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 الفصل الثالث:

 عن المعتديفي القتل في الدفاع  وتطبيقاتها بالشبهات تدرأ الحدود

دعوى أن إعمال قاعدة "درء الحدود بالشبهات" يؤدي إلى :  األول المبحث

 تعطيل الحدود

أن العمل بقاعدة درء احلدود بالشبهات يؤدي إىل  الشبهات يزعم بعض ادلشككْب

تعطيل احلدود وعدم إقامتها؛ ألنو ما من جردية إال وديكن إجياد ثغرات هبا تكون دبثابة 

الشبهات الٍب ربول دون تطبيق احلدود، كما أن ىذه القاعدة تتصادم مع تعاليم 

 اة للوم البلئمْب.اإلسبلم الٍب تأمر حبتمية تطبيق احلدود دون رلاملة أو مراع

 وجوه إبطال الشبهة: 

قاعدة "درء احلدود بالشبهات" ىدفها ضباية الفرد من الضرر وافَباض براءتو أوال،  .1

وتفسّب االحتمال لصاحلو ثانيا،وىذا يدل على حرص الشريعة اإلسبلمية على 

 إنصاف ادلتهمْب يف اجلرائم ادلنسوبة إليهم.

تثبت اإلدانة، وذبعل القاضي ادلسلم على بينة من ىذه القاعدة تقوي األدلة الٍب  .2

حق الفرد يف األمن حبيث ال يقضي باإلدانة إال بعد ثبوت دليل اإلدانة لديو ثبوتا 

 يقينيا قطعيا.

ليست كل شبهة مسقطة للحد، بل ىناك ضوابط ربكم ىذه القاعدة، وىي من  .3
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ى كل النظم أىم شليزات الشريعة اإلسبلمية وخصائصها الٍب تفوقت هبا عل

 والقوانْب الوضعية مهما تطور واضعوىا وأوغلوا يف ادلدنية واحلضارة.

 التفصيل: 

أوال. قاعدة درء احلدود بالشبهات ىدفها ضباية الفرد من الضرر وافَباض براءتو، وتفسّب 

 االحتمال لصاحلو، وىذا يدل على عدالة الشريعة اإلسبلمية: 

من ادلبادئ األساسية يف اإلثبات اجلنائي يف الشريعة يعترب مبدأ درء احلدود بالشبهات 

اإلسبلمية، وعن ادلقصود من ىذا ادلبدأ وعلتو وطبيعتو، وعن التمييز بْب ىذا ادلبدأ ومبدأ 

تعارض األدلة يتحدث د. حسِب اجلندي موضحا ىذه األمور: توضيحا مسهبا، فيقول: 

ك فيو لصاحل ادلتهم؛ ألنو يكفي "يقصد هبذا ادلبدأ تفسّب الدليل عند الشبهة أو الش

هبذه احلالة لتأكيد قرينة الرباءة الٍب يتمتع هبا، ويقصد هبا يف عبارة أخرى: إسقاط عقوبة 

 احلد مٌب قامت لدى القاضي شبهة حول ثبوت ارتكاب اجلردية ادلوجبة ذلذه العقوبة.

 علة القاعدة: 

استنادا إىل التطبيق  -الفقهاء الٍب قررىا  -وقد وضعت قاعدة "درء احلدود بالشبهات" 

النبوي حلماية الفرد من الضرر وافَباض براءتو أوال، وتفسّب االحتمال لصاحلو، والتضييق 

من نطاق العقوبة ثانيا، وجعل القاضي ادلسلم على بينة من حق الفرد يف األمن ثالثا، 

انة إال بعد ثبوت وبالتايل افَباض براءتو من الفعل ادلنسوب إليو، حبيث ال يقضي باإلد
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دليل اإلدانة لديو ثبوتا يقينيا قطعيا، وليس كل شبهة دارئة للحد، إمنا على القاضي أن 

 يستنفد صبيع الطرق ادلمكنة للتوصل إىل إثبات اإلدانة أو نفيها.

 طبيعة القاعدة: 

وقد ثار التساؤل حول قاعدة درء احلدود بالشبهات، وىل تدرأ احلدود فعبل بالشبهات؟ 

فرع عن ذلك تساؤل آخر مفاده ىل ىي قاعدة نصية أم فقهية؟ ويف عبارة أخرى: وت

 ىل مصدر تلك القاعدة ىو النص أم أقوال الفقهاء؟

 اختلف فقهاء ادلسلمْب حول ىذه ادلسألة، وتفرع اخلبلف إىل رأيْب:

ية و الرأي األول: يقول بأن احلدود تدرأ بالشبهات. وىو رأي اجلمهور من احلنفية وادلالك

ويرى أنصار ىذا الرأي أن قاعدة الدرء بالشبهة قاعدة نصية أساسها نص  الشافعية.

وأقوال اخللفاء الراشدين، وأقوال  -صلى اهلل عليو وسلم  -صحيح وارد عن رسول اهلل 

والسلف الصاحل، ويذكرون من ىذه النصوص ما  -رضي اهلل عنهم  -صحابة رسول اهلل 

 يلي:

 رة:السنة النبوية ادلطه

فقال: يا رسول اهلل، إين  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقد جاء رجل إىل رسول اهلل  .1

فأخذ يستوثق  -صلى اهلل عليو وسلم  -زنيت، فوقع اعَبافو وقعا شديدا من النيب 

لعلك قبلت أو »منو ويعرض عليو الشبهات الٍب تدفع عنو احلد؛ فيقول لو: 
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صلى اهلل عليو  -إصرارا، فلم يسع النيب ، فلم يزدد الرجل إال «غمزت أو نظرت

وذلك  -صلى اهلل عليو وسلم  -إال أن أمر بإقامة احلد عليو وىو كاره  -وسلم 

 .1أخذا بتلك القاعدة

 يف –صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل  قول رسول -أيضا  -وشلا يقوي ىذا الرأي  .2

مس احلجارة قد فلما وجد »قصة رجم ماعز فيما أخربنا بو جابر بن عبد اهلل: 

اشتد، فر حٌب مر برجل معو حلي بعّب فضربو وضربو الناس حٌب مات، فذكروا 

 -وىذا مبِب «. فقال: ىبل تركتموه -صلى اهلل عليو وسلم  -ذلك لرسول اهلل 

على أن احلدود تدرأ بالشبهات، وأن ماعزا  -من جهة أصحاب ىذا الرأي األول 

صلى اهلل  -ي، وأخربوين أن رسول اهلل إن قومي قتلوين وغروين من نفس»قال: 

 . 2«غّب قاتلي. وكان ذلك شبهة لو -عليو وسلم 

 قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو: "لئن أعطل احلدود بالشبهات أحب إيل  .3

 .3من أن أقيمها بالشبهات"

                                                           
. أخرجو البخاري يف صحيحو، كتاب احملاربْب من أىل الكفر والردة، باب ىل يقول اإلمام للمقر: لعلك دلست أو غمزت 1

 ( بنحوه.4520(، ومسلم يف صحيحو، كتاب احلدود، باب من اعَبف على نفسو بالزنا )6438)
(، والنسائي يف اجملتىب، كتاب الرجم، باب 4422بن مالك )حسن: أخرجو أبو داود يف سننو، كتاب احلدود، باب رجم ماعز .  2

 (.4420(، وحسنو األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود )7207إذا اعَبف بالزنا مث رجع عنو )
 28493أخرجو ابن أيب شيبة يف ادلصنف، كتاب احلدود، باب يف درء احلدود بالشبهات ).  3
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 .4قال معاذ وعبد اهلل بن مسعود وعقبة بن عامر: "إذا اشتبو عليك احلد فادرأه" .4

