )١(  }حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

  وجھ الداللة 

إن الحق ینبھ إلى أن أولیاء الدم إذا ما قبلوا الدیة؛ فمعنى ذلك أن أھل القتیل قد     
القصاص عن القاتل؛ وأنھم وھبوه حق الحیاة، لذلك فإن ھذا األمر یجب أن ُیرد أسقطوا 

كان الحق ال یرید من أولیاء الدم أن یرھقوا القاتل أو أھلھ . بتحیة أو مكرمة أحسن منھ
في االقتضاء، كما یرید أن یؤدي القاتل أو أھلھ الدیة بأسلوب یرتفع إلى مرتبة العفو 

 )٢(الذي نالھ القاتل
وھو مذھب الشافعیة والحنابلة وقول عند العفو یسقط القصاص فقط : القول الثاني 

المالكیة أي أن أولیاء الدم لھم الحق في التنازل والعفو عن القصاص مجانا أو على 
الدیة ، فولي الدم بالخیار ، إن شاء اقتص من الجاني وإن شاء أخذ الدیة سواء رضى 

  .  القاتل أو لم یرض
  : لوا ببعض األدلة منھا وقد استد

 ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم{:" قال تعالى 

  . )٣( }حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي

      

                                      
  .١٧٨:سورة البقرة) ١(

، مطابع أخبار الیوم ، )ھـ١٤١٨: المتوفى( الخواطر، محمد متولي الشعراوي –تفسیر الشعراوي ) (٢
)٢/٧٥٠(  
  .١٧٨:سورة البقرة) ٣(
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َیِة َوَال اْلَعْفِو َعْنَھا  ْح فِیِھ ِبإَِراَدِة الدِّ َفَعلَى أَنَّ . لَْو َعَفا َعِن اْلَجاِني َعْفًوا ُمْطلًَقا، لَْم ُیَصرِّ
َیَة َتْسقُُط ِباْلَعْفِو اْلُمْطلَقِ    )١(اْلَواِجَب َعْیًنا اْلقَِصاُص َفإِنَّ الدِّ

حق � وحق للمقتول ، وحق : ة حقوقأن القتل یتعلق بھ ثالث:" یقول ابن القیم     
للولي، فإذا سلم القاتل نفسھ طوعا واختیارا إلى الولي ندما على ما فعل، وخوفا من هللا، 
وتوبة نصوحا، سقط حق هللا بالتوبة، وحق الولي باالستیفاء أو الصلح أو العفو، وبقي 

ویصلح بینھ وبینھ،  حق المقتول یعوضھ هللا عنھ یوم القیامة عن عبده التائب المحسن،
  )٢(" فال یبطل حق ھذا، وال تبطل توبة ھذا

إذا تعّذر " من المالحظ أن القصاص أصل والدیة بدل وبناء على القاعدة الفقھیة     
  )٣("األصل فإنھ یجب القیام بالبدل في جمیع األشیاء

فلماذا نسقطھما معا ؟ وكذلك من حق أولیاء الدم في الدیة إنما ھو تعویض لھم 
عما لحق بھم من ضرر عن قتل صاحبھم فإسقاط الدیة ال باختیارھم ضرر جدید ال 

  .)٤(یتناسب مع تشریع الدیة ال سیما إن كان ثمة قصر بین أولیاء القتیل 

   

                                      
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ) (١

 -ھـ  ١٤١٥لبنان،  –، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت )ھـ١٣٩٣: المتوفى (الشنقیطي 
  )٣/٩٧(ـ ، م ١٩٩٥

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ) (٢
 - ھـ ١٤١٨األولى، : المغرب، الطبعة –، دار المعرفة )ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

  ١٤٦م ، ص١٩٩٧
: شرح القواعد السعدیة، عبد المحسن بن عبد هللا بن عبد الكریم الزامل، اعتنى بھا وخرج أحادیثھا) (٣

