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مات الفقھاء في مسائل الجنایات   تحكُّ

  عند ابن قدامھ من كتابھ المغني
  .ي محمد بن حسن عتیق المحلبد

، المملكة  جامعة الباحة،  االداب والعلوم االنسانیةقسم الدراسات اإلسالمیة ، كلیة

  .العربیة السعودیة 

  ateeq623@gamil.com: البرید اإللكتروني

 : ملخص

مات الفقھاء في مسائل الجنایات عند ابن قدامھ من كتابھ المغني فإن الفقھاء ـ  تحكُّ

نھم ـ كانوا یقبلون من األحكام الشرعیة ما دلَّ علیھ على اختالف مذاھبھم وتفاوت أزما

حوا،  الدلیل، ویردون ما خالفھ، كائناً ما كان، بل أن األئمة األربعة ـ جمیعاً ـ قد صرَّ

وأمروا تالمذتھم أن یضربوا بأقوالھم عرض الحائط إذا خالفت حدیثاً عن رسول هللا 

  صلى هللا علیھ وسلم، 

قوة القول الفقھي إنما تستمد من قوة دلیلھ الذي استند  اتفق جمیع الفقھاء على أن

علیھ، فالدلیل ھو الحاكم على قوة القول الفقھي، أو ضعفھ، بل ھو الحاكم على قبولھ، أو 

م لغة  رفض وقد تضمن البحث تمھیداً، وأربع مسائل، فالتمھید أذكر فیھ معنى التحكٌّ

ر المسلم، والمسألة الثانیة في السن واصطالحاً، والمسألة األولى في دیة الجنین الح

المعتبر في الغرة من العبد أو األمة في دیة الجنین، والمسألة الثالثة في الدیة الواجبة في 

  . ید أو رجل أقطع، والمسألة الرابعة في حكم الموضحة في غیر الوجھ والرأس

فیھ من  سائال هللا عزَّ وجل أن یبارك فیھ، وینفع بھ، ویغفر لي ما حصل     

  .تقصیر أو خلل، إنھ جواد كریم

مات :الكلمات المفتاحیة    . ، كتابة المغني ابن قدامھ،  الجنایات، مسائل ، الفقھاء  ،  تحكُّ
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The rulings of jurists in matters of felony according 
to Ibn Qudaamah from his book Al-Mughni 

Mohammed bin Hassan Ateeq Al-Mahlabdi. 
department-of-islamic-studies , faculty-of-arts-and-
humanities/, Al-Baha University, Kingdom of Saudi 
Arabia. 
E-mail: ateeq623@gamil.com 
Abstract : 

The rulings of the jurists in matters of felonies according 
to Ibn Qudaamah from his book Al-Mughni. The jurists - 
regardless of their different sects and their different times - 
used to accept from the legal rulings as indicated by the 
evidence, and they would respond to what contradicted it, 
whatever it was, but rather that the four imams 

All of them - they have declared and instructed their 
students to strike their words against the wall if they contradict 
a hadith from the Messenger of God, may God bless him and 
grant him peace 

All the jurists agreed that the strength of the 
jurisprudential saying derives from the strength of the 
evidence on which it is based, so the evidence is the ruler of 
the strength or weakness of the jurisprudential saying, but 
rather he is the judge of its acceptance or rejection. And 
idiomatically, the first issue is blood money for the fetus 

The free Muslim, and the second issue in the age 
considered in the offspring of the slave or slave of the slave of 
the fetus, and the third issue in the blood money due in a 
hand or a man cut off, and the fourth issue in the ruling is 
explained in the face and head 

I ask God Almighty to bless it and benefit from it, and 
forgive me for what happened in it of shortcomings or defects, 
for he is a generous horse. 
Keywords: The Rulings, jurists , Matters, Felonies, Ibn 
Qudaamah , His book Al-Mughni . 
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  المقدمة

إن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور 
أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أال 
إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى هللا علیھ وعلى آلھ 

ا بعد.     لم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدینوصحبھ، وس   :أمَّ
فإن الفقھاء ـ على اختالف مذاھبھم وتفاوت أزمانھم ـ كانوا یقبلون من      

األحكام الشرعیة ما دلَّ علیھ الدلیل، ویردون ما خالفھ، كائناً ما كان، بل أن األئمة 
حوا، وأمروا تالمذتھم أن یضربو ا بأقوالھم عرض الحائط إذا األربعة ـ جمیعاً ـ قد صرَّ

خالفت حدیثاً عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، واتفق جمیع الفقھاء على أن قوة القول 
الفقھي إنما تستمد من قوة دلیلھ الذي استند علیھ، فالدلیل ھو الحاكم على قوة القول 

  .الفقھي، أو ضعفھ، بل ھو الحاكم على قبولھ، أو رده
م عند وصفھم لقول ثمَّ إنھ قد اس      توقفني كثرة استعمال الفقھاء لمصطلح التحكُّ

م ال دلیل علیھ : " فقھي معیَّن في مصنفاتھم، فیقولون وھذا من : " ، أو یقولون"وھذا تحكُّ
مات  م ال یصار إلیھ إال بنص أو إجماع : " ، أو یقولون"التحكُّ : " ، أو یقولون"ھذا تحكُّ

م ال یصار إلیھ  م ال یقبل : " و یقولون، أ"ھذا تحكُّ م : " ، أو یقولون"ھذا تحكُّ " وھذا تحكُّ
م لدیھم، ودراسة بعض  من غیر تعقیب، أو زیادة، فعزمت على البحث عن معنى التحكُّ
م، فكان ھذا البحث المختصر نتیجة لذلك،  المسائل التي تضمنت أقواالً وصفت بالتحكُّ

مات الفقھاء في مسائل الج" وھو بعنوان  ، "نایات عند ابن قدامة من كتابھ المغني تحكُّ
  .ولھذا الموضوع أھمیة بالغة لتعلقھ بالدلیل الذي ھو مستند األقوال الفقھیة

م، ودراسة       وأھدف في ھذا البحث إلى بیان مقصود الفقھاء بمصطلح التحكُّ
یات من المسائل التي تضمنت أقواالً فقھیة وصفت بالتحكم عند ابن قدامة في أبواب الجنا

م في المسألة، وبیان  كتابھ المغني، ودراستھا دراسة مقارنة مع الوقوف على موطن التحكُّ
م من عدمھا   .مظھره، وصحة الوصف بالتحكُّ

م لغة       وقد تضمن البحث تمھیداً، وأربع مسائل، فالتمھید أذكر فیھ معنى التحكٌّ
م، والمسألة الثانیة في السن واصطالحاً، والمسألة األولى في دیة الجنین الحر المسل

المعتبر في الغرة من العبد أو األمة في دیة الجنین، والمسألة الثالثة في الدیة الواجبة في 
  .ید أو رجل أقطع، والمسألة الرابعة في حكم الموضحة في غیر الوجھ والرأس

سائال هللا عزَّ وجل أن یبارك فیھ، وینفع بھ، ویغفر لي ما حصل فیھ من      
  .تقصیر أو خلل، إنھ جواد كریم
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  التمهيد

م لغة: أوالً    :تعریف التحكُّ
م مصدر للفعل الخماسي  م(التحكُّ ) ح ك م(، وھو مأخوذ من الجذر الثالثي )تحكَّ

القضاء، فالُحكم ُیطلق في اللغة : ، وھذه المادة في اللغة تدور حول معان عدة منھا)١(
أحَكم الشيء، : الضبط واإلتقان، ومنھ قولھم: منھا، و)٢(القضاء، وجمعھ أحكام : ویراد بھ

المنع، وأرجع ابن فارس ـ رحمھ هللا ـ أصل : ، ومنھا)٣(أتقنھ : أو أحكم األمر، أي
الحاء والكاف والمیم أصٌل واحد، وھو المنع، وأول : " المعاني السابقة لھذا المعنى فقال

حكمت الدابة : ، ألنھا تمنعھا، یقالذلك الُحكم، وھو المنع من الظلم، وسمیت حكمة الدابة
والحكمة ھذا قیاسھا، ... حكمت السفیھ وأحكمتھ، إذا أخذت على یدیھ، : وأحكمتھا، ویقال