 . 5الزىري: "ادفعوا احلدود بكل شبهة" قال اإلمام .5

الرأي الثاين: ىو ادلنكر لدرء احلدود بالشبهات. وىو رأي ابن حزم وأصحابو يف مذىب 

الظاىرية، فيذىب إىل أن احلد بعد ثبوتو ال حيل أن يدرأ بشبهة، وشنع على ذلك بأن 

ى اهلل عليو وسلم صل -اآلثار ادلذكورة إلثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول اهلل 

 شيء، بل عن بعض الصحابة من طرق. -

وأشار ابن حزم إىل أن ىذا لفظ إن استعمل أدى إىل إبطال احلدود صبلة. وىذا خبلف 

إصباع أىل اإلسبلم وخبلف الدين وخبلف القرآن والسنن؛ ألن كل أحد يستطيع أن 

وسقط أن تكون فيو كل حد يأتيو فبل يقيمو، فبطل أن يستعمل ىذا اللفظ،  يدرأ 

  حجة.

ويؤيد ذلك، رأي يف الفقو احلديث، فيذىب إىل نفس ما ذىب إليو الفقيو ابن حزم، 

ويعتربىا بالتايل قاعدة فقهية أخذ هبا، وىي قاعدة اعتربىا الفقهاء كجزء ال ينفصل عن 

 نظام الفقو اجلنائي.

                                                           
(، والدارقطِب يف سننو، كتاب احلدود 28494اب احلدود، باب يف درء احلدود بالشبهات )أخرجو ابن أيب شيبة يف ادلصنف، كت.  4

 (.10والديات وغّبه )
 28497أخرجو ابن أيب شيبة يف ادلصنف، كتاب احلدود، باب يف درء احلدود بالشبهات ).  5
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هات، وىي قاعدة : ىو األخذ بقاعدة درء احلدود بالشبعند الباحث  الرأي الراجح

، ولذلك و أقوال الصحابة  صلى اهلل عليو وسلم إىل أحاديث الرسول مستندةنصية 

 يكون الرأي األول ىو األوىل باالتباع، وشلا يؤيد ذلك:

من  -ألهنا من ناحية، تنصب  أن احلدود عقوبات جسيمة وقاسية يف نفس الوقت  .1

هبذه احلياة، وحقو  ؤذيذىا قد يعلى حق اإلنسان يف احلياة، وتنفي -حيث احملل 

 يف سبلمة جسده.

كما أن ىذا التنفيذ يؤدي من ناحية أخرى إىل إيبلم احملكوم عليو واإلضرار بو، وقد   .2

ديتد إىل مسعتو واعتباره. ومن أجل ذلك كانت إدانة ادلذنب تستلزم دليبل يقينيا ال 

ذي نبِب عليو األحكام، فإذا وجد ىذا الشك، انتفى اليقْب ال .يتطرق إليو الشك

 وال يعتد بالتهم والظنون، ألهنا مظنة اخلطأ.

وعن  -صلى اهلل عليو وسلم  -مصدر ىذا ادلبدأ ىو اآلثار ادلروية عن النيب   .3

 الصحابة رضي اهلل عنهم، وما جيمع عليو فقهاء ادلسلمْب ماعدا الظاىرية.

التطبيق؛ إذ يسري على العقوبات ومبدأ درء احلدود بالشبهات ذو نطاق عام من حيث 

ادلقررة حقا هلل تعاىل، وتلك ادلقررة حقا للعبادة، أي ال يقتصر تطبيقو على احلدود فقط، 

 وإمنا يشمل عقوبات القصاص، والتعزيز أيضا.

وقد أفاضت كتابات فقهاء ادلسلمْب يف شرح ىذا ادلبدأ، وعرضت الصور ادلختلفة 
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لركن الشرعي للجردية، ويتحدد رلال إعماذلا يف أسباب للشبهة؛ فهي إما شبهة تتعلق با

اإلباحة، دون نصوص التجرًن الٍب تكون ثابتة بالكتاب والسنة يف جرائم احلدود وال 

رلال لبلختبلف عليها، كما يف شبهة احلق ادلسقطة حلد السرقة، وىو ما ينطبق على 

وسلم: أنت ومالك سرقة الوالد مال ولده، تطبيقا حلديث رسول صلى اهلل عليو 

 .6ألبيك

 وإما شبهة متعلقة باإلثبات، كشبهة التأخّب يف تقدًن الدليل ألنو يورث الشبهة.

ويتبْب شلا تقدم أن الشريعة اإلسبلمية شريعة رضبة وعدل، فهي بقدر ما تقرر من 

تتشدد يف إثبات اجلرائم ادلقررة ذلا ىذه  -يف ادلقابل  -عقوبات شديدة، فهي 

ترخص يف درء العقوبة إذا ما شاب دليل إثبات اجلردية شبهة أو شك. العقوبات، و 

وتأمر احلاكم بالبحث عن الوسائل الٍب سبكنو من درء العقاب، وال يضّبىا يف ىذا 

 الصدد إفبلت رلرم أو أكثر من ىذا العقاب يف كل حالة تتمكن فيها الشبهة.

تقرره األنظمة القانونية ادلعاصرة، واألمور الٍب عرضها فقهاء ادلسلمْب ليست ببعيدة عما 

فهي وإن مل ذبعل من سرقة الولد دلال والده سببا لئلباحة أو شبهة تدرأ العقاب، فإهنا 

                                                           
(، وابن 6902رو رضي اهلل تعاىل عنهما )صحيح: أخرجو أضبد يف مسنده، مسند ادلكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عم.  6

(، وصححو األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن 2291ماجو يف سننو، كتاب التجارات، باب مال الرجل من مال ولده )

 (.2291ماجو )
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قد أدخلتها يف عدد اجلرائم الٍب تتقيد فيها سلطة النيابة العامة يف رفع الدعوى اجلنائية 

ى ال سبلك النيابة العامة عنها على تقدًن اجملِب عليو شكوى عليها، فإن مل تقدم الشكو 

احلق يف رفع ىذه الدعوى. كما أن نظام التقادم معمول بو يف قوانْب اإلجراءات اجلنائية، 

وإن كان يوجد اختبلف بْب رفع الدعوى وتقدًن الدليل على اجلردية، فطادلا رفعت 

ء، أما الدعوى اجلنائية عن اجلردية فإهنا تظل قائمة إىل أن تنقضي بأحد أسباب االنقضا

تقدًن الدليل فإنو يكون مقبوال يف أي وقت طادلا مل تسقط الدعوى بالتقادم، ويَبك 

 تقديره يف ىذه احلالة لسلطة قاضي ادلوضوع.

 التمييز بْب ىذه القاعدة وقاعدة تعارض األدلة أو البينات: 

سبق القول بأن قاعدة "درء احلدود بالشبهات" قاعدة أصولية سندىا النص، وىي قد 

 أصل ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

أما قاعدة تعارض األدلة أو البينات فهي فرع عنها، وتؤدي إىل تلك النتيجة الٍب تؤدي 

إليها القاعدة األوىل، وىي الرباءة. فمٌب كانت األدلة والبيانات ادلقدمة يف الدعوى غّب  

 ، فإنو يتعْب احلكم بالرباءة.كافية لتكوين اقتناع القاضي بثبوت اجلردية ضد ادلتهم

 العبلقة بْب ىذه القاعدة والقواعد ادلتعلقة باإلثبات دلصلحة ادلتهم: 

من بْب تلك القواعد توجد قاعدة "افَباض براءة ادلتهم"، وىي قاعدة أصلية يف الشريعة 

 اإلسبلمية، بل ىي أصل قاعدة درء احلدود بالشبهات.
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القصاص واحلدود والتعزيرات، ومن األقوال كلها فاألصل يف اإلنسان براءة جسده من 

 ومن األفعال بأسرىا.