عبد الرحمن بن سلیمان العبید، أیمن بن سعود العنقري، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزیع، الریاض 
  ١٨٩م ، ص ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -

دراسة فقھیة مقاصدیة ، أنس محمد عوض الخالیلة ، بحث : عفو وأثره في إسقاط عقوبة اإلعدام ال) (٤
  ١٥٢٨م ، ص٢٠١٦بمجلة العلوم الشرعیة ، جامعة القصیم ، المجلد التاسع ، العدد الرابع ، 



  
  ثالثم الجزء ال٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

         

- ١٩٣٩ - 

 

  

  الخاتمة

  :  أبرز نتائج البحث

أوضحت الدراسة أنھ ال یوجد في كتب الفقھ القدیمة ب�اب مس�تقل ع�ن المس�قطات ،   -

 . ولعل السبب في ذلك كثرتھا وتناثرھا في جمیع أبواب الفقھ

الفقھ��اء م��ن الحنفی��ة المالكی��ة والش��افعیة والحنابل��ة عل��ى س��قوط لق��د اتفق��ت آراء    -

  .القصاص بموت الجاني

یعتب��ر م��ن أخص��ب الم��ذاھب ف��ي تن��اول كش��فت الدراس��ة عل��ى أن الم��ذھب الحنف��ي   -

المس��قطات ، حی��ث نج��د فی��ھ م��ادة ثری��ة خاص��ة بالمس��قطات ، وھ��ذا م��ا وجدت��ھ عن��د 

 .دراسة مسائل اإلسقاط من خالل المذاھب

 .، وأن العفو عنھ أفضل من استیفائھ أجمع الفقھاء على جواز العفو عن القصاص  -
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  مراجع البحث

الِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن   - َنْیُل الَمآِرب بَشرح َدلِیُل الطَّ
ْیَباني  الدكتور محمد : ، تحقیق)ھـ١١٣٥: المتوفى(أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّ

األولى، : ، مكتبة الفالح، الكویت، الطبعة-رحمھ هللا  -ُسلیمان عبد هللا األشقر 
 .م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣

ت (النھر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي   -
ھـ ١٤٢٢األولى، : أحمد عزو عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، تحقیق)ھـ١٠٠٥

 .م٢٠٠٢ -
النفقة الواجبة على الزوج واإلجراءات القضائیة المتعلقة بھا نزار نبیل أو مختار ،   -

رجة الماجستیر في القضاء الشرعي ، كلیة الدراسات العلیا ، رسالة مقدمة لنیل د
 .معھد القضاء العالي ، جامعة الخلیل

النظر الفسیح عند مضائق األنظار في الجامع الصحیح، محمد الطاھر ابن   -
: دار السالم للطباعة والنشر، الطبعة -عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع 

 .م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، 
نة وَحلِّ ُمشِكالتھا، أبو منَ   - أِْویل في َشرِح المَدوَّ اِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّ

أبو الفضل : ، اعتنى بھ)ھـ٦٣٣بعد : المتوفى(الحسن علي بن سعید الرجراجي 
 .م ٢٠٠٧ - ھـ  ١٤٢٨األولى، : أحمد بن علّي، دار ابن حزم، الطبعة -الّدمَیاطي 

ْیَدانيُّ المفاتیح في شرح المصابیح،   - الحسین بن محمود بن الحسن، مظھر الدین الزَّ
ریُر الشِّیرازيُّ الَحَنفيُّ المشھوُر بالُمْظِھري  ، تحقیق )ھـ ٧٢٧: المتوفى(الكوفي الضَّ

نور الدین طالب، دار النوادر، وھو : لجنة مختصة من المحققین بإشراف: ودراسة
األولى، : وقاف الكویتیة، الطبعةوزارة األ -من إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمیة 

 .م ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣
المغني، أبو محم�د موف�ق ال�دین عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة الجم�اعیلي   -