ا یرید : ألنھا تمنع من الجھل، وتقول : ، ومنھا أیضاً )٤(" حَكمت فالناً تحكیماً منعتھ عمَّ
م : التصرف والتمكین، ومنھ قولھم تصرف فیھ : في األمر، أياحتكم في الشيء، أو تحكَّ

م في األمر، أي: االستبداد، والتسلُّط، والتعنُّت، فقولھم: ، ومنھا أیضاً )٥(كما یشاء  : تحكَّ
مي(احتكم واستبد، و م، ومنھ قولھم) تحكُّ ما اتُّخذ : قراٌر تحكُّمي، أي: اسم منسوب إلى تحكُّ

مات : موفق اإلرادة والھوى، وال یستند إلى عقل أو منطق، وجمع تحكُّ    .)٦(تحكُّ
م ومقصده في ھذا البحث،       وأقرب المعاني اللغویة السابقة إلى معنى التحكُّ

التصرف، والتسلط، واالستبداد، فكأن الفقیھ تصرف في المسألة، وقال فیھا قوالً، ثمَّ : ھو
  .ھو استبدَّ وتسلَّط بعدم استناده على دلیل فیما قال بھ وهللا أعلم

م اصطالحاً تعریف ا: ثانیاً    :لتحكُّ
ي في كتب الفقھاء السابقین، والوقوف على كثیر من سیاقات  بعد البحث والتقصِّ
فھ تعریفاً اصطالحیاً مقصوداً لذاتھ، رغم  م، لم أجد من عرَّ استعمالھم لمصطلح التحكُّ
ا  ر استعمال ھذه اللفظة من كثیر منھم، على اختالف مذاھبھم، وتفاوت أزمانھم، ممَّ تكرُّ

مني على معنى ھذا المصطلح، ولعلَّ السبب في عدم وجود تعریف یؤك د اتفاقھم الضِّ
م عند أحد من الفقھاء، ھو إرادتھم المعنى اللغوي في استعمالھم لھذا  خاص للتحكُّ
م یستعملھ الفقھاء وغیرھم، وال یختص بھ الفقھاء فقط، أو ربما كان  المصطلح، فالتحكُّ

لك لوضوح معناه لدیھم، واتفاقھم علیھ، ورغم ذلك فإنھ السبب عدم حاجتھم لتعریفھ، وذ
قد أشار كثیٌر من الفقھاء في سیاقات استعمالھم لھذا المصطلح لمعنى، أو أكثر من معاني 

م ودالالتھ، ثمَّ إنھ یمكن التأمل في سیاقات ورود ھذا المصطلح لدى الفقھاء عند    التحكُّ
  

                                      
 . ١/٥٣٨معجم اللغة العربیة المعاصرة : انظر (١)
 .٣١/٥١٠، تاج العروس ١/١٠٩٥، القاموس المحیط ١٢/١٤١لسان العرب : انظر (٢)
 .١/١٩٠، المعجم الوسیط ٣١/٥١٣، تاج العروس ١٢/١٤٠لسان العرب : انظر (٣)
 .٢/٩١مقاییس اللغة  (٤)
 .١/١٩٠، المعجم الوسیط ١٢/١٤٣لسان العرب : انظر (٥)
 .١/٥٣٧، معجم اللغة العربیة المعاصرة ١/١٩٠المعجم الوسیط : انظر (٦)
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حھاستعمالھم لھ، ومن ثمَّ استنتاج تعریف  م ویوضِّ . اصطالحي ُیبیِّن مراد الفقھاء بالتحكُّ

م ما یلي ا أشار لھ الفقھاء من معاني التحكُّ   :وممِّ
م إنما یحصل في األمور أو المسائل التي ال یمكن األخذ بقول فیھا ١ ـ أن التحكُّ

إال إذا كان مستنداً على دلیل قطعي، كنٍص أو إجماع، وال یمكن األخذ بھ عن طریق دلیٍل 
  .األمور التوقیفیَّة: جتھادي ظني، ویطلق علیھاا

م، فقال محمد بن       ح كثیٌر من الفقھاء بھذا المعنى من معاني التحكُّ وقد صرَّ
م، فیقول: " الحسن ـ رحمھ هللا ـ قولوا بقولي ما قلت : فینبغي أن ینصف الناس وال یتحكَّ

ر فنقاد لھ، ولیس عندھم في ھذا من شيء إال أن یأتي أھل المدینة فیما قالوا من ھذا بأث
  .)١(" أثر، فیفرقون بھ بین ھذه األشیاء 

تحدید مدة االعتكاف ال یصح إال : " وقال أبو بكر الجصاص ـ رحمھ هللا ـ     
م قائل بغیر داللة    .)٢(" بتوقیف، أو اتفاق وھما معدومان، فالموجب لتحدیده متحكِّ

ا قول من قال"  :وقال ابن عبد البر ـ رحمھ هللا ـ      یقضي المغمى علیھ : وأمَّ
إذا أغمي علیھ خمس صلوات فدون، وال یقضي أكثر، فقوٌل ضعیٌف ال وجھ لھ في 

م ال یجب امتثالھ إال لو كان قول من یجب التسلیم لھ    .)٣(" النَّظر، ألنھ تحكُّ
م بغیر دلیل وال برھان، فال: " وقال ابن رشد ـ رحمھ هللا ـ أیضاً        یصح تحكُّ

  .)٤(" أن یقال ما ذھبوا إلیھ إال بتوقیف ممَّن یصح لھ التسلیم 
ح بھذا المعنى ابن العربي ـ رحمھ هللا ـ حیث قال      : " ومن أوضح من صرَّ

م بالظن في موضع القطع، وبالقیاس في موضع النقل    .)٥(" وھذا تحكُّ
ح بھ ابن قدامة ـ رحمھ هللا ـ أیضاً حیث قال ـ       في معرض كالمھ عن وصرَّ

ولنا، أنھن من أھل الجماعة، فیصلین : " كیفیَّة صالة النساء على المیت إذا ُعدم الرجال ـ
م ال  جماعة كالرجال، وما ذكروه من كونھن منفردات، ال یسبق بعضھن بعضاً، تحكُّ

  .)٦(" ُیصار إلیھ إال بنص أو إجماع 
كثیر ـ تدل على ذلك  فكل ھذه النصوص من فقھاء المذاھب ـ وغیرھا     

م لدیھم   .المعنى من معاني التحكُّ
ف بغیر ٢ م ھو قوٌل ال یستند إلى دلیل ألبتة، وإنَّما ھو استبداٌد وتصرُّ ـ أن التحكُّ

م لدى الفقھاء إال أنھا تجتمع كلھا في عدم الدلیل،  دلیل، فعلى اختالف مظاھر التحكُّ
م بقولھموكثیراً ما یعبِّر الفقھاء عند وصفھم لقوٍل ف م ال دلیل علیھ، أو: قھي بالتحكُّ : تحكُّ

                                      
 .٤/٣١٨الحجة على أھل المدینة  (١)
 .١/٣٣٦أحكام القرآن  (٢)
 . ٣/٢٩٠التمھید  (٣)
 .٦/٢٩٦البیان والتحصیل  (٤)
 .٣/٢٢أحكام القرآن  (٥)
 . ٢/٣٦١المغني  (٦)
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م ال أصل لھ، أو م بغیر دلیل، أو: تحكُّ ح، إلى غیر ذلك من : تحكُّ م من دون مرجِّ تحكُّ
م، وھو عدم االستناد على دلیل،  األلفاظ، وكلھا تدلُّ على معنى واضح من معاني التحكُّ

ا اتفق علیھ جمیع الفقھاء، وأكثر   .)١(وا من اإلشارة إلیھ وھذا المعنى ممَّ
ح بھذا المعنى من الفقھاء ابن حزم ـ رحمھ هللا ـ فقال      وھل ھذا : " وممَّن صرَّ

م بالھوى الذي حرم هللا تعالى الحكم بھ، وبالظن الذي أخبر تعالى أنھ ال یغني  إال التحكُّ
  .)٢(" من الحق شیئا 