قوي  ر العدالة حٌب تثبت إدانتو بدليلومقتضى ىذه القاعدة أن "ادلتهم بريء يف نظ

الصحيح لئلدانة ىو الثابت بيقْب، أما إذا كان صحيحا على القوي صحيح"، والدليل 

 الظن واالحتمال، فإنو يلزم احلكم بالرباءة.

 بالشبهات تدرأ الحدود بقاعدة العمل مشروعية من الحكمة:  الثاني المبحث

 األمر يف باليقْب تذىب شبهةٍ  بكل احلد يُدفع أن يُفيد بالشبهة احلد درأقاعدة  إن .1

 عاًما يكون أن بدل مانًعا رمًزا وجعلو للعقاب تضييقٌ  ويف ىذا للحد، ادلوجب

 لو تسّول من لردع كافٍ  منها القليل وتنفيذ قائمة، احلدّ  شريعة تكون وأن جامًعا،

 .7اجلردية ارتكاب نفسو

 بْب افتضاحو وعدم ادلذنب على للسَب اجملال فتح بالشبهة احلد درء قاعدة يف .2

 لكي العاثر عثرة ينتظر ال اإلسبلمشريعة . ف8اهلل إىل توبتو ورجوعو وتسهيل الناس،

 .ويستغفر يتوب لعلو ، عليو سَبأن يب إنو يطالب بل منو، وينتقم بو يبطش

                                                           

200-199. أبو زىرة العقوبة ص  7 

271ص  7. الشوكاين: نيل األوطار ج 8 
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 احلد درء ويف العضو، أو النفس على للضرر إيقاع احلدود و القصاص عقوبة يف .3

 .ادلعصية منو وقعت عّمن للنفس ادلزىقة أو العقوبة ادلؤدلةضرر  ذلذه دفع بالشبهة

 ادلصاحل، وجلب ادلفاسد لدرء الٍب جاءت اإلسبلمية الشريعة مع يتناسب وىذا

 النفس الدين :اخلمس من الضروريات ألهنا النفس على احملافظة أمهها من والٍب

 لدرجة قويًا الدليل إذا كان إال عليها الضرر إيقاع حيل فبل ، وادلال والعقل والنسل

 جيوزُ  دبن ال إضرارٌ  احلدّ  قامةيف إ أن شكّ  وال "9 :الشوكاين يقول .الشبهة انعدام

كاحلدود  الشارع أجازه ما إال منو جيوز فبل وشرًعا، عقبل قبيح وىو بو، اإلضرار

 والتهمة احلدساالدعاء و  جرددب ألن اليقْب، حصول بعد ذلك أشبو وما والِقصاص

 وإضراره ادلسلم تأليم بو ُيستباح ال كذلك كان وما والغلط، اخلطأ مظنة والشك

 ."10خبلف بدون

 

 

                                                           
 يف صنعاء القضاء ُويل .اليمن علماء كبار من رلتهد فقيوٌ  ه، 1217 سنة صنعاء يف ولد زلمد، بن علي بن زلمد الشوكاين،.  9

 ه 1250 سنة فيها ومات

117ص  7. الشوكاين: نيل األوطار ج 10 
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 القتل في الدفاع الشرعي ارتكاب فيفي الدافع والباعث  الشبهةالمبحث الثالث : 

 الخاص

 أ سواء ادلعتدي ضد عليو ادلعتدى اهب  يقوم الٍب األفعال إباحة على الفقهاء اتفققد 

يتجاوزىا   ومل الشرعية بالضوابط ادلدافع التزم إذا مكلف، غّب أو مكلًفا، ادلعتدي كان

 ، دية وال بقصاص، ، ضمانو وعدم ادلكلف، ادلعتدي دم إباحة على اتفقوا كما

 ؟الدفاع يف ادلشروع حقو ادلدافع كان ذباوز   إذا ولكن كيف والكفارة.

يبيح  شرعي بسبب إال عليها االعتداء جيوز فبل ، معصومة األموال و الدماء أن األصل

 أن عليو فللمعتدى ، ادلشروع الدفاع العصمة تزيل الٍب الشرعية األسباب ومن ذلك،

 عصمة يزيل العدوان ألن ؛ جرحو أو ، ادلعتدي قتل إىل الدفاع أدى ولو يدفع االعتداء،

 .ومؤقت مقيد، الزوال ىذا لكن الدفاع، حق عليو للمعتدى ، وجيعل ادلعتدي

أن  عليو للمعتدى فليس ، ادلناسبة وبالوسيلة ، العدوان لدفع البلزم بالقدر مقيد فهو

 يدفع أن عليو جيب بل ، العدوان لرد البلزم القدر من أشد وسيلة أو ، بقوة يدفع

 . والوسائل القوة من فوق فما االعتداء باألسهل

وقوع  من يبدأ الدفاع فحق ، عنو يتأخر وال عليو يتقدم فبل ، االعتداء بزمن ومؤقت

 العدوان. بزوال وينتهي حكًما، أو حقيقة العدوان
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دفع  إمكان مع أكرب بوسيلة دافع أو ، العدوان انتهاء بعد عليو ادلعتدى دافع فإن

 جناية وفعلو معتديا، ويعترب ، ادلشروع الدفاع يف متجاوز فهو ، منها أقل بوسيلة العدوان

 11الفقهاء باتفاق الضمان وجيب عليو ،

وقوع  عنو ويف وقت يتأخر وال عليو يتقدم االعتداء وال عليو بزمن ادلعتدى فإذا دافع

منها. ونرى أن يف ىذه  أقل بوسيلة دفع العدوان إمكان غّب أكرب ولكن بوسيلة العدوان

 القضية فها وجود الشبهة.

 لتشبهة الضرورة إلى ارتكاب الق :  األول المطلب

عليو جيد نفسو مهددا خبطر حال  ىتتحقق فيو االضطرار, ألن ادلعتد عن ادلعتديالدفاع 

مل يدفع عن نفسو عدوان ادلعتدي, وكذلك ادلضطر جيد نفسو مهددا خبطر حال إن  إن

. وعلى ذلك ديكن القول بأن الدفاع والضرورة يتفقان يف ادلعُب 12يَبكب فعبل حصْبمل 

عة جيعلون السر يف أن علماء الشري نااجلوىري الذي يقوم عليو كل منهما، ومن ىنا فهم

 . 13تطبيقان لقاعدة واحدة تقول "الضرورة تبيح ادلظورات" زلل الدفاع و الضرووة 

                                                           
, 2/288,وادلهذب 2/186وتبصرة احلكام  مسلم، لشرح ادلعلم , وإكمال6/110احلقائق  , وتبيْب7/93الصنائع  بدائع. 11

 11/98,99, واحمللى 12/532ِب ،وادلغ6/154القناع  وكشاف

وبعدىا 12ه ص 1405. قاسم يوسف، نظرية الدفاع الشرعي، دار النهضة العربية، القاىرة،  12 

وما بعدىا 12. ادلرجع السابق, ص  13 
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واجب على ادلدافع إذا كان االعتداء موجها إىل  العتداءا د اتفق الفقهاء على أن دفعفق