، مكتب��ة )ھ��ـ٦٢٠: ت(المقدس�ي ث��م الدمش�قي الحنبل��ي، الش��ھیر ب�ابن قدام��ة المقدس�ي 
  . م عشرة أجزاء ١٩٨٦-ھـ ١٣٨٨القاھرة 

حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة  - واس قلعجي معجم لغة الفقھاء، محمد ر  -
  .م ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : والنشر والتوزیع، الطبعة

، عبد الكریم بن محمد الالحم، دار »فقھ األسرة«المطلع على دقائق زاد المستقنع   -
: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض 

  م ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١ األولى،
مسقطات نفقة الزوجة بین الفقھ اإلسالمي والقانون المصري ، دراسة مقارنة ،   -

على عبد القادر عثمان ، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعیة المصریة لالقتصاد 
 .م٢٠٠٩" ٤٩٥"العدد " ١٠٠"السیاسي واإلحصاء والتشریع ، المجلد 
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موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي  مختصر العالمة خلیل ، خلیل بن إسحاق بن  -
: القاھرة، الطبعة/أحمد جاد، دار الحدیث: ، تحقیق)ھـ٧٧٦: المتوفى(المصري 

 .٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦األولى، 
المحلى، أبو محمد علي بن أحمد ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندلس�ي القرطب�ي الظ�اھري   -

  .بیروت –دار الفكر ) ھـ٤٥٦: ت(
بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي  اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني  -

، حققھ، وفصلھ، وضبطھ، وعلق )ھـ١٢٩٨: المتوفى(الدمشقي المیداني الحنفي 
  . لبنان –محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت : حواشیھ

كفایة األخیار في حل غایة االختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز   -
علي : ، تحقیق)ھـ٨٢٩: المتوفى(الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي بن معلى 

األولى، : دمشق، الطبعة –عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر 
١٩٩٤. 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج   -
: المتوفى(مناوي القاھري العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم ال

 .١٣٥٦األولى، : مصر، الطبعة –، المكتبة التجاریة الكبرى )ھـ١٠٣١

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب، المعروف بحاشیة الجمل سلیمان    -
): ھـ١٢٠٤: المتوفى(بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل 

  دار الفكر  

فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثیمین، تحقیق   -
صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بیومي، المكتبة اإلسالمیة : وتعلیق

 .م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧األولى، : للنشر والتوزیع، الطبعة
د هللا بن نجم عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محمد جالل الدین عب  -

. أ: ، دراسة وتحقیق)ھـ٦١٦: المتوفى(بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
األولى، : لبنان، الطبعة –حمید بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت . د

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣
 عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محمد جالل الدین عبد هللا بن نجم  -

 ).ھـ٦١٦: المتوفى(بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محمد جالل الدین عبد هللا بن نجم   -

. أ: دراسة وتحقیق) ھـ٦١٦: المتوفى(بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
األولى، : لبنان، الطبعة –حمید بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت . د

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣
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العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، عبد الكریم بن محمد بن عبد   -

علي محمد عوض : ، تحقیق)ھـ٦٢٣: المتوفى(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 
ألولى، ا: لبنان، الطبعة –عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -

  . م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧
عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد   -

، )ھـ ٨٠٤: المتوفى(» ابن الملقن«والمشھور بـ » ابن النحوي«المعروف بـ 
عز الدین ھشام بن عبد الكریم : ضبطھ على أصولھ وخرج حدیثھ وعلق علیھ

 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األردن،  –د البدراني، دار الكتاب، إرب
َشْرُح َصِحیح ُمْسلِِم لِلَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى إِكَماُل الُمْعلِِم بَفَواِئِد ُمْسلِم، عیاض بن   -

، )ھـ٥٤٤: المتوفى(موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل 
والتوزیع، مصر،  الدكتور یْحَیى إِْسَماِعیل، دار الوفاء للطباعة والنشر: تحقیق
 .م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩األولى، : الطبعة