م وھذا المذھب ضع: " وقال النووي ـ رحمھ هللا ـ      یف الحجة، ظاھر التحكُّ
  .)٣(" والتمسك بتفصیل ال أصل لھ 

وال یخفاك أن الحكم على بعض أفعالھ صلى : " وقال الشوكاني ـ رحمھ هللا ـ     
م  هللا علیھ وسلم في الحج بالوجوب، ألنھا بیاٌن لمجمل واجب، وعلى بعضھا بعدمھ تحكُّ

  .)٤(" محض، لفقد دلیل یدل على الفرق بینھا 
ة / وقد استنتج الدكتور      مات الفقھاء عدَّ محمد فاید في بحث لھ عن تحكُّ

م بألفاظ متقاربة، وقد عرفھ من خالل سیاقات وروده لدى الفقھاء، وتأملھ  تعاریف للتحكُّ
  .فیھا، واستقراؤه لھا

، كما " إلزام الفقیھ المكلَّف ما ال یلزمھ بغیر دلیل معتبر: " فعرفھ بقولھ     
ة، أو توقیفیة بغیر دلیل معتبر: " ھعرفھ بقول ، وأشار إلى "قولٌ فقھي في مسائل تعبدیَّ

م، ثمَّ اختصر  أن كالً من التعریفین السابقین یمتاز بذكر خصیصة من خصائص التحكُّ
م فقال   .)٥("  قولٌ فقھي بغیر دلیل معتبر عند المخالف: ھو: " التحكُّ

: أي" بغیر دلیل معتبر : " صود من قولھوقد بیَّن الدكتور محمد أنھ لیس المق     
عدم االعتداد بدلیل المخالف اإلجمالي، فلیس ھو من قبیل اعتراض بعض أھل العلم " 

على احتجاج المالكیة بعمل أھل المدینة مثالً، أو اعتراض الظاھریة على استنباط 
التعریف یحتمل ، ورغم ھذا التوضیح منھ إال أن لفظ )٦(" األحكام الفقھیة بدلیل القیاس 

  .إرادة ھذا المعنى وهللا أعلم
م، وتبیِّن       ب معنى التحكُّ وجمیع التعاریف التي ذكرھا الدكتور محمد ُتقرِّ

م  جزءاً من المقصود بھ، لكنھا من وجھة نظري ال تفي بالغرض، وُیشِكل علیھا أن التحكُّ
الفقیھ مستنداً على دلیل ال  ـ كما سبق ذكره ـ قوٌل ال یستند إلى دلیل ألبتة، فما قال بھ

م، معتبراً كان الدلیل عند غیره أم ال، وإال لكان كل مسألة حدث فیھا    یوصف بكونھ تحكُّ

                                      
، ١/٢٤، المغني ٣/٢٢٩، أحكام القرآن البن العربي ١/٤٠٦، سبل السالم ١/١٦٦المحلى : انظر (١)

، البیان ١/١٧، حاشیة ابن عابدین ٢/٥٢، طرح التثریب ١٧٠ـ١/١٦٩ائق ، تبیین الحق١/٥٤٥المجموع 
 .٦/٢٩٦والتحصیل 

 .١/٢٣٦المحلى  (٢)
 .٣/٢٣٢المجموع  (٣)
 .٥/٥٣نیل األوطار  (٤)
 .٩٨تحكمات الفقھاء صـ  (٥)
 .٩٩تحكمات الفقھاء صـ  (٦)
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م، ألنھ ال یرى أن ما  خالف بین الفقھاء، أجاز لكل واحد منھم وصف القول اآلخر بالتحكُّ

  .استند علیھ خصمھ من دلیل معتبراً 
م أن یقالوأرى أنھ یكفي في تعریف ا      قولٌ فقھي في األمور : " لتحكُّ

  ".التوقیفیة بغیر دلیل 
  :وشرح مفردات التعریف ومحترزاتھ كاآلتي

م " قولٌ فقھي " ـ  م في غیر المسائل الفقھیة، كالتحكُّ یخرج بھ ما یوصف بالتحكُّ
  .في المسائل األصولیة، أو اللغویة، أو العقدیة، أو غیرھا من مسائل الفنون

یخرج بھ ما كان من األمور االجتھادیة الظنیة، أو "  ر التوقیفیةاألمو" ـ 
والتي یمكن إثباتھا بدلیل ظني اجتھادي، كالمصالح المرسلة، أو سد الذرائع، أو .. المعلَّلة

  .مقاصد الشریعة، أو عموم المصالح والمفاسد أو غیر ذلك
األخذ بھ، وسواء كان یخرج بھ ما استند فیھ الفقیھ إلى دلیٍل في "  بغیر دلیل" ـ 

ماً، كما أن  الدلیل معتبراً عند غیره أم ال، فكلُّ قوٌل فقھي استند على دلیل ال یسمى تحكُّ
المالكي إذا قال قوالً استند فیھ على عمل أھل المدینة، أو قال الحنفي قوالً استند فیھ على 

لیس معتبراً عند  االستحسان، ال یسمى تحكماً وإن كان ما استند علیھ من دلیل إجمالي
 .غیره

 .دیة الجنین الحر المسلم: المسألة األولى
  . ـ صورة المسألة واألقوال

إذا اعُتدَي على المرأة الحامل فأسقطت جنینھا میتاً، وكان الجنین محكوم بحریتھ، 
وإسالمھ، فما ھي دیة الجنین في ھذه الجنایة؟، اختلف العلماء في ھذه المسألة على أقوال 

  :خمسة
عبد، أو أمة، وھذا القول ھو قول أكثر : أن دیة الجنین غرة، وھي :لقول األولا

  .)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعیة )٣(، والمالكیة )٢(، وھو مذھب الحنفیة )١(أھل العلم 
عبد، أو أمة، أو فرس، وُنسب ھذا : أن دیة الجنین غرة، وھي :القول الثاني

  .)٦(اھد القول لعروة بن الزبیر، وطاوس، ومج

                                      
 .٧/٢٩٤، المبدع ٨/٤٠٦، المغني ١٣/٢٢٢البنایة شرح الھدایة : انظر (١)
 .٥/٤٤، االختیار لتعلیل المختار ٧/٣٢٥، بدائع الصنائع ٢٦/٨٧المبسوط : انظر (٢)
 .٨/٣٣٣، التاج واإلكلیل ١٠/١٢٢، الذخیرة ٧/٨٠المنتقى شرح الموطأ : انظر (٣)
، نھایة المحتاج ١١/٤٩٥، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ١٦/٢٠٧الحاوي الكبیر : انظر (٤)

٧/٣٧٩. 
 .١٠/٦٩، اإلنصاف ٧/٢٩٥، المبدع ٨/٤٠٦ المغني: انظر (٥)
 .٧/٨٥، نیل األوطار ٧/٢٩٥، المبدع ٤٠٧ـ٨/٤٠٦المغني : انظر (٦)
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عبد، أو أمة، : أن دیة الجنین الحر المسلم مائة شاة، أو غرة، وھي :القول الثالث
  .)١(وُنسب ھذا القول البن سیرین، والشعبي 

عشرین دیناراً، وإن كان مضغة  )٢(أن دیة الجنین إذا أملص  :القول الرابع
قد كسي لحماً فثمانین فأربعین دیناراً، وإن كان عظماً فستین دیناراً، فإن كان العظم 

دیناراً، فإن تم خلقھ، وكسي شعره فمائة دینار، وُنسب ھذا القول لعبد الملك بن مروان 
)٣(.  