العرض, فإذا راود رجل امرأة عن نفسها وجب عليها أن تدفعو بكل وسيلة شلكنة, فإذا 

ل وجب عليها أن تقتلو, ألن التمكْب منها زلرم ويف ترك الدفاع تمل تستطع دفعو إال بالق

 .14ن ترك الدفاع حراماو كيسبكْب للمعتدي منها ف

 .15وكذلك شأن دفاع الرجل عن عرضو وزلارمو فيجب عليو الدفاع ولو بقتل ادلعتدي

لهما تجاء يف الدر ادلختار:" ولو كان مع امرأة وىو يزين هبا أو مع زلرمو ومها مطاوعان ق

 . 16وأفٌب الناصحي بوجوب قتل كل موذ"

أو حرًن وادلراد  على نفس أو مال) الدفع عن ادلعتدي ( قال الدردير: "وجاز دفع صائل 

وقد علق السوقي يف حشيتو على الشرح بقولو ،  17اإلذن فيصدق بالوجوب"ىنا باجلواز 

   .18"قولو فيصدق بالوجوب أي ألن دفع الصائل واجب

وجاء يف كشاف القناع:"وإن كان الدفع للصائل عن نسائو فهو الزم أي واجب دلا فيو 

 .19" من حقو و حق اهلل وىو منعو الفاحشة

                                                           

9/152. ابن قدمة ادلغِب, مرجع سابق, 14 

9/153. ادلرجع السابق,  15 

4/63ه, 2,1356االبصار, دار الفكر, بّبوت,ط . احلصكفي, زلمد بن على زلمد، الدر ادلختار, شرح تنوير  16 

357/ 4. الدردير, الشرح الكبّب على الشرح الكبّب, 17 

4/357. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب,مرجع سابق,  18 
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 ل:توجيوز الدفاع عن ادلال بالق

قال يف كشاف القناع: "ومن صال على نفسو أو على نسائو أو على مالو ولو قل ادلال 

نو من ذلك  ألدى إىل تلفو وآذاه يف عدفعو بأسهل ما يغلب على ظنو دفعو بو, ألنو لو م

كون ذلك نفسو, وحرمتو, ومالو فإن مل ديكن دفعو إال بالقطل فلو ضربو دبا يقتلو, وي

 .20ىذرا ألنو أتلفو لدفع شره كالباغي

وجاء يف فتح القدير:" وجيوز أن يقاتل دون مالو وإن مل يبلغ نصابا ويقتل من يقاتلو عليو 

 .21إلطبلق قولو صلى اهلل عليو وسلم من قتل دون مالو فهو شهيد"

 .22قال ابن عابدين:"وجيوز أن يقاتل دون مالو وإن مل يبلغ نصابا"

  دينع عقوبة القصاص التعزير بدافع اخلوف من اذلبلك. عنادلعتديع ا دفاالف

فادلضر قد يرتكب األفعال الٍب ىي يف األصل زلرمة عليو بدفاع  اخلوف من اذلبلك 

واخلوف على النفس أو اخلوف من الضرر يف بعض األعضاء. وىذه من الدوافع الفطرية 

ال يقتص فإن ذلك لعلة الدافع اخلوف ل تالشريفة. ومن الفقهاء قال بأن ادلكره على الق

 وإمنا احلقيقة حيث من ادلكره ىو القاتل من اذلبلك بتأثّب باعث اإلكراه عليو, وألن
                                                                                                                                                               

 6/155. البهويت, منصور بن يونس,كشاف القناع عن مًب اإلقناع, مرجع سابق,19

6/154القناع عن مًب اإلقناع, مرجع سابق,. البهويت, منصور بن يونس,كشاف  20 

5/434. ابن  مهام, فتح القدير, مرجع سابق, 21 

4/117. أمْب, زلمد, حاشية ابن عابدين، مرجع سابق, 22 
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ادلكره. فنظر على أن باعث اإلكراه  بيد صار كاآللة ألنو القتل صورة ادلكَره من ادلوجود

 24للشافعي قول وىو 23وزلمد حنيفة أبو إليو ذىب ما أسقط القصاص عن ادلكره. ىذا

 . 25ذلك على واستدلوا

 أجاز كثّب فقد دبسلمْب األعداء فتَّبس األعداء، زلاربة إىل احلرب يف الضرورة دعت فإذا

 وليس الكفار برميهم ويقصدون - رميهم إىل احلاجة دعت إذا إليهم الرمي26الفقهاء من

 . 27العام الضرر لدفع اخلاص الضرر ويتحمل ضرورة، حالة ألهنا ؛ ادلسلمْب

منزلة  تنزل احلاجة إن بل ادللجئة، الضرورة حبالة فقط تتأثر ال الشرعية واألحكام

 فيها يوجد ال حبيث األرض احلرام عم   لو: "  السبلم عبد بن العز يقول،  "28الضرورة

 على ذلك ربليل يقف وال احلاجة، إليو تدعو ما ذلك من يستعمل جاز أن حبلل

                                                           
 177 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين.  23
 ص8 ج .اخلرشي حاشية :اخلرشي .اجلليل مواىب مع مطبوع . 242 ص6 ج .واإلكليل التاج :ادلواق.  24
 9 ص4 ج .احملتاج مغِب :الشربيِب.  25
 505 ص 10 ج. ادلغِب : قدامة ابن . 87 ص . والنظائر األشباه :صليم ابن . 101 ص7 ج.الصنائع بدائع :الكاساين.  26

 224 ص4 ج .احملتاج مغِب :الشربيِب
 87 ص .والنظائر األشباه :صليم ابن.  27
 346 ص .اإلسبلمي التشريع أصول :اهلل حسب.  28
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 على والعناد الكفر أىل واستيبلء العباد ضعف إىل ألدى عليهاوقف  لو ألنو الضرورات

 .29اإلسبلم بلد

 عموم يف اعتبارىا إن بل واحد، فرد على تقتصر ال الضرورة أو احلاجة ىذه أن يبْب مث

 الناس، أموال غصب إىل واحد ضرورة دعت ولو: "   يقول حيث أوىل، باب األفراد من

 ىذا وجب . وإذا برد أو حر أو جلوع اذلبلك خاف إذا عليو جيب بل" ،   ذلك لو جلاز

 غصب أجازت العامة الضرورة ؟فحالة نفوس بإحياء فما الظن   ة،دواح نفس إلحياء

 30.عليو عقوبة فبل جائزًا لو بالنسبة األمر صار من أمواذلم يسرق ومن الناس، أموال

 و القصد الشبه في النية :   الثاني المطلب

حداث التجاوز غّب العمدى أي  أن ادلدافع ال يقصد إ استعمال احلق النية السليمة يف

يدافع عن اخلوف من اذلبلك واخلوف على النفس أو  بل، ضرر أشد شلا يستلزمو الدفاع

 .اخلوف من الضرر يف بعض األعضاء

 األول: األدلة من الكتاب فرعال

، وخباصة  بالصيغ ادلختلفةدخل يف ضمنها اآليات ادلعربة عن معناىا توىذه األدلة كثّبة 

أما لفظ النية فلم يرد لو ذكر يف القرآن الكرًن،  ،لفظ اإلرادة أو االبتغاء أو اإلخبلص

                                                           
 160-159ص2 ج .األنام مصاحل يف األحكام قواعد :السبلم عبد ابن.  29
30

 160 ص .السابق ادلرجع.  
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وكذلك لفظ القصد مل يرد بادلعُب ادلطلوب، وإمنا جاء مع كلمات يف مادة نفسها، ولكن 

لقاعدة، ألن دبعان بعيدة عما يراد بو يف القاعدة. وذلذا فبل يصح اإلستدالل هبا على ا

النيات. وإمنا من العبارات  من ذكر لفظ القصد، أو ادلقاصد أوينبع  اإلستدالل عليها ال

 بأي لفظ كان.  النياتلة على اعتداد الشارع بادلقاصد و الدا

}  فمن اآليات الدالة على االعتداد بالنيات وادلقاصد، من لفظ اإلخبلص، قولو تعاىل:

} فاعبد اهلل سللصْب لو ، وقول تعاىل:31سللصْب لو الدين {زما أمروا إال ليعبدوا اهلل 

. 33، ووجو االستدالل هبما: ىو أن اإلخبلص ال يتحقق إال بالقصد والنية32الدين {

 فداللتهما على ادلقصود داللة إلتزامية وليست مباشرة.