شرح الزركشي، شمس الدین محمد بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي   -
 .م ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣األولى، : ، دار العبیكان، الطبعة)ھـ٧٧٢: المتوفى(

سقوط نفقة الزوجة في الفقھ اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة األردني ،   -
قارنة ، إبراھیم محمود حسن عبابنة ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر دراسة م

  .م٢٠٠٩، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة ، جامعة آل البیت ، األردن ، 
الدالئل واإلشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدین البلباني الحنبلي   -

أنس بن عادل الیتامى، دار . د عبد العزیز بن عدنان العیدان،. ، د)ھـ ١٠٨٣: ت(
الكویت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزیع، الریاض  -الركائز للنشر والتوزیع 

 .م ٢٠١٨ -ھـ  ١٤٣٩األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -
الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد   -

: ، تحقیق)ھـ١٠٨٨: المتوفى(ین الحصكفي الحنفي الِحْصني المعروف بعالء الد
 .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، الطبعة

الخالصة في شرح األربعین النوویة، یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي   -
: تحقیق، )ھـ ٦٧٦: المتوفى(الحوراني، النووي، الشافعّي، أبو زكریا، محیي الدین 

  . م  ٢٠١٤ھـ  ١٤٣٥الثانیة : علي بن نایف الشحودـ ، الطبعة
 –حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفكر   -

 .بیروت
جامع األمھات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن   -

أبو عبد الرحمن األخضر : ، تحقیق)ھـ٦٤٦: المتوفى(الحاجب الكردي المالكي 
 -ھـ ١٤٢١الثانیة، : األخضري، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

 .م٢٠٠٠



  
  ثالثم الجزء ال٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

         

- ١٩٤٣ - 

 

المكي التوزري الزبیدي، المطبعة توضیح األحكام شرح تحفة الحكام، عثمان بن   -
  .ھـ  ١٣٣٩األولى، : التونسیة، الطبعة

تھذیب األسماء واللغات، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي    -
شركة : ،عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومقابلة أصولھ)ھـ٦٧٦: المتوفى(

 –لكتب العلمیة، بیروت دار ا: العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة، یطلب من
  .  لبنان

التفسیر من مجموع الفتاوى لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد   -
بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني 

 ).ھـ ٧٢٨: المتوفى(الحنبلي الدمشقي 
إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء   -

سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر : ، تحقیق)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
، الدر المنثور، عبد ) ٢/٢٩٣(م ،  ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : والتوزیع، الطبعة

 –، دار الفكر )ھـ٩١١: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 
 .بیروت

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري   -
، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي 

 .األولى: الطبعة
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري   -

، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٩٧: المتوفى(المواق المالكي  الغرناطي، أبو عبد هللا
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : الطبعة

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن    -
القاھرة، ب�دون  –دار الحدیث ) ھـ٥٩٥: ت(رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

  .  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥طبعة، 
لبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن ا  -

تكملة البحر الرائق لمحمد بن : ، وفي آخره)ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري 
منحة : وبالحاشیة) ھـ ١١٣٨ت بعد (حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 

  لثانیة ا: الخالق البن عابدین، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان   -

، دار إحیاء التراث )ھـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 .الثانیة: العربي، الطبعة

األصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني   -
 –أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : ، تحقیق)ھـ١٨٩: المتوفى(

 .كراتشي



  سقوط الحق في القصاص وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي
  

- ١٩٤٤ - 

 

، أبو بكر بن »شرح إرشاد السالك في مذھب إمام األئمة مالك«أسھل المدارك   -
لبنان،  –، دار الفكر، بیروت )ھـ ١٣٩٧: المتوفى(حسن بن عبد هللا الكشناوي 

 .الثانیة: الطبعة
والسنة ، عمر سلیمان األشقر ،  دار النفائس  أحكام الزواج في ضوء القرآن  -

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨،األردن ،  الطبعة األولى ، 

 