أن دیة الجنین إن كان علقة ثلث غرة، وإن كان مضغة فثلثي  :القول الخامس
  .)٤(غرة، وُنسب ھذا القول لقتادة 
  .ـ األدلة والمناقشات

  :أدلة القول األول
أن امرأتین اقتتلتا، فرمت إحداھما : " ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ قال ـ عن أبي١

األخرى بحجر فقتلتھا، وما في بطنھا، فاختصموا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، 
فقضى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن دیة جنینھا عبد، أو أمة، وقضى بدیة المرأة 

  .)٦(، ووجھ الداللة منھ ظاھر )٥( "على عاقلتھا، وورثھا ولدھا ومن معھم 
ـ أن عمر بن الخطاب ـ رضي هللا عنھ ـ استشار الناس في إمالص المرأة، ٢

شھدت النبي صلى هللا علیھ وسلم قضى فیھ : " فقال المغیرة بن شعبة ـ رضي هللا عنھ ـ
ھ ، ووج)٧(" لتأتیني بمن شھد معك، فشھد لھ محمد بن مسلمة : بغرة، عبد، أو أمة، قال

  .)٨(الداللة منھ ظاھر 

                                      
 .٧/٢٩٥، المبدع ٨/٤٠٧المغني : انظر (١)
. تزلقھ، وتسقطھ قبل وقت الوالدة: اإلزالق، والمرأة الحامل تملص جنینھا، أي: اإلمالص بمعنى (٢)

 ).١/٤٤٦المغرب : انظر(
 .٨/٤٠٧المغني : انظر (٣)
 .٧/٢٩٥، المبدع ٨/٤٠٧المغني : انظر (٤)
متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الدیات، باب جنین المرأة، وأن العقل على الوالد،  (٥)

بنحوه، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب  ٦٩١٠، حدیث رقم ٩/١١وعصبة الوالد، ال على الولد، 
، حدیث ٥/١١٠ب الدیة في قتل الخطأ، وشبھ العمد على عاقلة الجاني، القسامة، باب دیة الجنین، ووجو

 .بمثلھ ٤٤٨٥رقم 
، ١١/٤٩٦، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ١٠/١٢٢، الذخیرة ٧/٣٢٥بدائع الصنائع : انظر (٦)

 .٧/٢٩٤المبدع 
ث رقم ، حدی٩/١١متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الدیات، باب جنین المرأة،  (٧)

بمثلھ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب القسامة، باب دیة الجنین، ووجوب الدیة في قتل  ٦٩٠٧
 .بمثلھ ٤٤٩١، حدیث رقم ٥/١١١الخطأ، وشبھ العمد على عاقلة الجاني، 

 .٨/٤٠٧، المغني ١٦/٢٠٧، الحاوي الكبیر ١٠/١٢٢، الذخیرة ٢٦/٨٧المبسوط : انظر (٨)
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  :أدلة القول الثاني
قضى رسول هللا صلى : " ـ ما جاء عن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ أنھ قال١

  .)١(" هللا علیھ وسلم في الجنین بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل 
        

  .)٢(لفرس أنھ صلى هللا علیھ وسلم بیَّن المراد بالغرة، وأن منھا ا ووجھ الداللة منھ
بأن زیادة الفرس، والبغل في الحدیث وھم من بعض  ونوقش ھذا الدلیل     

رواة الحدیث، وإنما أدرج الفرس على سبیل التفسیر لمعنى الغرة، بدلیل االتفاق على أن 
  . )٣(البغل لیس دیة للجنین 

  .)٤(نین ـ أن الغرة اسم للعبد، واألمة، والفرس أیضاً، فلذلك كان الفرس من دیة الج٢
بأنھ اجتھاٌد في مقابلة النص، وتقدیم للمعنى  ویمكن أن یناقش ھذا الدلیل     

  .اللغوي على المعنى الشرعي، فال یقبل
  :دلیل القول الثالث

جعل في " استدلَّ أصحاب ھذا القول بما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 
  .)٦(، ووجھ الداللة منھ ظاھر )٥(" ولدھا مائة شاة 

  :دلیل القول الرابع
  .بعد البحث والتقصي لم أقف على دلیل استدلَّ بھ من قال بھذا القول

  :دلیل القول الخامس
  .بعد البحث والتقصي لم أقف على دلیل استدلَّ بھ من قال بھذا القول

  .ـ الترجیح
ح ـ والعلم عند هللا ـ القول األول، وھو أن دیة الجنین الحر المسلم إذا  سقط یترجَّ

میتاً غرة عبد، أو أمة، وذلك لقوة أدلة ھذا القول، وضعف أدلة األقوال األخرى، ولتقدیم 
  .أكثر العلماء أحادیث ھذا القول على بقیة األحادیث، لكونھا أصح ما روي في ھذا الباب

                                      
بلفظھ،  ٤٥٨١، حدیث رقم ٤/٣١٨، كتاب الدیات، باب دیة الجنین، أخرجھ أبو داود في سننھ (١)
أو فرس أو : روى ھذا الحدیث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد هللا عن محمد بن عمرو لم یذكرا: " وقال
 ).٢/٢٨١الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة : انظر(، وأصل الحدیث في الصحیحین "بغل 
 .٧/٨٥األوطار ، نیل ٨/٤٠٧المغني : انظر (٢)
 .٧/٨٥، نیل األوطار ٦/١٤٥، شرح الزركشي ٨/٤٠٧، المغني ١٦/٢٠٨الحاوي الكبیر : انظر (٣)
 .٧/٨٥، نیل األوطار ٨/٤٠٧المغني : انظر (٤)
بنحوه،  ٤٥٨٠، حدیث رقم ٤/٣١٨أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الدیات، باب دیة الجنین،  (٥)

بنحوه،  ٤٨١٤، حدیث رقم ٨/٤٧سامة، باب دیة جنین المرأة، وأخرجھ النسائي في سننھ، كتاب الق
 ".كذا الحدیث خمسمائة شاة، والصواب مائة شاة، ھكذا قال عباس وھو وھم : " وقال أبو داود

 .٨/٤٠٧المغني : انظر (٦)
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م عند ابن قدامة في المسألة   .ـ موطن التحكُّ

م بتقدیر لم یرد بھ وقول عبد المل: " قال ابن قدامة ـ رحمھ هللا ـ ك بن مروان تحكُّ
" الشرع، وكذلك قتادة، وقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أحق باالتباع من قولھما 

م ھو من قبیل )١( م، وھذا التحكُّ ، فوصف قول عبد الملك بن مروان، وقول قتادة بالتحكُّ
لتوقیف، والدیات التقدیر لشيء بغیر دلیل، والوصف بھ صحیح، ألن التقدیرات بابھا ا

  .تقدیرات، فال یقبل تقدیر دیة الجنین بغیر دلیل وهللا أعلم
  

 .السن المعتبر في الغرة من العبد أو األمة في دیة الجنین: المسألة الثانیة
  . ـ صورة المسألة واألقوال

اختلف العلماء ـ القائلین بإیجاب الغرة في دیة الجنین ـ في اشتراط سن معیَّن في 
أو األمة من عدمھ، فإذا وجبت الغرة على الجاني، فھل یقبل فیھا العبد، أو األمة أیاً العبد، 

كان سنھما؟، أم البد فیھما من سن محدد ال یقبل أقل، أو أكثر منھ؟، اختلف العلماء في 
  :ھذه المسألة على أقوال، أبرزھا ثالثة

ر سنھا، وھذا القول ھو المذ :القول األول ، )٢(ھب عند المالكیة أن الغرة ال یتقدَّ
  .)٤(، وُنسب ألبي حنفیة )٣(وقول عند الحنابلة 

أنھ ال یقبل في الغرة من ھو دون سبع سنین، وال حد ألكثره، وھذا  :القول الثاني
  .)٦(، والحنابلة )٥(القول ھو المذھب عند الشافعیة 

، وفي قول )٧( أنھ ال تقبل الغرة إذا زادت عن عشرین سنة: وفي قول عند الشافعیة     
  .)٨(أنھ ال یقبل غالم بلغ خمسة عشر سنة، وال أمة بلغت عشرین سنة : عندھم أیضاً 

ا األمة فال تقبل من ھي دون سبع  :القول الثالث ر السن في الغالم، وأمَّ أنھ ال یتقدَّ
  .)٩(سنین، وال حد ألكثر سنھا، وھذا القول ھو قول عند المالكیة 