اإلخبلص يف ىاتْب األيتْب، على أال يكون يف على أن ضبل كثّب من ادلفسرين  وقد

 .35، وأن اليشرك مع اهلل غّبه يف العبادة34بادة شرك، وأن تبتعد عن الرياءالع

                                                           
 5. البينة آية  31
 2.  الزمر آية 32
 295، واإلكليل يف استنباط التنزيل جلبلل الدين السيوطي ص4/454. شرح الكوكب ادلنّب 33
 3/313. التسهيل لعلوم التنزيل البن زوجئ 34
 416و  3/415السابق .  ادلصدر 35
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أن يستدل على وجوب النية يف بعض العبادات هبذه  36ه(741واستبعد ابن جوزي )ت

اآليات. قال: "استدل ادلالكية هبذا على وجوب النية يف الوضوء، وىو بعيد، ألن 

  37و ترك الرياء"اإلخبلص ىنا يراد بو التوحيد، وترك الشرك، أ

 ومن اآليات الدالة على ذلك بلفظ اإلرادة قولو تعاىل:             

      38  :وقولو                       

    39 :وقولو .                      


40 . 

 على القارئ القصد والنية. قال  وادلراد من اإلرادة ىنا، ويف كثّب من اآليات

                                                           
.  ىو أبو القاسم زلمد بن أضبد بن زلمد بن زيء ادلكليب الغرناطي. كان عادلا مشاركا يف فنون سلتلفة من عربية وفقو وأصول 36

وأدب وحديث. وكان حافظا للتفسّب، مستوعبا لؤلقوال، ماعة كتب. شهد لو بالفضل منذ حداثة سنة، عندما تقدم طيبا 

 ه741لده. مات شهيدا بكائنة  طريف سنة للمسد األعظم يف ب
 4/415.  التسهيل37
 152.  آل عمران آية 38
 28.  الكهف آية 39
 52. األنعام آية 40
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، ودبثل ذلك  42( وادلراد بتلك اإلرادة النية بشأن الآلية األخرة ) 41ه(1014)ت 

 . 43م سبقوههفسرىا طائفة من

 :  -تعاىل–ومن اآليات ادلعربة  عن ادلقاصد بلفظ االبتغاء قولو       

                
44 . 

وقولو تعلى:                         
45 .

واالبتغاء يف اللغة الطلب، وال يتحقق من دون توجو وقصده. ويف اآليات ما يفيد أن 

. ويف الكتاب الكرًن آيات كثّبة  46 -تعاىل–ذلك كان قصدا خالصا، وتوجها هلل 

 }  تشهد العتبار ادلقاصد، كقولو تعاىل :                  

                                                           
.  ىو علي بن سلطان زلمد اذلروي، ادلعروف بالقارئ ادلكي، ادللقب بنور الدين. من فقهاء احلنفية ولد هبّباة، وتلقي علومو فيو، 41

واترض على اإلمام مالك يف إرسال اليد  -وال سياما الشافعي وأصحابو -واالعَباض على األئمةويف مكة. عرف حبدة الرأي 

 ه.1014يف الصبلة. وألف بذلك رسالة. تويف يف مكة سنة 

من مؤلفاتو األحاديث القدسية والكلمات األنسية، زشرح الشفاء للقاضي عياض، وفتح الرضبان بفضائل شعبان، وتطهّب 

 5/12، واألعبلم 3/89ادلوضوعات، وغّبىا.راجع يف ترصبتو، الفتح ادلبْب الطوية، وتذكرة 
 28.  تطهّب الطوية بتحسْب النية ص42
 3/420. مفاتح دار السعاعدة  43
 19،20. الليل اآليتان  44
 265.  البقرة آية 45
 4/397. التسهيل  46
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             }47 ويف ىذه اآلية إرشاد وتوجيو إىل إخبلص القصد .

 . 48واإلرادة: وما ذكروه يف سبب النزول يدل على ادلعُب الذي ضلن بصدده

 الثاني: األدلة من السنة النبوية فرعال

على أمهية ادلقاصد، وعلى   األقوالطائفة من هلل عليو وسلم صلى ا صلد يف سنة النيبو 

 .  ، الستحقاق ادلكافأة واجملازاةالعباد  كوهنا مقياسا توزن بو أعمال

 األقوال: من ىذه

 -صلى اهلل عليو وسلم–قال: مسعت رسول اهلل 49 -رضي اهلل عنو -عن عمر -1

يقول: "إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت ىجراتو إىل اهلل 

ورسولو، فهجرتو إىل اهلل ورسولو، ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

                                                           
 100.  النساء آية 47
 5/349.  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 48
أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، ادللقب بالفاروق، ثاين اخللفاء الراشدين وأول من  .  ىوا49

لقب بأمّب ادلؤمنْب منهم. وىو أحد العشرة ادلبشرين بالنة. كان من أشرف قريش، ومن راالهتم ادلعدودين، وكان إسبلمو فتحا 

افة عقلو. يف عهده مت فتح العراق والشام ومصر، ومصرت مدن عديدة، وىو الذي على ادلسلمْب. سبيز بذكائو وشاعتو وحص

عل اذلرة مبدأ التاريخ اإلسبلمي. وضرب الدراىم اإلسبلمية. بويع باخلبلفة، بعد وفاة أيب بكر بعهد منو، واستشهد سنة 

 ه23
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ا احلديث شلا اتفق العلماء على صحتو، وتلقتو فهجرتو إىل ما ىاجر إليو". وىذ

. وىو العمدة يف تأصيل 51الصحيحكتابو   50األمة بالقول، وبو صدر البجاري

قاعدة ) األمور دبقاصدىا( . وقولو صلى اهلل عليو وسلم ) إمنا األعمال( يفيد 

ف، إذ مل يرد ذ. ويف الكبلم ح53، أي ال عمل إال بنية52احلصر اتفاقا من احملققْب

 .  من دون نيةأعيان األعمال، ألهنا حاصلة حسا وعيانا 

قدر صحة األعمال بالنيات، أو ما يف ط النية ااشَب  األولواختلف يف تقدير احملذوف، ف

من مل يشَبطها قدر كمال األعمال بالنيات أو ما يقارب و الثاين يقارب ذلك، 

 .54ذلك

                                                           
دث وصاحب الصحيح. ولد ببخارى ونشأ يتيما، .  ىو أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم البخاري العفي. إمام احمل 50

ورحل إىل أقطار عديدة، طلبا للحديث، عند من فيها من  احملدثْب. قيل إنو مسع عن ألف شيخ وزيادة، ومل يكتب عن كل 