                                      
 .٨/٤٠٧المغني  (١)
 .٩/٩٩، منح الجلیل ٢/٢٨٦شرح میاره : انظر (٢)
 .١٠/٧١، اإلنصاف ٦/١٤٧كشي ، شرح الزر٨/٤٠٧المغني : انظر (٣)
 .٨/٤٠٧المغني : انظر (٤)
 .٧/٣٨٢، نھایة المحتاج ٩/٤٢، تحفة المحتاج ١١/٥٠٠البیان في مذھب اإلمام الشافعي : انظر (٥)
 .٣/٣٠٥، شرح المنتھى ١٠/٧٠، اإلنصاف ٧/٢٩٦المبدع : انظر (٦)
، نھایة المحتاج ١١/٥٠٠ي ، البیان في مذھب اإلمام الشافع١٦/٢١٧الحاوي الكبیر : انظر (٧)

٧/٣٨٢. 
 .٧/٣٨٢، نھایة المحتاج ٩/٤٢تحفة المحتاج : انظر (٨)
 .٩/٩٩، منح الجلیل ٤/٢٦٨حاشیة الدسوقي : انظر (٩)
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  .ـ األدلة والمناقشات

  :لیل القول األولد
استدلَّ أصحاب ھذا القول بمطلق قضاء النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقد قضى في 

  .)١(دیة الجنین بغرة، عبد، أو أمة دون تحدید لسن معیَّن 
  :أدلة القول الثاني

ـ أن الواجب في الغرة أن تكون من الخیار، ومن دون سبع سنین لیس كذلك، ١
ن الخدمة، بل یحتاج إلى من یكفلھ ویخدمھ، فال یقبل لذلك، ألنھ ال یحصل بھ المقصود م

  .)٢(ویقبل ما زاد عن العشرین، ألنھ من الخیار، فال حد ألكثر 
       

  :ونوقش ھذا الدلیل من وجوه
أن تحدید سن السبع دون غیره لم یرد النص بھ، وال نظیر لھ  :الوجھ األول
  .فیقاس علیھ، فال یقبل
حتیاج إلى الكفالة والخدمة قد یكون فیمن زاد عن سبع سنین أن اال :الوجھ الثاني

  .أیضاً، فیبطل االستدالل بمجرد االحتیاج على الخدمة
أن بلوغ من ھو دون سبع سنین قیمة الكبیر یدل على أنھ من  :الوجھ الثالث

  .)٣(الخیار، فال یسلَّم بأنھ لیس من الخیار 
الغرة إذا زادت عن عشرین سنة بأن ـ استدلَّ من قال من الشافعیة بعدم قبول ٢

الغرة إذا زادت عن عشرین سنة فلیست من الخیار، ألن سن العشرین أكمل ما یكون 
  .)٤(نفعاً، وثمناً، وما زاد عن العشرین ینقص ثمنھ، فال یقبل 

بأن تحدید سن العشرین دون غیره لم یرد النص بھ، وال ونوقش ھذا الدلیل      
فال یقبل، وقد یكون ما زاد عن العشرین من الخیار أیضاً، فیقبل نظیر لھ فیقاس علیھ، 
  .)٥(ولو زاد عن العشرین 

ـ استدلَّ من قال من الشافعیة بأنھ ال یقبل الغالم إذا بلغ خمسة عشر سنة بأن ٣
الغالم ال یدخل على النساء في ھذه السن، وثمنھ بعد البلوغ ینقص، فلیس ھو من الخیار 

)٦(.  

                                      
 .٧/٢٩٦، المبدع ٨/٤٠٧المغني : انظر (١)
، ٦/١٤٧، شرح الزركشي ٩/٤٢، تحفة المحتاج ١١/٥٠٠البیان في مذھب اإلمام الشافعي : انظر (٢)
 .٣/٣٠٥المنتھى  شرح
 .٨/٤٠٧المغني : انظر في األوجھ جمیعاً  (٣)
 .١١/٥٠٠، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ١٦/٢١٧الحاوي الكبیر : انظر (٤)
 .٨/٤٠٧المغني : انظر (٥)
 .١١/٥٠٠، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ١٦/٢١٧الحاوي الكبیر : انظر (٦)



  تحكمات الفقھاء في مسائل الجنایات عند ابن قدامھ من كتابھ المغني
  

- ٢٥٦٨ - 

 

بأن التحدید بسن البلوغ دون غیره لم یرد النص بھ، وال ذا الدلیل ونوقش ھ     
نظیر لھ فیقاس علیھ، فال یقبل، بل الشاب البالغ أكمل من الصبي عقالً، وبنیة، وأقدر 
على التصرف، وأنفع في الخدمة، وقضاء الحاجة، وما ذكر من كونھ ال یدخل على 

ا سیدتھ فالصحیح جواز دخولھ النساء، فال حاجة إلى دخولھ على النساء األجن بیات، وأمَّ
علیھا، ثم عدم دخولھ على النساء یحصل بھ أضعاف النفع الذي یحصل بدخولھ، فال أثر 

  .)١(للدخول على النساء من عدمھ 
  :دلیل القول الثالث

استدلَّ أصحاب ھذا القول بأن األمة ال یجوز التفریق بینھا وبین أمھا ما لم تبلغ 
  .)٢(بر ھذا السن في األمة لذلك، وبقي الغالم على اإلطالق سبع سنین، فاعت

بأن عدم جواز التفریق بین من ھي دون سبع  ویمكن أن یناقش ھذا القول     
سنین وأمھا أمر خارج عن قبولھا في الدیة من عدمھ، فال أثر لھ في قبولھا من عدمھ، 

ق بینھا وبین أمھا، وقد تك   .  ون یتیمة ال أم لھا وهللا أعلمفقد تقبل في الدیة، وال یفرَّ

را .  

ر سنھا، لقوة دلیل  ح ـ والعلم عند هللا ـ القول األول، وھو أن الغرة ال یتقدَّ یترجَّ
أصحاب ھذا القول، وضعف أدلة األقوال األخرى، ولعدم الدلیل الذي یدل على التحدید 

  .لسن دون غیره
م عند ابن قدامة في المسألة   .ـ موطن التحكُّ

: وقال القاضي، وأبو الخطاب، وأصحاب الشافعي: " قال ابن قدامة ـ رحمھ هللا ـ
ال یقبل فیھا من لھ دون سبع سنین، ألنھ یحتاج إلى من یكفلھ لھ، ویحضنھ، ولیس من 
الخیار، وذكر بعض أصحاب الشافعي، أنھ ال یقبل فیھا غالم بلغ خمسة عشر سنة، ألنھ 

م لم یرد الشرع بھ، فیجب ال یدخل على النساء، وال ابن ة عشرین، ألنھا تتغیر، وھذا تحكُّ
م ھو )٣(" أن ال یقبل  م، وھذا التحكُّ ر سن الغرة من العبد، أو األمة بالتحكُّ ، فوصف من قدَّ

من قبیل التقدیر لشيء بغیر دلیل، والوصف بھ صحیح، لعدم الدلیل على تحدید سن معیَّن 
  .دون غیره وهللا أعلم

                                      
 .٨/٤٠٧المغني : انظر (١)
 .٩/٩٩، منح الجلیل ٤/٢٦٨اشیة الدسوقي ح: انظر (٢)
 .٨/٤٠٧المغني  (٣)
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 .الدیة الواجبة في ید أو رجل أقطع: المسألة الثالثة
  . ـ صورة المسألة واألقوال

اختلف العلماء في دیة الید، أو الرجل إذا كان المجني علیھ أقطع الید، أو الرجل، 
فإذا كانت الجنایة على ید األقطع الصحیحة، أو كانت على رجلھ الصحیحة، فما مقدار 

  :؟، اختلف العلماء في ھذه المسألة على ثالثة أقوالالدیة الواجبة في ھذه الحال
أنھ یجب في ید األقطع، أو رجلھ نصف الدیة، وھذا القول ھو  :القول األول

  .)٤(، والحنابلة )٣(، والشافعیة )٢(، والمالكیة )١(مذھب جمھور العلماء من الحنفیة 
ذا القول روایة أنھ یجب في ید األقطع، أو رجلھ الدیة كاملة، وھ :القول الثاني

  .)٥(عن اإلمام أحمد 
أنھ یجب في ید األقطع، أو رجلھ الدیة كاملة إن كانت یده األولى  :القول الثالث

ا إن لم تكن ھدراً، كأن قطعت ظلماً وأخذ  قد قطعت ھدراً، كأن قطعت في سبیل هللا، وأمَّ
م أحمد أیضاً دیتھا، أو قطعت قصاصاً، فتجب نصف الدیة، وھذا القول روایة عن اإلما

)٦(.  
  .ـ األدلة والمناقشات

  :دلیل القول األول
استدلَّ أصحاب ھذا القول بالقیاس، فقاسوا ید األقطع، أو رجلھ على بقیة ١

أعضاء الجسد التي تتكون من زوج، بأن في جمیعھا دیة، وفي أحدھا نصف الدیة، 
ة، ولو كان المجني بجامع أن أحد العضوین ال یقوم مقام اآلخر، فوجبت فیھ نصف الدی

  .)٧(علیھ أقطع 
  

  :دلیل القول الثاني
استدلَّ أصحاب ھذا القول بالقیاس، فقاسوا ید األقطع ورجلھ على عین األعور 
ل المنفعة الحاصلة من  في ثبوت الدیة كاملة بالجنایة علیھا، بجامع أن الجاني عطَّ

  .)٨(العضویین جملة 
       

                                      
 .١٣/١٨١، البنایة شرح الھدایة ٥/٣٨، االختیار لتعلیل المختار ٧/٣١٤بدائع الصنائع : انظر (١)
 .٩/١١٢، منح الجلیل ٤/٢٧٣، حاشیة الدسوقي ٨/٣٣٩التاج واإلكلیل : انظر (٢)
 .١٦/٩٢، الحاوي الكبیر ٨/٣٥٢األم : انظر (٣)
 .٣/٣١٨، شرح المنتھى ١٠/١٠٤، اإلنصاف ٦/٣٣الفروع : انظر (٤)
 .١٠/١٠٥، اإلنصاف ٧/٣٢٨، المبدع ٨/٤٣٩المغني : انظر (٥)
 .١٠/١٠٥، اإلنصاف ٧/٣٢٨، المبدع ٦/٣٣الفروع : انظر (٦)
 .٣/٣١٨، شرح المنتھى ٣٢٨ـ٧/٣٢٧المبدع : انظر (٧)
 .٧/٣٢٨المبدع : انظر (٨)
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  :ونوقش ھذا الدلیل من وجوه
عدم التسلیم بأن في عین األعور الدیة كاملة، وھذا الوجھ عند من  :جھ األولالو

  .)١(أوجب في عین األعور نصف الدیة، وھم الحنفیة، والشافعیة 
أن القیاس على عین األعور قیاس مع الفارق، ألن العین الواحدة  :الوجھ الثاني

، أو الرجل، ولداللة السنة یحصل بھا من المنفعة ما یحصل بالعینیین، وھذا بخالف الید
على الدیة كاملة في عین األعور، وھذا بخالف ید األقطع، أو رجلھ، فال یصح القیاس 

  .)٢(مع الفارق، وھذا الوجھ عند من أوجب الدیة كاملة في عین األعور الصحیحة 
أن تقدیر الدیة ال یثبت إال بتوقیف، وال توقیف في إثبات الدیة  :الوجھ الثالث

  .)٣(في ید األقطع، أو رجلھ، فال یقبل التقدیر بمجرد الرأي كاملة 
  :دلیل القول الثالث

استدلَّ أصحاب ھذا القول بما استدلَّ بھ أصحاب القول الثاني من القیاس على 
  .)٤(عین األعور 
  .)٥(بما نوقش بھ سابقھ  ونوقش ھذا الدلیل     

را .  

ح ـ والعلم عند هللا ـ القول األ ول، وھو أن في الجنایة على ید أقطع، أو یترجَّ
رجلھ نصف الدیة، وذلك لعدم ثبوت الفرق بین األقطع وغیره، ال بالنص، وال بالمعنى، 

  .فیبقى تقدیر الدیة في الصحیح واألقطع سواء كما ثبتت بھ السنة
م عند ابن قدامة في المسألة   .ـ موطن التحكُّ

ح القیاس على عین األعور لوجوه ثالثة وال یص: " قال ابن قدامة ـ رحمھ هللا ـ
أن ھذا التقدیر والتعیین على ھذا الوجھ أمر ال یصار إلیھ بمجرد الرأي، وال : الثالث... 

م بغیر دلیل، فیجب  توقیف فیھ فیصار إلیھ، وال نظیر لھ فیقاس علیھ، فالمصیر إلیھ تحكُّ
راحھ  م، وھذا)٦(" اطِّ م ھو من قبیل التقدیر لشيء  ، فوصف التقدیر بالدیة كاملة تحكُّ التحكُّ

لشيء بغیر دلیل، والوصف بھ صحیح، لعدم الدلیل الدال على التقدیر بدیة كاملة، وأیضاً 
م في القول الثالث التفریق بین األمور التي ھي من جنس واحد بغیر  من مظاھر التحكُّ

ولى ھدراً دلیل، والوصف بھ صحیح أیضاً، لعدم الدلیل على التفریق بین ذھاب الید األ
  .وبین عكسھ وهللا أعلم

                                      
 .١٦/٩٢، الحاوي الكبیر ٨/٣٥٢، األم ١٣٠ـ٢/١٢٩النیرة الجوھرة : انظر (١)
 .٧/٣٢٨، المبدع ٨/٤٤٠، المغني ٤/٢٧٣حاشیة الدسوقي : انظر (٢)
 .٧/٣٢٨، المبدع ٨/٤٤٠المغني : انظر (٣)
 .٧/٣٢٨، المبدع ٨/٤٣٩المغني : انظر (٤)
 .٨/٤٤٠لمغني ، ا٨/٣٥٢، األم ٤/٢٧٣، حاشیة الدسوقي ١٣٠ـ٢/١٢٩الجوھرة النیرة : انظر (٥)

 .٤٤٠ـ٨/٤٣٩المغني  (٦)
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 .حكم الموضحة في غیر الوجھ والرأس: المسألة الرابعة
  . ـ صورة المسألة واألقوال

: اختلف العلماء في حكم الموضحة في غیر الوجھ والرأس، والموضحة ھي
، فإذا )١(بیاضھ : الجنایة التي تبرز العظم، وسمیَّت بذلك ألنھا تبدي وضح العظم، وھو

نت الموضحة في الجسد، فقد اختلف العلماء في حكمھا، ھل تجب فیھا دیة مقدرة؟، أم كا
  :ال؟، واختلفوا على ثالثة أقوال

رة، بل فیھا حكومة، وھذا  :القول األول أنھ لیس في موضحة الجسد دیة مقدَّ
، )٥(، والشافعیة )٤(، والمالكیة )٣(، وھو مذھب الحنفیة )٢(القول ھو قول أكثر أھل العلم 

  . )٦(والحنابلة 
أن في موضحة الجسد الدیة كموضحة الوجھ والرأس، وقال بھذا  :القول الثاني
  .)٨(، وُنسب للَّیث بن سعد )٧(القول بعض الحنفیة 

أن دیة موضحة الجسد على النصف من دیة موضحة الوجھ  :القول الثالث
  .)٩(والرأس، وُنسب ھذا القول لألوزاعي، وعطاء 

  
  .المناقشاتـ األدلة و

  :أدلة القول األول
ـ أن اسم الموضحة إنما یختص في اللغة بالجرح في الوجھ والرأس، فیختص ١

  .)١٠(تقدیر الدیة بھما دون باقي الجسد 
ـ أن الدیة من األمور التوقیفیة التي ال یمكن إثباتھا إال بنص، ولم یثبت النص ٢

في موضحة باقي الجسد بغیر دلیل إال في موضحة الوجھ والرأس، فال یصح تقدیر الدیة 
)١١(.  