يف قرية  -رضبو اهلل -أحد، بل عمن كان يقول اإلديان قول وعمل. دخل  بغداد فأذعن لو علماؤىا، وأقرو بفضلو. تويف

 ه.256رتنك( من قرى مسرقند سنة )خ

، 3/329من مؤلفاتو اجلامع الصحيح، والتاريخ واآلدب ادلفرد، والضعفاء يف رال احلديث. راجع يف ترصبتو وفيات األعيان 

 346، واألعبلم 2/134وشذرات الذىب 
 1/61، و جامع العلوم واحلكم 1/9.  صحيح البخاري بشرح فتح الباري 51
 1/8.  إحكام األحكام 52
 66.  منتهى اآلمال ص 53
 10و  1/9. إحكام األحكام 54
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أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، األول، ألن الصحة بالتقدير  الباحثواألرجح عند 

. وىذه ادلسألة أشبعت حبثا يف كتب األصول، يف مواضع الكبلم 55فاحلمل عليها أوىل

 . 56عن اجململ

يف سننو أنو صلى اهلل عليو وسلم ي فيما أخرجو البيهق 57وعن أنس رضي اهلل عنو  -2

لداللة على وىذا احلديث دبعُب احلديث السابق، يف ا 58قال:) العمل دلن ال نية لو(

 اشَباط النية.

)يبعث الناس على  : 61فيما رواه ابن ماجة  60وجابر بن عبد اهلل 59وعن أيب ىريرة -3

 62نياهتم(

                                                           
 1/10. ادلصدر السابق 55
 3/15. على سبيل ادلثال اإلحكام لآلمدي 56
. ىو أبو ضبزة أو أبو شبامة أنس بن مالك بن النضر الناري اخلزري األنصاري، صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وخادمو.  57

خدم النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل وفاتو.مث رحل إىل دكشق مث البصرة الٍب تويف فيها سنة  ولد يف ادلدينة وأسلم صغّبا.

 2/24، و األعبلم 1/100ه، وكان آخر من مات من الصحابة فيها، راجع يف ترصبتو شذرات الذىب 93
 .9. أخرجو البيهقي يف سننو عن أنس بن مالك  األشباه والنظائرت للسيوطي ص 58
لرضبان بن صخر الدوسي، صحب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقد اختلف يف امسو واسم أبيو يف االىلية .  ىو عبد ا59

ه، وقيل 58واإلسبلم، اختبلفا كثّبا. كان من أكثر الصحابة حفظا وروايتو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم تويف بالعقبة سنة 

 ه.57يف وفيات سنة  1/63ت الذىب ، وشذرا4/1768ه. راجع   يف ترصبتو األستيعاب 59سنة 
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وقد ورد طائفة من األحاديث تبْب أثر النية يف األعمال يف رلاالت زلدودة، كقولو  -4

إنك لن تنق نفقة تبتغي )  63صلى اهلل عليو وسلم يف حديث سعد بن أيب وقاص 

. ويف مسند أضبد 64( وجو اهلل ، إال أجرت فيها، حٌب ما ذبعل يف يفء امرأتكهبا 

 ، 66( رب قتيل بْب الصفْب اهلل أعلم بنيتو)  65 من حديث ابن مسعود رضبو اهلل

                                                                                                                                                               
. ىو ابر بن عبد اهلل بن عمرو اخلزري األنصاري السلمي، من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من أىل بيعة الرضوان  60

ه. وىو آخر من مات من أىل عقبة. راجع يف ترصبتو 78ومن أىل السوابق يف اإلسبلم. وكان يؤخذ عنو العلم. تويف سنو 

 2/104، واألعبلم 1/84الذىب شذرات 
. ىو أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد بن ماة الربعي بالوالء، أحد أئمة علوم احلديث، كما أنو من ادلفسرين ادلؤرخْب. كان من أىل  61

 ه273قزوين، ارربل إىل بغداد والبصرة والكوفة ومكة والشام ومصر و الري يف طلب احلديث. ومسع منو الكثّب. تويف سنة 

، ومعجم ادلؤلفيْب 7/144ن مؤلفاتو تفسّب القرآن، وتاريخ قزوين، والسنن يف احلديث وغّبىا. راجع يف ترصبتو األعبلم م

12/115 
 من النسخة احملققة 39.  األشباه والنظائر للسيوطي ص62
قواد ادلسلمْب يف عصر . ىو أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص مالك بن أىيب القشي الزىري العشرة ادلبشرين بالنة. كان من  63

الصحابة. شهد بدرا، وفتح العراق ومدائن كسرى. ويل الكوفة، فَبة من الزمن، مث عزل يف عهد عثمان رضي اهلل عنو، فعاد 

ه.  وقد ذكرت لو مناقب عدة. راجع يف ترصبتو 55إىل ادلدينة، ومات يف قصره يف العقيق. وضبل إىل ادلدينة ودفن هبا سنة 

 3/87، واألعبلم 1/61شذرات الذىب 

باب ما داء من أن اإلعمال بالنية، ومسلم يف كتاب الوصية و أبو داود يف لوصايا، باب ما -أخرجو البخاري يف باب اإلديان.  64  

 نسخة احملققة 39يؤمر بو يف الوصية، ومالك ي ادلؤطأ، و أضبد والَبمذي يف الوصايا.  األشباه والنظائر للسيوطي ص
 بن مسعود بن غافل اذلذيل أحد القراء األربعة، ومن علماء الصحابة ىار اذلرتْب، وشهد لو النيب صلى اهلل عليو .  ىو عبد اهلل65

ه، 33ه، وقيل سنة 32وسلم بالنة. عرف بالفقو، وكان حة يف القرآن حفظا وفهما. أقام يف الكوفة معلما وقاضيا تويف سنة 

 1/66، والفتح ادلبْب 1/39ب ودفن يف البقيع. راجع يف ترصبتو شذرات الذى
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) من أتى فراشة، وىو ينوي أن يقوم :  68من حديث أيب ذر 67وعند النسائي

 70ويف معجم الطرباين 69فغفلتو عينو حٌب يصبح كتب لو ما نوى( يصلي من الليل

أديا رجل تزوج امرأة فنوى أال يعطيها من صدقاهتا شيئا،  : ) 71من حديث صهيب

                                                                                                                                                               
 9.  األشباه والنظائر ص 66
. ىو أبو عبد الرضبان أضبد بن علي بن شعيب بن علي النسائي. من أئمة احلديث، واحلفاظ، يف عصره. ولد ونشأ يف نسأ من  67

حلاز، والزيرة. وروي مدن خراسان، ومسع الكثّب من احلديث، ورحل إىل عدد من البلدان كميسابور والعراق والشام، ومصر، وا

ه ، من مؤلفاتو السنن الكربى، والسنن الصغرى، واخلصائص يف فضل علي بن أيب طالب 303عنو خلق كثّب. تويف سنة 

 1/244، ومعجم ادلؤلفيْب 1/59وأىل البيت، كتاب الضعفاء وادلَبوكْب, وغّبىا. راجع يف ترصبتو وفيات األعيان 
سفيان من بِب غفار. من كبار أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم قال فيو  النيب صلى اهلل .  ىو أبو ذر ندب بن نادة بن 68

عليو وسلم ) ما أظل اخلضراء، وال أقلت الغرباء أصدق ذلة من أيب ذر(. خار إىل بادية الشام، بعد وفات النيب صلى اهلل عليو 