                                      
 .١/٥٧٢، العدة شرح العمدة ٨/٤٦٩المغني : انظر (١)
 .١/٥٧٣، العدة شرح العمدة ٨/٤٧١، المغني ١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (٢)
 .٦/٥٨٠، حاشیة ابن عابدین ٨/٣٨١، البحر الرائق ١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (٣)
 .٨/٣٣٤، التاج واإلكلیل ١٠/٨٣، الذخیرة ٧/٨٧قى شرح الموطأ المنت: انظر (٤)
 .٧/٣٢٢، نھایة المحتاج ٨/٤٩٥، تحفة المحتاج ١٦/٢٧الحاوي الكبیر : انظر (٥)
 .٧/٣٠، المبدع ٦/١٧١، شرح الزركشي ٨/٤٧١المغني : انظر (٦)
 ،١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (٧)
 .٨/٤٧١المغني : انظر (٨)
 .٨/٤٧١المغني  :انظر (٩)

، العدة شرح ٨/٤٧١، المغني ٦/٥٨٠، حاشیة ابن عابدین ١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (١٠)
 .١/٥٧٣العمدة 
 .٦/٥٨٠، حاشیة ابن عابدین ٨/٣٨١، البحر الرائق ١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (١١)
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الموضحة في الوجھ والرأس : " ـ قول أبو بكر وعمر ـ رضي هللا عنھما ـ٣
  .)٢(، فھو یدل على أن باقي الجسد بخالفھما )١(" سواء 

  :دلیل القول الثاني
یظھر استدالل أصحاب ھذا القول بالقیاس على موضحة الوجھ والرأس، بجامع 

  .)٣(عظم، فیسمى موضحة أن كالھما موضح لل
بأنھ قیاٌس مع الفارق، ألن الموضحة في الوجھ والرأس  ونوقش ھذا الدلیل     

أكثر وقوعاً، فالغالب ظھورھما، وأخطر على المجني علیھ، ویبقى أثر الجراحة فیھما 
  .)٤(ظاھراً فیشینھما، وھذا بخالف الموضحة في باقي الجسد 

  :دلیل القول الثالث
  .التقصي لم أقف على دلیل استدلَّ بھ من قال بھذا القول وهللا أعلمبعد البحث و

را .  

ح ـ والعلم عند هللا ـ القول األول، وھو عدم الدیة المقدرة في موضحة غیر  یترجَّ
  .الوجھ والرأس، وذلك لقوة أدلة ھذا القول، وضعف أدلة األقوال األخرى

  
م عند ابن قدامة في المسأ   .لةـ موطن التحكُّ

م ال : " قال ابن قدامة ـ رحمھ هللا ـ ا قول األوزاعي، وعطاء الخراساني، فتحكُّ وأمَّ
راحھ  ، فوصف أصحاب القول الثالث )٥(" نص فیھ، وال قیاس یقتضیھ، فیجب اطِّ

م ھو من قبیل التقدیر لشيء بغیر دلیل، والوصف بھ صحیح لعدم  م، وھذا التحكُّ بالتحكُّ
  .تقدیر وهللا أعلم الدلیل على ما ذكروه من

  
  
  
  
  
  
  

                                      
، ٦/٢٨٣ي الوجھ ما فیھا؟، أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كتاب الدیات، باب الموضحة ف (١)

، ٨/٨٢بلفظھ، وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الدیات، باب أرش الموضحة،  ٢حدیث رقم 
 .بمثلھ ١٦٦١٩حدیث رقم 

 .١/٥٧٣، العدة شرح العمدة ٨/٤٧١المغني : انظر (٢)
 .٨/٤٧١المغني : انظر (٣)
، المغني ١٦/٣٣، الحاوي الكبیر ٧/٨٧موطأ ، المنتقى شرح ال١٣/١٩٣البنایة شرح الھدایة : انظر (٤)

٨/٤٧١. 
 .٨/٤٧١المغني  (٥)
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  قائمة المصادر والمراجع

  

، لمّی�اره، محم�د ب�ن أحم�د )ش�رح مّی�اره(اإلتقان واإلحكام في ش�رح تحف�ة الحك�ام، .١
  .ت.ط، د.مطبعة االستقامة، د: ، القاھرة)ه١٠٧٢(الفاسي 

دار : ، بی��روت)ه٥٤٣(أحك��ام الق��رآن، الب��ن العرب��ي، محم��د ب��ن عب��د هللا األندلس��ي .٢
  .ت.علمیة، الطبعة األولى، دالكتب ال

دار الفك��ر، : ، بی��روت)ه٣٧٠(أحك��ام الق��رآن، للجص��اص، أحم��د ب��ن عل��ي ال��رازي .٣
  .م١٩٩٣ه ـ ١٤١٢ط، .د

االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار، للموص��لي، أب��و الفض��ل عب��د هللا ب��ن محم��ود ب��ن م��ودود .٤
  .ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، د: ، بیروت)ه٦٨٣(

ه، ١٤١٠ط، .دار الفك��ر، د: ، بی��روت)ه٢٠٤(س األم، للش��افعي، محم��د ب��ن إدری��.٥
  .م١٩٩٠

اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف، للم�رداوي، عل�ي ب�ن س�لیمان ب�ن أحم�د .٦
  .ت.دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، د: ، بیروت)ه٨٨٥(

البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق، الب��ن نج��یم، زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د .٧
  .ت.دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، د: اھرة، الق)ه٩٧٠(

، )ه٥٨٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاساني، أب�و بك�ر مس�عود ب�ن أحم�د .٨
  .م١٩٨٦ه ـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، : بیروت

، )ه٨٥٥(البنای��ة ش��رح الھدای��ة، للعین��ي، ب��در ال��دین محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن موس��ى .٩
  .م٢٠٠٠ه ـ ١٤٢٠الكتب العلمیة، الطبعة األولى،  دار: بیروت

البی�ان ف�ي م��ذھب اإلم�ام الش��افعي، للعمران�ي، أب�و الحس��ین یحی�ى ب��ن أب�ي الخی��ر .١٠
دار المنھ��اج، الطبع��ة األول��ى، : قاس��م محم��د الن��وري، ج��دة: ، تحقی��ق)ه٥٥٨(

  .م٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١
د القرطب�ي البیان والتحصیل، البن رشد الجد، محمد بن أحم�د ب�ن أحم�د ب�نن رش�.١١

دار الغ��رب اإلس��المي، : محم��د حج��ي وآخ��رون، بی��روت: ، تحقی��ق)ه٥٢٠(
  .م١٩٨٨ه ـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة، 

تاج الع�روس م�ن ج�واھر الق�اموس، للزبی�دي، محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رزاق .١٢
  .ت.ط، د.، دار الھدایة، د)ه١٢٠٥(

، )ه٨٩٧(س�ف التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، للم�واق، أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن یو.١٣
  .م١٩٩٤ه ـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : بیروت

دار : ، القاھرة)ه٧٤٣(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للزیلعي، عثمان بن علي .١٤
  .ت.الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، د
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تحفة المحتاج شرح المنھاج، للھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حج�ر الھیتم�ي .١٥
  .ت.ط، د.بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د ،)ه٩٧٤(

تحكم��ات الفقھ��اء دراس��ة ف��ي حقیقتھ��ا ومظاھرھ��ا وأس��بابھا وأدلتھ��ا، لفای��د، محم��د .١٦
محم��د إب��راھیم، مجل��ة المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي بالرابط��ة، الع��دد الخ��امس 

 .ه١٤٣٨والثالثون، 
أبو عمر یوسف ب�ن التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، البن عبد البر، .١٧

مص��طفى العل��وي، ومحم��د البك��ري، : ، تحقی��ق)ه٤٦٣(عب��د هللا ب��ن محم��د 
  .ت.ط، د.مصر، مؤسسة قرطبة، د

، المطبع��ة )ه٨٠٠(الج��وھرة النی��رة، للعب��ادي، أب��و بك��ر محم��د ب��ن عل��ي الح��دادي .١٨
  .ه١٣٢٢الخیریة، الطبعة األولى، 

د ب���ن عرف���ة حاش���یة الدس���وقي عل���ى الش���رح الكبی���ر، للدس���وقي، محم���د ب���ن أحم���.١٩
  .ت.ط، د.دار الفكر، د: ، بیروت)ه١٢٣٠(