غنياء يف أمواذلم، فاستقدمو عثمان بن عفان، وأمره باإلقامة وسلم. سكن دمشق وعل ديدنو  ربريض الفقراء على كشاركة األ

، واألعبلم 1/39ه، راجع يف ترصبتو شذرات الذىب 32بالربذة من قرى ادلدينة. كان كرديا ال خيزن شيئا من مالو. تويف سنة 

 وقد كتب عن حياتو كتب عدة 2/140
 .9. األشباه والنظائر للسيوطي ص 69
ان سليمان بن أضبد بن أيوب اللخمي الشامي. أصلو من طربية الشام، وإليها نسب. ولد بعكا، ورحل . ىو أبو القاسم سليم 70

ه. من مؤلفاتو ثبلثة معام يف 360إىل احلاز واليمن ومصر والعراق وفارس والزيرة، وأقام يف أصبهان إىل أن تويف فيها سنة 

ألوائل ودالئل النبوة، وغّبىا ذلك. راجع يف ترصبتو وفيات  احلديث، وتب فيها أمساء الشايخ على احلروف، والتفسّب، وا

 3/121، واألعبلم 3/30، وشذرات الذىب 2/141األعيان 

. ىو صهيب بن سنان بن مالك، من بِب النمر بن قاسط. صحايب من السابقْب يف اإلسبلم.كان أبواه من األشرف، وكانت  71 

ها ولد صهيب وعندما أغار الروم على ديار قومو أسروه، وىو صغّب، فنشأ منازل قومو يف أرض ادلوصل على شط الفراط، وفي

بينهم، فاشَباه أحد بِب كلب، وباعو إىل عبد اهلل بن دعان الذي أعتقو، أقام دبكة زلَبفا للنارة حٌب ظهر اإلسبلم. فاعتنقو. 
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مات يوم ديوت، وىو زان، وأديا رجل اشَبى من رجل بيعا، فنوى أال يعطيو من شبنو 

 .72( شيئا، مات يوم ديوت، وىو خائن

 

 الثالث: اإلجماع فرعال

وقد أصبع العلماء يف سلتلفة العصور، على ادلعُب الذي تضمنتو اآليات واألحادث. سواء  

 عصر الصحابة، أو التابعْب، أو العصور الٍب تلت ذلك.صدر كانوا يف 

 الرابع: داللة عدم اعتبار الشارع ما لم يقصد من األفعال فرعال

توضيح ذلك أن الشارع مل يعتد و .  وداللة ىذا على اعتبار ادلقاصد والنيات داللة التزامية

والنسيان وما استكرىوا  بأفعال والتصرفات اجملنون وادلعتوه وادلخطئ، والساىي، والغافل

} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {. وقال تعاىل:73عليو
ويلزم من ذلك اعتبار  ،74

                                                                                                                                                               

مل يعصو. كانت فيو دعابة. تويف يف ادلدينة  شهد بدرا وأحدا و ادلشاىد كلها، قال، فيو عمر نعم الرل صهيب، لو مل خيف اهلل

 3/210، واألعبلم 47/ 1ه  راجع يف ترصبتو شذرات الذىب 38سنة 
 9. األشباه والنظائر للسيوطي ص 72
. حديث حسن أخرجو ابن ماة وابن حبان يف صحيح، واحلاكم يف مستدركو هبذا اللفظ. وأخرجو الطرباين والدارقطِب من حديثة  73

وأخرجو أبو القاسم الفضل بن عفر بلفظ )رفع(، وقد روي أيضا )رفع(، كما روي بلفظ )أن اهلل عفا عنكم من  بلفظ)تاوز(،

 206، واألشباه والنظائر للسيوطي ص1/522ثبلثة(. كشف اخلفاء 
 286. البقرة آية   74
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ألن أفعال ادلكلفْب و  ،ىو ما ربقق فيو القصد من األفعال أو األقوالالشارع ما يقابلو، و 

 أو عدمو. ال زبرج عن إحدى حالتْب االعتبارأقواذلم 

 الخامس: داللة العقل على االعتداد بالنية فرعال

 ، فبل تصدر إال عن قصد انت معتربة، إذا ك أفعال العقبلء االختيارية كل  وذلك ألن

شيخ اإلسبلم ابن تيمية ىذا ادلعُب فيقول:" لو كلف العباد أن  من ذلك . ويؤكد75وإرادة

يعملوا عمبل بغّب نية كلفوا ما ال يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عمبل مشروعا 

أو غّب مشروع فعلمو سابق إىل قلبو، وذلك ىو النية. وإذا علم اإلنسان أنو يريد الطهارة 

إذا علمو ضرورة. وإمنا يتصور عدم النية إذا مل يعلم  أن ينويو،من والصبلة والصوم فبلبد 

 .76ما يريد"

ومن أجل ذلك ترتب على نية وقصد التأثيم وعدمو، واجلزاء ادلبلمث لنوع النية والقصد، 

 صبلحا أو فسادا.

 الفعل في العمدية شبهة :الثالثةمطلب ال

                                                           
 4/454. شرح الكوكب ادلنّب  75
موسعا يف كتاب ) النيات يف العبادة( للدكتور عمر بن سليمان . و طائفة من األمثلة، وكبلما 18/262.  رلموع الفتاوى 76

 66األشقر ص 
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 لذا خفي، أمر والعمدية متعمًدا، يكون أن للقصاص ادلوجب القتل فعل شروط من

 .القتل نوع ربديد على دليبل القتل يف ادلستعملة جعلت اآللة

ال  عمد شبو أنو أو اَلقَود، يوجب عمد ىو ىل 77بادلثقل القتل على العلماء اختلف وقد

 الدية؟ يوجب وإمنا يوجبو،

 :رأيان ادلسألة ىذه يف للفقهاء

 إليو ذىب ما وىذا  .الدية يوجب وإمنا القصاص، يوجب ال بادلثقل القتل :األول الرأي

 :القتل يف العمدية لتحقق يشَبط ألنو - اهلل رضبو - أبو حنيفة

 .للقتل معدة القتل جردية يف ادلستعملة اآللة تكون أن .1

 .هبا القتل حصول شأهنا من يكون أن .2

 من عليو اجملِب جسم يف عملو يعمل ما أو طعن، أو حد لو حديد كل :للقتل وادلعدة

 أفعال أو الكبّب، كاحلجر للقتل، معدة غّب آالت من ذلك غّب أما طعن، جرح أو

 كان وإن حنيفة أيب عند العمدية على دليبل تصلح فبل مرتفع من مكان كاإللقاء مهلكة

 .78غالًبا هبا حيدث القتل

                                                           
النفس  يف القصاص   :الركبان ذلك  أشبو وما شاىق  من واإللقاء  الكبّبة  والعصا الكبّب كاحلجر بثقلو يقتل ما ىو   :. ادلثقل 77

 92 ص
 31 ص .والديات القصاص :زيدان . 233 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين.  78
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 كادلثقل للقتل معدة وليست غالًبا، تقتل آلة استعمل ولكن القتل، تعمد إذا ىذا وعلى

 .79القصاص يوجب فبل عمد، شبو قتبل القتل عندئذ فيعترب

 يوجب وإمنا للقصاص، موجًبا عمًدا قتبل ليس بادلثقل القتل أن على حنيفة أبو استدل

 :اآلتية الدية باألدلة

 80أرش خطأٍ  ولكل خطأ احلديدة سوى شيء كل)   :قال اهلل أنو رسول عن ُروي .1

 واحلديد، السيف بغّب قتل كل أن على احلديث ىذا دل  :االستدالل وجو  .81( 

 . 82للدية ادلوجب اخلطأ قبيل من ىو وإمنا للقصاص، عمًدا موجًبا قتبل يعترب ال

 العمد شبو اخلطأ قتيل وإن أال)    :قال أنوصلى اهلل عليو وسلم اهلل  رسول عن . روي2

 رواية ويف، 83( أوالدىا بطوهنا يف أربعون اإلبل من مائة والعصا بالسوط كان ما

 أسنان يف مغلظ فهو حبجر أورمية بعصا ضربة أو رمي من كان فما)  أخرى : 

                                                           
 234 ص7 ج .الصنائع بدائع :لكاساين. ا 79
 4 ص .الببلغة أساس :الزسلشري . 13 ص .الصحاح سلتار :اجلراحات الرازي دية :األرش.  80
 ىذا احلديث مدار . ضعيف حبده يشق ما أو السكْب أو بالسيف القتل عمد باب اجلنايات كتاب .الكربى السنن :. البيهقي 81

 42 ص8 ج .هبما حيتج وال الربيع بن وقيس اجلعفي جابر على
 94 ص .النفس يف القصاص :الركبان.  82
 السيوطي شرح مع مطبوع  41 ص8 ج .الرابع اجمللد سوط أو حبجر قتل من باب القسامة كتاب .النسائي سنن :. النسائي 83

 256 ص7 ج .اإلرواء :األلباين .األلباين صححو النسائي لسنن
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 القتل من واحلجر والعصا بالسوط النيب القتل اعترب : االستدالل وجو. 84( اإلبل

 اجلميع يف احلكم أن على ذلك فدل والصغّب الكبّب بْب ومل يفرق ، العمد شبو

 .واحد

 .ادلثقبلت سائر عليها يقاس أن وجب بثقلها تقتل األدوات ىذه أن ودبا

 يف وما فقتلتها حبجر األخرى إحدامها فرمت ىذيل من امرأتان اقتتلت " :   أنو روي .3

 وليدة أو عبد غرة جنينها دية اهلل أن رسول الرسول اهلل فقضى إىل فاختصموا .بطنو

  85". عاقلتها على ادلرأة بدية

 جبردية إال ُيستحق ال أن فوجب لذا الشدة، يف متناىيةٌ  قوبةٌ ىي ع القصاصإن عقوبة  .4

 دليلُ  للقتل معدة غّب بآلة القتل ألن شبهة, أدىن إليها ال يتطرق العمدية يف متناىيةٍ 

 دليل لو أعد ما بغّب فحصولو لو، ادلعدة باآللة كل فعل ربصيل ألنّ  القصد, عدم

 داللة بو القتل فكان عادة، للقتل دبعد رلراه ليس جيري وما وادلثقل القصد، عدم

 يدرأ والقصاص شبهة، ا يورث وىذ العدم، شبهة العمدية يف فيتمكن القصد عدم

                                                           
 379 ص 10 ج .احمللى :حزم ابن.  84
 حديث رقم  .الولد على ال الوالد وعصبة الوالد على العقل وأن ادلرأة جنْب باب .الديات كتاب .البخاري صحيح :. البخاري 85

 الدية ووجوب اجلنْب دية باب .والديات والقصاص واحملاربْب القسامة كتاب .مسلم صحيح :مسلم . 1386 ص  6910

 84 ص . 1681 رقم اجلاين حديث عاقلة على العمد وشبو اخلطأ قتل يف
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تعاىل :  قال للقتل، معدة آلة احلديد ألن لو حد ال حبديد القتل خببلف بالشبهات،

 . 86} وأنزلنا احلديد فيو بأس شديد و منافع للناس { 

 إليو ذىب ما ىذا .القصاص يوجب عمًدا قتبل يعترب بادلثقل القتل :الثاني الرأي

 .90يوسف وأبو وزلمد 89واحلنابلة 88والشافعية87ادلالكية

  نو ال يستعمل إال يفى أقوذلم أن الضرب بادلثقل مهلك عادة أال تر واسبتدلوا بدليل 

 ليوإيف ، وقد انضم الس ستعمالاىل القتل كإل القصد ياستعمالو دل انالقتل فك

 . ااحلاصل بو عمدا زلض لأصل القصد فكان القت

و يستدل   ، الدية وال القصاص يوجب ال بادلثقل القتلأن وللباحث رأي آخر وىو 
 باألدلة : 

 . 91 {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو دبثل ما اعتدى عليكم }  : قولو تعاىل -
وإن القتل يف الدفاع الشرعي ال يعترب القتل الذي حيكم عليو بالقصاص و ال يف 

 معُب القصاص وىو رد االعتداء دبثلو وىو مأمور هبذه اآلية  الكرية. 
و إن الدفاع شرع لدقع اجلرائم ، و ىذا ال يكون ظلما و جردية ألنو يف ىذه   -

 ة ضرورة ملجئة.ع و رد االعتداء ألنو يف حالا دفالاحلالة احلق يف 
                                                           

86
 . 52. سورة الحديد :  

 24 ص4 ج .الكبّب الشرح:الدردير . 242 ص4 ج .الدسوقي حاشية :الدسوقي.  87
 173 ص2 ج .ادلهذب :الشّبازي.  88
 324 ص 10 ج .ادلغِب :قدامة ابن . 322 ص 10 ج .الكبّب الشرح :قدامة ابن.  89
 234 ص7 ج .الصنائع بدائع :الكاساين.  90
 194. سورة البقرة :  91
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إن ادلعتدي ىو الذي أجرب ادلعتدى عليو لقتلو لدفع عدوانو و ظلمو دبعُب  -
 ادلعتدي يكون القاتل لنفسو، لذا ال يقام عليو القود و ال دية و ال تعزير.

 وقائع الدفاع عن ادلعتدي يف ىذه األيام ادلعاصرة :

ىل قتل ادلرءة  ، قتلت عاملة إندونيسية دفاعا سيدىا الذي أراد أن يغتصبها .1

 ؟ 92سيدىا و حيكم عليها بقتلها 

ب عليها أن تدفعو بكل وسيلة شلكنة, فإذا مل يرى الباحث يف ىذه القضية جي -

ل وجب عليها أن تقتلو, ألن التمكْب منها زلرم ويف ترك تتستطع دفعو إال بالق

 .  ن ترك الدفاع حراماو كيالدفاع سبكْب للمعتدي منها ف

.  93السارق الذي أراد ىجومو بسبلح بعد الصراع بيهما قتل حراس البيوت  .2

 ىل حيكم على احلارس بعقوبة احلدود ؟ 

الضرورة ل زلل الدفاع و الضرووة  تطبيقان لقاعدة ذبععة أن الشرييرى الباحث  -

فيجب عليو الدفاع ولو بقتل  نفسوشأن دفاع الرجل عن ،  تبيح ادلظورات

 . ، وال حيكم عليو بعقوبة حدية ادلعتدي

                                                           
 

92
 .http://www.jurnas.com/news/13698hari  .hari kamis,21/11/2014 

93
   .HukumOnline.com hari kamis,21/11/2014 

http://www.jurnas.com/news/13698hari
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إن ادلعتدي ىو الذي أجرب ادلعتدى عليو لقتلو لدفع عدوانو و ظلمو دبعُب  -

ادلعتدي يكون القاتل لنفسو، لذا ال يقام عليو القود و بل حيكم بعقوبة أخرى 

   حسب ما يتضح من الشبهات. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