دار : ، بی��روت)ه٤٥٠(الح��اوي الكبی��ر، للم��اوردي، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب .٢٠
  .م٢٠٠٣ه ـ ١٤٢٢ط، .الفكر، د

مھ��دي : ، تحقی��ق)١٨٩(الحج��ة عل��ى أھ��ل المدین��ة، للش��یباني، محم��د ب��ن الحس��ن .٢١
 .ه١٤٠٣لثة، عالم الكتب، الطبعة الثا: حسن الكیالني القادري، بیروت

الدرای��ة ف��ي تخ��ریج أحادی��ث الھدای��ة، الب��ن حج��ر العس��قالني، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن .٢٢
دار : الس��ید عب��د هللا ھاش��م الیم��اني الم��دني، بی��روت: ، تحقی��ق)ه٨٥٢(محم��د 

 .ت.ط، د.المعرفة، د
، للبھوتي، منصور ب�ن )شرح منتھى اإلرادات(دقائق أولي النھى بشرح المنتھى .٢٣

دار عالم الكتب، الطبعة األول�ى، : ، بیروت)ه١٠٥١(یونس بن صالح الدین 
  .م١٩٩٣ه ـ ١٤١٤

محم�د حج�ي، : ، تحقی�ق)ه٦٨٤(الذخیرة، للقرافي، شھاب الدین أحمد بن إدری�س .٢٤
  .م٢٠٠١ه ـ ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : بیروت

بن ، البن عابدین، محمد أمین )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار .٢٥
ه ١٤١٣دار الفكر، الطبع�ة الثانی�ة، : ، بیروت)ه١٢٥٢(عمر بن عبد العزیز 

  .م١٩٩٢ـ 
، )ه١١٨٢(سبل السالم شرح بلوغ المرام، للصنعاني، محمد بن إسماعیل األمیر .٢٦

  .ت.ط، د.دار الحدیث، د: القاھرة
دار الكت�اب : ، بیروت)ـھ٢٧٥(سنن أبي داود، للسجیستاني، سلیمان بن األشعث .٢٧

  .ت.ط، د.، دالعربي
، حیدر آب�اد، )ـھ٤٥٨(السنن الكبرى، للبیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي .٢٨

  .ـھ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامیة، الطبعة األولى، 
عبد الفتاح أبو : ، تحقیق)ـھ٣٠٣(سنن النسائي، أحمد بن شعیب بن علي النسائي .٢٩

  .م١٩٨٦ه ـ ١٤٠٦یة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، الطبعة الثان: غدة، حلب
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، شمس الدین محمد بن عبد هللا .٣٠
  .م١٩٩٣ـ  ـھ١٤١٣، دار العبیكان، الطبعة األولى، )ـھ٧٧٢(

، )ـھ�٢٥٦(صحیح البخاري، للبخاري، أبو عبد هللا محمد بن إس�ماعیل البخ�اري .٣١
مص��ورة ع��ن (محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر، دار ط��وق النج��اة : تحقی��ق

  .ـھ١٤٢٢، الطبعة األولى، )السلطانیة
، )ـھ�٢٦١(صحیح مسلم، للنیسابوري، أب�و الحس�ین مس�لم ب�ن الحج�اج ب�ن مس�لم .٣٢

  .ت.ط، د.دار الجیل ودار اآلفاق الجدیدة، د: بیروت
، )ـھ�٨٠٦(طرح التثریب في شرح التقریب، للعراق�ي، عب�د ال�رحیم ب�ن الحس�ین .٣٣

  .ت.ط، د.دار الفكر العربي، د
، )ه٦٢٤(ع��دة ش��رح العم��دة، للمقدس��ي، بھ��اء ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم ال.٣٤

  .م٢٠٠٣ـ  ـھ١٤٢٤ط، .دار الحدیث، د: القاھرة
دار : ، بی�روت)ـھ�٧٦٣(الفروع، البن مفلح، محمد بن مفل�ح ب�ن محم�د المقدس�ي .٣٥

  .م١٩٨٥ه ـ ١٤٠٥عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 
مكت��ب : ، تحقی��ق)ـھ��٨١٧(ن یعق��وب الق�اموس المح��یط، للفی��روز آب��ادي، محم��د ب�.٣٦

مؤسس�ة الرس�الة، الطبع�ة الثامن�ة، : تحقیق التراث بمؤسسة الرس�الة، بی�روت
  .م٢٠٠٥ـ  ـھ١٤٢٦

دار : ، بی��روت)ه٧١١(لس��ان الع��رب، الب��ن منظ��ور، محم��د ب��م مك��رم ب��ن عل��ي .٣٧
  .ـھ١٤١٤صادر، الطبعة الثالثة، 

، )ـھ�٨٨٤(م ب�ن محم�د المبدع في شرح المقنع، البن مفل�ح، برھ�ان ال�دین إب�راھی.٣٨
  .م١٩٩٧ـ  ـھ١٤١٨دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : بیروت

دار : ، بی��روت)ـھ��٤٨٣(المبس��وط، للسرخس��ي، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل .٣٩
  .م١٩٩٣ه ـ ١٤١٤ط، .المعرفة، د

، المملك�ة )ـھ�٦٧٦(المجموع شرح المھذب، للنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف .٤٠
  .ت.ط، د.ة اإلرشاد ومكتبة المطیعي، دمكتب: العربیة السعودیة

دار : ، بی��روت)ـھ��٤٥٦(المحل��ى باآلث��ار، الب��ن ح��زم، عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید .٤١
  .ت.ط، د.الكتب العلمیة، د

، دار الفك�ر، )ـھ�٢٣٥(مصنف اب�ن أب�ي ش�یبة، عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن أب�ي ش�یبة .٤٢
 .م١٩٩٤ـ  ـھ١٤١٤ط، .د

، أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، ألحم��د مخت��ار.٤٣
 .م٢٠٠٨ـ  ـھ١٤٢٩، دار عالم الكتب، )ـھ١٤٢٤(

المعج��م الوس��یط، إلب��راھیم مص��طفى وأحم��د الزی��ات وحام��د عب��د الق��ادر ومحم��د .٤٤
  .ت.ط، د.دار الدعوة، د: النجار، اإلسكندریة

، دار )ـھ�٦١٠(الُمغرب في ترتیب المعرب، ألبي المكارم، ناصر بن عب�د الس�ید .٤٥
  .ت.ط، د.لعربي، دالكتاب ا
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، الق��اھرة، مكتب��ة )ه٦٢٠(المغن��ي، الب��ن قدام��ة، موف��ق ال��دین عب��د هللا ب��ن أحم��د .٤٦
  .م١٩٦٨ـ  ـھ١٣٨٨ط، .القاھرة، د

عب��د : ، تحقی��ق)ه٣٩٥(مق��اییس اللغ��ة، الب��ن ف��ارس، أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا .٤٧
  .م١٩٧٩ه ـ ١٣٩٩ط، .دار الفكر، د: السالم ھارون، بیروت

دار : ، الق�اھرة)ه٤٧٤(للباجي، سلیمان بن خل�ف ب�ن س�عد المنتقى شرح الموطأ، .٤٨
  .ت.الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، د

، )ه١٢٩٩(منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لعل�یش، محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د .٤٩
  .م١٩٨٩ـ  ـھ١٤٠٩ط، .دار الفكر، د: بیروت

: روت، بی)ه١٠٠٤(نھایة المحتاج شرح المنھاج، للرملي، محمد بن شھاب الدین .٥٠
  . م١٩٨٤ـ  ـھ١٤٠٤ط، .دار الفكر، د

، )ه١٢٥٠(نیل األوطار شرح منتقى األخبار، للش�وكاني، محم�د ب�ن عل�ي محم�د .٥١
دار الح���دیث، الطبع���ة األول���ى، : عص���ام ال���دین الص���ابطي، الق���اھرة: تحقی���ق
 .م١٩٩٣ـ  ـھ١٤١٣

  




